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Bo på ett asplöv — 
På ett asplöv kan ingen bo i trygghet. Ändå 

bor där små kryp som inte vet att deras land är 
ett asplöv. För dem är det en hemort, ett hemland 
i en värld, asplövsvärlden. 

(Eyvind Johnson, Hans nådes tid) 
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INLEDNING 

Under 1800-talet finns i Sverige såväl som i många andra europeiska 
länder en stor skräck för Revolutionen. Det spöke som går omkring i 
Europa vid århundradets mitt och som Marx kallar kommunismen är 
bara ett annat ord för samma sak. Vad man rent konkret är rädd för 
är helt enkelt att de lägre samhällsklasserna, de farliga klasserna (les 
classes dangereuses), eller underklassen, skall göra uppror och ta 
makten från de härskande klasserna, överklassen. 

I den här boken undersöker jag dels hur den här rädslan formu
leras, och vilka uttryck den tar sig, dels om den i någon mån kan 
anses vara berättigad för Sveriges del. Samtidigt vill jag försöka belysa 
hur olika en och samma verklighet kan te sig från skilda perspektiv 
och hur den kan beskrivas på helt skiljaktiga sätt. Den verklighet som 
framför allt intresserar mig är just de människors som man är så rädd 
för — den »farliga» underklassens. Att komma åt verkligheten i djupa
re mening är naturligtvis en omöjlighet, men genom att undersöka 
och beskriva dess olika plan eller nivåer kan en mer nyanserad och 
mångsidig bild av den ges, och därmed antagligen en mer sannolik. 

De olika verkligheter som undersöks är debattens, statistikens, 
sockenstämmans och Slättafolkets, mikronivåns. Debatten som stu
deras är den som under 1830- och 1840-talen intensivt förs i littera
tur, press och riksdag om Den sociala frågan, åter ett annat namn på 
Marx' spöke. Efterdyningarna på 1850- och 1860-talen undersöks 
också, liksom samhällets försök att genom olika lagstiftningsåtgärder 
komma till rätta med problemen. 

Den statistiska nivån gäller främst den lindriga brottsligheten 
under 1860-talets senare del. De lägre klassernas brottslighet är ett 
genomgående tema i debatten och det är därför jag valt att undersöka 
hur den egentligen ser ut. Är den så farlig som man tror? Undersök
ningsområde är staden Malmö med en snabbt växande befolkning och 
en begynnande industrialisering samt det omgivande, mestadels 
mycket bördiga landsbygdsområdet, bestående av de fyra häradena 
Oxie, Skytts, Torna och Bara. Malmöområdet kommer senare att bli 
ett av Sveriges radikalaste, politiskt sett. 

Under 1860-talet kulminerar landsbygdens proletariseringsprocess 
och den strukturella omvandlingen. Industrialiseringen befinner sig i 
sitt begynnelsestadium och emigrationens möjligheter är ännu 
knappast upptäckta. Samtidigt inträffar en av de svåraste missväxter
na någonsin med ren hungersnöd och svält som följder på sina håll. 
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Landet befinner sig både i en strukturell och en »händelse»-kris. 
Genom studiet av sockenstämman och dess agerande vill jag för

söka komma åt hur »farligheten» ter sig på lägre nivå, där man direkt 
och konkret kommer i kontakt med den och hur man här hanterar de 
olika problemen. Undersökningen omfattar tre socknar i malmö
området, Lyngby, Genarp och Gödelöv, från början av artonhundra
talet till omkring 1870. Slutligen, genom att studera en koncentrerad 
fattigbosättning på landsbygden, Slättafolket, försöker jag komma så 
nära intill underklassens egen verklighet som möjligt. Undersökningen 
genomförs med hjälp av bl a upptecknings- och intervjumaterial och 
gäller Lyngby slätter, som ligger i en av de socknar vars protokoll gås 
igenom. Tiden är 1860-talet. 

Forskning kring befolkningsökning och fattigdom 

Under perioden 1750-1850 fördubblas i stort sett Sveriges folk
mängd. Den ökar från 1,8 till 3,5 miljoner. Tillväxttakten är som 
störst under 1800-talets första hälft, framför allt efter 1810. Alla 
grupper i samhället ökar dock inte lika mycket, utan det är främst 
de lägre klasserna på landsbygden som stiger i antal — torpare, stata
re, backstugusittare och andra arbetare inom jordbruket. Städernas 
andel av folkmängden förblir i stort sett oförändrad och utgör cirka 
tio procent.1 

Landets huvudnäring vid denna tid är jordbruk. Ännu år 1870 be
räknas cirka tre fjärdedelar av befolkningen vara sysselsatta inom 
jordbruket och dess binäringar. Det är först härefter som industriali
seringen och urbaniseringen på allvar tar fart. Följaktligen är det så 
gott som helt och hållet inom den agrara sektorn, som den väldiga 
befolkningsökningen måste rymmas. 

Tillväxt av invånarantalet i landet är emellertid något som vissa 
tider starkt har eftersträvats från de styrandes sida. Vid 1700-talets 
mitt och framåt företas t ex flera olika åtgärder för att främja folkök
ningen. Den 30 juni 1747 utfärdas av Kungl Maj:t en nådig förord
ning angående hemmansklyvning, där det tidigare förbudet delvis 
upphävs.2 Femton år senare påbjuds, »att jordägare och hemmans
brukare å landet måge för gifta legohjon å sina ägor uppbygga back
stugor och boningsrum».3 Vid denna tid kommer också olika förord
ningar, som gör det lättare att anlägga torp.4 Dessa bestämmelser 
innebär en klar omsvängning i den statliga politiken, som förut varit 
mycket restriktiv både beträffande hemmansklyvningar och torpan
läggningar. Skälet härför har framför allt uppgetts vara omsorgen om 
skogen och järnhanteringen. Bakgrunden till förändringen i befolk
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ningspolitiken är bl a merkantilistiska tankegångar om nyttan av en 
stor befolkning, men också trycket från en redan påbörjad utveck
ling. De olika skiftesstadgorna är även de ett led i statens strävan att 
öka befolkningen och underlätta för dess försörjning.5 

Under andra hälften av 1700-talet rekommenderas också i den 
lantbruksekonomiska debatten av flera författare en ny typ av t jäns
teform som ett medel, dels att öka jordbrukets avkastning, dels att 
främja en önskad tillväxt av folkmängden. Den anbefallda metoden 
är att anställa gift tjänstefolk och avlöna dem på stat, dvs bostad och 
en årslön huvudsakligen i naturaprodukter. Denna nya sorts jord
bruksarbetare kommer att kallas statare. Både i England och Preussen 
utvecklas system som liknar det svenska, men det är svårt att avgöra, 
i vad mån dessa har påverkat utvecklingen här.6 Det dröjer emellertid 
in på artonhundratalet, innan jordbrukarna-arbetsgivarna till fullo 
inser systemets innebörd och mer allmänt går in för det. 

Hemmansklyvningar, torpanläggningar och nyodling samt i viss 
mån även skiftesverksamheten kommer i gång redan under 1700-
talet. Samtidigt förbättras konjunkturerna och särskilt under napo-
leonkrigen stiger efterfrågan på spannmål och därmed priserna. Från 
att ha varit importör blir Sverige fr o m 1820-talet ett spannmåls-
exporterande land. Kulmen i jordbrukets högkonjunktur nås åren 
1809-12, då även en mycket livlig handel med lantbruksfastigheter 
äger rum. Det är nu som de ofrälse possessionaterna på allvar gör sitt 
inträde på scenen, något som blivit möjligt bl a genom den privilegie
utjämning som ägt rum. Ett stort antal adelsgods går över i ofrälse 
händer. Synen på jordbruket som en möjlighet till ekonomisk vinning 
blir vanlig. Jordens mobilisering och kommersialisering är ett fak
tum.7 

Under 1800-talets andra årtionde vänder utvecklingen och på 
1820-talet kommer en kris för jordbruket. Bl a blir det mycket be
svärligt att få avsättning för de goda spannmålsskördarna. Ett sätt att 
möta konjunkturnedgången är att försöka att effektivisera driften 
och härigenom sänka produktionskostnaderna. Förutom rent jord
brukstekniska förbättringar, t ex effektivare redskap, dikning och 
gödsling samt olika cirkulationsmetoder för grödor, står också meto
den att mer rationellt utnyttja arbetskraften till buds. Den utveck
ling, som redan påbörjats under 1700-talet och stimulerats av den 
goda jordbrukskonjunkturen, intensifieras nu. Statare och daglönare 
får ersätta torp are och arrendebönder vid många storgods, framför 
allt i Mellansveriges slättbygder. I stället för att ha största delen av 
egendomen uppsplittrad på små gårdar, brukade av landbönder eller 
torpare, slås dessa ihop till en enda brukningsenhet. De förut relativt 
självständiga arrendatorerna, som vanligen betalat sitt arrende i form 
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av varor och dagsverken avhyses och i stället växer statarkaserner och 
backstugor upp, kanske på den gamla byns plats. Ett annat sätt att 
organisera driften, som börjar komma till användning, är att slå ihop 
ett antal smågårdar till större enheter, s k farmer eller plattgårdar på 
100 à 200 tunnland, vilka sedan i sin tur arrenderas ut till driftiga 
jordbrukare, ofta från Tyskland eller Danmark.8 Denna metod blir 
särskilt vanlig i Skåne, men även i detta fall sker en avhysning av de 
tidigare brukarna, som måste söka sig andra utkomstmöjligheter.9 

Den sociala strukturomvandling, som blir följden av den ovan 
skisserade driftsomläggningen inom jordbruket, kan avläsas i bl a föl
jande siffror för Skånes del över antalet bönder på egna respektive 
andras hemman.10 

År Bönder på Bönder på 
egna hemman andras hemman 

1810 11.762 7.913* 
1850 19.434 4.864* 

Källa: Knut Björk, Uppkomsten av plattgårdar. 
*Ljunits härad saknas. 

Siffrorna visar tydligt, att samtidigt som de självägande bönderna, 
och hit har både skatte- och kronobönder räknats i statistiken ovan, 
ökar med ca 65 %, minskar arrendebönderna, dvs frälsebönderna, 
med ungefär 40 %. För Mellansveriges del k an en liknande utveckling 
påvisas. I Södermanlands, Stockholms och Uppsala län minskar 
gruppen bönder på andras hemman uppåt 30 % under perioden 
1820-1860.11 Tendensen är här således något mindre utpräglad än i 
Skåne. 

Bakgrunden till den stora utvidgningen av gruppen självägare är 
framför allt hemmans klyvningen, som går mycket långt i Skåne. Men 
också avsöndringen av smålotter i samband med skiftena och nyod
lingen inverkar.12 De flesta hemmansägarnas gårdar är dock mycket 
små och ständiga farhågor uttalas från olika myndigheters sida för att 
de inte skall »bärga sig» utan falla samhället till last.13 

Den del av landsbygdens befolkning, som tillväxer mest under 
första halvan av artonhundratalet, är dock som redan nämnts de jord
lösa skikten. Medan bönderna, på egna och andras hemman, ökar 
med 25 % under perioden 1815-1850, stiger antalet av de lägsta klas
serna inom jordbruket med 55 %, dvs mer än dubbelt så mycket.14 

Siffrorna ovan avser Skåne, där ansvällningen av dessa grupper är 
mycket stark, men också talen för riket demonstrerar samma ten
dens. Under hundraårsperioden 1750-1850 ökar bondebefolkningen 
i Sverige med en tiondedel, medan de obesuttna, torpare, backstugu-
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sittare, inhyses och statare, mer än fyrdubblas.15 Efter artonhundra
talets mitt, särskilt efter 1860, sker en förändring i utvecklingen och 
befolkningstillväxten bland de lägsta skikten på landsbygden hejdas. 
Urbanisering, industrialisering och emigration är faktorer, som med
verkar till detta. En kategori utvecklas dock tvärtemot, nämligen sta
tarna, men gruppens numerär är inte stor nog att bryta den allmänna 
trenden.16 

Den kraftiga befolkningsökningen, jordbrukets produktionssteg
ring och proletariseringen, eller »pauperiseringen» som samtida 
debattörer gärna kallar skeendet, är processer, som pågår parallellt 
och hänger samman, men hur detta samspel egentligen ser ut är inte 
fullt klarlagt. Något som gör problemet än större, är de stora regio
nala olikheterna, som gör det svårt att komma fram till lösningar med 
generell giltighet. 

Åsikterna bland forskarna divergerar följaktligen. Olika synsätt 
står mot varandra.17 Eli Heckscher är representant för ett, som i 
huvudsak vilar på malthusiansk grund. Han anser att 1800-talets 
snabba befolkningsökning beror på ett vidgat näringsutrymme, 
dvs har samband med jordbrukets produktionsstegring. Att Malthus' 
lag inte träder i funktion, hänger ihop med att födelsekontroll börjar 
tillämpas i större skala, vilket gör att folkmängden kan fortsätta att 
växa utan att nå näringsutrymmets tak. Proletariseringen i sin tur or
sakas av olika institutionella hinder — bybeb yggelse, arvssedvänjor, 
lagstiftning om hemmansklyvning m m — som står i vägen för den 
jordhungriga, växande befolkningens trängtan efter nya brukningsde
lar. 

Gustaf Utterström är en av företrädarna för en annan huvudupp
fattning, som Esaias Tegnér var inne på redan under 1800-talet och 
gav uttryck för i de välbekanta orden om »freden, vaccinen och potä-
terna». I stället för att framhäva en enda faktor som drivande bakom 
utvecklingen, pekar Utterström på en mängd olika: klimat, väderlek, 
parasiter, m a o naturförhållanden, epidemier, »folkets allmänna lev
nadssätt och levnadsvillkor». Livsmedels tillgången spelar naturligtvis 
också en roll, men inte den avgörande. Också Utterström håller med 
om att den ökar, minst lika mycket som befolkningen, men det är de 
eindra faktorerna som är de mest betydelsefulla. 

Vad gäller prole tariseringens orsaker är Utterström delvis överens 
med Heckscher. Det är skrankorna för hemmansklyvningarna och 
jordavsöndringen samt andra institutionella hinder men också bristen 
på binäringar till jordbruket och driftsomläggningarna vid godsen, 
som ligger bakom. Här, liksom beträffande folkökningen, tillhanda
håller således Gustaf Utterström en mer facetterad, men också mer 
allmän förklaring än vad Eli Heckscher gör. 
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Artur Montgomery representerar en tredje, populär förklarings
modell. I motsats till de två föregående hävdar han, att befolkningen 
ökar snabbare än näringsutrymmet och att det är detta som är orsa
ken till proletariseringen. Det stora, avgörande problemet är att jord
brukets expansionstakt är för låg, men också fördelningsproblemati
ken betonas. Vinsterna från den stigande nationalinkomsten går till 
de besuttna klasserna, medan arbetarnas löner och villkor inte för
bättras på grund av överflödet på arbetskraft.18 

De förklaringar till befolkningstillväxten som Heckscher och 
Utterström kommer med, är båda mer eller mindre mekaniska. Båda 
tycks förutsätta reflexmässigt handlande människor, som beter sig 
just så som artonhundratalets överklassdebattörer beskyller dem för 
— obetänksamt, som djur, avlande barn utan att veta hur dessa skall 
kunna bli försörjda. Heckscher antar visserligen att födelsekontroll 
förekommer, men resultatet blir likväl att för många barn föds och 
att en prolétarisé ring kommer till stånd. Ingen försöker heller, som 
Christer Winberg påpekat, förklara varför de olika institutionella 
hindren inte avlägsnas, så att proletariseringsprocessen mildras.19 

Den senaste tidens forskning har på ett intressant sätt nyanserat 
och problematiserat de ovan diskuterade frågorna. Regionala och mer 
djupgående undersökningar av demografisk, ekonomisk och social 
natur har kastat nytt ljus över utvecklingen men har i sin tur också 
gett upphov till nya frågor. 

Christer Winberg studerar i sin uppmärksammade avhandling, 
»Folkökning och proletarisering», familjens situation och ekonomiska 
roll. Det är särskilt familjebildningen och den äktenskapliga frukt
samheten i tre västgötasocknar som undersöks. Hans studie visar bl a, 
att åkerarealen växer snabbare än folkökningen och att hemmans
klyvningen är svagare på frälsejorden än på de självägande böndernas 
mark fram till år 1810. Därefter avtar klyvningen även på en del av 
bondejorden. Winberg kommer också fram till att det inte föds fler 
barn bland de obesuttna än bland bönderna. Båda grupperna har en 
jämförelsevis hög giftermålsålder och föder relativt få barn, vilket 
vittnar om en viss födelsekontroll. Dock gifter sig den obesuttna 
kvinnan tre år senare än bondkvinnan och har färre barn. Proletarise-
ringen, tillväxten av de obesuttna skikten, beror i stället på en nedåt
gående social mobilitet i böndernas led. Särskilt frälseböndernas barn 
tycks sjunka djupt ner i proletariatet. Avhysningen av landbönderna i 
samband med driftsomläggningama vid godsen spelar en stor roll för 
denna utveckling. Ett annat förhållande, som Winberg pekar på, är 
den utpräglade tendensen till social skiktning i den förut homogena 
bondegruppen. Storbönder och småbönder blir tydligt urskiljbara 
och klart åtskilda skikt.20 
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Ett delvis avvikande resultat vad gäller skiktningen i det agrara 
samhället kommer Sture Martinius till i sin studie »Peasant Destinies». 
Visserligen ökar heterogeni te ten och ett storbondeskikt liksom en 
underklass kan urskiljas, men dessa är inte socialt åtskilda grupper 
utan någon gemenskap, i varje fall inte före 1860. Tvärtom är rörlig
heten uppåt och nedåt stor. Martinius betonar, att det agrara samhäl
let, trots den ekonomiska skiktningen, förblir ett socialt stratum, 
tydligt och klart åtskilt från ståndspersonernas värld.21 

För att återgå till Winberg och hans försök att förklara proletari-
seringsprocessen, så tilldelar han jordbrukets expansion en central 
roll. Han talar om »den agrara revolutionen», som gör det möjligt att 
försörja den växande befolkningen och t o m få spannmål över att ex
portera (för att inte tala om den mängd som går åt till brännvinsbrän
ningen). 2 Varför uppkommer då ett proletariat? En stor betydelse 
har driftsomläggningen vid storgodsen, övergången från arrendebön
der till jordlösa lantarbetare, statare, torpare och andra. Likaså bety
der böndernas integration i marknadshushållningen att de skiktas so
cialt — en process som också bidrar till proletariseringen. Jordbrukets 
ökande produktivitet leder till stigande priser på jord och detta, i 
stället för institutionella hinder, är det som verkar som spärr för möj
ligheterna att komma i besittning av ett hemmansbruk, anser Winberg 
och instämmer därmed i en åsikt, som även Lars Herlitz framfört.2 

Sture Martinius har också starkt betonat den kraftiga produktivi
tetsutvecklingen inom den agrara sektorn och de stigande priserna på 
småjordbruk på grund av bl a den starka efterfrågan från de jordlösa. 
De slutsatser han drar blir emellertid annorlunda än Winbergs och 
Herlitz'. Martinius pekar i stället på den sociala rörligheten uppåt för 
små- och mellanbönder mot en »medelklasställning» och böndernas 
ökade politiska betydelse.24 

Heckschers och Utterströms framhävande av de institutionella 
hindrens betydelse för proletariseringsprocessen kan till en del förkla
ras med att de endast sett på den formella lagstiftningen, inte på hur 
den tillämpades i praktiken. Nils Wohlins omfattande arbete, »Den 
svenska jordstyckningspolitiken i de 18:de och 19:de århundradena», 
och de upprepade enkäter, som där redovisas angående jordavsönd-
ring och hemmansklyvning, visar mycket tydligt att lagstiftning är en 
sak, praktik något helt annat. Lagens bud åtlyds i stort sett inte alls, 
utan jordstyckningen fortgår obehindrat till myndigheternas ofta ut
talade förskräckelse. Allvaret och syftet med lagstiftningen kan emel
lertid på goda grunder ifrågasättas. Några sanktioner vidtas nämligen 
sällan — på grund av att sådana inte finns stadgade! Detta har »glömts 
bort» i lagen!25 

I enkätsvaren och i riksdagsdebatterna framkommer hela tiden en 
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ambivalens till jordstyckningen. A ena sidan sägs den gynna befolk
ningsökningen och därmed proletariseringen och bör stoppas, å andra 
sidan påstås den förhindra proletariseringen, som skulle blivit ännu 
värre om inte de fattiga haft möjligheten att förvärva en liten jordbit. 
Den bör därför släppas fri. Den officiella politiken — lagstiftning mot 
klyvning men ingen kontroll av efterlevnaden — s peglar denna 
ambivalenta hållning. Handeln med jord lämnas följaktligen relativt 
fri och de kommersiella marknadskrafterna får möjlighet att göra sig 
gällande. Spärren för jordförvärv och tillträde till hemman kommer 
att sättas av det pris, som tillgång och efterfrågan bestämmer. Ovan
stående resonemang leder som synes till samma slutsatser som de 
Winberg och Herlitz kommit fram till. 

Som kommer att framgå av det följande kan samma ambivalens 
iakttas på lokal nivå.26 Sockenstämmorna ställer upp regler och 
stadgar om ansvarsskyldighet för att utestänga icke önskvärda inflyt
tare — men förgäves. En avsevärd inflyttning äger rum, bl a av perso
ner, som lyckas köpa sig ett jordstycke, alltför litet att försörja sig 
på, enligt sockenmännen. Efterfrågan gör att även dålig jord kan 
styckas sönder och säljas till överkomliga priser. Också här kan såle
des marknadskrafternas triumf över myndigheternas regler iakttas. 
Det blir priset på jord som till stor del bestämmer det reella utfallet 
av in- och utflyttningen till socknarna och den bestående bosättning
en. 

Vid Stockholms universitet har en grupp ekonomhistoriker under 
1970-talet studerat »hur det svenska agrarsamhället lyckades anpassa 
sig till 1700- och 1800-talets befolkningsökning», med Olle Lundsjös 
formulering.27 Själv undersöker han »Fattigdomen på den svenska 
landsbygden under 1800-talet», vilket också är titeln på hans avhand
ling. Som definition på fattigdom använder han oförmågan att betala 
skatt. Också Lundsjös studie gäller regional nivå. Stockholms, Uppsa
la, Södermanlands, Västmanlands, Göteborgs och Bohus', Skaraborgs 
och Värmlands län studeras. Den generella slutsats han anser sig 
kunna dra vad gäller fattigdomens utveckling på den mellansvenska 
landsbygden under tiden 1820-1900 är, att den minskar med 0,1-
0,3 % per år.28 Lundsjö medger dock att underlaget för beräkning
arna är bräckligt. 

Olle Lundsjö kan emellertid också peka på väsentliga regionala 
skillnader mellan de östliga och västliga delarna av sitt undersöknings
område. Bl a är det i den västliga delen som fattigdomen tydligast 
minskar, trots att det är där som den snabbaste befolkningsökningen, 
den största tillväxten av jordbrukets underklasser och de flesta 
hemmans klyvningarna och torpupplåtelserna äger rum. Det är inte i 
den östliga, där ökningen av folkmängden och särskilt underklasserna 
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är mindre och tillväxten av småjordbruk svagare. Fattigdomen mins
kar således trots befolkningsstegring, proletarisering och jordstyck
ning och inte tvärtom. Som främsta förklaring till detta pekar Lund-
sjö på jordbrukets större produktivitet i väster, något som också 
Sture Martinius visat på i sina studier över jordbrukets produktivitets
utveckling. Lundsjö framhåller även betydelsen av att näringar vid 
sidan av jordbruket utvecklas.29 Som han själv påpekar, är dock 
Västsveriges utgångssiffror beträffande fattigdomen mycket höga, 
vilket gör att nästan all utveckling därefter måste bli positiv. 

Också Lennart Jörbergs studier av reallönernas utveckling visar på 
mer gynnsamma ekonomiska förhållanden i västra Sverige. Så är t ex 
lönerna för dagsverksarbetare där bättre, vilket väl ansluter till 
Lundsjös resultat vad gäller minskad fattigdom. Också Gustaf Utter
ström har framhållit den positiva löneutvecklingen i Västsverige.30 

Beträffande södra Sverige och särskilt Malmöhus län, som jag 
kommer att studera, visar Olle Lundsjös forskning, att fattigdomen 
här under tiden 1864-1872 är relativt liten. Han beräknar att endast 
cirka femton procent av befolkningen över arton år är fattiga och 
inte kan betala sin skatt. Vid 1860-talets slut är kvoten några procent 
högre. I de omgivande sydsvenska länen däremot är de fattiga långt 
fler — i smålandslänen tom dubbelt så många. Bara i mälarlänen och 
i södra Norrland finns en motsvarighet till de låga fattigdomssiffrorna 
i Malmöhus län vid denna tid.31 

Utifrån Lundsjös undersökning skulle den slutsatsen kunna 
dras angående fattigdomsutvecklingen i skånelänet före 1860-talet, 
att fattigdomen är i sjunkande, analogt med utvecklingen i Väst
sverige. De grundläggande förutsättningarna är nämligen i mycket de 
samma — en snabb befolkningsutveckling, en kraftig tillväxt av jord
brukets underklasser och en långtgående hemmansklyvning samt en 
accelererad produktivitetsutveckling inom jordbruket. Det finns 
dock några mycket väsentliga skillnader mellan Syd- och Västsverige: 
för det första storgodssystemet och för det andra den kraftiga real
löneförsämringen, båda förhållanden som mer stämmer med Lund
sjös östra undersökningsområde, mälarlänen.32 Olikheterna beträf
fande brukningsenhetema för med sig stora ekonomiska skillnader 
mellan olika grupper och djupa sociala klyftor. De kraftigt sjunkande 
reallönerna för lantarbetare i Malmöhus län gör det också svårt att 
samtidigt anta en minskande fattigdom. Slutsatsen måste därför bli, 
att det inte går att med säkerhet uttala sig om fattigdomsutveck
lingen i Malmöhus län före 1860, i varje fall inte utifrån Lundsjös 
studie. 

I detta sammanhang bör påpekas, att Lundsjös fattigdomskri
terium — oförmåga att betala skatt — delvis grundar sig på en bedöm
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ning från de lokala myndigheternas sida av den enskilda individens 
skatteförmåga. Självklart kan denna variera, regionalt och över tiden. 
Detta innebär, att förändringarna i antalet fattiga, fattigdomsstatisti
ken, inte bara beror på individerna själva och deras situation, utan 
också på hur myndigheterna uppfattar och bedömer denna. En eko
nomiskt pressad situation med stor fattigdom, t ex några missväxtår, 
kan således rent teoretiskt tom resultera i sjunkande siffror över an
talet fattiga p g a skärpta krav från myndigheternas sida på försam
lingsmedlemmarna och deras skattebetalning och försörjningsförmåga. 

Förutom Lundsjös arbete har det stockholmska agrarprojektet 
producerat ytterligare två avhandlingar, som här skall beröras. Också 
Johan Söderberg behandlar fattigdomsproblematiken men gör det på 
lokal nivå och i ett annat geografiskt område. Han studerar Sydsveri
ge och håller sig i stor utsträckning på individnivå. »Agrar fattigdom i 
Sydsverige under 1800-talet» lyder titeln på hans avhandling.33 Den 
centrala frågeställningen är fattigdomens variationer i två olika skåne
socknar, Fleninge och Loshult, och vilka bakomliggande förklarings
faktorer, som kan finnas. Söderberg försöker också noggrant kart
lägga den enskilda, fattiga individen och hans eller hennes karaktäris-
tika. Sina resultat sätter han så in i diskussionen om den sociala 
strukturförändringen i 1800-talets agrar samhälle. Undersökningen är 
kvantitativ och olika statistiska metoder kommer till flitig använd
ning. 

Inte heller J ohan Söderbergs undersökning visar på något enty
digt resultat vad gäller fattigdomens utveckling över tiden och i olika 
geografiska områden. Söderberg relaterar, liksom Lundsjö, skillnader
na till olikheter i ekonomisk tillväxt snarare än till befolkningsut
vecklingen. Både i Fleninge och Loshult har en kraftig stegring av 
folkmängden ägt rum, men i den ena socknen minskar fattigdomen 
och i den andra ökar den. Däremot är den agrara kapitalbildningen i 
Malmöhus län, som Fleninge representerar, nästan dubbelt så stor 
som riksgenomsnittet, medan den i Blekinge endast uppgår till hälf
ten. Loshult, i norra Skånes skogsbygd, tillhör denna senare region. 
Fattigdomsnivån ligger således högre och fluktuerar kraftigare över 
tiden i skogsbygdssocknen Loshult, liksom i Blekinge och övriga 
norra Skåne, än i slättbygdsförsamlingen Fleninge och resterande de
lar av Skåne.34 

Söderberg försöker så genom olika metoder, bl a en kohortunder
sökning, precisera fattigdomsutvecklingen och komma åt vad som 
utmärker de fattiga. Han finner t ex, att fattigdomen ändrar utseende 
över tiden. Från att ha varit förbunden med framför allt hög ålder 
kryper den allt lägre ner i åldrarna. Detta gäller både i Loshult och 
Fleninge och hänger samman med en förändring i den sociala re kry te -
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ringen till fattigpopulationen, som innebär att fler och fler arbetare 
och tjänstefolk kommer att höra hit. Däremot minskar andelen 
bönder i Loshult och i Fleninge även gruppen torpare.35 

För hela tiden gäller emellertid, att fattigdomsrisken är störst för 
äldre, inhyses och änkor. Ett framträdande, konstant drag är också 
kvinnans utsatta ställning i agrarsamhället. Risken för henne att drab
bas av fattigdom är större, likaså att råka in i återkommande fattig
domsperioder och förbli fattig en längre tid. En del av förklaringen 
härtill utgör kvinnans högre medellivslängd, vilket också för med sig 
att hon oftare blir ensamstående. Änkor ingår även mer sällan än änk
lingar i nya giften. Något sämre hälsotillstånd hos henne kan inte spå
ras, däremot kan kanske det faktum att hon har svårare att finna 
sysselsättning bidra till förklaringen.36 

Söderberg har även analyserat den sociala rörligheten i Fleninge 
och funnit en med tiden ökad blockering av den uppåtgående mobi
liteten mot bonde- och torparnivå. Drängar och hemmasöner får allt 
svårare att komma sig till ett hemman eller torp.37 Hans resultat 
sammanfaller i stort sett med Christer Winbergs och Sture Martinius'. 
Men trots att andelen inhyses och arbetare ökar totalt, särskilt efter 
1840, sjunker antalet fattiga bland dem. Det är samma fenomen som 
Lundsjö påvisat för Västsveriges del. Söderbergs slutsats blir, att det 
avgörande är sysselsättningsmöjligheterna, som i sin tur är avhängiga 
av den ekonomiska expansionen. — Slutsatsen vad gäller orsaken till 
proletariseringen i Loshult blir, att den är en naturlig följd av den 
sociala omstruktureringen, dvs tillväxten av framför allt arbetare.38 

I en senare uppsats har Söderberg åter tagit upp fattigdomsorsa
kerna till diskussion. Han understryker där ytterligare tesen om att 
det är de produktiva krafterna som bestämmer huruvida utvecklingen 
skall gå mot en ökad eller minskad fattigdom.39 

Ulf Jonsson, också ekonomhistoriker från Stockholm, har skrivit 
en avhandling med titeln »Jordmagnater, landbönder och torpare i 
sydöstra Södermanland 1800-1880». I centrum för hans intresse står 
storgodset som ekonomiskt och socialt system och hur detta föränd
ras över tiden. Han ifrågasätter den generella giltigheten i den tradi
tionella bilden av storgodsets utveckling mot större enheter och löne
arbete, en bild som huvudsakligen präglats av Gustaf Utterström. 
Jonsson menar att den är principiellt felaktig, eftersom den bygger på 
föreställningen att samma villkor och effekter gör sig gällande inom 
den agrara produktionen som inom den industriella. I stället ansluter 
han sig till de teoretiker som hävdar, att resonemang om stordrifts
fördelar och lönearbetets rationalitet saknar relevans för jordbruket, 
eftersom förutsättningarna är så helt skilda från dem som gäller för 
industriell produktion.40 
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För att pröva sina teorier undersöker Ulf Jonsson empiriskt 21 
stycken gods i sydöstra Södermanland under tiden 1821-60 och 
följer tio av dem i ytterligare tjugo år. Dessutom intensivstuderar han 
ett, Thureholm, under perioden 1795-1880. Slutligen jämför han 
sina resultat med forskningen rörande ett likartat utomeuropeiskt 
godssystem, haciendorna i Chile. 

Jonsson anser sig kunna visa, att utvecklingen vid de sörmländska 
godsen är mer komplex och inte alls så entydig som den vedertagna 
uppfattningen velat göra gällande. Visserligen överförs en ökad andel 
av godsen till att brukas i egen regi och de jordlösa arbetarna, statar
na, växer i antal, men fortfarande utgör brukarna med arbetsränta, 
landborna, en viktig del av arbetsorganisationen. En i stort sett full
ständig övergång till penningränta äger dock rum. Han finner, att ut
vecklingen vid de sörmländska godsen på olika sätt demonstrerar just 
den agrara sektorns särställning och är en rationell anpassning till de 
villkor, framför allt av biologisk natur, som styr jordbrukets produk
tion till skillnad från industrins. Inte heller äger någon fullständig 
proletariseringsprocess rum. Jonsson beskriver skeendet som en »av
siktligt ofullständig proletarisering». En liknande utveckling återfin
ner han i andra agrara system med koncentrerad egendom, t ex i 
Chile. Att använda sig av olika typer av arbetskraft, som är anställda 
på skilda villkor, ökar möjligheterna till social kontroll och stabilitet. 
Är beroendeförhållandena dessutom paternalistiska, stiger chanserna 

41 an mer. 
Jonsson har också iakttagit hur de sörmländska godsägarna i 

mycket liten utsträckning tillåter upprättandet av backstugor eller 
andra smålägenheter. Härigenom kan befolkningsökningen ha häm
mats. De godsdominerade områdena i Mellansverige uppvisar som 
bekant en mycket svagare tillväxt än övriga landet. Detsamma 
gör emellertid även trakter, där egendomsfördelningen är jämnare. 
Jonssons slutsats blir därför, att eventuella institutionella hinder spe
lar liten roll. Det avgörande för befolkningsutvecklingen är i stället 
graden av ekonomisk tillväxt. En svag tillväxt skapar ingen efterfrå
gan på arbetskraft och följaktligen ingen befolkningsökning. Den låga 
takten i invånartalets stegring är också en bidragande orsak till den 
sociala stabiliteten vid godsen.4^ 

Ulf Jonssons avhandling är således ytterligare ett stöd för den 
uppfattning, som hävdar att det är den ekonomiska utvecklingens 
karaktär, som i hög grad bestämmer befolkningstillväxtens förlopp. 

Vad gäller proletariseringsprocessen och orsakerna till denna, har 
Ulf Jonsson preciserat problemet genom att ge begreppet prole -
tarisering en annan innebörd än den lite oprecisa och vedertagna. Han 
anser, att endast rena lönearbetare, de som är helt och hållet utan 
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AÇt 
egna produktionsmedel kan betecknas som proletärer. Detta 
betyder, att t ex landbönder och torpare inte räknas hit. Någon 
fullständig övergång till ett system med lönearbete sker inte vid de 
sörmländska godsen och därmed inte heller en klar proletariserings-
process. Jonsson visar på att brukarna med arbetsränta — landbönder 
och torpare — kan säkra en högre levnadsnivå än de rena lönearbe
tarna — statarna. Dessa senare växer emellertid i betydelse och 
därmed blir den, visserligen ofullständiga, proletarisering som sker, 
också liktydig med en pauperisering av jordbrukets arbetskraft. Det 
reella slutresultatet av utvecklingen blir således ganska likartat det 
som t ex Christer Winberg kommer till. 

Sture Martinius, också ekonomhistoriker, visar i sin bok, »Peasant 
Destinies», mycket klart på den nedåtgående sociala mobiliteten i ag
rarsamhället under perioden 1810-60. Så stor andel som 91 % av 
dem som år 1845 tillhör landsbygdens lägsta sociala skikt, drängar, 
backstugusittare, inhyses, har fäder som är bönder eller torpare. Orsa
kerna är dels den stora befolkningstillväxten, vartill de lägsta sociala 
grupperna inte bidrar mest — dessa har bl a den största spädbarnsdöd
ligheten — dels den ekonomiska utvecklingen. Visserligen är expan
sionstakten betydlig med en agrar tillväxt på cirka 0,7 % per år under 
tiden 1835-70, men sönderstyckningen av jord håller inte jämna 
steg för att bereda alla jordhungriga drängar möjlighet att köpa sig ett 
hemman. Antalet småställen ökar dock mycket starkt, medan de me
delstora och större egendomarna bibehålles vid sitt omfång.44 

Ett annat faktum som starkt bidrar till drängarnas — bonde- och 
torparsönernas — dåliga framtidsutsikter är reallöneutvecklingen. 
Denna innebär, att dränglönen endast stiger med gott och väl hälften 
under åren 1830-60, samtidigt som priset på jord ökar sexfaldigt!45 

Här ligger säkerligen en av de viktigaste orsakerna till den sociala 
strukturomvandlingen och proletariseringsprocessen. 

Den moderna forskningen tycks således vara enig om, att det 
inte, som samtidens debattörer ville göra gällande, är »den arbetande 
klassens medfödda böjelse att fastän sällan med beräkning å dess för
måga och tillfälle att försörja hustru och barn ingå äktenskap ... samt 
även i ett mer och mer tilltagande lösaktigt levnadssätt varav alstras 
barn», som ligger bakom den stora tillväxten av de lägre sociala skik
ten.46 I stället är det böndernas och torparnas barn som inte förmår 
hålla sig kvar på sin ursprungliga sociala nivå utan sjunker ner. Sture 
Martinius menar sig ha stöd även från finsk forskning för åsikten, att 
denna starka, nedåtgående mobilitet är ett fundamentalt känne
tecken för det preindustriella agrarsamhället överhuvudtaget och inte 
nödvändigtvis hänger samman med en häftig befolkningsökning. Han 
betonar också, att denna nedåtgående tendens inte utesluter en 
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samtidig, uppåtgående rörelse.47 

Ingrid Eriksson och John Rogers pekar i sin studie, »Rural Labor 
and Population Change», på hur statarna vid systemets framväxt 
under sjuttonhundratalets andra hälft och under artonhundratalet 
framför allt rekryteras från landbornas och torparnas led — men även 
från böndernas. Också här påvisas således en nedåtgående social 
mobilitet. Deras undersökning bidrar också till att avliva myten om 
underklassens obetänksamma äktenskap och ohämmade barna
födande. De visar, att visserligen är nuptialité ten (benägenheten att 
ingå äktenskap) högre bland statarna än hos bönderna, men å andra 
sidan är brudens giftermålsålder högre: hon måste själv arbeta ihop 
till den hemgift, dvs nödvändiga hushållsutensilier, som bonddottern 
i regel får av sina föräldrar. Följaktligen blir statarhustruns fertila 
period kort, vilket får till följd att den tidigare svaga befolknings
ökningen i undersökningsområdet, Asunda härad, norr om Mälaren, 
blir bestående även efter statarsystemets genomförande.48 — Talet 
om »bristande omtanke» hos den arbetande klassen får sig en döds
stöt. 

Maths Isacsson studerar i sin avhandling, »Ekonomisk tillväxt 
och social differentiering 1680-1860», en enda socken, By, i södra 
Dalarna och den besuttna bondeklassens utveckling utifrån materia
listisk historieteori. Han finner att den odlade arealen och produk
tionen tillväxer kraftigare än befolkningen under tiden mellan 1750 
och 1850, dvs att försörjningsläget förbättras. Samtidigt sker en 
utjämning av skillnaderna mellan olika kategorier bönder under 
första halvan av perioden, medan under den andra, tiden för den 
egentliga »agrara revolutionen», bondeklassen splittras upp och en 
agrar underklass bildas. Han finner mycket markanta olikheter 
mellan stor- och småbönder inte bara vad gäller förmögenhet, hus
hållsstorlek och antal anställda utan också beträffande levnadssätt 
och politiskt inflytande. Småjordbrukarna bidrar i ökande omfatt
ning till rekryteringen av den agrara underklassen.49 Isacsson skiljer 
sig här klart från Sture Martinius, som ju hävdar att det agrara 
samhället fortfarande vid artonhundratalets mitt är ett enda, socialt 
stratum. Orsakerna till den polarisering som sker inom böndernas led 
och till ökningen av de agrara underklasserna ligger i den kraftiga 
produktionsökningen, som endast de större och mest marknads-
inriktade bergsmännen—bönderna kunnat tillgodogöra sig. 

Eftersom Isacssons studie gäller ett så litet område inom en sär
präglad del av landet, är det svårt att dra några generella slutsatser 
utifrån hans arbete. Dock faller hans resultat ganska väl in i det ut
vecklingsmönster, som redan tidigare påvisats av andra forskare. 

Vad gäller sambandet mellan jordbrukets utveckling, befolk
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ningsökningen och proletariseringen föreligger inom aktuell forskning 
en relativt stor enighet om att lösningen finns att söka i studiet av 
framför allt agrarekonomiska tillväxtprocesser.50 Den ene ekonom
historikern efter den andre kommer till slutsatsen, att det är den eko
nomiska utvecklingens karaktär och intensitet, som bestämmer hur 
resultaten av befolkningsökningen kommer att se ut. Det är inte olika 
institutionella hinder, som Heckscher och Utterström antog, inte 
heller snabbheten eller storleken i folkmängdens tillväxt, som är av
görande för proletariseringsprocessen. I stället är det marknadskraf
terna och priset på jorden som i hög grad bestämmer rörligheten 
uppåt och nedåt på den sociala stegen. Det är bonde- och torpar
sönerna som inte lyckas hålla sig kvar på sina fäders nivå utan tvingas 
nedåt som främst bidrar till framväxten av landsbygdens proletariat, 
snarare än något slags explosion i fertilitet bland de allra lägsta, obe
suttna grupperna, som samtiden trodde. 

Det tycks ganska klart, att framför allt jordbrukets stigande pro
duktivitet mycket väl ger utrymme åt en växande folkmängd, men 
att vinsterna av denna produktivitetsökning fördelas mycket ojämnt, 
vilket får till följd en proletarisering av stora befolkningsskikt. De 
ekonomiska »marknadskrafterna» är inte storheter, som rör sig helt av 
egen kraft eller sätts i gång av någon osynlig hand. De kan påverkas 
och i viss mån dirigeras på politisk väg. Det är denna styrning, som 
till stor del bestämmer hur fördelningen av överskottet skall ske. Att 
då de besuttna och styrande grupperna gynnas är uppenbart. 

Beträffande den konkreta innebörden i proletariseringen, de en
skilda människornas fattigdom särskilt på landsbygden, pekar den 
senaste forskningen på att mycket svåra förhållanden är rådande fram 
till artonhundratalets mitt. Visserligen finner Olle Lundsjö en succes
siv minskning i antalet fattiga från 1820-talet, men det är viktigt att 
komma ihåg, att hans utgångssiffror är exceptionellt höga. Lennart 
Jörbergs studier av reallöneutvecklingen däremot, liksom Sture 
Martinius* av jordbrukets produktivitet och den ekonomiska och 
sociala skiktningen på landsbygden, visar på en förbättring av lev
nadsvillkoren mer allmänt först under århundradets andra hälft. 
Också Christer Winbergs forskningsresultat demonstrerar detta. 
Gemensamt för alla de nämnda forskarna är, att de mycket starkt 
understryker de stora, regionala variationerna. Detsamma gör Johan 
Söderberg, som i sin undersökning tydligt åskådliggör skillnaderna 
mellan slätt- och skogsbygd i Skåne. 
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I  D E B A T T E N  

DEBATTEN OM DEN SOCIALA FRÅGAN 

Inledning 

»Den tidpunkt är måhända icke så aflägsen....fruktansvärt att befara då den 
halfbildade, svältande massan reser sig, afskakar sina bojor, och i revolutio
nens hvirvlar krossar penning-aristokratiens, borgarväldets, ihåliga, mask-
stugna byggnad!» 

Ovanstående stod år 1847 att läsa i en debattskrift av en småländsk 
godsägare och adelsman. Hans namn var Carl Raab och han blev 
sedermera riksdagsman i första kammaren. Titeln på broschyren löd: 
»Om statskarls-systemet i Sverige».1 

överensstämmelsen med de välbekanta formuleringarna i Marx' 
och Engels' kommunistiska manifest, som kom ut ett år senare, är 
slående. Visionen av en kommande omvälvning i samhället, orsakad 
av proletariatets resning, är alldeles densamma. En viktig och av
görande skillnad finns dock: medan författarna i Bryssel välkomnar 
och ser fram emot revolutionen, så vill den svenske godsägaren till 
varje pris förhindra den. Den svenska skriften är utgiven just för att 
vara ett varningsord, för att väcka upp landsmännen till insikt om 
den förfärliga katastrof, som kan inträffa om inte vissa tendenser i 
samhällsutvecklingen hejdas. 

Carl Raabs lilla skrift ger uttryck åt en rädsla för det växande 
proletariatet och dess revolution, som ett år senare skulle upplevas 
som en realitet i flera av Europas städer. Helt obemärkt gick år 1848 
inte heller förbi i Sverige. De s k marsoroligheterna i Stockholm som 
bl a bestod i stenkastning mot en känd och hatad konservativ minis
ters fönster, är ett tecken på tidens oro. Upploppen slogs ner av 
polis och militär så brutalt att trettio dödsoffer krävdes. En politisk 
konsekvens blev att den av liberalerna hyllade kungen, Oscar I, lät 
ombilda sin regering i konservativ riktning. Därmed sattes stopp för 
1840-talets s k liberala genombrott. 

Den rädsla Carl Raab ger uttryck åt var allmän såväl i Sverige som 
ute i Europa vid 1800-talets mitt. Inga revolutionsförsök har varit 
mer väntade än 1848 års. Men vad var det då man var rädd för? Vari 
ansågs underklassens farlighet bestå? Vad berodde den på? Fanns det 
botemedel mot den? Hur såg överklassen på de lägre klasserna? Med 
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vilka medel ville man påverka, disciplinera och kontrollera dessa 
människor? 

Svaren på frågorna ämnar jag söka genom att göra en undersökning 
och analys av den debatt som fördes om DEN SOCIALA FRÅGAN. 
Debatten fördes med stor intensitet på regerings- och riksdagsplanet, 
i pressen och i litteraturen, framför allt under 1830- och 1840-talen, 
och nådde sin kulmen vid slutet av fyrtiotalet. 

Vissa aspekter på debatten om den sociala frågan har behandlats 
av tidigare forskning. Litteraturhistorikern Alf Kjellén går i »Sociala 
idéer och motiv hos svenska författare under 1830- och 1840-talen» 
mycket noggrant igenom och analyserar de verk, som behandlar 
sociala frågeställningar vid denna tid. Lars Furuland, också litteratur
historiker, kommer i sin fylliga bakgrundsteckning i boken »Statarna i 
litteraturen» in på detta ämne. Historikern Väinö Helgesson gör i sitt 
bidrag till »Ideologi och socialpolitik i 1800-talets Sverige» en utförlig 
genomgång av hur försvarslöshetsfrågan behandlats. Hans studie har 
titeln »Kontroll av underklassen. Försvarslöshetsfrågan 1825-1853». 
»Den svenska jordstyckningspolitiken i de 18:e och 19:e århundra
dena» är en omfattande avhandling av Nils Wohlin av lite äldre da
tum. Den redogör bl a för behandlingen på regerings- och riksdags
nivå av hemmansklyvnings- och avsöndringsfrågorna. Gustaf Utter
ströms grundläggande arbete, »Jordbrukets arbetare», är självklart av 
stort intresse. »Medelklassen och proletariatet» av Nils Holmberg ser 
på utvecklingen från marxistiska utgångspunkter.2 

Debatten på regerings- och riksdagsplan 

Den farliga underklassen 

» D e n  t j ä n a n d e  h o p e n »  

År 1825 avlämnar Styrelsen över rikets fängelser och arbetsinrätt
ningar en skrivelse till Kungl Maj:t, där man klagar över bristen på ut
rymme i fängelser och anstalter. Orsaken anges vara det stegrade an
talet dömda försvarslösa, dvs människor utei arbete och därmed laga 
försvar. Som grund till förhållandet anges ett allmänt sedligt förfall.3 

En kommitté tillsätts, som i sin tur sänder ut en enkät till landshöv
dingarna för att få underlag till sina förslag. Landshövdingarna till
frågas om hur de ser på frågan om effekterna av den nyligen ändrade 
lagstiftningen angående de försvarslösa. De nya bestämmelser som ut
färdats 1819 har nämligen inneburit, att endast den som tigger eller 
är straffad för stöld kan dömas till tvångsarbete. År 1824 avskaffades 
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också den tidigare möjligheten att döma försvarslösa till militär
tjänst.4 

Landshövdingarna är i stort sett ense om att antalet tjänstlösa 
ökat, det har blivit brist på tjänstehjon och lönerna har stigit. För
klaringen ger landshövdingarnas yttrande på följande sätt: pga de låga 
livsmedelspriserna (den billiga spannmålen!) och de konstanta löner
na, har levnadskostnaderna sänkts och många obesuttna föredrar där
för att inte ta årstjänst. Det går att försörja sig genom att arbeta 
endast några dagar i veckan och sedan vara ledig resten. Att tjänste
folket på så sätt undandrar sig en husbondes herravälde, beror på 
dess inrotade böjelse för »en oberoende levnad, på frihetslängtan och 
lättsinne». Men denna utveckling är farlig, anser landshövdingarna, 
dels för »folkmoralen» och den allmänna säkerheten eftersom sysslo
löshet och lättja lätt leder till fylleri, otukt och annat som anses vara 
brottsligt, dels för de av 1820-talets jordbrukskris redan hårt trängda 
arbetsgivarna, eftersom bristen på villig arbetskraft stegrar tjänste
folkets löner. Botemedel anges: en strängare lagstiftning som tvingar 
de försvarslösa att ta årstjänst. Några menar dock att ordentliga arbe
tare inte bör drabbas, bara sådana som missbrukar sin frihet genom 
ett oordentligt levnadssätt.5 

På grundval av landshövdingarnas yttranden, som avges 1826, 
framlägger så kommittén år 1828 sitt förslag, som innebär att ett 
generellt tjänstetvång återinförs. I motiveringen framhävs dels att 
man vill häva bristen på tjänstefolk, dels den brottspreventiva aspek
ten. Hotet mot den allmänna säkerheten från dessa obesuttna, lösa 
grupper anses kräva, att de underordnas statens uppsikt. En ekono
misk synpunkt framkommer också: tjänstetvånget minskar risken för 
att de jordlösa kommer att falla samhället till last.6 Bakgrunden till 
kommittén var ju fångstyrelsens bekymmer över statens kostnader 
och de överbefolkade fängelserna. Nu föreslås en maximering av 
straffet för försvarslöshet till tre år och att en sorts arbetsförmed
lingar inrättas i städerna och på landet. 

Vid 1828/30 års riksdag kommer frågan om tjänstetvånget upp 
genom olika motioner. Efter debatt hänvisas dessa till utskott, som 
föreslår generellt tjänstetvång, vilket också var vad som krävts i 
motionerna. Motiveringarna är i stort sett desamma som kommittén 
hävdat, likaså följer argumentationen i riksdagsdebatterna dessa lin-

7 jer/ 
I de olika stånden vittnas om att tjänstehjonsklassen på de senaste 

femton à tjugo åren försämrats både vad gäller seder och duglighet. 
Husbönder och husmödrar, särskilt på landet där poliserna är få, vet 
inte vad de skall göra för att sätta sig i respekt. Uppstudsighet, olyd
nad och fräckhet är mycket vanligt. Under goda år, som just 1827 
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och 1828, bryr de sig inte om att ta fast tjänst, säger prästeståndet, 
utan »sätta sig för sig själva», vilket är bekvämare. Det blir svårt att 
få tag på arbetare och de har »orimligt stegrade» löneanspråk. Landet 
översvämmas av lösa personer, som saknar håg för arbete och i stället 
förfaller till utsvävningar, laster och brott. De allra flesta av dem är 
fyllerister. Som botemedel anges arbetshus i vaije län, där nykterhet 
och arbetsamhet kan läras ut.8 Prosten Grevillius från Göteborgs 
stift framför ovanstående förslag i dessa ordalag: 

»Att liderligheten icke må onäpst trotsa ordning och lag, påkallar alltså in
rättandet i varje län av Correctionshus, dit avskummet måtte samlas till 
möjlig rening.»*' 

Inläggen ovan från 1828 års ståndsdebatt vittnar tydligt om de be
suttnas rädsla för vad de ser som de växande, ohanterliga och fri-
hetsälskände lägre, tjänande klasserna. 

Samma tema återkommer och varieras i debatten om gesällerna. 
Deras traditionella, obegränsade frihet att vandra omkring och när 
som helst lämna sin mästare, sägs få mycket farliga följder nu för 
tiden. Sysslolöshet — nöd — br ott — fängelse — Corre ctionshus — 
fullkomnad immoralitet, så ser frihetens beska frukter ut för ge
sällen. Visserligen har korrektionsanstalterna nu fått en »mer ända
målsenlig skepnad», så att de bättre kan fylla sin uppgift att för
vandla brottsliga och vilseförda människor till redliga och nyttiga 
samhällsvarelser, säger chefen för fångstyrelsen, G F Åkerhjelm, 
men allra bäst vore om de inte alls behövdes. I stället borde upp
fostran förbättras och alla folkklasser få en lämplig bildning. Den 
direkta åtgärd, som han rekommenderar är emellertid, att lego- och 
tjänstehjonsstadgorna utsträckes att gälla, helt eller delvis, även 
för fabriks- och hantverksnäringarna. Då skulle också dessa arbetare 
få »den patriarchaliska, laggilda och kraftigare eftersynen» som en 
husbonde utövar.10 

I adelsståndet hörs liknande tongångar.»Den råa massan» måste stå 
under en husbondes faderliga förmyndarskap, medan däremot den 
bildade klassens uppfostran och hederskänsla är garanti nog för att 
friden i staten ej stores. Utan denna kontroll kommer sjukhusen, 
fattighusen och fängelserna att fyllas samt lösdrivare »vanartas mer 
och mer på osedlighetens och brottets stig».11 August von Hartmans
dorff, ämbetsman och en av riddarhusets mest framstående män, 
anser att rätten att fritt få begagna sina krafter inte gäller för de 
lägre, obildade samhällsklasserna »och knappt nog för de högre, om 
de tvingats stiga ner». Man får nämligen aldrig glömma, att den obil
dade människan just utmärker sig för en mindre omtanke eller tank
löshet, som nära gränsar till djurets. Dessa klasser råkar därför i 
samma nödställda belägenhet som djuren, som söker sig uppehälle 
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för tillfället, tar det med våld eller förgås av hunger. På samma sätt 
handlar de människor som inte kan skaffa uppehälle på lovligt sätt, 
de stjäl och kommer i fängelse, tigger och kommer på korrektions
hus eller sjuknar och stannar på fattig- eller sjukhus. August von 
Hartmansdorffs recept för att förhindra denna utveckling är »sträng
het i Författningarna». Det är just på grund av tidigare flathet som 
anstalterna nu är överfyllda.12 

Utifrån sin erfarenhet som chef för rikets fängelser instämmer fri
herre Åkerhjelm varmt i von Hartmansdorffs yttrande. Dock varnar 
han för alltför stor stränghet: fängelserna och korrektionsinrätt
ningarna kan bli alltför överfulla.13 Här är det den krassa, ekono
miska statsnyttan som talar. Fruktan för »den råa massan» får inte gå 
så långt, att den leder till ökade statsutgifter! 

De obesuttnas förmenta frihet har dock också försvarare i riddar-
huset. Alla, även tjänande medborgare, bör få åtnjuta skydd av § 16 
i grundlagen, som säger, att en svensk man är fri tills han överbevisats 
om brott. Att dessa klasser ökar, beror på att jorden inte räcker till. 
Fordrar staten årstjänst, bör den också se till att alla som vill ha 
sådan, får det, anser Pehr Gustaf Cederschjöld, känd läkare och 
politisk författare.14 Den som föder sig ärligt och betalar skatt, 
skall inte behöva vara beroende av andra, hävdar den bekante libera
len, översten Carl Henrik Anckarsvärd. Han bör få njuta lugnet i 
familjekretsen i sin backstuga, sedan han arbetat några dagar. Någon 
lättja eller sysslolöshet har Anckarsvärd inte sett till. Tvärtom, back
stugorna har blivit trevligare och täpporna allt bättre odlade. De som 
skriker över de höga lönerna är possessionaterna, slår han fast.15 

Från Skåne vittnas om att tjänstefolkets höga löner lett till att 
större välmåga kan iakttas hos torpare och drängar än hos självägande 
bönder. Också de halländska drängarna kan, genom att gå ner och 
göra tröskedagsverken i Skåne för en större dagspenning än hemma, 
skaffa sig »ett större åkerbruk».16 

Dessa påståenden överensstämmer knappast med verkligheten. 
Dagsverkslönerna är vid den här tiden (1825-29) obetydligt högre i 
Malmöhus län än i Halland. Under de närmast föregående årtiondena 
hade dock skillnaderna varit större till skånelänets favör. Forskningen 
beträffande reallönernas utveckling pekar klart på en allmän försäm
ring under tiden 1820-50. Just i Malmöhus län är nedgången som 
störst, medan den i Halland är helt obetydlig.17 Sjunkande reallöner 
är svårt att förbinda med talet om välmåga bland torpare och drängar. 

I bondeståndet kommer helt andra sidor av de obesuttnas frihet i 
dagen. De flesta tiggare och allmosehjon består av avsigkomna frälse
bönder, torpare och dagakarlar under herrgårdar, klagas det. Vem 
skall försörja dem? Sunda förnuftet säger: den som dragit nytta av 
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deras friska och arbetsföra år. Men ofta uppstår tvister mellan posses-
sionater och brukspatronater å ena sidan och kommunen å den andra 
om ansvaret för fattigvården. Förslag framföres att var och en försör
jer sina fattiga. Ingen orkeslös eller vanför bör heller få inflytta i 
socknen utan sockenstämmans uttryckliga medgivande.18 Här är det 
klart och tydligt rädslan för ökade fattigvårdsutgifter på sockennivå, 
som talar. 

Om var den egentliga orsaken till lösdriveriet och fattigdomen 
ligger, tror sig publicisten Gustaf Hierta veta besked. Det är de hin
der samhället ställer upp för »arbetets frihet»: restriktionerna för 
hemmansklyvningarna och skråförfattningarna. Då det föds 70 000 
människor varje år, måste också antalet arbetstillfällen få öka, menar 
denne talesman för liberalismen.19 

Vid 1828/30 års riksdag står således olika uppfattningar mot var
andra om anledningarna till den uppkomna situationen. A ena sidan 
finns talesmän för att det är samhällets brist på »liberali te t», som 
orsakat den nuvarande olyckliga utvecklingen. A andra sidan hävdas 
en diametralt motsatt uppfattning, nämligen att det är de uppmjuk
ade försvarslöshetsbestämmelserna, som lett till sedligt förfall, 
ökad brottslighet, fyllda fängelser, större belastning på fattigvården, 
brist på tjänstefolk och stegrade arbetslöner. En rent principiell, 
närmast konservativ, bevisföring framförs också någon gång: det 
patriarkala förhållandet mellan husbonde och tjänare med sina öm
sesidiga förpliktelser är något eftersträvansvärt. Likaså betonas sta
tens rätt att för sitt skydd inskränka på individens rättigheter. 

Motståndare finns dock i adels- och bondestånden, som av prin
cipiella skäl motsätter sig förslaget om frihetsberövande för avsaknad 
av årstjänst. De utgår från liberala värderingar och hävdar individens 
rätt gentemot statens. Att beröva en människa som inte begått något 
brott hennes frihet, strider mot både Guds och naturens lag, likaså 
mot grundlagen. Dessutom påpekas, att förslaget bryter mot prin
cipen om likhet inför lagen, eftersom endast fattiga kommer att 
drabbas. 

De regeringstrogna stöder dock gentemot oppositionen kravet på 
ett generellt tjänstetvång. Detta blir också alla fyra ståndens förslag. 
Också Högsta domstolen, HD, avger ett utlåtande i ärendet. Dess 
beskrivning av bakgrunden till behovet av ändrad lagstiftning över
ensstämmer väl med tidigare instansers. Dock vill den inte ha ett 
generellt tvång. Det finns de som försörjer sig ärligen även på till
fälliga arbeten och på intet sätt är vådliga för den allmänna säkerhe
ten. Sådana bör inte tvingas till årstjänst, om de kan ställa borgen 
som garanti för att de inte skall begå brott.20 Även HD fruktar så
ledes att fattigdomen leder till brott. 
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Ar 1833 utfärdas så en ny förordning om »huru med försvarslösa 
personer förhållas bör».21 I förhållande till 1820-talets bestämmel
ser är det fråga om en skärpning. Det fastslås, att alla försvarslösa är 
förpliktade att ta årstjänst, dock finns några möjligheter att und-
slippa detta tvång. Om man bevisligen underhålles av föräldrar eller 
annan, kan ställa borgen som garanti för att eventuella böter betalas 
(jfr HD:s förslag!) eller kan få ett intyg från sockenstämma, att man 
är känd för att försörja sig på ärligt sätt, i dessa uppräknade fall kan 
man slippa att betraktas som försvarslös. Den som inte uppfyller 
något av dessa krav och är utan arbete, anses som försvarslös, han 
eller hon må vara hur hederlig och arbetssökande som helst. Det är 
Konungens Befallningshavande, landshövdingen, som avgör i dessa 
ärenden. Är man en oförvitlig försvarslös, kan man få visst anstånd 
med att skaffa tjänst. Lyckas man inte, döms man till allmänt arbete. 
Den som straffats för stöld eller är »vanartad», kan omedelbart för
passas till en korrektionsinrättning. Någon tidsbegränsning av straf
fet stadgas inte, utan frigivning sker när den intagne skaffat sig laga 
försvar. 

I debatten om »den tjänande hopen» talas det mycket litet om pro-
letarisering eller försörjningssvårigheter. Det är således inte de obe
suttnas perspektiv som anläggs. I stället är det arbetsgivarnas svårig
heter att få tillgång till många och billiga tjänare som kommer fram. 
Faran för statens säkerhet och för folkmoralen med det stora antalet 
människor som står utan en husbondes välgörande uppsikt betonas. 
Fattigvårdens ökade belastning klagas det också över. Indirekt kom
mer här ett vittnesbörd om att det kanske ändå finns vissa svårigheter 
även för den stora »råare massan», som det heter i riksdagsdebatten 
på riddarhuset. 

Den bild av de lägre klassernas situation som framträder i ståndens 
diskussioner tycks ha två sidor. Det talas dels om höga löner och låga 
livsmedelspriser, om välståndet hos torparen och drängen och de väl
skötta backstugorna, dels beskrivs det hur lättjan, sysslolösheten, 
lösdriveriet och brottsligheten ökat, hur anstalterna är överfyllda och 
fattighusen fullproppade med fattighjon. I en tid av stark befolk
ningstillväxt är båda tendenserna möjliga. Ett studium av vilka de är 
som står för de olika verklighetsbeskrivningarna ger ytterligare upp
lysning. Vittnesbörden om välståndet hos underklassen kommer dels 
från arbetsgivare, som vill betona att orimliga löner ruinerar jord
bruket, dels från personer med principiellt liberala värderingar. 
Arbetsgivarintresset kan emellertid också måla en negativ bild av 
lättja och lösdriveri hos underklassen för att framhäva tjänstetvångets 
nödvändighet. Ofta fogas härtill synpunkter med konservativ prägel: 
den sysslolösa massan utan husbönders uppsikt är en fara för den 
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allmänna säkerheten. Staten och samhället kräver att individen hålles 
under kontroll. 

Varför målas då dessa två olika tavlor av landsbygdens verklighet 
upp? Förklaringen ligger förmodligen i det faktum, att arbetsgivarna, 
jordägarna, inte är en enhetlig grupp med samma krav på arbetskraf
ten. Vid denna tid pågår en omstrukturering av jordbruket. De 
»moderna» bönderna och godsägarna som avhyst sina landbor, är 
mer betjänta av en fri arbetskraft, varifrån de kunde rekrytera sina 
daglönare och statare. De slipper då försörja arbetaren under låg
säsong och undgår dessutom en del sociala förpliktelser. Jordägare 
av denna typ är inte intresserade av en restriktiv lagstiftning gente
mot försvarslösa eller tjänstefolk. Också de små bönderna, kanske 
nyligen utskiftade och tvingade att flytta, är betjänta av tillgång på 
en lös arbetskraft, som kan tas i anspråk vid t ex sådd och skörd men 
dessemellan försörjer sig själv. Klagomål framförs också mot bönder 
och torpare, ja tom backstugusittare som låter personer utan fast 
tjänst mantalskriva sig hos dem.^ I de ovan beskrivna arbetsgivarnas 
intresse ligger att måla en så ljus bild som möjligt av förhållandena. 
De jordägare däremot som brukar sina egendomar på traditionellt 
sätt, och de är säkerligen vid denna tid de flesta, anser sig beroende 
av fast anställt tjänstefolk. Majoriteten av bönderna hör hit. Det är 
också de som framför fattigvårdsaspekten. De fast anställda tjänste
hjonen åtnjuter en husbondes beskydd och kommer sällan att ligga 
det allmänna till last. Den lösa arbetskraften däremot åsamkar 
socknarna stora kostnader, eftersom deras arbetsgivare inte anser sig 
ha några sociala förpliktelser gentemot tillfälligt anställda arbetare. 
Det är från intressen av denna art som den negativa bilden av lands
bygdens lösa befolkning härrör. 

Den ljusa tavlan har oftast en tydlig, liberal nyans: de välskötta 
backstugorna vittnar om att de lägre klasserna visst kan klara sitt 
oberoende utan att förfalla. Den konservativa anstrykningen är å 
andra sidan vanlig i den mörka bilden. 

^ur va/i-
(aa-V vjcxc 

S m å b r u k a r n a  o c h  t o r p a r n a  

Den del av landsbygdens befolkning som debatten om försvarslös-
hetsförordningen framför allt sysslat med är »den tjänande hopen», 
dvs pigor, drängar, daglönare och arbetare av olika slag. Det finns 
emellertid också andra grupper på landsbygden, vars situation är en 
del av den sociala frågan, nämligen de små hemmansbrukarna och 
torparna, vars jordbruk inte ger dem en fullgod bärgning utan ibland 
tvingar dem arbeta för andra. 
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En omfattande hemmansklyvning och avsöndring sker under 
1800-talet. I Skåne, där skiftena först påbörjas och genomförs, är 
landshövdingen och det nyligen bildade hushållningssällskapet i 
Malmöhus län redan 1816 bekymrade över den tilltagande klyv
ningen. En tävling utlyses över frågan om hur stor en hemmanslott 
bör vara för att en åbo på Skånes slättbygd skall anses besutten. Ett 
inkommet svar framhäver från naturrättslig synpunkt hemmans
klyvningens fördelar med sentensen »ubi libertas, ibi divitio», men 
detta faller inte hushållningssällskapet på läppen. De borgerliga la
garna gör att naturrätten måste inskränkas. Priset tillfaller det svar, 
som har titeln »Litet jordbruk utan binäringar för allmogen till lättja 
och fattigdom» och där nackdelarna med en för långt gången sönder-
delning av jord betonas. Författare är sällskapets skattmästare, köp
mannen och jordbrukaren S Karström.23 

Redan vid 1809 års riksdag motioneras på riddarhuset om oin
skränkt rätt till hemmansklyvning. Vid 1815 års ständermöte yrkar 
en bonderepresentant från Värmland på att lagstiftningen skall änd
ras, så att klyvning i smärre delar blir tillåtet. Utskottet som behand
lar motionen förordar utredning av frågan, särskilt av möjligheterna 
till nyodling. Ar 1820 företas så en enkät i frågan. Landshövdingarna 
hör representanter för socknarna för att utröna förutsättningarna 
för hemmansklyvning på olika orter.24 

De positiva svaren ger bl a allmänt liberala skäl för klyvning: en fri 
näringspolitik leder till ett bättre utnyttjande av ett lands resurser 
och den nuvarande lagstiftningen inkräktar inte på äganderättens 
okränkbarhet. Det hävdas också, att hemmansklyvningen är ett sätt 
att lösa landsbygdens sociala problem, dvs frågorna i samband med 
den lösa befolkningens tillväxt, liksom ett sätt att befordra nyodling. 
Slutligen betonas, att de nuvarande restriktionerna är emot allmänna 
opinionen. Besuttenhetsgränserna iakttas inte och klyvningen fort
skrider, utan att någon på allvar försöker hindra den. Bland de jord
lösa finns en stark önskan om att komma över mark, hur litet stycket 
än kan vara. 

De negativa yttrandena har en rakt motsatt uppfattning. Hem
mansklyvningarna är skadliga och bör inte ytterligare befrämjas. 
Visserligen gynnas befolkningsökningen, men det är fråga om till
skapandet av en fattigklass av brukare, som inte har några möjligheter 
att försörja sina stora barnskaror, vilka ofta måste ut och tigga. Inte 
heller ökar nyodlingen, eftersom dessa små jordägare inte har några 
ekonomiska resurser härtill. Jord- och skogsbrukets vanskötsel blir 
en annan följd. Starkt betonas risken för den besuttna bondeklassens 
undergrävande. 

Inte förrän år 1827 föreligger den nya författningen rörande hem
mansklyvning. Den avgörande gränsen går vid besuttenhet, som defi-
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nieras på olika sätt, bl a så att ett hushåll på minst tre personer skall 
kunna underhållas av avkastningen.25 Förordningen tillmötesgår i 
stort sett de liberala kraven på större frihet för hemmansklyvning. 

I enskiftesförordningarna 1803-07 infördes ett nytt jordstyck-
ningsinstitut i Sverige, nämligen avsöndring under äganderätt. Från 
enskiftat hemmans ouppodlade mark gavs rätt att avsöndra lägenhe
ter upp till en tiondedel av ägovidden, dock om minst fyra tunn
land. I en motion vid 1823 års riksdag vill en ledamot av adeln ta 
bort restriktionerna »ouppodlad mark» och »enskiftat hemman». 
Härigenom skulle en klass av fria dagsverksarbetare skapas, mer 
obundna än torpare och tjänstehjon.27 Arbetsgivarnas intresse av en 
»lös» a rbetarklass demonstreras här tydligt. Vid utskottsbehandlingen 
och sedan i riksdagen tillstyrks en ändring, så att avsöndringsrätten 
gäller även för enstaka hemman. 

I början av år 1827 tillfrågas landshövdingarna om vilken verkan 
avsöndringsinstitutet haft. Av svaren framgår, att avsöndringar en
ligt enskiftesstadgan har varit mycket få. Däremot förekommer såda
na med full äganderätt, ofta i samband med arvskifte och då ofta 
under fyra tunnland. De är t ex mycket talrika i Malmöhus län, sär
skilt i Torna, Bara och Harjagers fögderi.28 Dessa avsöndringar stri
der alltså klart mot gällande förbud mot skattskyldig jords minsk
ning. 

I 1827 års förordning angående jordavsöndring går man den fak
tiska utvecklingen till mötes. Villkoren att jorden ska vara skiftad 
och uppodlad tas bort. Bestämmelsen om en areal av minst fyra tunn
land, i Norrland sex, finns dock kvar. Liksom beträffande hemmans
klyvningen saknas för jordavsöndringarna föreskrifter om vilken 
myndighet som skall kontrollera att förordningen följs.29 Följden 
blir att den får föga praktisk betydelse. 

En stor principdebatt hålles vid 1828-30 års riksdag om hemmans
klyvning. Motioner från riddarhuset och från en bonde i Malmöhus 
län kräver fri klyvningsrätt. Härigenom skulle antalet tjänstlös mins
kas, likaså tiggare och brottslingar, och idoga men fattiga arbetare 
kunna få en oberoende ställning. Det är från liberalt håll, som motio
nerna härrör. Härifrån kommer också yrkande på lika arvsrätt för 
män och kvinnor på landsbygden. Bland de konservativa bemötarna 
av ovanstående motioner märkes August von Hartmansdorff, Erik 
Gustaf Geijer och C F af Wingård, vilka varnar för en för långt gående 
demokrati. De åberopar förhållandena på Irland och Malthus' teorier 
som exempel på vart för långt gången jordklyvning och folkökning 
utan tillräckligt näringsunderlag kan leda och menar, att Sveriges 
arbetande massa håller på att bli en i armod och elände försänkt 
pöbel.30 
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Försvarslöshetsförordningen av år 1833, som ytterst vilar på lands
hövdingeutlåtanden avgivna våren 1826, och 1827 års förordningar 
angående hemmansklyvningar och jordavsöndringar har sin bakgrund 
i de dåliga jordbrukskonjunkturerna under 1820-talets första hälft 
och den samtidiga tillväxten av befolkningen i arbetsför ålder. Båda 
kan ses som försök från statens och jordägarnas sida att komma till 
rätta med dessa problem. Det ena sättet, skärpningen av försvarslös-
hetslagstiftningen, är en lösning med konservativa förtecken: den 
lösa, för statens och moralens säkerhet vådliga, massan av arbetare 
skall hållas i schack och samtidigt förse jordägarna med billig arbets
kraft. Det är fråga om en tillbakagång till gammal, beprövad tjänste
hjonspolitik.31 Dock har vissa eftergifter gjorts för liberala krav. 
Tjänstetvånget är inte obligatoriskt, utan en hederlig arbetare kan få 
bo i sin backstuga och försörja sig på daglönearbete, om han kan 
skaffa bevis på denna sin ärliga försörjningsvilja. Det andra sättet att 
lösa 1820-talets problem är i mycket endast ett accepterande av och 
en anpassning till en pågående utvecklingsprocess. De lättnader som 
medges för jordstyckning och den uteblivna kontrollagstiftningen har 
dock en tydlig liberal prägel. Också här är det ett arbetsgivarintresse 
som tillfredsställs, men ett mer modernt sådant. Den pågående om
struktureringen av jordbruket, som innebär att de små arrendegårdar
na slås ihop till större enheter och de tidigare brukarna avhyses, 
kräver en mer rationellt anpassad arbetskraft. Stataren och den dag-
lönade arbetaren är en sådan. Det ligger därför i den moderne jord
brukarens intresse att pressa ner lönekostnaderna och ha tillgång 
till en talrik, lös arbetarstam. Och denna måste någonstans bo. Det 
är här som de riktigt små brukningsdelarna — antingen klyvna eller 
avsöndrade — kommer in i bilden. 

Ur politisk och ideologisk synvinkel speglas således i de här två 
typerna av lagstiftning både konservativa och liberala idéer. Den bryt
ning mellan konservatism och liberalism, som är så utmärkande för 
svensk historia vid denna tid, får här en utmärkt illustration. Sett ur 
intresse- och klasskonfliktsperspektiv däremot, är det först och 
främst arbetsgivarnas intressen, vilka under den här perioden är så 
gott som synonyma med jordägarnas, som tillgodoses. Detta innebär 
dock samtidigt en viss anpassning till »den tjänande hopens» krav på 
en mer självständig ställning. 

D e n  f o r t s a t t a  d e b a t t e n  o m  h e m m a n s 
k l y v n i n g e n  

Under 1830- och 1840-talen fortsätter tillväxten av landsbygdens 
befolkning, likaså jordstyckningen. Då den agrara utvecklingen blir 
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ogynnsam, med bl a flera år av felslagna skördar under båda årtion
dena, medverkar detta till att debatten om den sociala frågan på all
var tar fart.32 

På Kungl Maj :ts föranstaltan utreds frågan på nytt och ytterligare 
en enkät görs 1833, den mest omfattande av alla i jordstycknings-
frågan. En av de drivande krafterna bakom kraven på ny utredning är 
ledamoten av statsrådet och chefen för rikets fängelser och arbets
inrättningar, friherre G F Åkerhielm. Han hävdar, att de gällande 
skiftes- och jordstyckningsförfattningarna är allt för generösa och 
gått till betänklig överdrift, särskilt i Skåne, Värmland och Dalarna. 
Resultatet har blivit en tillväxt av tiggare och brottslingar, som 
åsamkar staten stora kostnader.33 

Statssekreterare Dankwardt, som i huvudsak var ansvarig för 1827 
års författning, levererar ett kraftigt genmäle. Han förnekar inte den 
utveckling mot fattigdom, som Åkerhielm skisserat, men menar att 
orsakerna är helt andra. Jordbrukets svåra konjunkturer, den över
drivna brännvinsbränningen och därav följande fylleri samt yppighet 
och vällevnad (!), är saker som Dankwardt drar fram. För torp- och 
backstuguupplåtelser vill han däremot ha restriktioner. I 1833 års en
kät skall därför också sådana uppmärksammas, likaså förpantningar. 

Enligt Nils Wohlins bedömning i sin undersökning är förespråkarna 
för en fri hemmansklyvning nu färre än vid den förra enkäten på 
1820-talet. Den frisinnade prägeln är svagare. Inte i någon enda läns
kommitté (= de svarande på 1833 års enkät) finns majoritet för en fri 
hemmansklyvning. Den liberala idé som främst hävdas, är att kraven 
på besuttenhet utgör ingrepp i äganderätten och hinder för friheten 
att förvärva. En fri hemmansklyvning medverkar till »allmogens idog
het, själfbestånd och själfständighet» och leder inte alls till överbe
folkning och fattigdom, understryks det vidare, liksom att nyodling 
och jordbrukets avkastning befordras. Som tidigare, påpekas den 
gällande lagstiftningens ringa effekt. 

Från konservativt håll framhålles den pauperiserande verkan som 
en för långt gående hemmansklyvning har. Mången hemmansägare 
får fatta tiggarstaven, fattigklassen tillväxer och osedligheten ökar, 
eftersom dessa två företeelser ofta går hand i hand. Från Malmöhus 
län, av naturen så gynnat, understryks fattigdomens ökning och de 
svårigheter som drabbar den obesuttne hemmansbrukaren vid miss
växt eller någon annan olycka och som leder till förtvivlan, liknöjd
het, lättja och fylleri. Liksom tidigare kommer farhågor för skogens 
skövlande, jordbrukets vanskötsel och nyodlingens avtagande fram. 
Några prövningar av besuttenheten sker i praktiken inte före klyv
ning, rapporteras det. över hälften av länskommittéerna vill höja 
fordringarna på besuttenhet och vill göra prövningar obligatoriska vid 
klyvningar under en viss gräns.34 
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Det dröjer flera år, ända till 1838, innan alla yttranden inkommit. 
Efter ett år överlämnas granskningskommitténs betänkande till Kungl 
Maj:t.35 Detta föreslår höjda gränser för besuttenhet: ett hushåll bör 
kunna försörja fyra arbetsföra personer (mot tre tidigare) för att 
anses besuttet. Häremot har en ledamot reserverat sig, som menar att 
dessa regler inte haft någon betydelse för utvecklingen mot fattig
dom. Nu föreslås ordentlig kontroll av besuttenhet och olaga klyv
ningar. Avsöndringar för alltid under full äganderätt vill kommittén 
förbjuda. Däremot bör sådana tillåtas för viss tid, t ex 50 år, eller 
livstid, utan hänsyn till ägovidden. Dock skall en ko kunna födas 
och utrymme finnas för ett potatis- eller kålland. Sådana här lägen
heter är inte avsedda för jordbrukare utan för t ex tjänare, som blivit 
oförmögna till arbete, föräldrar, som avstått sitt hemman till barnen, 
uttjänta soldater, hantverkare. Men också fullt arbetsföra personer 
som kan vara till nytta för jordbrukarna i trakten, bör kunna få bo
sätta sig på sådana här små lägenheter. Man vill med andra ord öppna 
existensmöjligheter för den lösa arbetskraften. Trots betänkandets i 
övrigt mycket stora restriktivitet mot sönderdelning av jorden och 
värnandet om besuttenheten, lyckas här de »moderna» jordbukarna 
— arbetsgivarna och deras intressen komma till tals. 

Farorna med den lösa arbetskraften har man dock inte glömt bort: 
då äganderätten till lägenheten blir villkorlig, kommer innehavaren 
att bli beroende av jordägarens välvilja, om han vill förlänga kontrak
tet eller överflytta äganderätten på sina barn. Klart utsägs, att han 
står i ett helt annat förhållande till denne, än den som är »sin egen 
herre». 

Den ende klart liberale ledamoten, bonden Hans Jansson, har 
reserverat sig. Han menar, att kommittéförslaget förvägrar den fattige 
äganderätt och ställer honom inför valet att tjäna, svälta eller tigga. 
Frånvaron av näringsfrihet hindrar honom från att söka sig utkomst, 
inom någon annan näring. En allt större fattigdom sida vid sida med 
en allt mer koncentrerad rikedom blir följden. (Marx' koncentra
tionsteori faller osökt i tankarna!) Hans Jansson pläderar för de 
mänskliga krafternas rättighet att fritt få utvecklas och förädlas. Han 
vill ha bort de tvångslagar, som hindrar människor att på ärligt sätt 
försöija sig.36 Hans argumentering för sin reservation utgår från 
liberala och demokratiska värderingar. 

Ar 1840 läggs förslaget i form av en proposition fram för ständer
na. Det har av Nils Wohlin karaktäriserats som ett av de mest reak
tionära aktstyckena i den svenska jordlagstiftningens historia.37 

I riksdagsdebatten är de liberala invändningarna mot kommitténs 
förslag ganska få, trots att 1840-41 års beslut i handböckerna ofta 
kallas »det liberala genombrottet». De konservativa talarna stöder 
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jordstyckningsförslaget bl a genom att, som tidigare, hänvisa till ut
vecklingen på Irland och i Skåne och Dalarna. De »själfbesutna, 
kloka, tarfliga och redliga» svenska bönderna riskerar att sjunka ner i 
»armod och träldom under penningearistokratin», heter det, om inte 
sönderdelningen av jord stoppas.38 

Med smärre ändringar godkänns kommitténs förslag av ständerna. 
Dock hemställer riksdagen om en undersökning av lämpligheten av en 
generell gräns för klyvning vid 1/8 mantal.39 Ännu en enkät företas 
bland landshövdingarna! I stort sett är det de gamla argumenten som 
återkommer och svårigheterna att ställa upp en generell gräns belyses 
klart. Ar 1844 är ärendet förberett, men något beslut av Kungl Maj:t 
kommer inte.40 Detta hänger samman med regimskiftet och den 
regeringsombildning, som sker i samband härmed. 

Vid det första allmänna lantbruksmöte, som hålls i Stockholm år 
1846, tas som första fråga upp till diskussion: »Har man bestämd er
farenhet, att jordens allt för långt drivna sönderstyckning verkat 
menligt på den mindre lantbrukarens sedliga och ekonomiska till
stånd?»41 Som också mycket riktigt påpekas av J G Richert, är sva
ret på frågan redan inlagt i dess formulering: en för långt driven sön
derstyckning kan ju inte vara bra! 

De flesta talarna anser emellertid, att 1827 års författning rörande 
hemmansklyvning är bra och vill inte ha någon förändring eller hår
dare kontroll. Resonemang som framhåller den fattiges rätt att få 
förvärva en liten jordbit och i frihet bruka den, är vanliga. Exempel 
ges på hur flitiga arbetare odlat upp steniga och magra tegar och 
tom lyckats nå en viss v älmåga. Frihetens och ägandets välsignelse-
bringande inverkan på folkets sedliga och ekonomiska tillstånd prisas. 
Bland dem som är positivt inställda till jordstyckning, märks baroner
na Carl Raab och Hugo Hamilton, liberalerna J G Richert och C H 
Anckarswärd och jordbruksreformatorerna J Th Nathorst och 
E Nonnen. 

Några avvikande röster hörs dock i den till hemmansklyvning väl
villigt inställda kören. En är kontraktsprosten Holm från Bjästa i 
Angermanland. Utifrån sin erfarenhet av jordstyckningen i Själevads 
församling vill han ha ett ökat statligt förmyndarskap. De små jord
brukarna kan inte försörja sina barn utan måste vid missväxtår skicka 
ut dem halvnakna och svältande för att tigga. Barnen vänjer sig vid 
ett kringstrykande och lättjefullt liv, börjar snatta och växer upp till 
ett alltmer fördärvat släkte. Följden har blivit »en ökad proletär
massa»: en fjärdedel (700) av församlingens tretusen invånare är fatti
ga. Vad prosten Holm vill ha är ingripanden, så att 1827 års författ
ning efterlevs. Av de 116 avsöndringar han har kännedom om, är 
endast 5 i överensstämmelse med stadgandena.42 
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Lantbruksmötets i stort sett positiva inställning till jordstyckning 
har sin bakgrund i dess sammansättning. Knappast någon enda »van
lig» bonde är representerad, medan storgodsägarna är desto fler.43 

Och i deras intresse ligger att existensmöjligheter skapas för en »lös» 
arbetskraft. 

D e  f a t t i g a  

De i riksdagen gång på gång återkommande debatterna, de olika en
käterna och kommittéutlåtandena illustrerar mycket tydligt sam
tidens uppfattning om betydelsen av den pågående befolkningsut
vecklingen på landsbygden. Som framkommit är dock meningarna 
delade om orsakerna till den, likaså om innebörden i och följderna av 
den. På vad sätt utvecklingen skall kunna förändras, också om detta 
bryts åsikterna starkt. Att risken för en proletarisering av de lägre 
samhällsklasserna, häri inräknat även de små hemmansbrukarna, upp
fattas som en realitet, är dock alldeles klart. Likaså att proletarise-
ringen innebär en ökning av arbetslöshet, tiggeri och brottslighet. 
Lösningar i form av ökad rätt till jordavsöndring eller hemmans
klyvning avvisas konsekvent. Därmed undvikes förmodligen den kata
strof, som Irland hamnade i på 1840-talet. Men samtidigt förstärks 
och permanentas ökningen av de obesuttna grupperna. 

Det är en stark rädsla för den stora befolkningstillväxten bland de 
lägre klasserna som kommer till synes. Denna rädsla för de fattiga 
är inte bara ett överklassfenomen utan finns i alla samhällsskikt, 
även de lägsta. Det är en allmänmänsklig, psykologisk företeelse, som 
har existerat i alla tider, menar folklivsforskare.44 Särskilt den kring
vandrande, okände fattige anses som olycksbringande och farlig. 
Det ligger nära till hands att jämföra med debattens ständigt åter
kommande tal om faran med den »lösa» arbetskraften, med »en ökad 
proletärmassa», för att tala med prosten Holm 

En konsekvens av underklassens tillväxt blir efterhand alltmer 
tydlig. Det är de ökade krav som ställs på hjälp åt de fattiga. Därmed 
blir fattigvårdsfrågan ett nyckelproblem. 

Redan år 1810 hade en kommitté tillsatts, som fått i uppgift att 
göra upp en plan för fattigvårdens ordnande. Efter elva år, 1821, 
kommer dess betänkande. Begreppet fattigvård har där getts en 
vidare innebörd än förut. Inte bara nödtorftig försörjning åt be
hövande, utan också uppfostran och undervisning av fattiga barn och 
arbete åt arbetslösa, skall innefattas i fattigvården. Socknarna föreslås 
få frihet att ordna sin omsorg om de fattiga på sätt de finner bäst. 
En proposition läggs fram inför 1823 års riksdag. Den avstyrkes av 
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adels- och borgarståndet som anser, att eftersom fattigvården är så 
olika ordnad i riket, skulle en allmän stadga som rubbade den be
stående ordningen, få vådliga följder. Präste- och bondeståndet till
styrker däremot. Resultatet av riksdagens ställningstagande blir, att 
ingen förordning alls utfärdas.45 

År 1837 tillsätts en ny kommitté, som två år senare avlämnar sitt 
kända betänkande, vilket kommer att ligga till grund för 1847 års 
förordning om fattigvård. I en av de talrika bilagorna behandlas också 
försvarslöshetsfrågan. 

Efter studium av det siffermaterial som hopbragts från länen på 
Kongl. Maj:s anmodan 1831, finner kommittén, att inget tyder på 
att fattighjonens antal stigit under de senaste åren. Man gör dock en 
viktig distinktion: detta gäller sådana fattiga, som saknar medel och 
förmåga att själva skaffa sig bärgning och därför ovillkorligen måste 
försörjas av andra. Orsaken till »den ofta hörda klagan i detta ämne» 
måste därför sökas på annat håll och kommittén pekar på »det vack
lande självbeståndet hos den samhällsklass, vars försörjning....är be
räknad på dagsverksarbete».46 Den fattigdom som kommittén således 
uppehåller sig vid, är dagsverksarbetarens. 

Han balanserar, med sin ofta stora familj, på gränsen till existens
minimum och faller vid minsta störning ner och blir beroende av 
f a t t i g v å r d .  I  v a n l i g a  f a l l  ä r  l ö n e n  f u l l t  t i l l r ä c k l i g ,  d e n  r ä c k e r  t o m  
för lite sparande. Vad som vållar förlägenheten, är bristen på förut
seende, idoghet och sparsamhet hos denna klass. Kommittén utsäger 
här alldeles klart, ur sitt trygga överklassperspektiv, att den fattige är 
personligen ansvarig för sitt elände. Han har sig s jälv att skylla. Mo
dern sociologisk litteratur kallar sådan argumentation »att skylla på 
offret». 

Kommittén anser sig kunna visa att dagsverkaren och hans gelikar, 
stataren, inhyseshjonet, bruks-, fabriks- och hantverksarbetaren, har 
ökat med 46% under tiden 1815-36, medan befolkningen som helhet 
endast stigit med 23%. Som orsaker till denna utveckling anges 
främst hemmansklyvningen, den moderniserade jordbruksdriften 
och näringsfriheten, men också benägenheten att avskudda sig hus
bondeväldet och tidiga, obetänksamma äktenskap. Som starkt bi
dragande faktorer till de lägre samhällsklassernas misär framhävs 
också dryckenskapen och den otillräckliga utbildningen. Speciellt 
stattorparsystemet utpekas som socialt skadligt och ledande till 
yttersta fattigdom.47 

Åsikterna ovan har en tydlig konservativ ton. Det är missbruket 
av 1827 års mildare bestämmelser om jordstyckning, vissa lättnader i 
näringslagstiftningen, t ex rätt att utan regelrätt utbildning ägna sig 
åt vissa hantverk, och den moderna jordbrukstekniken, som utpekas 
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som orsaker till den olyckliga utvecklingen. Dock är kommittén inte 
helt enig i denna bedömning. I den bilaga, där försvarslöshetsbestäm-
melserna behandlas, kritiseras 1833 års förordning såsom alltför 
restriktiv. Den inkräktar på den personliga friheten och hindrar 
människor att fritt använda sin arbetskraft. Inte heller skiljes ordent
ligt mellan den som utan egen förskyllan blivit arbetslös och lösdriva-
ren. Förordningen har varit både ineffektiv och skadlig. Brottslighe
ten har inte minskat och antalet försvarslösa i fängelserna inte sjun
kit. Den försvarslöse har ofta fått hårdare straff än förbrytaren och i 
fängelserna blandas de försvarslösa med verkliga missgärnings
män. 

De enda giltiga motiveringarna för hårda tag mot försvarslösa, 
säges vara omsorgen om den allmänna säkerheten, »inre ordningen, 
lugnet och äganderätten», och strävan efter låga fattigvårdsutgifter. 
Kommittén vågar dock inte rekommendera, att från en »utomor
dentligt sträng lagstiftning» gå över till en mildare. Starka och farliga 
»brytningar» kan bli resultatet. En ändring och mildring bör dock 
ske.48 

Den kritik som ovan återgetts, framhäver värdet av individens 
integritet och frihet att välja arbete. Visserligen betonas omsorgen 
om den allmänna säkerheten men det understryks, att statens krav 
inte får inkräkta alltför hårt på individens rättigheter. 1837 års fattig
vårdskommittés utlåtande anses allmänt som en kompromisspro
dukt.49 Detta är naturligt då representanter för både regering och 
opposition ingick i kommittén. Också förslagen till åtgärder bär kom
promissens prägel. Kraven på besuttenhet skall tillämpas strängare vid 
klyvningar och jordägarnas ansvar för sina underlydande skall ökas 
genom lämpliga åtgärder. Apropå städernas näringsliv betonas, »att, 
i mån av den stigande befolkningen, utvägar till försörjning beredas 
och lämnas öppna utan annat återhåll än det som samhällsordningens 
krav ovillkorligen påkallar».50 (Min understrykning.) Som konkret 
åtgärd föreslås, att statliga och kommunala arbeten igångsättes. Nöd
hjälpsarbetet gör sin entré i socialpolitiken i vårt land, liksom i andra 
europeiska länder vid denna tid. Den ofrivilligt arbetslöse skall slippa 
att betraktas som kriminell och hamna i fängelse. Hans önskan att 
arbeta skall tillmötesgås. Den däremot, som inte vill anta erbjudet 
arbete, kan dömas till tvångsarbete. Den skillnad som här görs 
mellan oförvitliga arbetssökande och sådana som inte vill arbeta 
pga lättja, fallenhet för lösdriveri eller fylleri, och de olika åtgärder 
som föreslås för de olika kategorierna, är något nytt. Bakom ligger 
den reella samhällsutvecklingen med den stora ansvällningen av den 
»arbetande hopen». Att betrakta alla dessa som arbetsskygga pga 
lättja eller andra oordnade böjelser, är inte längre vare sig möjligt 
eller önskvärt. 
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Det finns konkreta intressen både på landet — de rationaliserande 
jordbrukarna — och i staden — den framväxande industrin — som har 
behov av en fri arbetsmarknad, löst från de patriarkala banden och 
plikterna. Liberalismens idéer om individens rättigheter och friheter 
kan också ha spelat en roll för det nya synsättet. Att staten går in 
med nödhjälpsarbeten, är emellertid bara en ny form för en gammal 
politik. Ända sedan 1500-talet har staten i nödtider försökt hjälpa 
undersåtarna med säd, lån och skattelättnader.51 Denna typ av stöd 
kritiseras för övrigt starkt i betänkandet. Den sägs framkalla liknöjd
het, overksamhet och misshushållning.5^ Kritiken är ideologisk och 
har sin bakgrund i den liberala motviljan mot statsingripanden. 

Speciella orsaker till underklassens misär 

I debatten om Den sociala frågan pekas ofta på två specifika orsaker 
till misären bland de lägre samhällsskikten: bristen på uppfostran och 
kunskaper och den stora dryckenskapen. Synsätten på problemen 
varierar stort men man lyckas trots allt komma fram till lösningar. 
Folkskolereformen 1842 och strypningen av husbehovsbränningen 
1855 blir som bekant de slutliga resultaten. 

F a r l i g  f o l k s k o l a ?  

Bland orsakerna till de lägre klassernas misär anger 1839 års fattig
vårdsbetänkande den otillräckliga folkbildningen. Redan 1807 års 
betänkande angående fattigvården i Stockholm hade pekat på detta 
som fattigdomsorsak.53 De främsta grunderna till självförvållad misär 
säger ledamöterna i 1839 års betänkande, utgörs av bristande kun
skap eller fördärvad vilja. Bästa botemedlet häremot är uppfostran 
bestående av religiös bildning och förståndsodling.54 Den senare 
innehåller ett visst moment av kunskapsförmedling, den förra ett 
moment av disciplin. Kommittén är dock inte enig om det kunskaps-
mått som folkskolan skall förmedla. Sex av dess ledamöter, varav två 
präster, anser att det räcker med kristendoms kunskap. Folkskolan 
bör vara ett frivilligt komplement, som ger en viss högre bildning.55 

Bondeståndets intresse för denna fråga är gammalt. Det räcker att 
nämna namn som Nils Månsson i Skumparp och Axel Danielsson. De 
vill ha en medborgarskola, som i upplysningstidens anda lyfter män
niskorna »till en högre civilisation» och vidgar deras begrepp, så att 
de kan fylla sin uppgift i samhället och utnyttja tidens tekniska fram
steg.56 
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Även i riddarhuset har intresse för allmogens undervisning visats. 
Jag tänker på G A Silverstolpes berömda memorial, uppläst vid 
grundlagsriksdagen 1809, där en medborgaruppfostran kräves. I en 
särskilt skrift säger han sig t o m vilja inrätta sockenskolor för de allra 
lägsta klasserna i samhället, dagsverks karlar, hantverkare och tjänste
hjon.57 Silverstolpe delar 1700-talets upplysningsoptimism med dess 
idéer om att uppfostra massorna till kunniga medborgare. Detta är 
också samtidigt ett effektivt medel mot revolutionssmitta. 

Romantiken, med dess dyrkan av traditionen och det naturvuxna, 
ser helt annorlunda på folkbildning. Endast religiös undervisning, 
behövs förutom läskunnighet, all annan är skadlig; den grumlar folk
själen och ger en halvbildning, vilket är det mest farliga av allt, efter
som den endast skapar fördomar och fördärvar folkets moral och 
sunda förnuft.58 Geijer utvecklar i sin skrift »Om sann och falsk upp
lysning med afseende på religionen» dessa tankar år 1811. De kom att 
omfattas av de flesta romantikerna och spela en stor roll under de 
följande årtiondenas debatt.59 Bland farorna med halvbildning är 
individens missnöje med sin situation, som man fruktar kan övergå i 
rent revolutionära stämningar. 

Underförstått är samhällets statiska karaktär och att nya platser 
för folk att flytta upp till inte kommer att uppenbara sig. 

Det finns således vid denna tid två motsatta uppfattningar om 
verkningarna av folkuppfostran. Den ena hävdar att den kan före
bygga en revolution, den andra att den kan ge upphov till en revolu
tion. Den första tanken har sin grund i 1700-talets upplysning och 
kommer att omfattas av många liberaler, den andra har sina rötter i 
romantiken och blir en vanlig uppfattning bland de konservativa. 

Kommittébetänkandet 1839 kopplar skolfrågan direkt samman 
med fattigvården. Folkskolan blir ett komplement till denna, en 
fattigskola i stället för en medborgarskola. Idén är inte helt ny. 
Redan »Kommittén till överseende av rikets allmänna undervisnings
verk», den s k snille kommittén, som 1829 avgav sitt utlåtande, har 
framfört idén om folkskolan som en nödhjälpsanstalt, sorterande 
under fattigvården.60 Här skall de barn gå, vars föräldrar pga arbete, 
försumlighet, oförmåga eller andra orsaker inte kan ge dem de nödiga 
kunskaper i innanläsning och biblisk historia, som krävs för att få 
deltaga i konfirmationsundervisningen. Hemundervisning skall även i 
fortsättningen vara det normala och någon lagstadgad folkskola be
hövs inte. Att inrätta skolor som ger nyttiga medborgerliga kun
skaper för alla, också de lägsta samhällsskikten, inklusive kvinnor, 
bör vara helt frivilligt för kommunerna. Sådana skolors betydelse för 
sedligheten och disciplinen betonas emellertid starkt. Särskilt på större 
orter, där arbetare direkt kan åse de förmögnas njutningar och yppig
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het, och där barnen pga båda föräldrarnas arbete »söndras från sina 
föräldrars bord», där är risken stor för misströstan om sin belägenhet 
och för att »söka på brottets väg, vad de borde förvärva på idog
hetens».61 

Skolan ses som en socialförsäkring mot hotet från proletariatet. 
Proletärerna skall genom »delaktighet av undervisningen både.... 
kunna förena sig och bliva med samhället förenat» som biskop 
Hedrén i Linköping uttrycker det i prästeståndets debatt.6 ^ Prole
tariatets farlighet ligger i att det, eftersom det saknar egendom, står 
utanför samhället. Författaren E G Geijer uttrycker rädsla för »en 
större drägg av pöbel, som är farlig, och för brist på arbete blir far
ligare», redan under sin englandsresa 1809-10.63 På 1820-talet finns 
hos många konservativa en avsky för fabrikssystemet, som de anser 
skapar denna pöbel. Hos Geijer växer den sig starkare under 1830-
talet mot bakgrund av utvecklingen i Västeuropa. En våldsam, kamp 
mellan medelklassen, de egendomsägande, och proletariatet, de 
egendomskrävande, ter sig hotande nära.64 För att undgå denna 
måste staten verka för att alla dess medborgare får en rimlig bärgning 
och att klassmotsättningarna i samhället minskas. Geijer anser, att 
medelklassens historiska roll ligger i att den genom rättfärdighet och 
kristen barmhärtighet försonar de stridande klasserna med varandra 
och härigenom förhindrar en revolutionär utveckling. Den liberale 
Geijer ser också i uppfostran och spridandet av kunskap till den 
stora massan ett medel att förekomma fattigdom, nöd och brottslig
het och utjämna klyftorna i samhället.65 

Biskop Agardh i Karlstad skriver år 1837 i »Om de lägre folk
klassernas upplysning», att det viktigaste är att göra »arbetsklassen» 
till medintressent i samhällets fortbestånd. Ett medel härtill är just 
undervisning. Han tror inte, att samhället kommer att störta samman 
om bildningen utbreds till de lägre klasserna. Faran med halvbildning 
avvisas som en fördom, »varmed man skenbart försvarar en fallen 
sak».66 

Också kronprins Oscar gör sig till språkrör för idéerna om under
visningens samhällsbevarande funktion. I en artikel i Post- och Inrikes 
tidningar med rubriken »Om f olkskolor» heter det, apropå Amerikas 
skolväsen, att enda sättet att trygga rikedomen mot massans råa be
gär, är att upplysa den. Även han bestrider, att upplysning bland de 
lägre klasserna skulle vara vådligt för lugnet och den allmänna ord
ningen i samhället.67 

Ogenerat tydligt framgår här de besuttnas rent egoistiska intresse 
av folkundervisning som ett medel att tygla, civilisera och disciplinera 
den »råa massan» för att kunna fortsätta i trygg besittning av sina 
rikedomar. Skolan verkar i den härskande klassens intresse. Den är 
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inte ett organ som kan hjälpa de lägre klasserna att förbättra sin 
situation. 

I den proposition som föreläggs 1840-42 års riksdag finns spår av 
de båda olika uppfattningarna, fattigskola eller medborgarskola. 
Dock får de konservativas önskan om en fattigskola anses i huvudsak 
ha segrat. Skolans uppgift sägs vara att hindra »råhet och okunnig
het». Syftet är således civiliserande — a tt prioritera disciplin och 
moralbudskap framför kunskap. I olika motioner uttrycker delar av 
bondeståndet sitt missnöje med förslaget. Utskottets betänkande 
skiljer sig också avsevärt från den kungliga propositionen. I de olika 
stånden blir debatterna livliga. Klart står de skilda uppfattningarna 
om skolans uppgift mot varandra. 

»Ju mer stattorparesystem, hemmansklyvning, fattigdom och sedeslöshet 
vinner insteg, desto angelägnare blir folkskolan. Det har redan kommit så 
långt, att denna angelägenhets företagande icke längre utan verklig våda kan 
uppskjutas» 

yttrar den som liberal ansedde professorn och sedermera biskopen i 
Lund, Johan Thomander, i prästeståndets debatt.68 Här kommer 
uppfattningen om folkskolan som en socialförsäkringsanstalt kanske 
tydligast fram. 

I bondeståndet utsägs klart, att statarnas barn endast behöver den 
allra elementäraste utbildning, eftersom de ju tidigt måste börja 
arbeta för att hjälpa till med försörjningen. Likaså är det onödigt 
att slösa för mycket bildning på torparebarn, då de ju aldrig kommer 
att delta i det offentliga livet. Detsamma gäller beträffande kvin
nor.69 Dessa bönder torde också veta detta bäst, eftersom det är de 
själva som sätter statarbarnen tidigt i arbete och utestänger torparna 
och kvinnorna från det politiska livet. 

Kravet på en medborgarskola för alla barn släpps av bondeståndet, 
då de ekonomiska konsekvenserna klarnar, dvs att kommunerna i 
huvudsak skall få betala folkskolan och skatterna behöver höjas.70 

Folkskolestadgan 1842 blir en kompromiss. Fasta skolor skall i 
princip inrättas men fattiga barn kan få sluta tidigare. Husböndernas 
skyldighet att sörja för sina underlydandes skolgång fastslås, men en 
stor del av ansvaret härför läggs över på fattigvården. 

D r y c k e n s k a p e n  

Gång på gång har dryckenskapen framhävts som en av de främsta 
orsakerna till fattigdomen. Under 1820-talet har brännvinsbrän
ningen tagit ordentlig fart, gynnad dels av den alltmer tilltagande 
odlingen av potatis, dels av de låga spannmålspriserna.71 Bränningen 
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är ett av de få sätt en bonde har att skaffa kontanter till utskylderna 
och dranken anses vara en värdefull föda för kreaturen. På 1830-talet 
är skördarna under flera år svaga och kritik mot bränningen blir van
lig. Förbud mot den under vissa delar av året påbjuds. Även förslag 
framförs att förbjuda bränning på de minsta hemmansdelarna. Den 
tär också hårt på ved- och torvtillgången, klagas det från bl a Malmö
hus län.7^ I stället bör en hårt beskattad fabriksbränning gynnas. 
Detta skulle vara ett sätt att avhjälpa överbefolkningen och pauperis-
men på landsbygden. 

Sambandet mellan potatisodling, brännvinsbränning och ökningen 
av de fattigare klasserna, framhålles av bl a landshövdingarna i 
Blekinge och Kristianstad län.73 Potatisodling kan nämligen ske på 
sämre jordar som sönderstyckas och överlåtes till torpare och back-
stugsittare. Potatisen blir deras viktigaste föda. Bränningen och 
dryckenskapen försämrar inte bara ekonomin utan också moralen 
bland dessa lägre klasser, påpekar somliga landshövdingar. Från 
lantbruksvetenskapligt håll kommer också kritik mot brännvinstill
verkningen, främst mot den extensiva potatisodlingen och drankut-
fodringen.74 

Också ekonomiska skäl mobiliseras. Hushållningssällskapet i Mal
möhus län rekommenderar t ex år 1845 jordbrukarna att inrikta sig 
på animalieproduktion i stället för att bränna brännvin med för
lust.75 Nykterhetsrörelsen med Wieselgren i spetsen bedriver dess
utom med stor iver sin propaganda fr o m 1830-talets andra hälft. 

I de enkäter som 1837 års fattigvårdskommitté företog, pekades 
ofta på missbruket av starka drycker. Utlåtandet föreslår bl a höjd 
beskattning som ett medel att stävja det.76 Vid 1840-41 års riksdag 
förordar också Kungl Maj :t i en skrivelse en successiv övergång till 
fabriksbränning, underkastad en hård beskattning, Utskotten går på 
samma linje men pga kompakt motstånd i framför allt bondeståndet 
uttalar man sig för att bränningen även i fortsättningen skall vara bun
den till jorden. Beskattningen, som föreslagits, sänks. Vid nästa riks
dag, 1844-45, försöker bondeståndet få en ytterligare sänkning till 
stånd av skatten på mindre kvantiteter. De tre högre stånden för
hindrar detta. Vid samma riksdag anhålles av allmänna besvärs- och 
ekonomiutskottet om effektivare beskattning av bränningen, bl a 
för att få bort »det ur nationalekonomisk synpunkt otillfredsställan
de tillverkningssättet». Det som åsyftas är naturligtvis böndernas hus
behovsbränning. Mot denna begäran har betecknande nog, ble
kingebonden Olajeppson reserverat sig och i sin tur anhållit om 
konstbränningens, dvs fabriks bränningens, förbjudande.77 Klart mot 
varandra står således fabriksbränningens (= godsägarnas) intressen 
och husbehovsbränningens (= de »gemene» böndernas). 
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I en proposition år 1847 förordas visserligen fri fabriksbränning 
men även husbehovsbränning tillätes.78 Denna senare blir emeller
tid, bl a genom statsmakternas beskattningspolitik och utvecklingen 
inom jordbruket, allt mindre lönande. I stället går den s k ångbrän-
ningen, dvs fabriksbränning i stor skala, framåt. De dåliga skördarna i 
böljan på 1850-talet och bristen på livsmedel bidrar till en opinion 
mot brännvinstillverkningen, som bl a tar sig uttryck i en omfattande 
petitionsrörelse. Detta är en del av bakgrunden till 1855 års starkt 
prohibitiva lagstiftning. Utvecklingen inom själva nykterhetsrörelsen 
är en annan. 

Redan på 1830-talet kommer från landsbygden krav på lagstift
ning, som förbjuder husbehovsbränningen, men de avvisas av nykter
hetsrörelsens ledning med August von Hartmansdorff i spetsen. 
Rörelsens uppgift bör vara att påverka konsumtionen genom att över
tyga människor om brukets fördärvlighet, anses det. Då kommer 
också produktionen att automatiskt minska. Bakom detta ställnings
tagande ligger nationalekonomiska och politiskt taktiska övervägan
den. Det gäller bl a att inte utmana bondeståndet. Denna splittring 
i uppfattningen kommer att bestå. Den kulminerar vid det nordiska 
nykterhetsmötet 1846 och verkar en tid förlamande på hela rörelsen. 
Från landsbygden krävs fortfarande lagstiftning och under 1850-
talets början blir kraven allt starkare.79 

Vad gäller beskattning, så ställer sig också nykterhetsrörelsen till 
en början negativ. Av danska meningsfränder varnas man för att med
verka till att brännvinsbränning blir en statens »guldäggvärpande 
tupp» (!). Vid 1840-talets slut framförs från nykterhetshåll tanken 
på konsumtionsskatt men under det följande årtiondet får idén om 
en produktionsskatt stöd även från rörelsens sida. Detta resulterar 
bl a i 1853-54 års beslut om en starkt stegrad skatt på all tillverkning, 
vilket i realiteten innebär dödsstöten för böndernas husbehovsbrän-
ning.80 

De starkaste kraven på lagstiftning mot brännvinsbränningen kom
mer som framgått från landsbygdens nykterhetsrörelse, vilket kan 
tyda på att problemen här är störst. Samtidens uppfattning om fylle
riet som en viktig del av landsbygdens sociala fråga ger ytterligare 
stöd åt denna åsikt. Till synes paradoxalt är därför, att bondeståndet, 
landsbygdens egna representanter, för en enveten kamp för rätten 
att fortsätta bränna. Detta är dels ett uttryck för vad de anser ligga i 
deras ekonomiska intresse, dels ett led i ståndets strävan att hävda sin 
politiska självständighet gentemot »herrarna». Förbudet mot hus
behovsbränningen är nämligen samtidigt en seger för fabriksbrännar-
na — godsägarna. 

Bondeståndets ställningstagande i denna fråga demonstrerar också 
tydligt de vidgade sociala klyftorna på landsbygden. De besuttna 
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böndernas intressen — politiskt, ekonomiskt, socialt — är helt andra 
än de lägre, obesuttna klassernas. 

Debatten i litteratur och press 

Litteraturen 

Ungefär samtidigt som 1837 års fattigvårdskommitté framlägger 
sitt stora betänkande, publicerar två av tidens mer bemärkta för
fattare inlägg i debatten om den sociala frågan. Erik Gustaf Geijer 
skriver en avhandling med titeln »Fattigvårds-frågan», som publiceras 
i Litteraturbladet 1839, och Carl Jonas Love Almquist har året för
ut redogjort för sin syn på den »Svenska fattigdomens betydelse». 
För Geijer, som tidigare mest intresserat sig för den sociala utveck
lingen utomlands, torde nöden vintern 1838 starkt bidragit till att 
rikta hans uppmärksamhet på de svenska förhållandena.81 Den bild 
han ger av överbefolkningens konsekvenser på landsbygden överens
stämmer väl med fattigvårdskommitténs. Han ser dock andra möj
ligheter till lösningar. 

Utifrån sin grunduppfattning att fattigdom i sig inte är något 
brott, diskuterar han negativa och positiva medel att motverka den
na. Med negativa avses tvångsmedel, straff, men eftersom fattigdom 
inte är brottsligt, bör inte sådana tillgripas utom mot vad han kallar 
»oärlig» fa ttigdom, t ex tiggeriet satt i system, som födkrok.82 Posi
tiva medel är lagstiftning och förvaltning som gynnar »arbetets fri
het». Men eftersom verkningarna av dessa åtgärder är indirekta och 
på sikt, behövs även andra medel för att lindra fattigdomen. Sådana 
är t ex enskild välgörenhet under medverkan av familjen och kom
munen. Geijer betonar, att de behövande så långt möjligt bör betala 
för hjälpen med arbete.83 

Någon vän av statsingripanden är författaren inte. Endast vid 
stora olyckor, t ex allmän missväxt, bör staten gå in och erbjuda 
arbete och då helst av allmännyttig typ, för att förbättra landets 
kommunikationer exempelvis. I övrigt skall »den naturliga arbets
efterfrågan» inte störas. Geijer tror på den liberala ekonomins för
måga att styra allt till det bästa. I linje härmed avvisar han en särskild 
fattigvårdsindustri. Arbetsföra personer bör inte dömas till tvångs
arbete. Detta skall endast brukas som straff efter ett begånget brott. 
Ostraffade arbetsföra, som inte vill arbeta, bör dock stå under spe
ciell uppsikt av fattigvård och polis.84 

I och med att samhällets välstånd befrämjas, vilket bäst sker med 
en liberal näringspolitik, kommer fattigdomen att minska och de läg
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sta klassernas situation att bli bättre. Materiellt välstånd är visserligen 
inte allt, men »rättvisans verk är det första i samhället», fastslår 
Geijer. Religion och moral utan rättvisa är »ett dövande medel», 
ett »opiat», som kan åstadkomma slummer men också ett uppvak
nande av fruktansvärt slag.85 Tanken att religionen är ett opium för 
folket utvecklar således Geijer här, nästan tio år innan Marx och 
Engels kommer att göra det i sitt berömda manifest.86 Likaså finns 
hos den svenske författaren idén om massornas fruktansvärda res
ning, den hotande revolutionen. 

Geijer är dock medveten om att det finns faror med »arbetets 
befrielse». Dessa kan bara avvändas med ett medel: kärleken. Några 
praktiska anvisningar om hur detta skall gå till ger han inte. Dock 
pekar han på att förutsättningarna är lagarnas förbättring och »seder
nas förmildring».87 

Geijers liberalism är förenad med en fast kristen tro. Denna ger 
honom en stark övertygelse om att de sociala problemen kommer att 
lösas. Hans syn på nöden som en drivfjäder för mänsklig utveckling 
medverkar säkerligen även härtill.88 

Också Almquists syn på fattigdomen är religiöst präglad. Den är 
ett idealtillstånd, svenskens grundtillstånd, pga den frihet den ger. 
Fattigdomen hos Almquist är teoretisk, ideell, den saknar realistiska 
och negativa drag, den luktar inte, den är vare sig ful eller frånstötan
de, inte heller förorsakar den något lidande. Att kunna vara fattig, 
att inte vara bunden vid ägodelar, att se förmögenheten som ett 
skämt och rikedomen som »en liten lek», det är den ideala livshåll
ningen, som är medfödd hos den svenske bonden, mengir författa-

io Q 
ren. Vad han avser med fattigdom har ytterst litet med den fysiska 
verkligheten att göra utan är i stället snarast ett psykologiskt till
stånd, ett förhållningssätt inför livets växlingar. Att han utifrån den
na inställning inte har mycket till övers för praktiska, sociala åtgär
der, förvånar inte. Fattigdomen ses t o m som något pittoreskt som 
bidrar till att ge landsbygden den individualitet, som herrskapsfolket 
inte förmår. 

En viss realism finns dock i »Svenska fattigdomens betydelse». 
Almquist har iakttagit en klyfta av fientlighet mellan »bondefolket» 
och »herrskapet», vilken han anser har sin orsak i att de senares bild
ning är onationell. Den står inte »på grundvalen av svensk känsla» 
utan har fört dem i antipati till folket. Det har skett en uppdelning i 
»bättre och sämre klasser», vilket är en olycka för staten och kan 
leda till herrskapsklassens undergång. Denna har dock sig själv att 
skylla, eftersom den har försummat sin plikt att leda, uppfostra och 
knyta till sig det lägre folket, som därför sjunker och försämras.90 

Det tycks här vara patriarkalismens försvinnande som författaren be
klagar. 
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I uppsatsen »Om folknöjen betraktade ur politisk synpunkt», skri
ven ett år senare, 1839, vidareutvecklar Almquist ytterligare sin syn 
på motsättningarna mellan de styrande och den stora massan.91 De 
högre ser folkets nöjen som onödiga och osedliga, vilket deras egna 
naturligtvis inte är. Dessa får automatiskt en nödvändig och sedlig 
karaktär, eftersom de själva genom uppfostran blivit hederliga och 
bättre personer! Almquist uppehåller sig särskilt vid överklassens syn 
på de lägre klasserna. Visserligen är det inte opportunt numera att 
säga rakt ut, att dessa bara utgör en rå massa, vars enda uppgift är att 
arbeta för och tjäna de högre klasserna, så att dessa i lugn och ro kan 
ägna sig åt bildningen och dess frukter. Den råa massan behöver inget 
utöver existensmedlen; får den mer, blir den farlig och kan »omstör
ta» hela samhället, varmed naturligtvis menas de högre klassernas 
egna positioner, skriver författaren ironiskt.9^ 

Även om dessa åsikter inte får uttalas högt, finns de dock kvar 
som »ett grundsentiment» hos de styrande klasserna. Men, vill dessa 
behålla sin företrädesställning, »avvärja en hotande storm», måste de 
göra eftergifter.93 Att deras »grundsentiment» skulle förändras och 
folket få åtnjuta sina rättigheter, det har Almquist inget hopp om. 
Inte heller kommer han själv med några förslag om hur folkets situa
tion reellt skulle kunna förbättras. I stället föreslår han helt cyniskt 
en avledande manöver: ge folket nöjen! »En bättre säkerhetsventil 
äger icke samhället», skriver han och hänvisar till caesarernas Rom.94 

Nästan det enda nöje som nu är tillåtet för folket är brännvins
supande. Det är både »onödigt och lastbart» och ger dessutom upp
hov till »allt annat slags fördärv». De folknöjen som Almquist rekom
menderar som politiskt lämpliga för den påstått vulkaniska massan, 
är gymnastiska övningar och bildande och nöjsam läsning! Afzelius' 
folkvisor och Läsning för folket framhävs som exempel. På präster
skapet, »folkets närmaste ledare», lägger författaren uppgiften att 
sprida lämpliga folkskrifter.95 Uppsatsen om folknöjen var ursprung
ligen en tidningsartikel. Kanske ligger här förklaringen till dess ralje
rande och föga engagerande ton. 

Som ofta då det gäller Almquist, är beskrivningen ovan av hans 
fattigdomssyn emellertid inte uttömmande. I folklivsberättelsen 
»Kapellet», som utges samma år som »Svenska fattigdomens betydel
se», vi sar författaren prov på en verklig medkänsla med människorna 
i den utfattiga fiskarförsamling, som skildras. Kristlig barmhärtig
het, välgörenhet från de rikas sida, vädjar berättelsens präst om.96 

Den unge adjunkten visar också själv i praktisk handling, hur klyftan 
mellan »bättre» och »sämre» fo lk kan överbryggas. Det slutliga inseg
let är hans giftermål med fiskardottern. 

Eländet i Kapellet är mer realistiskt skildrat än i Svenska fattig
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domens betydelse. De fattiga fiskarna har blivit fula och vanskapta av 
$ina hårda och slitsamma liv. Likväl finns också här idealistiska drag. 
Människorna är djupt religiösa och kan dansa och sjunga av glädje 
trots sin nöd. De är renhjärtade och goda människor och kan mycket 
väl illustrera teserna i Svenska fattigdomens betydelse. Hur romantisk 
Almquists syn på folket är, avslöjas bl a av att »dessa naturens barn» 
är utrustade med en övernaturligt fin hörsel och en skarpare syn än 
andra!97 

Att Almquist påverkats av den kristliga liberalismens synsätt är 
tydligt. Hans intresse för Geijer har påvisats av litteraturhistoriker, 
men också inspiration från främst franskt håll är trolig. Lamennais, 
De Gerando och utopiska socialister som Saint-Simon har framhållits 
som idégivare och inspiratörer till den kristliga liberalism, som nästan 
är en moderiktning i Sverige vid denna tid.98 

Ungefär samtidigt som de två ovan behandlade författarna ger 
också Fredrika Bremer uttryck för liknande tankar. Ar 1836 skriver 
hon ett fornnordiskt drama, »Trälinnan», (publicerat först 1840), där 
hennes medkänsla med de förtryckta klart demonstreras. Även hos 
henne är det barmhärtighet, som befriar från grymhet och förtryck. 
Världsförsonaren, Frälsaren, skall få bojorna att brista och förvandla 
trälarnas öden.99 Kristendomens kärlek blir ett föreningsband mellan 
människor och klasser. 

Hos den konservativa, aristokratiska författarinnan Sophie von 
Knorring är social medkänsla med de lägre klasserna svår att spåra. 
Den välgörenhet som hennes hjältar och hjältinnor någon gång ut
övar gör de av pliktkänsla. Inte heller tycks behovet vara särskilt 
stort i den idealiserade torpar- och soldatmiljö, som författarinnan 
uppehåller sig i.100 Liksom hos Almquist är det som om hungern 
och kölden inte kommer människorna vid. Hon har således miss
lyckats med sin uttalade ambition att skildra »deras genuina känslor», 
och att »uppfatta....såsom de det skulle göra».101 

I företalet till »Torparen och hans omgifning» säger hon sig vilja 
nyansera den svartmålning som i regel görs av lantbefolkningen och 
deras liv som präglat endast av brist och fattigdom, råhet och okun
nighet, uselhet och underlägsenhet. Själv har hon upptäckt, att det 
lägre folket tänker, känner, handlar, gläds och lider precis som »vi 
så kallade bildade», fast »under....lika skiljaktiga former, och....i lika 
skiljaktiga ordsdag, som allt annat förefaller oss olikt mellan dem och 
oss».102 Att författarinnan, trots likheter på det elementära mänsk
liga planet, upplever att det finns en vid klyfta mellan sig och det 
lägre folket, är alldeles tydligt. 

I likhet med Almquist har hon en romantisk syn på folket: de är 
naturmänniskor. Visserligen förekommer brott och laster också bland 
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dem, men de är oftast oöverlagda och av orsaker som kunnat avhjäl
pas. Hon pekar t ex på slappa och liknöjda lärare, ringa och dålig 
undervisning i kristendom och sedelära samt de högre klassernas 
dåliga exempel. Ytterligare en orsak anför hon: brännvinet. Detta är 
dock inget ont i sig självt, endast ett medel i det ondas hand, »en 
underdämon, som stått de andra till tjänst».103 

Det undervisningsprogram författarinnan här framför, ligger som 
synes i linje med det konservativa fattigskoleprogrammet. Således en 
minimal utbildning, syftande till att förekomma brott och laster hos 
det i grunden goda och renhjärtade folket. Hon medger visserligen, 
att »de vältänkta,välmenade, mycket över- och omtänkta folkskolor
na, folkundervisningen, läsning för folket», kommer att få till följd 
»en stor och väsentlig minskning i ohyggliga, avsky väckande brott, 
större sedlighet, mycket moral....men — en stor minskning på känsla, 
instinkt, illusion och poesi».104 Poesin kommer därmed att försvinna 
från jorden, eftersom den endast finns där man inte talar om den, 
dvs hos folket. 

Sophie von Knorring gör sig här tydligt till talesman för roman
tikens idealiserade uppfattning om Folket, en uppfattning som görs 
till en dygd av folkundervisningens motståndare. 

Patriarkalismen utmålas som det ideala förhållandet mellan klasser
na, som »vandra evigt skilda, evigt framåt....».105 

Inte heller den borgerlige författaren August Blanche intresserar 
sig särskilt mycket för nöden bland de lägre klasserna.106 Hans ideal
figurer är patriarkaliska mästare. Läkaren och litteratören Carl Anton 
Wetterberg (Onkel Adam) visar däremot en stor känslighet inför 
sociala orättvisor och missförhållanden, i synnerhet bland de små i 
samhället. Brottslingar, föräldralösa, fattigbarn och andra utstötta 
tillhör de vanliga personerna i hans sociala tendensberättelser. Som 
fattigläkare kom han i direkt beröring med nöden.107 Titlarna 
»Brottslingen», »En tiggarfamilj», »De försvarslöse» utpekar klart 
vilka problem som behandlas. Onkel Adams interiörer och människo
skildringar vittnar om ingående kännedom om fattigdomens förlam
ande och demoraliserande inverkan. Trots detta har författaren en 
självkritisk och ödmjuk uppfattning om sin förmåga att sätta sig in 
i sina personers livssituation. »Rikt folk, mor, kan ej begripa hur den 
fattige har det», låter han en av sina gestalter säga.108 

Andra företeelser i samhället som författaren gisslar, är ståndsin
delningen, skråsystemet och brännvinsbränningen. Han pläderar 
också för kvinnans jämlikhet och vill avskaffa systemet med lejda 
ammor. Onkel Adam tar tydligt ställning för sina huvudpersoner och 
ger missförhållandena i samhället och dess institutioner skulden för 
människornas misslyckanden. Den lösning på samhällsproblemen som 
anvisas är radikalt reformarbete i liberal anda. 
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Pressen 

Också i pressen debatteras de sociala problemen mycket livligt vid 
1830-talets slut.109 Det finns en klar medvetenhet om nöden och 
behovet av åtgärder mot den, men uppfattningen om hur hjälpen 
skulle se ut skiftar naturligtvis allt efter politisk färg. 

För den konservativa pressen, framför allt tidningarna Svenska 
Minerva och Svenska Biet, är det helt klart, att orsakerna till prole
tariatets framväxt och dess nöd ligger i den liberalisering, som skett i 
lagstiftningen angående hemmansklyvning och jordavsöndring. Som 
motbild till fabriker och statarlängor hålles en idealiserad tavla av 
ståndssamhället med familjen och dess husbonde—tjänarrelation 
fram. Liberalismens inriktning på individuell lycka och ökad produk
tion och konsumtion beskylls för att ha mekaniserat och materiali
serat förhållandena människor emellan. Det moraliska tillståndet i 
samhället har försämrats. Penningaristokratin med sin egoism har 
efterträtt den nobla bördsaristokratin och den fattige arbetaren har 
blivit sedeslös och oärlig, klagar den konservativa Svenska Minerva. 
Det är den aristokratiska motsättningen till den uppåtsträvande, ofta 
liberala, medelklassen, som här kommer fram. Också bondeståndet, 
som ibland har liberala sympatier och vill hävda sin plats i samhället, 
anklagas för samhällsupplösande tendenser, då det vill riva upp det 
gamla privilegiesamhället. Ett besuttet bondestånd tillhör annars en 
av dogmerna i den konservativa ideologin. När nu bönderna närmar 
sig liberalismen, sker en medveten anknytning till de proletära grup
perna från konservativ sida. I pressen kommer ett visst patos för 
statarna och backstugusittarna till uttryck. Bönderna varnas också 
för den fara som ligger i ansvällningen av de medellösa skarorna. 

I de två främsta liberala tidningarna, Aftonbladet och Dagligt Alle
handa, finns också ett intresse för fattigdomsfrågan och dess lösning. 
Om bara full närings- och arbetsfrihet införs, försvinner nöden. Tron 
på människan är ljus och särskild vikt läggs vid uppfostrans betydelse 
och möjligheter. De grupper i samhället som mest intresserar dessa 
pressorgan, är bönderna och torparna. Dock riktas ibland uppmärk
samhet även på lägre skikt, särskilt om dessa råkar i konflikt med den 
restriktiva näringslagstiftningen eller andra för arbets- eller rörelse
friheten hindrande författningar. Så t ex gisslas försvarslöshetsbe-
stämmelserna och korrektionsinrättningarna nagelfars. 

Tidningen Freja, vars kärna är dess adelsfientlighet, har en svagare 
liberal färg. I en artikelserie om nöden i Sverige sägs, apropå England, 
att denna är en naturlig följd av fabriksväsendet. Det gammaldags 
hantverket, patriarkalismen och familjen hyllas ofta i tidningens 
spalter, vilket säkerligen appellerar till de småborgerliga kretsar, där 
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den har sina flesta läsare. Författaren August Blanche var en av 
Frejas redaktörer. 

Vad gäller synen på dryckenskapen, så menar det liberala Afton
bladet att fattigdomen är den främsta orsaken härtill. Brännvinet är 
den enda väg till njutning som den fattige har och det enda sättet för 
honom att glömma sitt elände. Reformer i liberal anda är den metod 
som tidningen anvisar för att råda bot på fattigdomen och därmed 
dryckenskapen. Några restriktioner för bränningen vill den naturligt-
vid inte vara med om, trogen den ekonomiska liberalismens ideolo
gi. När väl de materiella förhållandena förbättrats, då först kan nyk
terhetsrörelsen sätta in sin propaganda för att höja moralen bland 
människorna. Mot det svenska nykterhetssällskapet och dess av 
konungen sanktionerade stadgar och konservativa ledning är tid
ningen kritisk, likaså mot dess metoder.110 

Dagligt Allehanda är kallsinnig visavi Wieselgrens verksamhet, men 
ägnar före 1840 inte nykterhetsfrågan stort intresse. Den konserva
tiva Svenska Minerva angriper särskilt prästernas agitationsresor. Nyk
terhetsrörelsen är ett nytt svärmeri, som är farligt för kristendomen 

1 1 1  och sedligheten, menar tidningen. 

Försoning eller revolution? Debatten efter år 1844 

Vid sitt trontillträde år 1844 deklarerar Oscar I, att han ämnar »samla 
alla partier kring sig som ledare» och också försöka minska motsätt
ningarna adel—ofrälse. Denna kungens försoningspolitik tar sig bl a 
uttryck i en förenklad livsföring vid hovet och en allmän antilyxpro-
paganda. Särskilt den liberala pressen följer de nya signalerna och 
betonar ofta betydelsen av ett enkelt och demokratiskt uppförande 
av de burgnare klasserna gentemot de lägre.112 

År 1845 publiceras »Tankar om ståndscirkulationen» av Torsten 
Rudenschöld, en kristet liberal författare. Den starkt idealistiske 
Rudenschöld tror sig kunna reformera människorna och avskaffa 
alla sociala missförhållanden. Främst är det »herremansklassen» som 
angrips för sin lyx och sitt lättjefulla levnadssätt. Istället hålls kropps
arbetet fram som föredömligt och lämpligt för unga »överlopps
herrar», dvs sådana som inte har anlag för att vara »herrar», utan skul
le bli mycket lyckligare genom att lära känna naturen och kropps
arbetet. Härigenom skulle också de olika samhällsklasserna komma i 

. . 11 H naturlig beröring med varandra och de sociala spänningarna avta. 
En sorts demokratisk patriarkalism är det som kännetecknar det 
idealiserade bondeliv, som Rudenschöld drömmer om. 

Också Anton Wetterbergh ger 1845 ut en bok, där den oscariska 
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försoningstanken är ett viktigt element, romanen »Ett namn». Här är 
det dock fråga om relationen adel—borgare. Den livskraftiga, förnöj
samma borgerligheten ställs mot den döende, utsvävande aristokratin. 
En ung liberal adelsman representerar försoningstanken.114 Även på 
scenen spelas dessa idéer upp, bl a i ett stycke, »Mäster Smith», av 
Johan Jolin. Oscar I uttrycker sin belåtenhet med den »vackra sociala 
syftningen» och ger författaren en nådig audiens. Huvudpersonen är, 
som framgår at titeln, en hantverkare av den gammaldags, patriarkala 
stammen, som pga en oförrätt hatar adeln, men efter många förveck
lingar slutligen går med på dotterns giftermål med en adelsman. 
Jolins teaterstycke blir mycket populärt.1 ^ Det är ju också hög
aktuellt, med sin premiär 1847, året efter skråväsendets avskaffande. 

De försoningstankar stånden emellan, som verken ovan ger uttryck 
åt, är drömmerier och har knappast någon motsvarighet i den poli
tiska verkligheten. Motsättningarna mellan adeln och de andra stån
den är starka under riksdagen 1844-45.1 konservativ press och annan 
litteratur går man också till starkt försvar av adelns intressen och vär
deringar och ståndssamhällets berättigande.116 

I romanen »Familjen Falkensvärd» av f d fosforisten Vilhelm Fred
rik Palmblad finns feodalromantik och en hyllning till den stränga, 
aristokratiska patriarkalismen, som med kristlig barmhärtighet tar 
hand om de nödlidande. Som avskräckande kontrast utmålas libera
lernas filantropiska och pedagogiska projekt. Fattighusen blir härdar 
för allehanda laster och understöd är demoraliserande och gör mot
tagarna lata. Skola behövs inte, det räcker med mödrarnas undervis
ning. Tanken att en bonde skulle lära sig något om politik och geo
grafi är, enligt Palmblad, enbart löjlig. De demokratiseringstendenser 
som finns i tiden, anses som ett hot mot samhällets stabilitet. Endast 
adeln kan rädda det sociala systemets bestånd.117 

En liknande ståndpunkt hävdas av historikern och politikern 
Anders Fryxell. I sin skrift »Om aristokratfördömandet i svenska 
historia» år 1845 polemiserar han mot Geijer, som i sina föreläsningar 
året före »Om vår tids inre samhällsförhållanden», framfört kritik 
mot adeln och dess historiska insats. Fryxell anser, att Geijer och 
andra historiker använt vetenskapen som ett propagandamedel mot 
aristokratin. Genomgående har en rojalistisk—demokratisk allians 
framhävts gentemot adeln. Trots att Fryxell i objektivitetens namn 
mästrar sina kollegor, tar han aristokratins parti så väl, att han får 
Riddarhusets stora guldmedalj 1846.118 

Liksom Palmblad ser Fryxell adeln som ett värn mot massan, 
pöbeln. De »juridiska», dvs liberala, idéerna om frihet och jämlikhet 
luckrar upp det gamla, hierarkiska samhället.119 Fryxells syn på de 
lägre klasserna, särskilt lantproletariatet, kommer klart fram i hans 
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enkätsvar 1837 till domkapitlet, där han klagar över de lättjefulla 
tiggarna, ofta 70 till 100 stycken, som besvärar hans trakter. Hem-
sökelsen blir än värre för prästgården i Sunne nöd- och missväxtåren 
1838 och 1839. Landshövdingen i Karlstad, Johan af Wingård, har 
samma åsikt som Fryxell: de otacksamma, svältande människorna 
vill hellre ägna sig åt lättjefullt tiggeri än arbete. I ett brev till Fryxell 
den 15 april 1840 uttrycker han sig förtroligt så här: 

»Hvar oc h en likt min Wän, som kommer att handlägga fattigförsörjningsären-
der, blir av en annan åsigt i ämnet än den philantroperne predikat i all sköns 
enfald och oefterrätterlighet. Tager man blott för gifvet att obildade männi
skor icke är annat än djur, uti hvad födan och propagationen angår, så har 
man klaventill eländet och sättet att låta det utveckla sig på den naturligaste 
vägen...... 

Fryxell, som var kyrkoherde i ett av landets rikaste pastorat, gjorde 
sig inte känd för någon välgörenhet eller barmhärtighet mot de fatti
ga, snarare tvärtom. Rykten omtalar, att han sålde fattigspannmålen 
dyrt och pressade ut för många dagsverken av sina underlydande.121 

Kyrkoherden tycks ha levat som han lärde, dvs att på intet sätt 
genom någon missriktad filantropi uppmuntra den fattige till lättja! 

Under åren omkring 1848 kulminerar debatten om fattigdomen 
och den sociala frågan. Bakgrunden härtill är missväxterna och 
nöden åren 1845 och 1846, reformen i näringslagstiftningen och ut
vecklingen inom jordbruket, liksom den nya fattigvårdslagen och 
ändringen i försvarslöshetsförordningen. Från konservativt håll ses 
en återgång till arbetsgivaransvaret som enda räddningen ur den be
kymmersamma situationen. Biskopen i Karlstad, C A Agardh, pekar 
inte bara på de ekonomiska farorna med den liberala näringslag
stiftningen och daglönarsystemet, där arbetsgivarens sociala förplik
telser är borta, utan framhäver också starkt de moraliska följderna av 
den kapitalistiska individualismen. I ett tal vid Wermländska före
ningens för vanvårdade barn första sammanträde år 1846 utvecklar 
han sin syn på arbetarklassens förändrade ställning: samhället har 
sönderfallit i atomer, arbetarna är nu var för sig enstaka främlingar 
på jorden, de har inget hem, de har utvecklats till en fattigklass, som 
endast har att se fram mot ett liv i elände och förtvining. Men, då 
daglönarna i alla länder nått detta förtvivlade tillstånd, vänds passivi
teten i sin motsats. Det går inte att för alltid hålla den talrikaste och 
starkaste klassen i samhället nedtryckt. Arbetarnas »sammansätt
ningar» mot fabrikerna och anfall på maskinerna, deras vägran att 
arbeta och anläggande av mordbränder, är endast »preludier för vad 
som måste följa», om inte arbetet organiseras på annat sätt. Det av
görande felet ligger i daglönesystemet.122 

De tilltagande »oordningarna och förbrytelserna inom arbetar
klassen» beror emellertid också på en missriktad uppfostran. Utbild
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ningen har försummat att inpränta arbetets värde, i stället har upp
fostran inriktats på känslor. Det levande, moraliskt värdefulla arbetet 
har blivit en död vara, vars pris bestäms av marknaden. Arbetets 
degradering har fört med sig arbetarens degradering. Hans tillstånd 
blir värre än djurens, eftersom det är genom att sänka lönerna så 
mycket som möjligt som arbetsägaren kan maximera sin vinst. Ar
betaren börjar hata sitt arbete och söka sig tillfällig glömska i »bränn
vinets rus». I förlängningen finns hotet om revolutionen.123 

Kritiken ovan av det kapitalistiska systemet har, som synes, 
mycket gemensamt med den som socialister framför om arbetarens 
alienation. 

Hur vill då biskop Agardh åstadkomma en förändring av denna 
fruktansvärda utveckling? Eftersom grundfelet ligger i daglönesyste
met, arbetets organisation, räcker det inte att som t ex i England, 
endast förbättra barnens uppfostran. Frankrike däremot är inne på 
rätt väg: »en omogen tanke på en ny organisation av arbetet» jäser 
där.12 Det är förmodligen Louis Blanc' idéer, framförda i bokform 
år 1839, »Organisation du travail», som Agardh syftar på, men också 
Saint-Simons nya samhälle har en förändrad organisation av arbetet. 
Han själv vill däremot gå en helt annan väg: lösningen ligger i en åter
gång till det patriarkala systemet. Där är arbetaren fri men samtidigt 
bunden till husbonden och hans hem med band av ömsesidiga bero
enden och förpliktelser. Detta tillstånd gör människan lycklig och 
innebär en högre moralisk utveckling. 

Agardh är mer positiv till direkta statsingripanden för att ändra på 
utvecklingen än t ex Geijer. Offentliga arbeten för arbetslösa bör 
sättas igång och staten måste föregå de enskilda arbetsgivarna med 
gott exempel genom att anställa arbetarna för längre tid, ge lön in 
natura och som en husfader sörja för de anställda. När detta sker, 
kommer arbetarna att höjas ur sin förnedring, känna sig bundna till 
samhället och respektera äganderätten.125 

Genom denna socialistisk-konservativa syntes tror sig Agardh få 
hotet från den farliga klassen att försvinna. Han har lämnat den höga 
uppfattning om undervisningens förmåga att påverka arbetarklassen, 
som han tio år tidigare redovisade i »Om d e lägre folkklassernas upp
lysning». Att han påverkats av tidens socialistiska idéer och samhälls
kritiska litteratur, tycks mig klart.126 

Svårigheterna att vid denna tid sätta politiska etiketter på männi
skor demonstreras klart av fallet Agardh. En annan, hårdare linje i 
den konservativa synen på fattigdomen är att individen själv, inte 
systemet, bär hela skulden. »Sällan eller aldrig saknar här den arbets-
samme och pålitlige sin tarfliga bergning», heter det i Tiden med 
Palmblad som redaktör år 1847.127 Här underförstås klart, att den 
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arbetslöse fattige har sig själv att skylla, dessutom är han lat och 
opålitlig. I detta fall anknyter konservatismen till den liberala indi
vidualismen, som den bl a utformades i engels whigpolitik och mani
festerade sig i t ex The New Poor Law 1834. 

Helt andra tongångar ljuder i Dagligt Allehanda, som under den 
unge hovrättstjänstemannen Elof M Lindmans ledning blir ultraradi
kal revolutionsåret 1848. Redaktören har i tre år studerat »Fattig
väsendets historiska utveckling sett ur internationellt perspektiv» och 
även gjort en lång utrikes studieresa.1 ^ 8 En annan svensk, tulltjäns
temannen m m Gustaf Svederus, har gjort samma sak och hinner 
först med publiceringen av »Om Fattigväsendet.(En reseberättelse)» 
år 1847.12^ Lindman låter Svederus skriva en artikelserie med titeln 
»Den arbetande klassens behof och anspråk», vilken väcker stor 
förskräckelse i liberala och konservativa kretsar. Visserligen säger sig 
författaren ta avstånd från såväl kommunistiska som socialistiska 
idéer, men de åsikter som framförs är inte desto mindre ytterst 
radikala. Jämlikhet är ett grundvillkor och den arbetande klassen bör 
få sådana materiella förhållanden, att den kan hävda sig också intel
lektuellt. Det levande arbetet bör tillmätas större värde än kapitalet 
och arbetarens rätt till den produkt han framställt hävdas. Husbönder 
och kapitalister behövs inte och arbetarna uppmanas att sluta sig 
samman i associationer. 

Efter publiceringen av Svederus ' artikel riktas en häftig politisk 
propaganda mot Dagligt Allehanda. Med regeringens stöd startas en 
garanterat moderatliberal tidning, Stockholms Aftonpost, som tar 
upp konkurrensen med Lindmans organ. Denne söker rädda situa
tionen och vinna tillbaka de flyende prenumeranterna genom att 
stoppa Svederus' artikelserie. Själv tar han till orda och intygar, att 
denne är fri från all kommunistisk och socialistisk besmittelse. Sam
tidigt hävdar han, att för att utrota pauperismen och förbättra arbe
tarens villkor, måste privilegier och ståndsskrankor upphävas. Han 
skyndar sig att angripa också lösdriveri- och tjänstehjonslagstift
ningen och vill avskaffa husagan. Det är inte svårt att förstå, att 
Dagligt Allehandas prenumeranter inte känner sig så värst lugnade 
efter denna »dementi». Lindmans räddningsaktion misslyckas följ
aktligen, han flyr ur landet och Dagligt Allehandas ettåriga ultraradi-
kala skede är slut. 

Ungefär samtidigt utges i Stockholm några tidningar som öppet 
deklarerar sin socialistiska färg. En av dem, Reform, har ett par 
lundastudenter, Fredrik Borg och Nils Persson (-Nordin), som ut
givare och en tredje, C W Bergman, som främste medarbetare. Tid
ningen riktar sig dock inte till »den mindre bildade delen av folket» 
utan till »den mera bildade, hoppandes att sedan även tränga ner till 
massan».130 
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Reform för arbetarnas talan, kräver politisk demokrati, likhet in
för lagen och kritiserar den ekonomiska skiktningen i samhället. 
Grunden till olikheterna är de ekonomiska förhållandena. När dessa 
ändras, försvinner också orättvisorna och arbetarna kan få njuta fruk
terna av sitt arbete och inte längre vara slavar under kapitalägarna. 
Den socialism som tidningen för till torgs, är främst inspirerad av 
Proudhon. Artiklarnas höga intellektuella nivå gör den tungläst 
och detta, tillsammans med en svag ekonomi, är förmodligen en vik
tig del av förklaringen till dess korta livslängd, ett halvår.131 

I oktober 1849 startas Folkets röst, också ett socialistiskt press
organ. Dess redaktör, Franz Sjöberg, har tidigare journalistisk er
farenhet och producerar en mer folklig tidning, som snabbt blir 
populär och nästan lika stor som Aftonbladet vad upplagan beträf
far. Folkets röst är skarpt antikapitalistisk och avslöjar hur småfolk 
och arbetare systematiskt utsugs av kapitalägarna. Innehållet består 
ofta av rättegångsreferat. På grund av frispråkigheten och agressivi-
teten, som är häftigare än någonsin tidigare i svensk presshistoria, 
kommer den att betraktas som en skandaltidning och drabbas flera 
gånger av indragning.13 ^ 

Ytterligare en socialistisk tidning, Demokraten (efter en tid 
Demokratien), kommer ut under en kort tid första halvan av år 1851. 
Upphovsmän är kretsen kring Pär Götrek, den svenske utgivaren av 
Det kommunistiska manifestet. Tidningens innehåll är folkligt och 
omväxlande men den politiska ideologin oklar. Dess ansvarige ut
givare åtalas för hädelse och blir landsförvisad. Då den aldrig lyckas 
nå upp till en upplaga som är stor nog för att täcka kostnaderna, 
måste den läggas ner.133 

Några debattskrifter 

Tidigare har framhållits hur den adlige godsägaren från konservativt 
håll ofta framställs som den idealiske husbonden och det patriarkala 
systemets bevarare. Detta i motsats till den penningaristokrati, som 
med kapitalistiska och rationella metoder driver sitt jordbruk utan 
några humanitära hänsyn. I sin skrift »Om statkarls-systemet i 
Sverige», utgiven år 1847, säger sig den adlige godsägaren Carl Raab 
föra folkets talan mot »penningearistokratien».134 Det gäller att 
möta »tidsoron» inom åkerbruket. Raab pekar på folkskolan och de 
nya näringsfrihetsförordningarna, som de enda försöken som gjorts 
för att förhindra fattigdom och brott. Roten till det onda, till den 
stora massans växande elände, är »det af spekulationsandan, af pen-
ning-aristokratien framfödde, allt mer sig utvecklande, Statkarlssyste-
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met».135 Liberalerna beskylls för att i sin strävan att höja männi
skornas intellektuella förmåga, glömma kroppens behov. Om den 
far illa och svälter, lider även anden och blir overksam. Därför räcker 
det inte att ge andlig spis åt den redan brottslige, utan den fattige 
måste få hjälp så att han inte tvingas bli brottslig. Att fattigdom 
alstrar brott, är som synes axiomatiskt för författaren. Det recept 
han rekommenderar är »hederligt betryggande, medborgerliga inrätt
ningar», som tryggar ålderdomen för flitiga arbetare och ränteförsäk-
ringsanstalter i stället för fattighus, korrektionsinrättningar och cell
fängelser. Men det är nödvändigt att handla snabbt, för vad som står 
på spel är inget mindre än »den Svenska statens fredliga samhälls
utveckling».136 

Rädslan för underklassen och en hotande revolutionär utveckling 
är tydlig i Raabs debattskrift samtidigt som han deklarerar sin med
känsla med den fattige, svältande lantarbetaren. Statkarlen är oor
dentlig, osnygg, fattig och lat. Han lever i hopplöshet, håglöshet och 
liknöjdhet, vilket ger honom proletärens djuriska stämpel. Han sak
nar »gnista till religiositet», för övrigt skäms han för att gå i kyrkan, 
eftersom han inte har passande kläder. Hans barn svälter redan i 
vaggan, springer nakna omkring och tvingas för att överleva skaffa 
sig föda genom snatteri och tiggeri. De växer upp till gulbleka och ut
märglade proletärer, fulla av hat mot samhället, till ett brottsligt 
slödder, som kräver allt större uppmärksamhet från polis och fattig
vård. 137 Ovanstående beskrivning är något schablonartad. Den kun
de lika väl gälla fabriksarbetare i den tidiga industrialismens Eng
land. 

Tankarna går osökt till Engels' berömda skildring »Die Lage der 
arbeitenden Classe in England» som kom ut 1845. Även andra be
skrivningar av industriarbetarklassens misär har vid denna tid givits 
ut och läses i Sverige av män som t ex Geijer, Agardh och C W 
Bergman. Eugène Burets »De la misère des classes laborieuses», 
Honoré Antoine Frégiers »Des classes dangereuses de la population», 
båda utkomna år 1840, samt Dickens' och Sues romaner är några 
exempel.138 

Den totalt negativa bilden av statkarlen har dock en viktig funk
tion i Raabs skrift. Den ska kontrastera mot den ljusa beskrivningen 
av torparen och hans tillvaro. Dennes ställning är både ekonomiskt 
och inte minst moraliskt överlägsen statarens. Raab försöker också 
visa genom en noggrann ekonomisk kalkyl, att en egendom brukad 
med torpare i stället för statare ger sin ägare större behållen in
komst.139 

Förutom statarsystemet, som är den allra främsta orsaken till 
fattigdom, nöd och brottslighet, pekar Carl Raab på fylleri, lättja, 
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oansvariga giftermål, motvilja mot årstjänst, jordavsöndringen och 
det motsägelsefulla »brottsmålsväsendet». Med detta senare avser han 
vissa ändringar i straffsystemet och de senaste årens »kurtis med 
samhällets drägg», som inneburit att fångarnas underhåll förbättrats. 
I kritiken mot 1846 års försvarslöshetsförfattning anför han bl a att 
borttagandet av plikten att ta årstjänst medfört, att husbondens 
patriarkalistiska omvårdnad om sina underlydande försvunnit. Dessa 
faller nu i stället fattigvården till last. Också husbondeväldets uppsikt 
över ordning och sedlighet kommer att utebli, vilket får till följd att 
en ökning av polisen på landsbygden blir nödvändig.140 Mao det 
informella kontrollsystemet måste ersättas med ett formellt. Raabs 
medvetenhet om den sociala kontrollens mekanismer är alldeles 
tydlig. Och att en polisiär tillsyn av underklassen är nödvändig, är 
för honom en självklarhet. 

Att Carl Raabs skrift tycks mig på ett trovärdigt sätt återge åsikter
na hos välbärgade och rättänkande medborgare i 1840-talets Sverige. 
Carl Raab verkar vara något av sin tids »ärlig svensk». Till syvende och 
sist visar sig dock hans medkänsla med proletärerna ha ganska stora 
begränsningar. Dels är det sin egen ställning som skattebetalande för
samlingsbo han värnar om, dels är det sin egen och alla andra egen
domsägande medborgares existens han vill försvara gentemot den 
växande, egendomskrävande massan. Det gäller att till vaije pris 
hålla underklassen på sin plats. Ett sätt är en återgång till eller be
varande av det patriarkala systemet, ett annat olika socialförsäkrings
anstalter. De senare utgör ett vanligt inslag i 1800-talets socialkon
servatism. Ytterligare metoder är skärpt bestraffning och välgörenhet. 
Gemensamt för dem alla är, att de på intet sätt rubbar klasstruktu
ren. Klart skiljs mellan den redlige arbetaren och den late, som inte 
vill arbeta. Den senare skall straffas. 

Raabs människosyn är genomgående negativ. Proletärerna har en 
djurisk stämpel, de saknar religiositet och moral. Det gäller därför 
att framför allt tillfredsställa de fysiska behoven, mat och kläder, 
först därefter kan den andliga nivån höjas. Denna syn på massan som 
en sorts lägre varelser, i stort sett jämförbara med djur, har vi tidigare 
mött hos landshövdingen i Karlstad, Johan af Wingård. Tankegången 
är en extrem variant av den gängse konservativa uppfattningen om 
människan som en svag och oförnuftig varelse. 

Tre år efter det att Carl Raabs skrift utkommit, lägger possessiona
ten och generalpostdirektören Hugo Adolf Hamilton fram ett gen-
mäle med titeln »En blick på stattorpare-systemet, jämte ett förslag 
till sockensparbanker».141 Liksom den moderna industrin reducerat 
arbetet till en handelsvara och arbetaren till proletär, så har det ratio
nella, på vetenskapliga grunder stödda lantbruket skapat statarsyste-
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met. Detta, tillsammans med brännvinsbränningen, är grunden för 
ett modernt storjordbruks ekonomi. Att avskaffa det är omöjligt, 
men genom lagstiftning bör »det skadliga, obilliga och olycksbringan-
de», som vidlåter systemet rensas bort.14^ Hamilton levererar en 
mängd anklagelser mot jordägarna. De betalar inte ut staten regel
bundet utan försöker pressa ner den så mycket som möjligt, de ut
spisar arbetarna med brännvin, de brister i omvårdnad och tillsyn 
av sina underlydande. Från kristen utgångspunkt pläderar författa
ren för en återgång till det äldre förhållandet husbonde—husfolk och 
gisslar den »låga k rämaranda», som bara strävar efter fördelar och vill 
slippa alla besvär och uppoffringar. Att följa »Kristendomens heliga 
läror» är det enda medlet mot »vår t ids många politiska och sociala 
åskmoln» och mot »vansinniga och illpariga samhällsstormare».143 

Hamilton tar statarna i försvar mot dem som klagar över att de är 
dumma och slöa och inte mycket klokare än husdjuren. Han menar, 
att det är en naturlig följd av det enformiga och hårda arbetet. Bote
medel är kortare arbetstid och som främsta själsstärkande medel 
rekommenderas läsning av bibeln.144 

Vad värre är, stataren har en »total brist på någon tröstande utsigt 
för framtiden». Här kommer författaren in på ålderdomsvården och 
pläderar för att arbetsgivarna skall betala en årlig avgift för varje arbe
tare till fattigvården. Men, allra bäst vore om denna aldrig behövde 
anlitas. Detta kunde uppnås, om både arbetare och arbetsgivare be
talade in en årlig summa i en sparbank. Härigenom fick arbetaren 
hjälp till självhjälp och ett hopp om en någorlunda tryggad ålderdom. 
Hamilton avskyr fattighus och liknande försörjningsinrättningar. 
Sådana är en ren förolämpning mot en arbetare, som ägnat hela sitt 
liv åt att tjäna andra. Hans naturliga rättighet är en trygg ålderdom. 
Ett sätt att förverkliga detta för industrins del, är att göra arbetaren 
till delägare i företaget och låta honom få del av vinsten.145 Idén 
klingar oväntat modern. Samtidigt försöker han dock bagatellisera 
fattigdomsproblemet genom att förvandla det till en pensionsfråga. 
Och det är inte modernt alls. 

Till skillnad från Raab, ser han stataren som en människa med 
vissa naturliga rättigheter: skälig lön, tryggad ålderdom och viss be
stämd fritid. Hamilton inskärper, att alla människor har lika rätt 
att få del av samhällets förmåner. Socialismens och kommunismens 
»samhällsupplösande och förstörande läror» om lika delaktighet och 
gemensamt ägande, tar han bestämt avstånd från, liksom från det för 
arbetaren förödande kapitalistiska industri- och konkurrenssyste
met.146 Några krav på statliga ingripanden ställer Hamilton dock 
inte. Endast avarter, missbruk av systemet, skall regleras genom lag
stiftning. I stället sätter författaren sin lit till »ädelt tänkande männi
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skor», som låter kristendomens kärleksbud och »heliga läror» prägla 
sitt handlande gentemot sina underlydande. Som tidigare påpekats, 
prisas familjeförhållandet, den patriarkala omsorgen, som det ideala. 
Här står författaren på linje med konservatismen, medan han i sitt 
förordande av sockensparbanker, grundade i »Associations-andan», 
och med sin plädering för arbetarnas delägarskap anknyter till andra 
idétraditioner. 

Hamilton gör ingen skarp åtskillnad mellan redliga arbetare och 
lättingar. Statarna och proletärerna är oskyldiga offer för ett orätt
färdigt system. Dock avvisas principiella krav från fattiga på rätt till 
hjälp av bättre lottade. Man bör sätta sin lit till Gud, inte till männi
skor, anser författaren. Den hjälp som skall ges är hjälp till självhjälp, 
hjälp att förekomma nöd. 

Hamilton bör betecknas som kristen liberal.147 

Våren 1841 reser tulltjänstemannen Gustaf Svederus ut i världen 
för att studera fattigdomen. Resan var planerad att gälla Tyskland, 
England och Frankrike men kom att begränsas till Preussen, där han 
vistades i mer än tre år. Under titeln »Om f attigväsendet. (En rese
berättelse)» kommer hans bok ut år 1847. Efter en noggrann redo
görelse för näringsliv, fattigvård och fångväsende i Preussen, lägger 
han så fram ett helt program för hur fattigvårdsproblemet bör lösas. 
Roten till misären ligger, enligt Svederus, i att arbetaren berövas sin 
naturliga rätt, till produkten av sitt arbete. Han är slav under kapita
let och får endast kvar så mycket att det räcker till en knapp exi
stens.148 Den stora massan lider nöd och kommer att förbli fattig, 
eftersom systemet alstrar liknöjdhet och demoralisering. Ekono
miska problem uppstår eftersom produktionsresultaten försämras 
och fattigvårdsutgifterna ökas.149 Staten har svikit arbetarna genom 
att inte garantera dem äganderätten till sin egendom, sin arbetskraft. 
Den farligaste följden av fattigdomen, menar författaren, är den 
andliga döden, omöjligheten att »övergå från naturtillståndets råhet 
till bildning och sedlighet». Detta orsakar faran för statens säkerhet. 
Något annat än våld är inte att vänta av människor, som lever under 
förtryck. Så länge människan är fånge under de materiella behoven, 
hjälper varken religion eller sedeläror.150 

Vilka förslag har då Svederus för att förändra den nuvarande situa
tionen? Aterge arbetaren rätten till sitt arbete! Detta kan ske genom 
att staten i lag garanterar honom hans rätt och arbetaren görs till 
medintressent i företaget. Husbönder och principaler behövs då inte 
längre, utan arbetarna själva, i förening, tar över.151 Detta kan dock 
inte ske förrän de har erövrat en viss bildning och blivit medvetna om 
sin situation. Själva kan de inte klara detta, eftersom de aldrig fått 
någon möjlighet till andlig utveckling, utan det är de bildade klasser
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na som måste hjälpa dem att komma underfund med sina »naturliga 
och rättvisa anspråk». När detta har skett, kommer arbetslusten till
baka, produktionen stegras och — fattigdomen försvinner.152 

Till skillnad från de två föregående debattörerna har Svederus 
tagit djupa intryck av olika socialistiska och kommunistiska för
fattare. Han tar dock avstånd från de utopistiska socialistiska experi
menten. Genom sin höga värdering av friheten skiljer sig Svederus 
emellertid klart från socialism och kommunism. Han betonar indi
videns rätt till fri utveckling och förespråkar handelns och näringar
nas frihet inom vissa gränser. Egalitet på frihetens bekostnad är ute
sluten. Familjen spelar en viktig roll för Svederus, vilket är naturligt 
med tanke på hans religiösa uppfattning. I hägnet av familjekärleken 
skall undervisning och uppfostran ske och hjälp ges åt den fattige. 
Hans plädering för att blåsa liv i husförhören, likaså hans åsikt att 
endast en mor kan ge den rätta, kärleksfulla uppfostran, är tankar 
som tidens konservativa med glädje skulle stödja. 

Den tidigare nämnde medarbetaren i den socialistiska tidningen 
Reform, C W Bergman, ger år 1848 ut en debattskrift med titeln 
»Den sociala frågan».153 Där säger han sig vilja lägga fram de nya, 
socialistiska idéerna om hur samhällsproblemen skall lösas. Detta är 
desto mer angeläget, sedan både konservatismen och liberalismen 
misslyckats. Bergman polemiserar både mot Rudenschöld och mot 
Svederus.154 Själv vill han delta i skapandet av »ett nytt Jerusalem», 
där all privategendom och konkurrens avskaffas och i stället fria 
associationer bildas av arbetarna.155 Dessa producerar endast för 
behovet, inte för vinst. Allt ägs av alla och proletärerna blir proprie
tärer med rätt att få även sina andliga behov tillfredsställda. I och 
med att nöden och egendomen avskaffas, blir också den sanna och 
äkta kärleken fri och prostitution och resonemangsäktenskap för
svinner. Alla barn kan gå i skola, där andliga och kroppsliga övningar 
varvas, och förmår sedan som vuxna ta del av konst och vetenskap 
och njuta av tros- och kyrkolivet — til lvarons »förnämsta blom
ma».1^6 

Bergman har noga läst Engels' bok om förhållandena i industria
lismens England och de franska socialisterna, som han flitigt refererar 
i sin skrift, men också tyska filosofer och samhällsdebattörer. Särskilt 
Proudhon tycks ha inspirerat honom, liksom den svenske författaren 
CJLAlmquist. 

Bergmans socialism vilar på kristen grund. Han har också tidigare 
utgivit en skrift med titeln »Den religiösa frågan».157 Klart tar han 
avstånd från den utopistiska kommunismen i Cabets tappning, där 
allt är så reglerat och ordnat att friheten dukar under. Det är trots 
allt bättre i Sverige, där man får tänka fritt, än i drömstaten Ika-
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rien.158 Själv har Bergman lättare att beskriva och kritisera det nu
varande, fördärvliga samhällstillståndet och proletärernas usla villkor 
än att formulera sin utopi.159 Alldeles klart är dock, att det är en 
helt genomgripande förändring av samhället som behövs. Nyckeln till 
denna ligger i en totalt ny uppfattning av begreppet egendom: alla 
produktiva fonder i industri och jordbruk skall bli samegendom och 
äganderätt härtill vinnes genom arbete, vare sig detta är av fysisk eller 
andlig natur.160 

På frågan om hur denna övergång till ett nytt samhälle skall gå till, 
svarar Bergman med att klart ta avstånd från en våldsam, revolutionär 
väg. Han vill ha en reformatorisk, organisk utveckling i överensstäm
melse med lagarna. Dock varnar han för revolutionens möjlighet. 
I Sverige finns ett framväxande åkerbruksproletariat som kan bli 
farligt.161 Något större intresse har han emellertid inte för detta, 
utan hans tyngdpunkt ligger på industriarbetarnas förhållanden och 
teoretiska resonemang. 

Sammanfattning 

Den genomgång och analys av debatten om den sociala frågan som 
här gjorts har klart belyst det faktum att i Sverige, liksom i andra 
västeuropeiska länder, finns under 1830- och 1840-talen en stor och 
samfälld skräck för en framtida revolutionär utveckling. Vad är det 
då man är rädd för egentligen? Vad är det som är farligt? 

Svaret kan formuleras mycket enkelt: man fruktar att de lägre 
klasserna skall göra revolt, slå samhället sönder och samman och 
sedan gripa makten i staten. I debatten kommer detta fram dels som 
en rädsla för underklassen som sådan, dels som en fruktan för statens 
säkerhet. 

Underklassen är farlig, främst moraliskt och ekonomiskt men 
också politiskt och socialt. Moraliskt anses underklassen vara brotts
lig, försupen, oordentlig, lat, lättsinnig, liderlig, otuktig, utsvävande, 
lastbar, uppstudsig, olydig, fräck. Listan på moraliskt förkastliga 
egenskaper kunde göras ännu längre. 

Underklassens ekonomiska farlighet består i att den saknar egen
dom, den har orimliga löneanspråk, den faller samhället till last, 
den orsakar ökade fattigvårdsutgifter, den är ett hot mot rikedomen. 
Socialt och politiskt påstås underklassen sätta samhällets integration 
och gemenskap på spel, den är en fara för bönderna och andra egen
domsägande klasser. 

Debatten om farligheten hos underklassen förs ständigt med mora
liska argument. Det finns få negativa klichéer som inte tillskrivs de 
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lägre klasserna av de debatterande företrädarna för de högre. Denna 
starka moraliska indignation är naturligtvis mer opportun att demon
strera än rädslan för att själva bli berövade pengar eller egendom. 
Vilken fruktan som är den mest reella, är det knappast något tvivel 
om. Flera olika synsätt på underklassen kan urskiljas. Det vanligaste 
är det som redan skymtat: de lägre klasserna utgörs av en helt annan 
sorts människor, en lägre, på de flesta punkter underlägsen art, som 
inte kan klara sig utan de högre klassernas uppsikt och ledning. De 
är ett brottsligt slödder, ett avskum, en rå massa, en farlig pöbel, en 
tjänsteklass, de är sedligt förfallna, halv- eller obildade, lata, slöa, 
tanklösa, odugliga, djuriska, oärliga, de har råa begär, en fördärvad 
vilja och tar lätt till våld. 

Ett sekundärt betraktelsesätt är att de lägre klasserna är »naturens 
barn», renhjärtade, goda, religiösa, impulsiva, känsliga, poetiska och 
fantasifulla. Detta synsätt är en positiv motsvarighet till det före
gående. I båda fallen finns nämligen en djup klyfta mellan betrakta
ren, dvs den bildade överklassmänniskan, och de betraktade, dvs 
folket. Ofta omtalas detta som »det lägre folket». Därmed anges dess 
egenskap av underlägsenhet och artskillnad. 

Ytterligare ett sätt att se på underklassen är att betrakta den som 
bestående av likställda individer med samma politiska, sociala och 
ekonomiska rättigheter som alla andra, fastän av vidriga omständig
heter ibland deformerade och demoraliserade. Människorna ses som 
individer, inte som en stor, amorf massa. Det är ett väkänt faktum, 
att det är mycket svårt att identifiera sig med och känna för en större 
mängd av personer eller länder. Däremot går det lättare att engagera 
sig för en enstaka människa eller ett enda land. Det är således följd
riktigt, att den negativa synen är den på »massan», »folket», »de lägre 
klasserna», medan den positiva är individualistisk. Ett annat karak
täristiskt drag är, att underklassen fritas från vållande till sin situa
tion. Antingen talas det om att omständigheter, som människorna 
själva inte kunnat påverka, orsakat den eller också utsägs klart att 
det är de högre klassernas skuld, som medvetet hållit de lägre under
tryckta. 

Var hör de olika åskådningssätten hemma rent politiskt? Denna 
fråga är svår att besvara utifrån det faktum, att gränserna vid denna 
tid mellan olika politiska och ideologiska läger är flytande.162 

Detta gör det besvärligt att entydigt bestämma en debattörs hem
vist. Omvänt följer, att det också är svårt att karaktärisera vissa åsik
ter som tillhörande en bestämd politisk ideologi. 

Efter dessa reservationer skall dock några försök till positionsbe
stämningar göras. Den negativa synen återfinns framför allt i vad som 
kallas konservativa kretsar. Några av de mest förödmjukande uttalan-
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/ d ena kommer från adels- och prästeståndet (von Hartsmandorffs 
f och prosten Grevillius'). Den nedvärderande men på samma gång 

positiva synen på underklassen som »naturens barn» hör också hem
ma i detta läger. Det är romantikens syn på Folket, som har ingått 

r symbios med konservatismens patriarkalism. Men även personer 
med liberala och socialistiska sympatier kan ge uttryck åt uppfatt
ningar, som överensstämmer med de ovan redovisade. Geijer,(Slm^ 

fquisftoch Svederus är exempel härpå. 
Bet demokratiska synsättet, dvs att underklassen består av männi

skor med lika värde och med samma rättigheter som de högre skik
ten, återfinns i det socialistiska lägret, t ex hos C W Bergman. Kristna 
liberaler som Geijer och Hamilton intar en mellanställning. De er
känner, att de lägre klasserna har vissa naturliga rättigheter, men ser 
dem samtidigt som en från dem själva skild, förtryckt pöbel, dock 
med vissa möjligheter till förbättring. 

Med vilka medel vill man då påverka massan för att därigenom 
ändra på den fruktade utvecklingen? Ställningstagandet här hänger 
nära samman med den uppfattning man har om möjligheterna till 
påverkan, vilket i sin tur har samband med synen på underklassen. 
Har man ett helt igenom negativt åskådningssätt följer, att någon 
förbättring inte anses möjlig. Den handlingsväg som väljs blir då 
polisiära åtgärder, sträng uppsikt över och reglering av arbete, fritid 
och flyttning, hårdare straff, överhuvud en så noggrann kontroll som 
möjligt av den farliga underklassen. Ett mildare sätt att uttrycka 
samma sak är talet om familjen och faderns omsorg om barn och 
tjänare, innebärande både kärlek och aga, och till sin fulländning 
utövad av en adlig hand! Tror man att massan går att påverka föreslås 
andra åtgärder, ofta helt motsatta dem ovan. »Mildare» författningar, 
större rörelse- och arbetsfrihet, sparbanker, ränteförsäkringsanstalter, 
bättre fattigvård, delägarskap i företag är exempel. Sedlig och religiös 
uppfostran är ett annat medel till påverkan, likaså kristlig och barm
härtig kärlek utövad av de högre klasserna. En förbättring av de 
fattigas materiella förhållanden samtidigt som de rika förenklar sin 
livsföring, anses också åstadkomma utjämning och försoning mellan 
klasserna. 

Gemensamt för alla de ovan uppräknade metoderna är, att de 
endast mildrar fattigdomen och gör den mindre farlig, men inte på 
något sätt ändrar den bestående samhälls- och klasstrukturen. 

Förslag i riktning mot mera genomgripande förändringar förekom
mer emellertid också. De kan vara av mer eller mindre omvälvande 
natur, alltifrån avskaffande av stånd och privilegier till en total om
stöpning av de flesta politiska, sociala och ekonomiska förhållanden. 
Man vill t ex avskaffa privategendom och arvsrätt, producera endast 
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för behov, inte för vinst, samt låta människorna bilda fria associa
tioner för arbete. 

Förslagen om så hård och noggrann kontroll av underklassen som 
möjligt, antingen via skärpt lagstiftning eller sträng uppsikt av arbets
givarna, kommer i regel från konservativt håll, medan de mildare 
metoderna, vare sig det är fråga om filantropi eller hjälp till själv
hjälp, oftast härrör från liberala kretsar. De röster som talar för en 
genomgripande samhällsförändring, framför allt avskaffande av de 
bestående ekonomiska förhållandena, har vanligen ett socialistiskt 
ursprung. Detta sagt med de ovan framförda reservationerna gingåen
de politiska bestämningar av personer och idéer vid denna tid. 

Debatten om den sociala frågan förs egentligen på två olika plan. 
Det är två skilda saker man är rädd för. Â ena sidan fruktar man en 
politisk, social och ekonomisk omvälvning av hela samhället, en pro
letariatets revolution. Förutsättningen för detta är en undertryckt 
industriarbetarklass, men någon sådan finns knappast i Sverige vid 
denna tid. En del av debattörerna har emellertid varit ute i Europa 
och sett det utarmade tillstånd arbetarna där befinner sig i, andra har 
läst de mycket realistiska skildringar som vid denna tid kommit ut. 
Vad man är rädd för är, att samma utveckling skall ske i vårt land. 
Den revolution man fruktar, industriproletariatets revolution, är så
ledes i själva verket en avlägsen, framtida möjlighet vad vårt land be
träffar. 

Å andra sidan finns det också en fruktan för vad den konkreta 
situationen i landet med den snabba ökningen av landsbygdens obe
suttna klasser kan få för följder. Man pekar på en växande fattigdom 
och därmed sammanhängande stegring i brottslighet, lösdriveri, 
tiggeri och dryckenskap. Men också här rör sig debatten delvis i fram
tiden. Det stataresystem som Raab och Hamilton diskuterar, får sitt 
stora genombrott först efter artonhundratalets mitt. 

Den stora debatten om den sociala frågan i 1830- och 1840-talens 
Sverige är alltså till stora delar en diskussion om framtiden. All rädsla 
är ju fråga om något som kommer att hända, inte om något som 
redan hänt. Vad som sporrar debattörerna är en stor fruktan för vad 
framtiden kan innebära. De stämmer in i tidens revolutionära kör, 
som har sitt upphov i den industriella utvecklingen framför allt i 
England. 

Den reella situationen i Sverige med framväxten av ett landsbygds
proletariat, de ökande fattigvårdsutgifterna, trängseln i fängelser och 
korrektionsanstalter och den stora dryckenskapen tycks paradoxalt 
nog endast spela en sekundär roll för dessa debattörer. Verkligheten i 
Fattigsverige blir en mörkt hotfull, dunkel fond, som förstärker 
skräcken för den kommande revolutionen. 
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För andra debattörer, främst de i riksdagen, som själva ofta har 
direkt erfarenhet av de akuta samhällsproblemen eller kanske läst de 
olika enkäter och betänkanden som framkommit, står däremot den 
svenska verkligheten i fokus. Den industriella utvecklingen ute i 
Europa och dess faror blir för dem den bakgrund, som bidrar till att 
stegra fruktan för vad den inhemska nöden och fattigdomen kan leda 
till. Den farliga underklassen finns överallt. 

SAMHÄLLETS FÖRSÖK ATT LÖSA DEN SOCIALA FRAGAN 

Under 1850-talet mattas debatten om Den sociala frågan betydligt 
men blossar åter upp vid 1860-talets slut, under nödåren.1 En del av 
förklaringen till femtiotalets svala intresse utgör säkerligen det fak
tum, att under 1840-talet ett stort antal lagar och förordningar till
kommit, som gör att många nu anser den sociala frågan som mer eller 
mindre löst. Vid 1841/42 års riksdag beslutar man om allmän folk
skola och om cellsystemet som grundved för svensk fångvård. År 
1846 genomförs näringsfrihetsförordningen och en ny försvarslöshets-
stadga. Ett år senare kommer vår första, egentliga fattigvårdsförord
ning. 

För innebörden i folkskolestadgan och näringsfrihetsförord
ningen har redogjorts i det föregående kapitlet. Cellsystemet innebär, 
att fången skall undergå straffet i enrum i stället för i gemenskaps
fängelse som tidigare. Det gäller speciellt rannsakningsfångar och 
sådana som ådömts fästningsstraff på högst två år. Förvaringen i en
rum väntas dels förhindra »den smittosamma växelverkan, som inom 
våra fängelser alstrar ett fortfarande och stigande sedeförderf», som 
Oscar I uttrycker det i »gula boken», dels verka varnande och förbätt
rande på individen. Under 1840- och 1850-talen inrättas så cellfängel
ser i alla rikets län. Även en mängd kronohäkten byggs efter denna 
princip.2 

Det nya med 1846 års försvarslöshetsstadga, i jämförelse med 
1833 års, är att oförvitliga arbetslösa inte längre kan dömas till tvångs
arbete bara för att de saknar tjänst. Dessutom blir straffet för för
svarslöshet nu tidsbegränsat. Det slås fast, att kommunerna har 
huvudansvaret och är de som svarar för kostnaderna vad gäller de för
svarslösa.3 

Den främsta nyheten med fattigvårdsförordningen av år 1847 är 
den rätt till fattigvård som här lagfästes. Möjligheten att överklaga 
ett negativt beslut har funnits tidigare i praxis men blir nu kodifierad. 
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Särskilt framhävs samhällets förpliktelser gentemot föräldralösa barn 
— förutom försörjning har dessa även rätt till kristlig uppfostran och 
undervisning. Församlingarna åläggs ytterligare att söka bereda de 
arbetslösa arbete. Det är som synes de ideer, som 1810 års fattig-
vårdskommitte framförde, som nu är mogna att lagfästas. (Jfr s30.) 
Principen att fattigvården skall rätta sig efter behovet, och inte tvärt
om, slås fast. 

En annan viktig nyhet är, att socknarnas rätt att vägra någon in
flyttning, som i framtiden kan tänkas komma att ligga församlingen 
till last, nu upphävs. Den fria flyttningens princip blir fastslagen, var
igenom möjligheter öppnas för en friare och rörligare arbetsmarknad. 
Det är ett stående liberalt krav som nu blir tillfredsställt. Det dröjer 
dock, innan denna princip segrat över kommunernas rädsla för ökade 
fattigvårdsutgifter. Dessa söker även i fortsättningen att på olika sätt 
kringgå och motarbeta den, vilket bl a den följande framställningen 
kommer att visa. Liksom vad gäller de försvarslösa är det nämligen 
kommunerna, som åläggs huvudansvaret för fattigvården. I gengäld 
får de husbonde- och målsmansrätt över sina hjon, vilket bl a innebär 
möjlighet att disponera över deras arbetskraft. Vid dödsfall tillfaller 
fattighjonens eventuella egendom socknen.4 

Förändringarna i 1846 års försvarslöshetsstadga och 1847 års 
fattigvårdsförordning ålägger båda samhället, i första hand kommu
nerna, ett större ansvar gentemot de fattiga. Samtidigt som dessa får 
en lagstadgad rätt till arbete och understöd, ökas den individuella fri
heten. Är man ostraffad men arbetslös, har man rätt att behålla sin 
frihet och kan tom överskrida sockengränserna i sökandet efter 
sysselsättning. De idéer som denna lagstiftning ger uttryck åt, kan 
närmast karaktäriseras som socialliberala. 

Reformlagstiftningen under 1840-talet, som i nästan alla fall 
innebär ökade krav på samhällets resurser, kan kanske tyckas förvå
nande vid det allt annat än gynnsamma ekonomiska och befolknings
mässiga läge, som är rådande. De liberala idéernas genomslags kraft, 
Oscar I:s trontillträde och den efterföljande regeringsombildningen 
samt den kritik som länge riktats mot det hårt reglerade, byråkratiska 
svenska samhället bidrar till förklaringen. Till denna bör emellertid 
också föras det revolutionära hot, som anses föreligga, och den rädsla 
för den växande underklassen, som så tydligt kommer till uttryck i 
debatten. Det ekonomiska läget, de demografiska och sociala förhål
landena anses helt enkelt så svårartade, att nya lösningar måste för
sökas. De skärpningar av den gamla, beprövade politiken, som t ex 
1833 års försvarslöshetsstadga inneburit, har visat sig verkningslösa. 
Lösdriveriet, tiggeriet och brottsligheten har inte minskat, utan tvärt
om fördubblats: antalet häktade försvarslösa och lösdrivare ökar t ex 
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från 2.879 år 1835 till 6.002 tio år senare.5 

I och för sig behöver fördubblingen av häktade försvarslösa och 
lösdrivare inte bero enbart på att mängden av dessa människor stigit. 
Också ett kraftigare beivrande, antingen från domstolarnas eller polis
myndigheternas sida, har sin inverkan på statistikens siffror. Intensi
teten i denna verksamhet kan i sin tur påverkas av rädslan för dessa 
gruppers farlighet. En ökad kontroll kan m a o medverka till att höja 
det registrerade antalet brott. Att klarlägga exakt dessa olika fakto
rers inverkan på brottsstatistiken är en nästan omöjlig uppgift. 

I den liberala tidningen Aftonbladet får den nya försvarslöshets-
stadgan ett bra betyg. Särskilt glad är tidningen över den utvidgning 
av individens frihet och människorätt, som har stadfästs. Också Dag
ligt Allehanda är positiv i sin bedömning. Göteborgs Handels- och 
Sjöfartstidning och dess skribent Gustaf Hierta har däremot kritiska 
synpunkter. Jämlikheten inför lagen är fortfarande åsidosatt och den 
enskilda friheten för människor, som tillhör de lägre samhällsklasser
na, är inskränkt så länge begreppet 'laga försvar' existerar, anser 
Hierta. Detta gynnar de privilegierade klasserna och tillåter dem att 
utnyttja de obesuttnas osäkra belägenhet. Om en större näringsfrihet 
infördes, skulle de flesta av de här problemen bortfalla. 

I Dagligt Allehanda ingriper signaturen O A (= Onkel Adam, dvs 
Carl Anton Wetterberg) till stadgans försvar. Visserligen håller han 
med om att de fattigas sociala situation är mycket svår, men han 
anser att stadgan syftar till att förbättra denna och bl a vill förhindra, 
att de möglar bort i fängelserna. Vad som först och främst behövs, 
anser O A, är emellertid »ett förädlat sinnelag, en kristlig anda» och 
en större självuppoffring och oegennytta hos individerna själva. GHT 
pekar i sitt svar på det konservativa i att förvänta sig en bättre mänsk
lighet, i stället för att angripa problemen direkt, t ex genom ändrad 
lagstiftning.6 

Som framgår är den liberala pressens bedömning av 1846 års för-
svarslöshetsstadga skiftande men övervägande positiv. Den konserva
tiva, så långt den undersökts, kommenterar den inte. 

Vid de efterföljande riksdagarna, 1847/48 och 1850/51, framförs 
en ihärdig kritik mot de båda nya förordningarna rörande de fattiga 
och de försvarslösa utifrån erfarenheter av tillämpningen. Det ekono
miska läget är fortfarande besvärligt ute i landet och befolknings
trycket avsevärt, vilket medför en hård belastning på kommunerna. 
Från konservativt håll hörs nu åter de välkända argumenten för ett 
utökat tjänstetvång — drängar och pigor undandrar sig årstjänst, lätt
jan och lasterna ökar, fylleri och brott tilltar, den allmänna säker
heten är i fara, arbetslönerna stiger och ruinerar jordbrukarna, som 
dessutom trycks av de stegrade fattigvårdskostnaderna. Man kräver, 
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att sådana försvarslösa, som visserligen inte är brottsliga eller har varit 
dömda till allmänt arbete men visat lättja eller »liderlighet», skall 
kunna tas om hand och tvingas till arbete. En riksdagsskrivelse med 
detta innehåll sänds ut på remiss, men inget beslut fattas. På 1850/51 
års ständermöte upprepas kraven.7 

I det remisssvar som avges av Fångstyrelsen, vars chef nu heter 
Emil von Troil, och i det yttrande som justitiekansler von Koch ger, 
kritiseras riksdagens skrivelse från liberala utgångspunkter — personer 
som inte begått något brott, bör inte dömas till tvångsarbete. Båda 
hävdar att antalet brott sjunkit efter 1846. JK anser att orsakerna 
härtill främst är de lägre spannmålspriserna, då ju brott och nöd 
hänger ihop.8 Hänvisningen till sänkta priser på spannmål är något 
egendomlig. Under åren 1846 och 1847 sker nämligen på grund av 
missväxt i många europeiska länder en mycket stark stegring av pri
serna, som visserligen följs av en liten sänkning 1848-49, men där
efter fortsätter för att kulminera vid mitten av femtiotalet i samband 
med den allmänna prisstegringen ute i världen. Exporten av spannmål 
1847 är så omfattande, att utförselförbud genomförs för att hindra 
brist inom landet. Då arbetslönerna efter vanligheten släpar efter, 
måste följden bli svårigheter för många människor att skaffa sig 
sitt dagliga bröd. Däremot har JK rätt i att bl a tillgreppsbrotten är i 
sjunkande från cirka 1845 och fram mot 1860-talets mitt.9 

Både JK och von Troil betonar starkt, att den eventuella skärp
ning av lagstiftningen som kan tänkas, i varje fall inte får innebära att 
kommunerna ges tillfälle att skjuta över sina kostnader på den stat
liga fångvården. Högsta domstolen intar en rakt motsatt ståndpunkt: 
det är staten som skall bekosta underhållet för personer som är 
vådliga för den allmänna säkerheten. 

År 1853, efter det att ministären ombildats i konservativ riktning, 
genomförs så en ändring av försvarslöshetsstadgan. Den innebär att 
oförvitliga försvarslösa kan dömas till tvångsarbete pga»lättja». Det 
är KB som fattar beslut om intagning på tvångsinrättning. Principen 
att kommunerna skall sörja för sina försvarslösa har härmed till en 
del övergetts. Ändringen innebär en klar försämring för den arbets
löse. Termen »av lättja» öppnar möjligheter till mycket skiftande 
bedömningar, vilket skapar ett osäkerhetstilltånd för alla arbets
sökande. Samtidigt ges samhället ökade möjligheter till ingripande i 
individernas liv.10 

Också 1847 års fattigvårdsförordning utsätts för hård kritik på de 
efterföljande riksdagarna. Temat är genomgående, att kommunerna 
inte går i land med de ökade utgifter, som blivit en följd av den nya 
förordningen. Regeringen är även i detta fall lyhörd för klagomålen. 
Ar 1853 kommer en ändring, också den till de fattigas nackdel. Kom
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munernas skyldigheter gentemot de nödställda minskar, dels genom 
att det slås fast att var och en arbetsför och frisk person är skyldig att 
försörja sig själv och »de sina», vilket ger utrymme för skilda tolk
ningar, dels genom att plikten att anordna arbeten åt arbetslösa in
skränks till tider av missväxt eller annan allmän olycka. Dessutom 
skärps greppet om understödstagarna i och med att fattigvårdsstyrel
sens målsmans- och husbonderätt utsträcks även till dem som endast 
tillfälligt får bidrag. Den som vägrar anta erbjudet arbete behandlas 
som försvarslös och kan följaktligen dömas till allmänt arbete.11 

De båda ändringarna 1853 går således i samma riktning — staten 
tar över en del av ansvaret och kostnaderna från kommunerna, samti
digt som fri- och rättigheterna för de fattiga och försvarslösa minskar. 
Detta innebär, att statens och kommunernas kontrollmöjligheter över 
individerna ökar. År 1855 urholkas ytterligare rätten till fattigvård i 
och med att riksdagens krav på ömsesidig försörjningsplikt barn-för
äldrar går igenom. Visserligen görs ett tillägg, »i må n av behov», res
pektive »förmåga», men innebörden blir inte desto mindre, att kom
munernas möjligheter att undandra sig fattigvårdsansvaret ökar. 

De förbättrade konjunkturerna under 1850-talet och början av 
sextiotalet bidrar till att trycket på kommunernas fattigvård lättar. 
Detta har säkerligen också betydelse för den avmattning som sker i 
debatten om de sociala frågorna under denna tid.12 Att vissa prob
lem dock finns kvar vad gäller fattigvården vittnar de många motio
nerna till de år 1862 nyinrättade landstingen emellertid om. Framför 
allt påtalas svårigheterna att hålla de fattiga till arbete och »korrigera» 
sturska och försumliga hjon. Detta senare sägs ha blivit alltmer be
svärligt sedan rätten att aga vuxna tjänstehjon togs bort år 1858. 
Många motionärer vill inrätta arbetshus, men oklarhet om lands
tingens befogenheter och de stora kostnaderna gör, att inga beslut 
kommer till stånd.13 

Under riksdagen år 1868 tar debatten om de sociala frågorna fart 
igen.14 Bakgrunden är den inträffade missväxten och nöden i stora 
delar av landet. Tiggeri och stölder ökar, likaså emigrationen, allt 
tecken på människornas svårigheter att försörja sig under de svåra 
tiderna. Påfrestningarna på kommunernas fattigförsörjning blir stora. 
Att detta ger genljud ända upp i riksdagen är inte underligt. Krav på 
inrättande av tvångsarbetshus, på skärpning av lagstiftningen gentemot 
de försvarslösa och ökad inflyttningskontroll reses på nytt men får 
inte stå oemotsagda. Debatterna är relativt lugna, då förhållandena 
detta år betraktas som exceptionella och övergående. Bedömningen 
visar sig emellertid felaktig. Även följande år blir ett missväxtår i 
stora delar av riket. Sviterna av det föregående året drabbar också 
hårt. 

64 



När riksdagen sammanträder vintern och våren 1869 är krisen 
och nöden som värst. Debattens höga tonläge är ett eko av den 
rådande krisstämningen ute i landet. I olika motioner, främst i andra 
kammaren, krävs en revidering av fattigvårds- och försvarslöshetslag-
stiftningen, så att kommunernas skyldigheter minskas och understöds-
tagarnas ökas. Av landsbygdsrepresentanterna ställs framför dit kra
vet, att rote in delning underlättas. Argumentet härför är, att fattig
vården blir billigare, då man lättare kan kontrollera att inte »löst 
folk» dras in i socknen. Dessutom blir den effektivare på grund av 
den mer personliga omvårdnad, som är möjlig då fattigvårdsområdena 
blir mindre. Det andra huvudkravet är, att kommunerna skall få 
större möjligheter att kräva ersättning för given fattigvård. Det är 
således inga nya, revolutionerande förslag som kommer fram, utan 
det är endast fråga om förändringar, som vilar på den gamla förord
ningens grundvalar. 

I båda kamrarna tillsätts tillfälliga utskott för att ta hand om de 
här frågorna. Dessa sammanträder gemensamt och framlägger i stort 
sett likalydande förslag. Utskotten har gått långt utöver motionä
rernas intentioner och vill ha en helt ny fattigvårdförordning, som 
innebär ett klart brott mot de principer, som hittills varit gällande. 
Först och främst bör rätten till fattigvård upphävas. Kommunen skall 
endast ha skyldighet att hjälpa minderåriga barn och sinnessjuka, de 
som är absolut hjälplösa. Endast beslut som gäller denna obligatoris
ka vård skall kunna överklagas. En konsekvens av denna s k frivillig-
hetsprincip blir, att något förbud mot tiggeri inte längre kan upprätt
hållas. Dock skall utsocknes tiggare anhållas och sändas till tvångs
arbete eller kronohäkte. Man tycks således vilja återinföra de s k 
tiggarpassen från 1600-talet, som gav rätt att tigga inom den egna 
kommunen. Benämningen ,frivillighetsprincip, syftar på kommuner
nas frivillighet att ge hjälp utöver den obligatoriska. Vidare föreslås, 
att roteindelning skall underlättas och ersättningsskyldigheten för er
hållen fattighjälp utökas. 

En viktig inspirationskälla och även direkt förebild för de svenska 
utskottsledamöterna har den motsvarande norska lagen av år 1863 
varit. Också de av norrmännen ratade, mer långtgående, förslagen i 
förarbetena har haft stor betydelse. Det är uppsalaforskaren Göran B 
Nilsson, som visat på denna påverkan. Han betecknar utskottsförslaget 
som ett monument över kommunal sparsamhet i den svenska fattig
vårdens historia. 

I stort sett är det liberalismens ideer, snarast i manchesterliberal 
tappning, som präglar utskottsförslaget och dess motiveringar. Den 
kommunala självstyrelsens och frivillighetens principer utan statlig 
inblandning hävdas. Felet med den nuvarande fattigvårdsförord
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ningen är, att den erkänner den fattiges rätt till understöd, vilket gör 
honom lat och slösaktig. Det går inte att lagstifta om hjälp — denna 
kan endast ges frivilligt, av kärlek och kristligt medlidande, betonas 
det. Dessa argument har många likheter med dem som den engelska 
liberalismen bombarderade den legala fattigvården med vid seklets 
början. Också från 1830- och 1840-talens debatt känns argumenten 
igen. I riksdagsdebatterna utvecklas de nu ytterligare. Rättighet till 
fattigvård är pauperiserande, frivillighetsprincipen däremot är mora
liskt överlägsen, hävdas det särskilt i första kammaren. Den är väl
signelserik både för givaren och mottagaren, eftersom den förre blir 
mer givmild och den senare följaktligen får mer hjälp. Detta är 
åsikter, som speciellt brukar framföras av de franska filantroperna. 

I riksdagsdebatterna anklagas också de svenska myndigheterna 
för onödig filantropi vid besvärsärendenas behandling. Den tidigare 
nämnde forskaren, Göran B Nilsson, har företagit en undersökning 
av myndigheternas praxis härvidlag och finner nästan inga belägg för 
sådana påståenden, bortsett från en kort period omkring 1860 i Mal
möhus län.15 

Utskottens förslag antas utan vare sig större debatt eller ändrings
förslag av riksdagen. Från socialliberalt håll hävdas dock, att rätten 
till arbete, detta fruktade socialistiska krav, bör erkännas av samhäl
let och genomföras, innan frivillighetsprincipen i fattigvården fastslås. 
Patriarkalt konservativa riksdagsmän vill utifrån sin mera pessimis
tiska människosyn inte heller godta frivillighetsprincipen. De vill i 
stället lagstifta om ökade förpliktelser för arbetsgivare och släktingar 
och ett mer utvidgat förmynderskap från familjens och husböndernas 
sida gentemot den fattige. Ett förslag är, att arbetsgivaren skall åläg
gets a tt sätta in en viss procent av tjänarens lön i en ränteförsäkrings-
anstalt, dvs en sorts tjänstepension. Förslaget framförs i en anonym 
artikelserie i Nya Dagligt Allehanda av signaturen H, men tas över 
och läggs fram i första kammaren av godsägare S von Otter. Likheten 
är slående med det som cirka tjugo år tidigare gavs av en man med 
efternamn på H, Hugo Adolf Hamilton, i den tidigare analyserade de
battskriften mot statkarlssystemet. Personlig vård och kristlig kärlek 
är kärnpunkter för de patriarkala. Tiggeriets demoraliserande verkan 
fördöms och man framhåller, att detta också är ett hot mot statens 
säkerhet. Därför kritiseras utskottsförslaget även på denna punkt. 

I maj 1869 tillsätter så riksdagen en kommitté, som skall utarbeta 
den nya fattigvårdsförordningen. Lagförslaget understryker ytterli
gare den kommunala frivilligheten gentemot staten och de fattiga. 
Det sänds ut på remiss till kammarrätten och länsstyrelserna. Behand
lingen blir hårdhänt och de flesta instanser avvisar förslaget. Särskilt 
kammarrätten är utifrån patriarkala och konservativa ämbetsmanna-

66 



synpunkter starkt kritisk. Att genomföra frivillighetsprincipen skulle 
vara »en verklig och stor riksolycka», dundrar den. Det är det borger
liga samhällets plikt att skydda sina medlemmar till liv och lem men 
också att värna äganderätten. Därför bör fattigvård finnas, »som 
endast är en ... reglering av den enskilda äganderätten, att ingen av 
samhällets medlemmar må med livet plikta för sin brist på ägande
rätt». Fattigvård är »ett av de starkaste värnen för äganderätten både i 
praktiskt och teoretiskt avseende, dvs mot kommunismens teori, och 
praktiken av stöld och rån», hävdar kammarrätten. Underlättad rote
indelning, utsträckt försörjningsskyldighet släktingar emellan och för
längd tid för förvärv av hemortsrätt, allt på grundvalen av 1853 års 
fattigvårdsförordning, det är kammarrättens recept. 

Det socialkonservativa inslaget i kammarrättens förslag är tydligt. 
Göran B Nilsson pekar på detta som ett tidigt utslag av tankar, som i 
vårt land inte anses förekomma förrän på 1870- och 1880-talen. Han 
medger dock, att redan vid riksdagen 1847/48 framförs liknande 
åsikter, fastän i mindre utvecklade former. Socialkonservativa idéer 
kan emellertid spåras ännu längre tillbaka. Hävdandet av skolan som 
en socialförsäkringsanstalt mot hotet från proletariatet, är en variant 
av samma tankegång. (Jfr s35T) 

Den liberale rådmannen i Uppsala, L W Henschen, fördömer från 
helt andra utgångspunkter förslaget. Med starkt humanitärt patos och 
utifrån demokratiskt-liberala värderingar tar han avstånd från det i 
hans tycke reaktionära aktstycket. Till skillnad från nästan alla andra 
ser han problemet från den hjälpsökandes utsiktspunkt, ett verkligt 
originellt perspektiv vid denna tid. Särskilt ömmar han för gamla, 
sjuka och vanföra, som enligt förslaget inte skall ha någon rätt till 
understöd. I länsstyrelsernas övriga yttranden dominerar den konser
vativa ämbetsmannasynen med dess hävdande av statens intressen 
och motvilja mot kommunal självstyrelse. Särskilt tiggeriet, »denna 
lastens och brottens vagga», »denna samhällets kräftskada», och dess 
förmodade ökning angrips. 

Följden av den massiva kritiken blir, att kommittén utökas med 
sex ledamöter och anmodas komma in med ett nytt förslag. Ett år 
senare, i december 1870, läggs dess betänkande fram, tillsammans 
med ett utkast till lagförslag. Kommittén har tagit hänsyn till kriti
ken, men försöken att kompromissa mellan liberala och konservativa 
krav har lett till att åtskilliga problem lämnats olösta. Regeringens 
proposition till 1871 års riksdag innebär en ytterligare modifiering 
och skillnaderna gentemot 1853 års förordning är inte stora. Lagut
skottet godtar i stort sett regeringens förslag, vilket också riksdagen 
sedan gör. Dess tydliga karaktär av kompromiss och ibland vaga 
formuleringar är en förklaring härtill. Så t ex är det oklart vilka som 
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har rätt till obligatorisk hjälp och hur tiggeriet skall bestraffas. En 
annan förklaring är den förändrade ekonomiska och sociala situatio
nen i landet. Nödåren är förbi och därmed också den uppjagade stäm
ningen och en del av det hårda trycket på samhällets resurser. 

Debatten i riksdagen blir ganska stillsam. A ena sidan hävdas från 
liberalt håll kristligt-sociala principer och individens rättigheter, å 
andra betonas från socialkonservativt håll statens intressen. Udden 
riktas också mot den kommunala självstyrelsen. Frågorna om hem
ortsrätten väcker en viss debatt. Här står landsortsintressen mot stads
intressen i stort sett, eller m a o utflyttningskommuner mot inflytt
ningskommuner. De förras krav på en kortare tid för förvärv av hem
ortsrätt segrar, något som även ligger i de fattigas eget intresse. 

Innebörden av 1871 års fattigvårdsförordning är på många punk
ter en försämring av de fattigas villkor. Rätten till fattigvård är i stort 
sett upphävd, likaså rättigheten att överklaga ett negativt beslut. 
Kommunernas förpliktelser gentemot de fattiga och försvarslösa har 
avsevärt minskats, medan statens möjligheter till överinseende och 
ingripande har inskränkts. Fattigvårdsstyrelserna är inte längre för
pliktade att se till att föräldralösa eller behövande barn får kristlig 
uppfostran och undervisning. Arbetsföra familjeförsörjare med 
många barn har fått mindre möjligheter till hjälp, men däremot öka
de förpliktelser. Skyldigheten att ersätta erhållet understöd har ut
sträckts. Kommunernas plikt att anordna arbeten vid nödtider ut
trycks i mycket vaga ordalag. Tiggeriet behandlas summariskt. 

Fattigvårdsförordningen av år 1871 är liberal i den meningen, att 
den till stor del överlåter försörjningsplikten åt individen själv. Enligt 
1847 års förordning kunde den hjälpbehövande fordra, att staten 
iklädde sig detta ansvar. Individens rättighet att fritt söka sig arbete 
kvarstår och det blir lättare att förvärva hemortsrätt, men i och med 
att rätten till fattigvård tas bort, ökar också risken att misslyckas och 
hamna i misär. Kommunernas frihet att handha fattigvården utan 
statlig inblandning ökar risken för godtycke, vilket blir desto större 
då rätten att överklaga är borttagen. Staten har dock inte helt avhänt 
sig möjligheterna till kontroll över de obesuttna — försvar slöshets-
stadgan är fortfarande gällande och därmed makten att med KB:s 
hjälp ingripa. Detta sker också som bekant under Sundsvallsstrejken. 

Vid den tid då industrialismens genombrott står för dörren, för
sämras således avsevärt individens möjligheter att få hjälp med arbete 
eller understöd i akuta nödsituationer. Arbetaren skall genom upp
fostran till flit, sparsamhet och förutseende under medelklassens led
ning lära sig att klara sig själv utan samhällets stöd. Efter näringsfri
hetens fullständiga genomförande och sedan inflyttningshindren av
lägsnats, anses alla skrankor i den arbetsvilliges väg vara borta — 
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endast den late blir arbetslös. Om detta program kan både borgerlig 
liberalism och konservativ patriarkalism enas. 

Innehållet i 1871 års fattigvårdsförordning kan också ses som ett 
resultat av den rådande maktkonstellationen i den nya tvåkammar
riksdagen — de besuttna böndernas, jordägarnas, och därmed också 
fattigskattbetalarnas dominans. 

EFTERDYNINGAR AV DEBATTEN OM DEN SOCIALA FRÅGAN 

I och med de olika lagstiftningsåtgärder som vidtagits under 1800-
talet — införandet av folkskola och näringsfrihet, förordningar angå
ende fattigvård och försvarslöshet och beslut om att bygga cellfängel
ser — avtar intresset för Den sociala frågan. De lagar som i liberal 
anda genomförts innebär ju också till stor del att de krav som ställts 
för att lösa den blivit uppfyllda. Under 1850-talet förbättras kon
junkturerna successivt, lönerna börjar stiga och befolkningstrycket 
lättar, faktorer som även bidrar till att de sociala problemen för 
tillfället tycks mindre akuta. Detsamma gäller för 1860-talets början. 
Till debattens avstannande bidrar säkerligen också, att de tidigare 
huvuddebattörerna försvinner från scenen utan att ersättas av nya. 
Geijer, Almqvist, Tegnér och Palmlund är nu borta och Aftonbladet 
har bytt ägare och därmed intresseområde. Femtiotalsliberalismens 
sociala patos är långt svagare än tidigare. Det socialistiska uppvaknan
de som skett runt 1848, blir endast en episod.1 

Vid 1860-talets slut inträffar emellertid några svåra missväxtår, 
på sina håll åtföljda av allmän nöd, som åter ställer de sociala frågorna 
i centrum och ger upphov till häftiga debatter i riksdagen. Nödåren är 
dock en tillfällig företeelse, som efterträds av 1870-talets konjunktur
uppgång. Nu öppnar sig också så småningom helt andra utvägar för 
den fattige att finna sin utkomst: industrialiseringens och emigratio
nens vågor börjar allt starkare slå in över Sverige. Den sociala frågan 
ändrar härmed karaktär och kommer alltmer att präglas av industri
arbetarens problem. Dess aktualitet är dock fortfarande lika stor. 

C A Agardh 

Under den här perioden berörs emellertid Den sociala frågan här 
och var och en del ställningstagande av intresse görs.2 I det stora 
verket »Försök till en statsekonomisk statistik öfver Sverige», som 
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börjar utges 1852 av biskopen i Karlstad, C A Agardh, tillsammans 
med statistikern C E Ljungberg, kommer den förre också in på frågan 
om pauperismen och orsakerna härtill. Han visar hur fattighjonens 
antal, och allra mest de kvinnliga, ökat med över trettio procent 
mellan åren 1840 och 1850, medan folkmängden endast stigit med 
tio. Antalet nödlidande som inte fått något understöd, anser han vara 
minst lika många som dem som kommit med i den officiella statisti
ken. I och med att fattigdomen stiger, ökar också brotten, vilket han 
också statistiskt demonstrerar. Som så många andra debattörer angri
per han »Stattorpare-Systemet». Det är den svenska motsvarigheten 
till livegenskapen, anser biskopen. Dess elände utsläcker »människo
medvetandet», så att de »tro sig slutligen vara ett slags djur».3 

Som »eländets allmännaste orsak» anger biskop Agardh »missför
hållanden i arbetets fördelning». Grunden härtill är okunnighet om 
den naturlag, som säger att alla människor har en plikt till arbete. Be
gäret att njuta, att inte arbeta, var i forntiden orsaken till slaveriet 
och är det också idag, menar han. De som arbetar betraktas som van
lottade, av lägre rang, medan de som inte arbetar, endast njuter, anses 
ha funnit livets mål. Detta är ett ofantligt misstag och är och har varit 
orsaken till mänsklighetens största olyckor. Agardh hänvisar till 
bibeln, som klart säger ut att människornas bestämmelse är att arbeta. 
Om inte uppfostran och statens lagar ändras vad gäller synen på arbe
tet, kommer det nuvarande tillståndet att leda till revolution, varnar 
han. För säkerhets skull säger hem if rån, att han inte för vare sig 
socialismens, kommunismens eller demokratins talan, endast vill peka 
på vissa fakta.4 

Av biskopens syn på orsakssammanhanget bakom pauperismen 
följer, att arbete, och uppfostran till arbete, blir de universalmedel 
som skall avhjälpa eländet. Klar skillnad görs mellan dem som vill 
arbeta och dem som inte vill. De senare skall tvingas till det. Ett liv i 
lättja leder till dagdriveri och krogsitteri, vilket i sin tur snart följs av 
nöd, tiggeri och brott. De försvarslösas och gesällernas tiggeri är en 
verklig landsplåga och hindrar dessutom en ordnad fattigvård. Om 
brännvinskrogarna försvinner, var och en fritt får söka arbete och 
offentliga arbeten anordnas, kan kronobetjäningen gripa lättingarna 
och föra dem till en speciell, militärt organiserad arbetskår, som skall 
syssla med allmänna arbeten. Också brottslingar skall tvingas till nyt
tig sysselsättning. Enligt Agardh finns det två huvudorsaker till 
brottslighet: passioner och olust till arbete. Det är människor som 
begår brott av det senare skälet, fyllerister, tiggare, bedragare, snat-
tare och tjuvar, som skall sona dem med militärt organiserat tvångs
arbete. Dock skall de noga avskiljas från de försvarslösa. De nuva
rande korrektionsinrättningarnas misslyckande beror just på deras 
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sammanblandning av brottslingar och försvarslösa.5 

Av det föregående har indirekt framgått hur Agardh vill lösa 
problemet för dem som verkligen vill arbeta men inte förmår skaffa 
sig någon sysselsättning. För dessa människor är det statens plikt att 
anordna ordentligt betalda, offentliga arbeten och i övrigt avlägsna de 
olika monopol på arbeten som finns. I samband härmed pläderar bis
kopen ivrigt för att kvinnor skall förklaras myndiga vid tjugofem år 
och få rätt att arbeta. (Judar avskyr han däremot, och prisar bonde
ståndets sunda instinkt, som motsatt sig dessas rätt att bosätta sig på 
landet.)6 

Som framgått, skiljer sig de åsikter Agardh framför 1854 i sin 
»Statsekonomisk statistik öfver Sverige» inte avsevärt från dem han 
gav uttryck för åtta år tidigare i sitt tal vid sammanträdet med Werm-
ländska föreningen för vanvårdade barn. Synen på arbetet är också 
nu nyckeln både till orsaken och lösningen till pauperismens problem. 
Det revolutionära hotet mullrar fortfarande i bakgrunden. Offentliga 
arbeten, anordnade av staten för arbetsvilliga, vill biskopen ha även 
nu. Däremot tycks mig hans ton gentemot »arbetsklassen» ha hård
nat. I talet år 1846 fanns mycket större medkänsla med arbetarna 
som offer för det kapitalistiska systemet och dess verkningar. Nu 
däremot, är det de arbetsskygga, tiggarna och lättingarna, som 
biskopen mest uppehåller sig vid. Visserligen pekar han på brännvins-
krogarna, lyxen hos de rika och samhällets hinder för arbete, men 
lättjan, dvs den enskildes egen skuld till sitt elände, framhävs mycket 
eftertryckligt. Han citerar både Tegnérs bekanta utlåtande om 
fattigvården, som sägs visa »lättja i sin vederstyggligaste ... skepnad», 
och Leijonhufvuds anförande till 1839 års fattigvårdsbetänkande, där 
denne betecknar backstugusittafna som »en försupen människo
klass».7 

I synen på pauperismen och dess orsaker finns hos biskop Agardh 
av år 1854 således stora likheter med två andra framträdande, värm
ländska personligheter, prosten Anders Fryxell, numera tjänstledig, 
och förre landshövdingen i Karlstad, J D af Wingård, vilkas åsikter 
måste betecknas som klart konservativa. Q fr kap om Debatten!). 
Däremot skulle dessa två säkerligen inte stödja biskopens krav på att 
kvinnan skall bli myndig och få rätt att arbeta! Agardhs egen person
lighet är alltför sammansatt för att kunna stoppas in i ett bestämt 
politiskt fack. Om han skulle räknas till liberalerna, vilket hans 
pläderingar för näringsfrihet och kvinnans rättigheter i viss mån 
kunde motivera, så är han just ett belägg för riktigheten i Victor 
Svanbergs tes om det avtagande sociala patoset hos femtiotalets 
liberaler. 
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Pehr Thomasson 

År 1859 utkommer i Göteborg i serien »Riksdalersböcker för resor» 
en bok med titeln »En arbetares lefnadsöden eller Slaflifvet i Sverige». 
Författare är den kände folkförfattaren Pehr Thomasson från Jäms
hög i Blekinge. Han har redan tidigare givit ut en hel del berättelser 
och visor, »Små sånger», som titeln lyder på hans debutverk 1839. 
Thomasson är populär i alla kretsar. Han prisas som »naturpoet» av 
Fredrika Bremer, tas emot som gäst av diktarprinsen Gustaf och läses 
samtidigt i »den uslaste koja». Detta senare intygas av bondeståndet, 
när det år 1880 beviljar den gamle, sjuke skalden ett årligt under
stöd.8 

»En arbetares lefnadsöden eller Slaflifvet i Sverige är en tendens
roman. Den är ett bidrag till den samhällskritiska litteratur som så 
sakta håller på att växa fram. Det unika med boken är dels, att den är 
skriven av en man ur det s k folkdjupet, en f d bonddräng, och inte 
av någon sorts »idealiserad bonde», dels att boken som hjälte och 
huvudperson har en man från »arbetsklassen», en representant för 
landsbygdsproletariatet, drängen, torparen och stataren Thore Jöns
son. Det är första gången i svensk litteratur, som de fattiga jordbruks
arbetarnas miljö skildras inifrån. 

Genom att följa Thore Jönssons liv från hans utomäktenskapliga 
födelse till emigrationen västerut som sju åttondels bonde med sju 
barn får Pehr Thomasson tillfälle att gissla en mängd missförhållan
den i Sverige vid mitten av artonhundratalet. Den ogifta moderns och 
hennes barns situation, barn tiggeriet, fattigvården och fattigauktio
nerna, konventikelplakatet, tjänstehjonsstadgan och husagam, statar-
systemet är några exempel. Dessutom kritiserar han socknarnas 
stränga inflyttningskontroll, prästernas girighet och likgiltighet för de 
fattigas lidanden, länsmännens hårdhet samt de tunga skatterna, som 
gör att bönderna trots sitt omänskliga slit lever ett liv i armod. I en 
efterskrift utvecklar han ytterligare sin kritik av de politiska och 
sociala förhållandena i landet. 

Den fattige arbetaren i Sverige lever ett slavliv, lika eländigt som 
det Nordamerikas negrer måste uthärda, konstaterar Thomasson. Det 
värsta är inte den knappa födan och det stränga arbetet, fattigdomen 
i sig, utan det förtryck och den behandling som den fattige får utstå 
från de högre klassernas sida. Särskilt prästerskapet och kronobetjä
ningen utpekas. Penningen är den högsta värdemätaren och arbete, 
redbarhet och ära värderas föga. Den högre klassen, och ena fjärde
delen av folket, lever ett liv i lyx och kräslighet, medan de övriga tre 
fjärdedelarna »i mer eller mindre grad lever ett slavliv» (kurs av 
Thomasson). »Detta kan aldrig vara rätt», säger Thomasson, det är de
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moraliserande och väcker bitterhet och hat, ja, det leder till och med 
till »våldsbragder».9 

Hur vill då Thomasson komma till rätta med alla missförhållan
den? Först och främst måste en politisk förändring äga rum. Repre
sentationen måste ändras så, att »människan och icke allenast pen
ningen har rösträtt». Vidare måste skatterna minskas, en bättre hus
hållning iakttas med statens medel, även av den enskilde, och för
valtningen grundligt reformeras. De högre klasserna måste förbättra 
sig själva. Det räcker inte med välgörenhet och inrättandet av socken
bibliotek, säger han, och ger därmed filantroper modell C A Agardh 
en släng av sin vredes slev. Biskopen har bl a gjort sig känd för att ha 
grundat en mängd sockenbibliotek i sitt stift. 

Vad gäller genomförandet av reformerna har Pehr Thomasson en 
naiv tro, att om bara landets kung får reda på hur illa det verkligen är 
ställt i hans rike, nu omges han av lögnaktiga rådgivare, skall han ge 
sitt trogna folk en ny grundlag. Alla sanna (kurs av T) fosterlands
vänner bör förena sig i bön »till dessa ädla män» (kungen och den 
unge regenten). Nog måste det vara »roligare att regera över ett fritt 
och lyckligt folk än över ett förslavat, knotande släkte», filosoferar 
Pehr Thomasson förnumstigt. Och »folket är i grunden gott och 
konungsligt sinnat», men dess tålamod kan ta slut och då kan hand
lingar med »oberäkneliga följder» inträffa, varnar han. Vidare upp
manar han »alla ädla tidningsskrivare» att ge sig ut i landet och ta reda 
på »folkets verkliga (kurs av T) ställning». Pressens roll som bevakare 
och kontrollant av överheten sätter han således också sin lit till. 

Denna barnsliga förlitan till den gode och rättvise kungen, som 
Pehr Thomasson ger uttryck åt, återspeglar en allmängiltig och 
urgammal, folklig föreställning. Både i Tusen och en natt och andra 
sagor och i visor från olika länder kommer denna tro fram. Vid 
1860-talets slut i samband med Tullbergsrörelsen, beger sig några 
frälsebönder och en kvinna till Stockholm och lägger direkt inför 
kungen fram sin sak.10 Så sent som på 1880-talet går några skånska 
husmansflickor upp till Stockholm, »till kungs», för att söka få rätt 
gentemot en godsarrendator, som de anser orättmätigt ha tagit jorden 
från deras föräldrar. De sliter ut sina träskor under den långa vägen 
från Skåne till huvudstaden och får därför pengar så att de kan åka 
diligens hem. Någon annan hjälp får de inte. 

Trots sitt starka patos för den förtryckte och förslavade arbeta
ren och sitt hat till tjänstehjonsstadgan med sin agaparagraf, målar 
Pehr Thomasson upp ett par idealbilder av gammaldags, patriarka-
liska husbönder. Den ene är en bonde av den gamla stammen, Sven 
Ersson. Han är förmögen men lever trots detta inte ett liv i lyx. Sina 
tjänare behandlar han som sina barn och sörjer inte bara för deras 
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materiella väl utan oekså för deras andliga. Varje morgon och kväll 
»gjorde han bön för allt husets folk» och på helgdags kvällarna läser 
han högt för dem ur tidningar eller gamla sagoböcker. Han äter vid 
samma bord som tjänarna. Sven Ersson uppfyller alla de krav, som i 
Hustavlan ställs på den rätte husbonden.12 

Också baron Eksköld och hans änglalika maka är idealtypiska 
överhetspersoner, både då de uppenbarar sig som fängelsekommen
dant- och godsägarfamilj. Han kräver inte mer av sina underlydande 
än de förmår prestera, bestraffar lättja och uppmuntrar flit. »Hein var 
en far för oss alla», heter det. Hon besöker ofta torparstugorna, ger 
kvinnorna råd om hushållet och om att anlägga trädgårdstäppor och 
hjälper dem som blir sjuka.13 

Både i skildringen av bondepatriarkalismen och dess adliga mot
svarighet framhävs den betydelse en rättskaffens husbonde har för de 
underlydandes eget uppförande. Dessa uppträder städat, gör ett dug
ligt arbete, som »går som en dans» och älskar sin husbonde, när han är 
av den rätta sorten. Pehr Thomasson ger här ett litterärt uttryck åt de 
försoningstankar stånden emellan, som då och då brukar predikas 
uppifrån, t ex vid Oscar I:s trontillträde. Den ständigt återkommande 
antilyxpropagandan, också ett led i de högre klassernas försök att 
minska ståndsmotsättningarna genom en yttre utjämning, gestaltas av 
Pehr Thomasson. Hans egen bok är också ett exempel på att myndig
heternas strävanden inte varit resultatlösa utan nått sitt mål att 
tränga ner och genomsyra tänkandet hos de lägre klasserna. 

En klar motsättning föreligger således mellan den idealisering av 
patriarkaliska förhållanden över- och underlydande emellan och de 
eftertryckliga krav som Pehr Thomasson ställer i efterskriften på ett 
avskaffande av alla stånd och en politisk demokratisering. Lite av 
styrkan i hans krav tas dock bort av hans förslag på hur genomföran
det skall gå till: författningen skall skänkas folket av konungen! 
Någon samhällsomstörtare är Pehr Thomasson förvisso inte. 

Pehr Thomassons betydelse ligger i att han visar upp en bild av en 
människa från landsbygdens underklass, visserligen något idealiserad 
och schablonartad i tidens smak, men inte desto mindre en lidande, 
kännande och tänkande individ. »Precis som vi», skulle Sophie von 
Knorring ha sagt. Han skildrar också hur det ständiga, hårda arbetet 
och förtrycket, mycket mer än brännvinet, gör henne dåsig och lik
nöjd. Pehr Thomasson, jordbruksarbetaren, har således en helt annan 
förklaring till de lägre klassernas lathet och slöhet än den som lands
hövdingar, riksdagsmän och andra debattörer i de högre klasserna 
ständigt pekar på: brännvinet. Av förtrycket blir arbetare förslavad 
till kropp och själ, säger Thomasson, och som enda framtidsutsikt 
finns fattighuset. Av egen kraft kan han inte förändra sin situation, 
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utan det är samhället och dess villkor som måste ändras. Och detta 
kan ske endast om de högre klasserna, ytterst konungen, kommer till 
insikt om de verkliga förhållandena bland folket. Pehr Thomasson 
fri tar som synes underklassen från skulden till sitt elände, men å 
andra sidan tilltror han den inte att av egen förmåga kunna förbättra 
sina villkor. 

En kort jämförelse mellan Pehr Thomasson och C A Agardh visar 
både på likheter och skillnader. En fundamental olikhet ligger i deras 
syn på arbetet. Den f d drängen anser detta som ett förtryck och för
slavande till kropp och själ, medan biskopen prisar det som föräd
lande och källan till allt välbefinnande. För den f d drängen är det 
religionen som ger lugn och tröst och är människans yttersta bestäm
melse, medan biskopen ger arbetet denna roll och betonar att det 
dessutom är en naturlag, inte bara Guds lag. Däremot är båda överens 
i sitt fördömande av överklassens lyx och i sitt framhävande av det 
betydelsefulla i uppfostran och utbildning. 

Under den tid som debatten om Den sociala frågan pågår som 
bäst och även senare, utkommer flera stycken redogörelser för den 
svenska fattigvårdens och lösdriverilagstiftningens historia. Ofta tar 
författaren också ställning i de frågor som är aktuella. De flesta inne
håller även internationella utblickar och jämförelser. De mest ambi
tiösa skribenterna åker till och med utomlands för att på ort och 
ställe studera fattigförhållandena, som t ex Gustaf Svederus. Ett av 
de första bidragen till denna typ av litteratur är Geijers välkända upp
satser i Litteraturbladet i »Fattigvårdsfrågan». Också i 1839 års fattig
vårdsbetänkande tecknas en ganska utförlig historisk bakgrund. De 
ständiga hänvisningarna till utländska förhållanden och noterna till 
olika engelska, franska och tyska verk vittnar om att genren inte är 
en för Sverige specifik företeelse. Tyngdpunkten på historik respek
tive debattinlägg varierar från fall till fall. 

O J Hultgren 

Ett av bidragen till denna genre under 1850-talet är »Om Paupe
rismen» med underrubriken »Bidrag till Sveriges Fattigvårds-Lagstift-
nings historia». Författare är e o kanslisten i ecklesiastikdepartemen
tet, O J Hultgren. Utgivningsåret är 1855. Genom »en enkel historisk 
framställning» säger sig skribenten vilja bidra till »en allmännare och 
klarare insigt (fetstil hos Hultgren) i detta ondas natur», vilket är 
nödvändigt om det skall kunna avhjälpas.14 

Pauperismen är »ett af vår tids svåraste samhällslidande», som om 
inte hjälp kommer, »hotar att till sjelfva grundvalarne skaka de 
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menskliga samhällenas byggnad», fastslår Hultgren. Antalet hjälp-
behövande ökar år från år, brottsligheten växer med nöden och den 
offentliga fattigvården blir alltmer betungande, trots att den enskilda 
välgörenheten stiger. Författaren ger inledningsvis en definition på 
vad han avser med pauperism: »ett sådant elände, som utgör den 
normala (fetstil) belägenhet, hvaruti en särskild (fetstil) klass af 
samhällsmedlemmar befinner sig». Biskop Agardh har samma defi
nition. 

OJ Hultgren anser pauperismen vara en modern företeelse, som 
har sin orsak i en mängd olika faktorer. Han räknar upp arbetets ofri
het, hindren att fritt få förvärva jord, ökningen av landsbygdsbefolk
ningen p g a de mindre arrendatorernas avhysande, oklok välgörenhet, 
bristande religiös och teknisk (!) uppfostran, hindren för näringsfri
het och handel, omåttliga skatter och »missgynnande naturförhållan
den» samt, slutligen, arbetarnas egen brist på förutseende och om
döme, begivenhet på dryckenskap, fåfänga, lättja och oredlighet. 
Som framgår, en verkligt omfattande förklaringsmodell! 

Författarens sympatier för den ekonomiska liberalismen avslöjas 
av hans försvar för arbetets frihet, konkurrens och kapitalistisk före
tagsamhet, trots de negativa följdverkningarna för arbetarna, likaså 
av hans angivande av jordförvärvshinder och restriktioner för handel 
och näringsfrihet som fattigorsaker. I annat sammanhang prisar han 
den ökning av den individuella friheten, som han anser ha skett, dock 
under beklagande av att en »talrik klass individer, som saknar en sjelf-
ständig bergning» samtidigt vuxit fram. Detta onda har ytterligare 
förvärrats av »den missriktning af spekulationsandan, som benämnes 
Statkarls-systemet». Här hörs ett tydligt eko av Carl Raabs högljudda 
klagan för inte så många år sedan.15 

Vad gäller sättet att avskaffa pauperismen medger Hultgren, att 
»de fransyska ekonomiska sekterna — So cialister och Kommunis
ter —» med sina teorier om att genom arbetets organisation före
komma den, har nått »det önskvärdaste resultat». Han kan dock inte 
acceptera de frihetsinskränkningar som genomförandet kräver. 
Däremot tror han att arbetarna genom frivilliga associationer kan 
minska sitt beroende av »kapitalisternas öfverklagade tyranni». Trots 
detta blir en fattigförsörjning nödvändig och det är om hur denna är 
och har varit organiserad i Sverige, men även i bl a England, Frank
rike och Preussen som »Om Pauperismen» framför allt handlar.16 

Hultgren tycker sig urskilja två olika principer för fattigvård, som 
han så diskuterar. Den ena är grundad i medlidande och tar sig ut
tryck i enskild välgörenhet. Endast då denna inte förslår, går staten in 
och hjälper. Denna typ förekommer framför allt i katolska länder. 
Den andra utgår från att människan bör hjälpa sig själv och är därför 
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inriktad på att förekomma nöden. Först om detta inte lyckas, bör 
understöd från staten sättas in. Det är främst i protestantiska länder 
som den senare principen kommer till användning. Det är också 
denna som författaren själv mest sympatiserar med. Han kallar de två 
fattigvårdsprinciperna för »inskränkt legal» respektive »oinskränkt 
legal» eller »taxsystemet». Denna indelning har han förmodligen över
tagit från ett från franska språket översatt verk, som utkom 1842 och 
bär den imponerande titeln »Fattigvården i alla dess riktningar såsom 
statsanstalt och privatinrättning samt dess nuvarande tillstånd i civi
liserade stater inom och utom Europa. Bearbetning efter tvenne fran
syska prisskrifter».1 7 

Inskränkt legal fattigvård innebär att understöd ges endast när 
den enskilda välgörenheten inte räcker till. Oinskränkt legal fattig
vård erkänner den nödlidandes rätt att av staten fordra en tryggad 
försörjning. I första fallet anslår staten en gång för alla ett stöd till 
välgörande stiftelser och fattigkassor, i andra bestrids kostnaderna 
genom medborgarnas skatter, därav den alternativa benämningen tax
systemet. Vad gäller förebyggande medel, pekar Hultgren på tiggeri-
förbud, arbetsinrättningar och fastställande av viss försörjningsort. 

OJ Hultgren ser pauperismen som ett hot mot samhällets bestånd 
och brottsligheten som en följd av nöden. Varken den legala fattig
vården eller den enskilda välgörenheten förslår som botemedel. Han 
tar klart ställning för den rådande svenska fattiglagstiftningen, som 
erkänner den fattiges rätt till hjälp. Det viktigaste är dock att före
bygga pauperismen. Visserligen erkänner han sin uppskattning av de 
socialistiska och kommunistiska förslagen och säger sig tro på arbe
tarnas kamp i fria associationer, men de medel han till slut tar ställ
ning för är gamla och beprövade. Är fattigdomen oförvållad, bör 
staten antingen bereda arbete eller ge understöd, allt i så lite föröd
mjukande former som möjligt. Medborgaren har rätt att fordra detta, 
men det ligger också i statens eget intresse att se till att dess medlem
mar inte lider nöd. Om däremot lättja eller slöseri är orsaken, har 
staten rätt att tillgripa tvång, t ex tiggeriförbud, arbetsplikt eller för-
mynderskap. En fattigförsörjning måste alltid finnas i en stat. Detta 
kräver både religion, mänsklighet och rätt. 

Hultgren diskuterar ingående det rättmätiga i att bestraffa tiggeri, 
som han menar egentligen består i att »ega menskliga behof utan 
medel att tillfredsställa dem» (kurs hos Hultgren). Han anser, att om 
det finns tillgång till arbete, är det riktigt att bestraffa tiggeri med 
arbetstvång. Arbete i stället för allmosor är det det bästa sättet att 
hjälpa. Hultgren tar arbetsinrättningarna i försvar. Den variant han 
rekommenderar är jordbrukskolonin av holländsk modell. Han tror 
på disciplinens makt och hänvisar till arbetshusen i London, som 

77 



tycks fungera bra, trots den stora mängd »demoraliserade varelser», 
som där förts samman. 

Hultgren kritiserar skarpt socknarnas hårda inflyttningspolitik, 
särskilt den mot fattiga, havande kvinnor, som »omenskligt bortjagas 
och ingenstädes finna fristad». Trots missförhållandena tror han dock 
på kommunen som försörjningsort. Där finns när allt kommer om
kring den bästa kunskapen och förmågan att finna utvägar till hjälp. 

De åsikter O J Hultgren ger uttryck åt i sin lilla skrift »Om Pau
perismen», tycks mig närmast kunna karaktäriseras som sociallibe
rala. Han bekänner sin tro på ekonomisk och individuell frihet, men 
är samtidigt medveten om de avigsidor och risker detta medför. För 
att skydda både individen och sig själv bör därför staten gå in och 
hjälpa vid behov. Hultgren omyndigförklarar inte de lägre klasserna, 
utan säger sig tro på individernas möjligheter och förmåga att i sam
verkan, associationer, lösa sina problem. 

Gustaf Broomé 

Ett år efter det att O J Hultgrens skrift utkommit, år 1856, fram
läggs vid juridiska fakulteten i Lund en avhandling med titeln »Om 
Svenska Allmänna Fattigvårdslagstiftningen». Författare är magistern 
och docenten Gustaf Broomé, sedermera professor i stats- och civil
rätt. Hans bok är en historisk analys av fattigvården i vårt land med 
utblickar till Frankrike, England och Holland. Inte heller avhandlings
författaren Broomé kan låta bli att ta ställning i tidens frågor.18 

I vår tid, säger Broomé, är lagstiftningen angående fattigvården av 
allra största betydelse för samhället, p g a den aktuella kollisionen 
mellan proletärerna och dem som äger något. Att avväga vad som är 
billigt i de fordringar, som »dessa eländets barn» ställer, och sam
tidigt bevara respekten för äganderätten, är ett av tidens svåraste 
problem. Det räcker inte att ropa på en annan organisation av arbetet, 
utan att tala om hur den skall se ut. Inte heller hjälper det, att släppa 
näringslivet helt fritt och hylla den fria konkurrensen. Då segrar kapi
talet och inte arbetaren, och missförhållandena kvarstår. Någon pro
letär klass har ännu inte utbildats i Sverige, anser Broomé, medan 
man t ex i Frankrike kan studera hur denna följd av överbefolk
ningen fyller fattighusen. För att förekomma tillväxten av ett prole
tariat måste man först ta reda på orsakerna till att det uppkommer. 
Broomé avvisar den skola, som bl a representeras av den franske för
fattaren och essäisten Victor Cherbuliez, vilken säger att det är bris
tande förutseende hos »arbetsklassen», som är grundorsaken till 
pauperismen. Härmed är man inte mycket hjälpt, för hur skall man 

78 



avskaffa »bristande förutseende»? Malthus' åsikter däremot, finner 
Broomé mer realistiska.19 

Eftersom fattiga alltid kommer att finnas, är det viktigt att disku
tera vilka former fattigvården skall ha. Det faktum, att man i de 
flesta länder lämnat systemet med enskild, frivillig välgörenhet, anser 
Broomé tala mot detta. Han polemiserar därför mot både Cherbuliez 
och den skotske kyrkomannen Thomas Chalmers, som menar att 
kristligt medlidande bör vara den enda grunden för understöd åt nöd
lidande och att lagstiftning utrotar dessa känslor. Det andra systemet 
för fattigvård, att staten går in och hjälper, har urgammal hävd i de 
flesta länder, påpekar Broomé. Även detta kan dock missbrukas och 
ta sig felaktiga former, vilket England före The New Poor Law 1834 
är ett avskräckande exempel på. Däremot går beskyllningarna, att 
statlig fattigvård måste leda till lättja, liknöjdhet och ingående av 
obetänksamma äktenskap, alldeles till överdrift, menar han. Tvärtom 
är det för att förhindra tiggeri, oordning och självsvåld, som staten i 
sitt eget intresse måste ingripa och ha kontroll över fattigvården.^0 

Broomé använder sig av samma indelningsschema i oinskränkt 
respektive inskränkt legal fattigvård, som Hultgren gör. I samband 
härmed diskuterar han frågan om den fattige har rätt att fordra under
stöd, vilket förnekas av anhängarna av frivillig fattigvård. Att den 
som brustit i förutseende, något som i själva verket är orsaken till de 
flesta timliga olyckor, får umgälla detta kan kanske anses rättvist, 
men detta berättigar inte andra människor till grymhet, vilket skulle 
vara fallet om den olycklige inte hade rätt att fordra hjälp. Detta 
desto mer som han i regel inte ensam blir lidande av följderna av sin 
försumlighet. Att en moralisk skyldighet för en part genom lagstift
ning görs till en juridisk rättighet för en annan, är en naturlig utveck
ling, som inte på något sätt ändrar den lag som Gud själv inskrivit i 
människors hjärtan: att efter förmåga hjälpa och lindra nöd, vilket 
försvararna av det frivilliga systemet hävdar. 

Gustaf Broomés avhandling avslutas med en noggrann genomgång 
och analys av 1853 års gällande fattigvårdslag, som han i stort sett 
finner bra och genomtänkt. Särskilt prisar han den frihet, som ges de 
enskilda fattigvårdsamhällena att inom ramen för författningen an
passa vården efter lokala förhållanden. Detta stadgande är vår »fattig
lags krona». I samband med en diskussion av, husbonde- och måls
mansrätten över fattighjonen, pekar han på en fråga som lämnas obe
svarad i lagen, nämligen om en understödstagares rätt att ingå äkten
skap är inskränkt eller ej. Själv anser han det vara fullt i sin ordning, 
att den som inte kan försörja sig själv, inte heller får gifta sig och där
med, i de flesta fall, dra på församlingen en ännu större börda. Att 
något förbud inte finns är desto mer underligt, tycker Broomé, som 
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Fattigvårdsbetänkandet år 1839 i sitt förslag till kommunallag pläde
rat för detta. För att ytterligare underbygga sin åsikt, visar han på ett 
stadgande redan i 1571 års kyrkolag, som klart säger ifrån: »Uthi 
Hospitalerna skola inga bryllop göras.»21 

I Österrike finns en sådan lagstiftning som Broomé efterlyser. Där 
fordras tillstånd av administrativ myndighet j en mängd fall för att få 
ingå äktenskap.22 

Däremot finner Broomé det alldeles riktigt, att Fattigvårdsbetän
kandets förslag om att allt understöd skulle betraktas som förskott 
och vara återbetalningsskyldigt, inte förverkligades. En sådan lagstift
ning skulle förkvävt all lust att genom arbete och flit ta sig ur ett till
stånd av obestånd, som kanske endast var tillfälligt. 

Gustaf Broomé tar i sin avhandling klart avstånd från den bland 
tidens konservativa och även liberala inte ovanliga åsikten, att orsa
kerna till framväxten av ett proletariat och pauperismen står att finna 
hos den arbetande klassen själv. Dess egen brist på förutseende och 
omtanke brukar speciellt framhållas. Broomé anser en sådan orsaks
förklaring av noll och intet värde, eftersom den är alltför allmän och 
alls inte konstruktiv, då det är omöjligt att göra något åt den så länge 
som mänskligheten är densamma. Själv menar han, att det gäller att 
acceptera att fattigdomen finns och kommer att finnas. Det viktiga 
blir då att diskutera metoder att lindra den. 

Broomé avvisar både de socialistiska och liberala patentlösning
arna: en förändrad organisation av arbetet respektive fullständig eko
nomisk frihet. Något eget, nytt recept kommer han dock inte med 
utan tycks i stort sett anse, att de metoder som kommit till använd
ning i Sverige är bra. Han avser då främst lagstiftningen angående 
fattigvården, som ger den medellöse rätt att av staten fordra under
stöd. Det ligger också i statens eget intresse, att hjälpa och på så sätt 
få kontroll över att tiggeri och andra oordningar inte ökar för mycket. 
Fattigvården blir således ett statens kontrollinstrument över de lägre 
klasserna. Broomé anser t o m att myndigheternas makt över fattig
hjonen och de försvarslösa skall utsträckas än mer, ända till äkten
skapsförbud. 

Den stränga kontroll över pauperismens offer, som Broomé ut
talar sin sympati för, svär mot hans erkännande av den fattiges rätt 
till hjälp och hans vägran att ge denne själv skulden till sin olycka. 
Möjligen kan den förstås utifrån hans tro på de malthusianska tanke
gångarna. Äktenskapsförbud blir ett försök att hejda den obönhörliga 
utvecklingen. 

Gustaf Broomé är ytterligare ett exempel på svårigheterna att 
stoppa in artonhundratalets svenska debattörer i bestämda politiska 
eller ideologiska fack. 
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J A Almqvist 

I Filipstad ges år 1863 anonymt ut en liten skrift med titeln »Om 
tiggeri och välgörenhet». Den är författad av den värmländske kyrko
herden Jonas August Almqvist, som själv har långvarig erfarenhet av 
problemen i en fattig, ofta missväxtdrabbad församling. Han går 
mycket skarpt till angrepp mot den privata välgörenheten och tigge
riet, som sägs existera just pga »de slappe gifvarne», de som ger utan 
att fordra något i gengäld. Det syndiga och fördärvliga tiggeriet för
döms med stöd av en mängd bibelcitat och tiggaren utmålas som lat, 
arbetsskygg och rumlande. Hans fattigdom är helt och hållet självför-
vållad och den som ger honom en allmosa, störtar honom än djupare 
i fördärvet genom att uppmuntra »detta rysliga elände», som tigge
riet utgör. Det allra mest avskyvärda är en tiggande hustru med sin 
barnaskara. Att hjälpa henne är det samma som att arbeta för sede
fördärv och samhällsupplösning. De barn som vant sig vid ett liv 
i sysslolöshet, blir sedan alldeles odugliga till arbete, okunniga och 
oförmögna till tankeverksamhet som de är.23 

Tiggeriet bidrar till familjens, kyrkans och samhällets upplösning, 
det utarmar land och folk, dundrar kyrkoherde Almqvist. Den som 
ger tiggaren hjälp, är medskyldig till denna ödesdigra utveckling 
genom sin falska välgörenhet. Brist på arbete och oskäligt höga löner 
är andra följder, som förtär den arbetssammes tillgångar. 

Hur ser då den sanna välgörenheten ut? Jo, att ge arbete, syssel
sättning, mot rättmätig betalning. Helst börockså ett band finnas 
mellan t ex jordägaren och hans underlydande. Detta skall bestå i 
dennes arbetsplikt till husbonden. A andra sidan skall den rike, som 
har sin förmögenhet eftersom han är mer klok och företagsam än den 
fattige, vara som en »vän o ch far» för den okloke, dvs den fattige. I 
det längsta bör man förhindra »någons nedsättande till fattighjon», 
att han »sjunker ner till de omyndigas hop». Att fattighjonen enligt 
lag är omyndiga, borde bli mer allmänt känt och tillämpat, påminner 
kyrkoherde Almqvist.2 4 

Vilka välsignelsebringande verkningar tillämpningen av hans prin
ciper får, ger kyrkoherden också ett konkret exempel på. I en socken 
med mycket lite odlingsbar mark, nästan bara sten och moras, stadga
de man att jordägaren skulle ansvara för utlagorna från alla dem som 
bodde på hans ägor. Detta resulterade i att han fick stadiga arbetare 
och att tiggeriet upphörde. Välmågan i socknen steg, man byggde ny 
kyrka och prästgård samt tre nya skolhus. Bönderna uppförde »vack
ra, rödmålade bostäder med snygga rum» åt sig och barnen går nu 
»dagligen på skola, wäl födda, twättade, kammade, wäl klädda och 
med skor på fötterna». Allt detta har åstadkommits på tio år, just 
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p g a att tiggaren har blivit arbe teure. Visserligen är han fortfarande 
fattig, men han har sin bärgning, är knuten till maka och barn och 
»wänjes till huslig dygd». 

En »kärleksfullt skött fattigvård» blir dock alltid nödvändig i en 
församling, tror Almqvist. Den fattige skall få hjälp men samtidigt 
hållas till arbete. Särskilt viktigt är att barnen uppfostras och under
visas. För varje tiggarbarn som växer upp »blifwer en ny tiggarfamilj», 
nämligen. Att förhindra detta är därför ett sätt att minska fattigvårds
utgifterna och därigenom förhindra »de arbetssammas» utarmning. 

De obotfärdiga, de, som ingen undervisning eller inga skäl biter 
på, de skall överlämnas till den världsliga lagen, till straff och varning 
åt andra. De skall »klämmas åt på fullt allvar» och om de inte skaffar 
sig arbete utan misskund dömas till tvångsarbete. 

Författaren till »Om tiggeri och välgörenhet» befinner sig på ljus
års avstånd från dem som några år senare, under trycket av nödåren, 
kommer att hävda att den enskilda välgörenheten är den enda rätta 
formen för fattigvård, i motsats till den legala som genomförts 1847. 
Vid 1860-talets slut upplever Cherbuliez' och Chalmers tankaren re
nässans. Kyrkoherde Almqvists fördömande av den inskränkt legala 
fattigvården är total. I stället tycks han i stort sett vara tillfreds med 
det rådande, svenska systemet, som garanterar den fattige hjälp av 
kommunen. Det är mot utformningen av denna han har invändningar. 
Inget understöd skall om möjligt ges utan att villkor ställs om mot
taggirens skyldighet att arbeta. Helst bör den fattige vara knuten till 
en särskild husbonde. Nyttan av personliga band mellan över- och 
underlydande betonar författaren starkt. Han talar om ett far-son-
förhållande mellan den kloke-rike och den okloke-fattige. M a o är 
det ett patriarkalt samhällssystem han pläderar för. Dock talar han 
inte om den av Gud sanktionerade överheten-husbonden utan dekla
rerar klart att den rike har sin position i kraft av sin klokhet och före
tagsamhet. Den fattige är helt enkelt dummare och mer obetänksam 
och behöver därför ledning och hjälp av den kloke och förmögne. 
Båda parter tjänar på ett sådant system. Den rike får tillgång till sta
dig arbetskraft och den fattige slipper att omyndigförklaras som 
fattighjon. 

Den patriarkalism som kyrkoherde Almqvist förordar, är således 
en modifierad variant med inslag av rationalistiska och kapitalistiska 
tankegångar. Dess mål är samhällsbevarande och strukturen hierar
kisk. Kyrka, familj och goda seder är honnörsord. Systemet hjälper 
till att hålla fattigvårdutgifterna nere och den enskilde slipper att be
sväras av de usla tiggarna. 

Kyrkoherdens skrift är motsägelsefull. A ena sidan talas om en 
kärleksfull fattigvård, å andra är den fördömande tonen oerhört hård 
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gentemot dem som av olika skäl misslyckats i samhället. Förkastelse-
domen är total över dem som tigger, vare sig det är ogifta mödrar, 
hustrur med barn eller män. Välgörenhet, som enligt hans synsätt är 
en uppmuntran till hela samhällets upplösning, är det fulaste ord han 
vet. Almqvist mobiliserar en mängd bibelcitat som stöd för sina 
åsikter. 

Liksom för C A Agardh är arbetet nyckeln till lösningen av 
pauperismens problem. Almqvist betonar dock starkare arbetets 
karaktär av plikt. Allra helst bör arbetaren vara underordnad en be
stämd husbonde, så att de patriarkaJa banden kan fungera. Den 
lutherska pliktmoralen och hustavleideologin är alldeles tydligt hörn
stenar i Almqvists tankevärld. 

C G Hammarskjöld 

»Om lösdrifvare och deras Behandling företrädesvis enligt Svensk 
lag» lyder titeln på en historik över den svenska lösdriverilagstift
ningen, som kommer ut 1866. En noggrann analys görs av gällande 
lag och de internationella jämförelserna är många. Författare är den 
unge juris kandidaten Carl Gustaf Hammarskjöld, sedermera universi
tetslärare, ämbets- och riksdagsman.25 

Motiveringen för en lösdriverilag anser Hammarskjöld ligga i sta
tens rätt att försvara sin existens som rättsordningens upprätthållare. 
Härmed följer rätten att förebygga brott. Lösdrivaren är farlig, efter
som han är sysslolös, fattig och för ett kringströvande liv. Detta lev
nadssätt innebär så många frestelser och tillfällen till brott, att han är 
att betrakta som en presumtiv lagbrytare. Dock bör åtgärderna mot 
lösdrivare dels vara lindriga, dels så beskaffade, att inga andra drabbas 
än de klasser som pga sitt levnadssätt kan förmodas bli förledda till 
brott. Lösdriverilagstiftningen blir således direkta klasslagar. 

Hammarskjöld urskiljer olika slag av lösdrivare: fattiga, lättingar, 
landstrykare och tiggare. Försvarslöshet och lösdriveri är för honom 
detsamma. Han tillbakavisar bestämt de åsikter, som framförts av 
fångvårdschefen Clas Livijn nämligen att polisåtgärder endast borde 
företas mot landstrykare och tiggare, inte mot försvarslösa. Enligt 
Hammarskjöld är skillnaden i farlighet mellan dessa olika grupper 
endast »graduel». 

Framför allt är det tre olika slag av åtgärder som staten kan före
ta gentemot dessa människor: ställa dem under polisuppsikt, ge dem 
arbete och söka uppfostra dem. Polisuppsikten innefattar kontroll av 
vistelseort och förbud att vistas på vissa ställen. Det är nödvändigt att 
staten skapar arbetstillfällen, om den vill göra slut på lösdriveri och 
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tiggeri. Hammarskjöld medger, att det kan finnas sådana som vill men 
inte kan få tag på arbete, men oftast är det personens eget oordentliga 
liv som är orsaken till den »iråkade olyckliga belägenheten». En 
ordnad fattigvård är inte heller »utan sitt gagn för samhället», efter
som den motverkar »ett för rättsordningen farligt lefnadssätt, tigge
riet».26 

Det tredje medlet mot lösdrivare, uppfostran, innebär att de 
berövas sin personliga frihet. De blir då också »åtminstone tills vidare 
oskadliga». Eftersom lättja är lösdrivarens »karaktäristiska lyte», 
måste behandlingen i tvångsanstalterna gå ut på att ge dem håg och 
förmåga till sysselsättning, så att de sedan kan skaffa sig »sin redliga 
bergning». Viktigt är att egentliga brottslingar inte sammanblandas 
med lösdrivare. Visserligen kan det inte undvikas, att f d straffade, 
som sedan blivit tagna för lösdriveri, kommer på samma anstalt, men 
någon form av klassindelning och åtskillnad efter den mer eller mind
re fördärvade sinnesarten bör finnas. Detta för att motverka, att för
bättringsanstalterna blir till rena plantskolor för brott.27 

Hammarskjöld anser, att tvångsarbete inte bör tillgripas för den 
som är utan skuld till sin arbetslöshet. Det är också viktigt, att fri-
hetsberövandet är noga tidsbegränsat. 

Också i denna torra, nyktra och till synes objektiva redogörelse 
för den svenska lösdriverilagstiftningen kan vid en analys författarens 
värderingar tydligt urskiljas. Dessa präglar sedan de förslag till åtgär
der som läggs fram. Hammarskjöld likställer de försvarslösa, vare sig 
de vill eller inte vill arbeta, med lösdrivare. överhuvud betvivlar han 
starkt, att det finns sådana som vill men inte kan få arbete. I så fall 
har de säkert sig själva att skylla p g a sin lättja och oordentlighet. De 
bör därför tvingas till uppfostran i speciella anstalter, så att de blir 
samhällsnyttiga medborgare, som sedan kan försörja sig själva. De 
oskyldigt arbetslösa bör visserligen inte utsättas för tvångsarbete, 
men eftersom dessa ju är så få, uppehåller sig författaren inte särskilt 
vid dem. 

C G Hammarskjöld ser således de lägre klasserna som artskilda 
från de högre. Många av dem är lata och oordentliga. De saknar 
därför ofta arbete och fast bostad samt lider av fattigdom. De är 
härigenom farliga för den bestående rättsordningen och bör behand
las som presumtiva brottslingar av staten. En speciell lagstiftning, 
lösdriverilagarna, har därför särskilt avpassats för denna sort av 
m ä n n i s k o r .  D e n n a  d i r e k t a  k l a s s l a g s t i f t n i n g  ä r  f u l l t  b e r ä t t i g a d  p g a  
det hot dessa människor utgör mot staten och dess rättsordning, 
anser den unge juris kandidaten. Att den strider helt mot en grund
sats i svensk rätt, nämligen den som säger, att en person skall betrak
tas som oskyldig intill dess han överbevisats om sin skuld, tycks han 
alldeles ha glömt bort. 
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Nils Herman Quiding 

Samtidigt som C G Hammarskjöld författar sitt mot de lägre klasser
na direkt riktade lagförslag, sitter i Malmö en annan jurist och 
hyser tankar av rakt motsatt slag. Hans namn är Nils Herman Quiding 
och hans förslag till lösning av samhällsproblemen tillhör de allra 
mest radikala — han är utopist. Från år 1847 och fram till sin död 
1886 är han rådman i Malmö. Dessförinnan har han yarit redaktör för 
Malmö tidning och under några år på 1860-talet är han även riksdags
man. 

För att gå till grunden och utreda orsakerna till de samhällsprob
lem han ser runt omkring sig och i sitt arbete dagligen kommer i kon
takt med, företar han en noggrann historisk genomgång av alla de 
lagar och förordningar, som alltsedan Gustav Vasas tid utfärdats av 
den svenska staten. Undersökningen resulterar i ett författnings
register, som fortfarande är till stor nytta för jurister och andra lika
sinnade. Samtidigt med sökandet bakåt i tiden blickar Quiding in i 
framtiden för att där skapa ett bättre samhälle än det som varit och 
är. Hans ideal är det lilla samhället, staden eller socknen med högst 
sextusen invånare, där alla känner alla och tar hand om varandra som 
i en familj. Den vanliga familjen anser han har spelat ut sin roll. I 
stället skall samhället, kretsen, ta hand om barnens uppfostran och 
matlagning och liknande nödvändiga sysslor skötas kollektivt. Också 
äktenskapet är avskaffat och ersatt av fria förbindelser mellan fria, 
oberoende individer. Arvsrätten och den privata egendomen är likaså 
borta — det är kretsen som tar över all egendom.28 

Quidings utopi belyser indirekt hans syn på sin samtid och dess 
samhälleliga tillstånd. Orsakerna till pauperismen förlägger han helt 
och hållet hos staten. Massfattigdomen är »den gemensamma produk
ten af samhällsinstitutionernas fel och misstag i alla riktningar», heter 
det i det förslag till »Ordningslag för Malmö» som Quiding författar 
1844.29 Någon skuldbörda på individen lägger han inte. Dock ser 
han ingen lösning på problemet utan tror att pauperismen kommer 
att fortsätta att öka, tills den fyllt sin bestämmelse i mänsklighetens 
utveckling, en utveckling som ytterst är bestämd av Gud. 

Fattigvården diskuteras av Quiding i det förslag till förvaltnings
lag för Malmö, som han också utarbetar vid 1840-talets början. 0 

Det viktigaste momentet häri är undervisning. Den fattige skall inte 
få allmosor utan utbildning till ett yrke, som han kan leva av. Helst 
skall kommunen känna människorna så väl, att fattigdomen genom 
olika åtgärder kan förebyggets. Som synes, spåras redan här de idéer, 
som sedan mer utförligt kommer att ges form i utopin. 

En liknande syn har Quiding på brottsligheten. Brott är helt 
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enkelt brist på bildning och följaktligen bör den brottslige få uppfost
ran, så att han »till sinnet pånyttföds».31 De sedvanliga straffen skall 
avskaffas. De har sitt ursprung i den förkristna tron på människan 
som ett oförnuftigt djur, som måste styras med tvång. Om lagarna, 
rätten, som är det ondas egentliga ursprung, görs förnuftiga, kommer 
människan, när hon får uppfostran, att av sig själv följa dem.3'* 

Också dryckenskapen vill Quiding avskaffa utan vare sig skatter 
eller förbud. Han vill ha reformer, »som skall höja underklassen till 
känsla af dess menniskovärde, företrädesvis en god uppfostran». 

Straffen för fylleri bör naturligtvis också bort, liksom alla andra 
straff. Han ironiserar över det inkonsekventa i att överklassen med 
glädje håvar in miljoner i brännvinsskatt men samtidigt kräver av de 
fattiga att de skall supa mindre och bli nyktra.33 

Som framgår är Quidings människosyn ljus och optimistisk. 
Genom uppfostran, kunskap och bildning kan de flesta av de sociala 
problemen lösas, anser han. Redan i hans förslag till kommunallag 
finns följande lagparagraf: »Fabriksarbetare, tjenstehjon, lärlingar och 
i allmänhet de som är i andras bröd, må icke så betungas af idkeligt 
arbete, att icke någon stund på dagen blifver dem öfrig till sjelfbild-
ning.»34 I utopin utvecklar han sina åsikter vidare. Det nuvarande 
uppfostringsväsendet är helt förkastligt. Dess grundtanke är att i 
elementarläroverken dana kandidater till de överflödiga ämbetena 
och i folkskolorna skapa lydiga föremål för överklassens administra
tion. Resultaten blir bedrövliga: »liten upplysning i allmänhet ... 
oförmåga till sjelfständig forskning ... tillväxt i pauperism, brott och 
allt slags elände ... hela qvinnokönets uteslutande från den andliga 
utvecklingen ... och deras, som tillhöra öfverklassen, pretension att 
utan arbete underhållas af mannen samt begifvenhet på lyx och 
nöjen.» 

Därför skall kretsen, den kommunala enheten i utopin, ha hand 
om »uppfostringsverket». Målet är att bibringa den unge inte kunska
per utan »förmåga att ... på egen hand förvärfa sig kunskaper». För 
att nå detta mål, måste eleven få en »öfversigt af allt som består och 
af dess historia ..., endast facta, alla vetenskapens säkra resultater» 
skall utgöra undervisningsämnen. Språk är en bisak, bara modersmål 
och engelska, »det blifvande universalspråket», skall läras. Små klasser 
är nödvändigt, liksom skolor i litet format, för att barnen skall få den 
noggranna tillsyn som måste till för att uppfostrans problem skall 
kunna lösas. Betyg och examen behövs inte i en skola, där man läser 
för livet. Barnen får på intet sätt »tillvänjas auktoritets tro», men å 
andra sidan måste de lära sig ovillkorlig lydnad, utan vilken inget 
samhälle kan bestå.35 

Mycket av Quidings skolprogram har fortfarande aktualitet och 
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tillhör ännu inte uppnådda mål. Något svårförenliga ter sig dock de 
starka kraven på lydnad med uppfostran till självständighet och 
ifrågasättande av auktoriteter. 

Enligt Quiding består samhället av två klasser, över- och under
klass. Det är för övrigt han som skapar de här begreppen, som sedan 
genom Strindbergs förmedling blir till allmängods.3" överklassen är 
dock bunden av sina materiella intressen och därmed ur stånd att se 
klart. Underklassen däremot har inget vinstintresse att bevaka utan 
kan uppfatta sakerna som de är. Det är den som representerar san
ning och förnuft. Grunden för den fria underklassen, till skillnad från 
den förslavade, som är mer eller mindre djurisk, utgör det gemen
samma, fria arbetet. 

Som Ronny Ambjörnsson framhåller finns det emellertid en 
motsättning och en ambivalens i Quidings syn på samhällsklasser
na.37 A ena sidan uppkommer förnuftet hos den fria underklassen, 
men å andra är det hos överklassen, som genom sin egendomsrätt 
skapat sig möjligheter och tid att ägna sig åt kunskap och konst, som 
förnuftet utvecklas. Likaså är Quiding oklar vad gäller det nya 
samhällets genomförande. Dels tänker han sig att den stigande 
massfattigdomen genom en revolutionär process skall tvinga fram 
»den stora sociala reform, som menskligheten nu med jettesteg går till 
mötes», dels talar han om att det nya samhället skall komma till 
stånd genom förhandlingar mellan Europas stater. Han tilldelar inte, 
som socialisterna, arbetarklassen någon avgörande roll. Tvärtom tar 
han avstånd från Internationalen och dess program som egennyttigt. 

Bakgrunden till Quidings ambivalenta hållning kan sökas både i 
hans egen personliga ställning som rådman och jurist, skolad i sin tids 
idealistiska filosofi, och i de specifika svenska sociala förhållandena. 
Då Quiding utarbetar sin utopi på 1860-talet och dessförinnan då idé
erna tar form, finns ingen arbetarklass i socialistisk mening i Sverige. 
Det finns bara en stor, egendomslös massa, framför allt hemma
hörande på landsbygden, och på intet sätt organiserad eller förenad i 
några intressegrupper. Denna reella underklass, som han i sin domar
gärning kommer i nära kontakt med, har han tydligen svårt att till
dela någon avgörande roll i förverkligandet av sin drömda stat. 

Sammanfattning 

De inlägg i debatten om den sociala frågan, som här har undersökts, 
är författade under 1850-talet och före de svåra nödåren vid 1860-
talets slut. Deras tonläge är inte alls så högt som under 1830- och 
1840-talen, vilket vittnar om att aktualiteten och angelägenheten i de 
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här frågorna nu inte anses lika stora. Ett undantag utgör Pehr 
Thomassons bok, som med stor intensitet och medkänsla visar på att 
de sociala problemen inte alls är lösta. Han är också den som borde 
veta bäst, eftersom han själv har direkt och konkret erfarenhet av 
dem. 

De andra skribenterna, utom Almqvist, för en närmast teoretisk 
diskussion om fattigvårds- och lösdriverifrågorna. De ser dem också 
till största delen uppifrån. Detta gör även den värmländske kyrko
herden, trots att han har en mycket reell erfarenhet av tiggeri och 
arbetslöshet genom sin tjänstgöring i en mycket fattig socken. Hans 
attityd är dessutom ytterligt hård och fördömande. Den kristliga 
medkänsla, som särskilt de franska filantroperna förhärligat och 
prisat som den enda rätta och behövliga fattigvården, har alls ingen 
talesman i Almqvist. Ingen av de andra skribenterna visar samma för
dömande moralism och hårdhet som prästmannen i Värmland, men 
någon större social medkänsla kommer inte heller till synes hos dem. 
Hultgren ömmar visserligen för den havande ogifta kvinnan, som 
jagas från socken till socken, men ställer sig likväl till slut på myndig
heternas sida. Pehr Thomasson utgör självklart ett undantag, likaså 
Nils Herman Quiding. 

Denna relativa brist på engagemang och det teoretiska förhåll
ningssättet förebådar de ytterst hårdhjärtade och egoistiska attityder, 
som kommer att in tas under riksdagsdebatterna vid 1860-talets slut 
under trycket av nödåren. 

Den närmare analysen av 1830- och 1840-talens debatt visade, att 
denna fördes på flera plan. Dels diskuterades, under inspiration av 
internationell debatt, en eventuell revolution av ett industriarbetar-
proletariat, dels den konkreta, svenska verkligheten med dess fram
växande massa av landsbygdsproletärer. I de debattinlägg, som just 
undersökts, är denna tvekluvenhet svår att urskilja. Visserligen om
nämns i regel den hotande omvälvning som kommer att inträffa, om 
inte pauperismen och dess tillväxt stoppas, men det sker oftast i en 
bisats, som det tycks pro forma. I stället håller sig skribenterna till de 
existerande problemen. Detta gäller också Quiding, som tar de kon
kreta förhållandena i sin hemstad Malmö som utgångspunkt för sitt 
utopiska författarskap. 
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I I  B R O T T S S T A T I S T I K E N  

DEN LINDRIGA BROTTSLIGHETEN I MALMÖOMRÄDET 
1865-69 

Inledning 

Med brottslighet avses i det följande, då intet annat sägs, sådant bete
ende, som enligt allmän lag definieras som straffbelagd handling, 
döms vid domstol och därefter registreras i officiell statistik. En 
brottsling är en person, som gör sig skyldig till detta beteende, ertap-
pas och döms. Denna definition innebär emellertid, att det endast är 
en del av det verkliga antalet lagstridiga handlingar och människor 
som begår dem, som denna undersökning kommer att handla om. 
Dels upptäcks och anmäls inte alla brott, dels fullföljs inte alla vid 
domstol eller blir föremål för domslut. En mängd undersökningar 
visar, att det s k mörkertalet är stort och varierar för olika brotts
typer. Den officiella statistiken tillhandahåller dock en lätt identifier-
bar grupp och är, för en historiker i varje fall, en av de få tillgängliga 
källorna för att komma den »brottsliga» verkligheten på spåren. Hela 
tiden måste emellertid hållas i minnet, att det endast är en bit av den 
som kommer till synes. 

Ytterligare ett faktum bör framhållas. Det är det relativa i begrep
pen brottslighet och brottsling, vilket blir en följd av definitionen 
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ovan. Lagar avskaffas, blir obsoleta, ändras och stiftets under tidens 
lopp, allt eftersom samhället och dess behov förändras. Vad som är 
brottsligt eller ej, är således något som i regel avgörs av ett lands lag
stiftande myndigheter och politiker. Under äldre tid spelade Guds 
lag, de tio buden och Gamla testamentet, en mycket stor roll för lag
stiftningen, men samhällsutvecklingen har fört med sig att en mängd 
andra hänsynstaganden har måst göras. Bilismen och trafiklagstift
ningen är bara ett exempel. De styrande myndigheterna i ett land kan 
således till en viss grad bestämma över brottslighetens storlek och 
brottslingarnas antal. 

Också de dömande instanserna har möjligheter att påverka härvid
lag genom sitt sätt att döma och genom att t ex låta bli att ta upp fall 
till prövning. I dag som tidigare i historien utövar även antalet till
gängliga fängelseutrymmen sitt inflytande, inte bara över straffens ut
formning och längd utan också över lagstiftningen.1 Slutligen, mäng
den poliser och andra övervakare av lagstridiga beteenden är också av 
stor betydelse för brottslighetens utseende. Polismyndigheternas be
fogenheter och polisernas antal är i sin tur resultat av politiska över
väganden och beslut. 

Slutsatsen av resonemanget ovan blir, att brottslighetens storlek 
och brottslingarnas antal till ganska stor del bestäms av samhället 
självt och dess styrelse, medvetet eller omedvetet. Det är inte något 
som varierar av egen kraft eller styrs av någon sorts outgrundliga 
makter. Det är således både individens beteende och samhällets, re
presenterat av dess lagstiftande, dömande och polisiära myndigheter, 
som bestämmer hur brottsbilden kommer att se ut. Och detta i sin 
tur är endast fråga om den officiella, registrerade bilden. Bakom finns 
det stora mörkret — de icke anmälda eller beivrade brotten. 

De brott som här skall studeras är de lindriga, de som straffas 
med böter och registreras i häradsrätternas och rådstuvurätternas sak-
öreslängder. Dessa utgör den allra största delen av all beivrad brotts
lighet. Det är bötesbrotten som varierar mest över tiden och åstad
kommer de höga topparna och de djupa dalarna i brottskurvan. I 
malmöområdet utgör de cirka åttiofem procent under femårsperio
den 1865-69. (Se kap Den grövre brottsligheten.) Åren 1879-90 är 
antalet grövre brott, dvs de som straffas med fängelse eller annat 
högre straff än böter, på landsbygden 13,6 % av samtliga men i stä
derna endast 3,5 %. De undersökningar Taussi-Sjöberg gjort över 
brottsligheten i Västernorrland 1861-90, visar på cirka sju procent 
vid periodens början, en ökning till elva à tolv under nödåren och 
sedan en successiv sänkning till fem mot periodens slut. Relationen 
mellan grövre och lindriga brott tycks inte förändras särskilt mycket 
över tiden.^ 
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Valet av period, 1865-69, beror på att jag vill undersöka en tid då 
brottsligheten är omvittnat hög, för atf få ett så tydligt utslag som 
möjligt på underklassens påstådda »farlighet». 

Undersökningsområde är staden Malmö och fyra omgivande 
härad, Oxie, Skytts, Torna och Bara. Malmös befolkningstal är i 
snabbt stigande sedan 1850-talet och industrialiseringen har påbör
jats. Landsbygdsområdet omfattar Sveriges bördigaste åkerjord och 
jordbrukets produktionsökning har varit hög allt sedan artonhundra
talets början, liksom befolkningsökningen. I Oxie och Skytts härad är 
den mesta jorden i bondehänder, medan i Torna och Bara frälseägan-
det dominerar. 

Brotten 

Under tiden 1865-69 döms i malmöområdet enligt den officiella 
statistiken något över två tusen lindriga brott. (Se tabell 1.) 

Tab 1. Bötesdömda brott i malmöområdet 1865-69. 

Är Malmö Oxie Skytts Torna Bara Hela 
området 

1865 280 28 60 30 34 432 
1866 319 28 45 50 28 470 
1867 235 26 25 34 28 348 
1868 238 21 33 31 35 358 
1869 264 44 44 50 12 414 

Summa 1336 147 207 195 137 2022 

Källa: Datalistor, baserade på saköreslängder från rådstuvurätten i Malmö och 
häradsrätterna i Oxie, Skytts, Torna samt Bara. LLA. 

Som synes, varierar antalet dömda brott under femårsperioden i 
området en hel del. Under åren 1867 och 1868 sker en märkbar ned
gång. Mycket tydligt åskådliggörs i tabellen den hela tiden konstanta 
skillnaden mellan stad och landsbygd vad gäller åtgärdad brottslighet: 
cirka två tredjedelar av brotten har avdömts vid rådstuvurätten i 
Malmö. Skiljaktigheten blir än större, då siffrorna sätts i relation till 
antalet invånare. I Malmö stad bor 21.889 personer år 1865, medan i 
de fyra häradena, städerna borträknade, vid samma tid 72.901 män
niskor är bosatta. Således, landsbygden som har tre gånger så stor 
folkmängd som staden, svarar endast för en tredjedel av områdets be
ivrade lindriga brottslighet. 

Tabellen ovan föranleder en mängd olika frågor. Varför sjunker 
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den lindriga, registrerade brottsligheten under de svåra åren 1867 och 
1868? Detta är stick i stäv med vad som vanligen hävdas angående 
sambandet mellan nöd och brott, nämligen att småstölder av mat 
eller andra förnödenheter då ökar markant. 

Reagerar alla brott likadant eller är det endast en viss typ som går 
ned? Gäller skillnaden både land och stad? Vilka människor, vilka 
olika sociala grupper döljer sig bakom de fluktuerande siffrorna? 
Finns det några olikheter mellan män och kvinnor och deras »brotts
liga» reaktioner, såsom de kan urskiljas i den officiella statistiken? 

Den stora skillnaden mellan land och stad ger också anledning till 
frågor. Varpå beror den? Gäller den alla brott? Både män och kvin
nor? För att kunna ge svar på åtminstone en del av de ovan framställ
da frågorna kommer en noggrann analys att genomföras, först av de 
registrerade brotten sedan av vilka människor och sociala grupper 
som begått dem. Utvecklingen av olika brottstyper framgår av 
tabell 2. 

Tab 2. Olika typer av lindriga brott i malmöområdet 1865-69. 

Brottstyper 1865 1866 1867 1868 1869 Summa % 

Våldsbrott 63 57 47 46 68 281 13,9 
Tillgreppsbrott 15 20 14 34 25 108 5,3 
Bedrägeri 18 3 5 8 11 45 2,2 
Försuttet vite 30 39 14 24 32 139 6,9 
Försummade med^ 
borgerliga plikter 

47 32 11 23 37 150 7,4 

Olaga brännvins
försäljning 

19 25 12 12 23 91 4,5 

Olaga försäljning 
av vin 

14 13 46 33 12 118 5,8 

Brott mot rätts-
balken 

11 15 13 15 27 81 4,0 

Fylleri 88 114 86 57 63 408 20,2 
Ordningsbrott 100 110 76 79 96 461 22,8 
Sedlighetsbrott 15 12 9 4 1 41 2,0 
övriga 12 30 15 23 19 99 4,9 

Totalt 432 470 348 358 414 2022 

Källa: Datalistor, baserade på respektive saköreslängder. LLA. 

De tyngsta posterna i ovanstående brottsredovisning upptas som sy
nes av ordnings- och fylleriförseelserna. Tillsammans utgör de uppåt 
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hälften av alla dömda brott* Därnäst kommer våldsförbrytelserna, 
cirka fjorton procent av det totala antalet. Olaga försäljning av vin 
och brännvin är likartade typer av försyndelser och hamnar tillsam
mans på tredje plats. Härefter kommer försummelser av medborgerli
ga plikter, t ex gaturenhållrting, och försuttna viten. Först på sjätte 
plats uppträder egendomsbrotten. De utgör inte mer än fem procent 
av det totsda antalet. Förs de tillsammans med de få fallen av bedrä
gerier blir andelen någöt större. Brott mot rättsbalken och sedlighets
förseelser upptar minst utrymme, bortsett från restposten »övriga». 

Vilka typer av lindriga brott som sakfälls vid de olika domstolar
na framgår av tabell 3. 

Tab 3. Den sakfällda, lindriga brottsligheten vid respektive domstolar i malmö
området 1865-69, uppdelad på kön. 

Brottstyper Domstolar 

Oxie 
män kv 

Skytts 
män kv 

Torna 
män kv 

Bara 
män kv 

Malmö 
män kv 

Totalt 
män kv 

Våldsbrott 37 1 38 0 15 2 10 0 162 16 262 19 
Tillgreppsbrott 7 3 9 5 12 0 23 13 30 6 81 27 
Bedrägerier 8 0 7 0 6 0 1 0 19 4 41 4 
Försuttet vite 46 3 56 5 4 0 1 0 21 3 128 11 
Försummade 
medborgerliga 
plikter 

0 0 1 0 0 0 1 0 142 6 144 6 

Olaga brännvins
försäljning 

5 2 21 4 24 4 6 1 19 5 75 16 

Olaga vinför
säljning 

0 0 0 0 0 0 0 0 79 39 79 39 

Brott mot 
rättsbalken 

0 0 4 0 40 2 16 2 15 3 75 7 

Fylleri 3 0 4 0 3 0 3 0 385 10 398 10 
Ordningsbrott 14 5 33 3 37 7 30 10 298 24 412 49 
Sedlighetsbrott 0 0 1 1 24 2 9 0 3 1 37 4 
övriga 12 1 14 1 13 0 10 1 47 0 96 3 

Summa* 132 15 188 19 178 17 110 27 1220 117 1828 195 

Källa: Datalistor, baserade på respektive saköreslängder. LLA. 

* Att totalsumman här och på några andra ställen blir 2023 (och inte 2022 som i 
föregående tabell) beror på ett stansfel. 
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Den utpräglade stadskaraktären hos vissa brottstyper framgår 
tydligt av tabellen. Så t ex förekommer överhuvud inte domar mot 
olaga vinförsäljning vid någon enda av häradsrätterna. Det gör där
emot förseelser mot bestämmelserna angående brännvinshandeln. 
Fylleri är ett annat typiskt stadsbrott. De närbesläktade ordnings
brotten kan dock ibland förekomma vid landsbygdsdomstolarna, 
även om stadsprägeln är den dominerande. Ytterligare ett brott som 
så gott som enbart döms vid rådstuvurätten är försummade medbor
gerliga plikter. Två av landsbygdsdomstolarna, Oxie och Skytts, 
dömer för försuttet vite, medan Torna och Bara nästan inte alls gör 
det. Flest domar avkunnas dock i Malmö. Våldsbrotten har likaså en 
viss landsbygdsprägel. Det finns emellertid ett par typer, som oftare 
förekommer vid häradsrätterna än vid domstolen i Malmö. Det är 
egendomsbrotten, bedrägerierna inräknade, och de få sedlighets
brotten. En mellanställning intar brotten mot rättsbalken, som är 
jämnt fördelade mellan stads- och landsbygdsdomstolar. 

Bakgrunden och de troliga orsakerna till den här tecknade fördel
ningen kommer att diskuteras i samband med behandlingen av de 
olika brottstyperna. 

Fyllerier 

Först skall fylleriförseelserna granskas. Fylleri i sig är inte åtalbart. 
Endast den »som genom missbruk af starka drycker sig öfwerlastar, så 
att af hans åtbörder eller orediga sinnesförfattning synbarligen mär
kas kan, att han drucken är, och i sådant tillstånd träffas å wäg, gata 
eller annat allmänt ställe, böte», heter det i Kongl. Maj:ts Nådiga 
Kungörelse, No. 32, år 1841, vilken gäller också på 1860-talet. Kan 
den drucknes »behöriga wårdande» inte på annat sätt ordnas, skall 
han »förwaras i häkte, till dess han återwunnit sina sinnes bruk», slår 
§ 7 fast. Böterna fördubblas, om förseelserna inträffar vid »allmänna 
sammankomster, läsförhör, stämmor, auktioner, marknader, skjuts-
ningar eller skallgång». Fyllerilagstiftningens utformning för av natur
liga skäl med sig, att överträdelsen blir en typisk stadsföreteelse. 
Detta innebär dock inte, att endast stadsbor blir straffade. Snarare 
tvärtom — inresta lantbor utgör en mycket stor del av de bötfällda.3 

Fyllerierna utgör ganska exakt en femtedel av alla de registrerade 
lindriga brotten i området under femårsperioden. Jämfört med för
hållandena i många andra delar av landet är det en liten andeh I såg
verksdistriktet Medelpad t ex uppgår fylleriförseelserna till 50 % av 
alla lindriga brott. Inte bara malmöområdet har få registrerade fylle
ribrott, detsamma gäller länet som helhet. Antalet sakfällda per 
10.000 i Malmöhus län i jämförelse med riket och Västernorrlands 
län framgår av tabell 4. 
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Tab 4. Antalet dömda till böter för fylleri i Malmöhus län, Västernorrlands län 
och riket. Absoluta tal och per 10.000 invånare. 

År Malmöhus län Västernorrlands län Riket 

Absoluta Per 10.000 Absoluta Per 10.000 Absoluta Per 10.000 
tal invånare tal invånare tal invånare 

1865 461 15 346 27 10839 26 
1866 504 16 277 21 10288 25 
1867 342 11 216 17 8554 20 
1868 384 12 228 17 7922 19 
1869 473 15 334 18 8182 20 

Källa: BiSOS. A. Befolkningsstatistik, B. Rättsväsendet. 

Kommentar: Att de absoluta talen i denna och föregående tabell inte överens
stämmer, beror på att det i denna är fråga om antalet dömda personer, i förra om 
antalet dömda brott. En person kan som bekant fällas för flera brott, liksom ett 
brott kan begås av flera personer. 

Tabellen visar mycket tydligt de låga talen för skånelänets del jäm
fört med riket och norrlandslänet. Detta senare håller sig ganska nära 
rikssiffrorna. Med tanke på fylleriets karaktär av stadsbrott och 
urbaniseringsgraden i de två länen — avsevärt över genomsnittet för 
riket i Malmöhus län och betydligt under i Västernorrlands län — 
borde förhållandena varit de motsatta.4 De sjunkande siffrorna under 
åren 1867 och 1868 är en företeelse som gäller generellt, likaså den 
partiella uppgången det följande året. 

Går det då att av statistiken sluta sig till att dryckenskapen är 
mycket mindre utbredd i Malmöhus län än exempelvis i Västernorr
lands län? Som redan har framhållits i inledningen är den officiella 
statistiken endast den synliga toppen av ett isberg. För att nå någon 
kunskap om den reella omfattningen av dryckenskapen och om hur 
statistiken förhåller sig till verkligheten, måste också andra typer av 
källmaterial konsulteras. 

I justitiestatsministerns ämbetsberättelser ända från den svenska 
kriminalstatistikens födelse år 1830 refereras ofta uttalanden från 
olika domstolar om fyllerisiffrornas skeva förhållande till verklighe
ten. Åtalspraxis sägs nämligen skifta stort från län till län. Detta är 
uppenbarligen en riktig bedömning. Så t ex noterar justitiestatsminis-
tern år 1831, att inte något enda åtal för fylleri företagits i Malmö
hus', Hallands, Jämtlands eller Västerbottens län, medan t ex Öster
götlands har 99 och Jönköpings 76. Vid upprepade tillfällen uppma
nar han till ett mer nitiskt beivrande av fylleriet. Trots detta rappor
teras mycket låga siffror från flera län, däribland Malmöhus', under 
1830-talet och även längre fram.5 Antalet fällda för fylleri i Malmö
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hus län år 1835 är sex personer per tiotusen invånare, tjugo år senare 
endast sju. Rikstalen har under samma tid ökat från åtta till tjugo
åtta.6 

Under 1850-talet sker en allmän uppgång i antalet fylleridomar, 
en trend som Malmöhus län dock inte följer. En förklaring till denna 
ökning kan vara, att de strängare restriktionerna vad gäller husbehovs
bränning lett till att konsumtionen i större utsträckning förlagts till 
krogar och andra platser av offentlig karaktär, där risken för åtal är 
högre.7 Stigande reallöner under förbättrade konjunkturer är en 
annan faktor, som anses medverka till en ökad konsumtion av alko-

Q 

hol. Resonemanget förutsätter dock, att statistiken någorlunda tro
värdigt speglar verkligheten. Att Malmöhus län behåller sina låga tal, 
försöker landshövdingen i sin femårsberättelse för perioden 1851-55 
förklara med en hänvisning till nya förordningar om tillverkning och 
försäljning av brännvin, till lönnkrogarnas minskade antal, åklagarnas 
ökade nit och en ny attityd till dryckenskapslasten.9 Också dessa 
slutsatser bygger på föreställningen om statistiken som en återspeg
ling av de reella förhållandena. 

Även i Malmöhus län sker dock efterhand en långsam ökning i 
fylleritalen. År 1860 är antalet dömda på tiotusen uppe i elva, år 
1871 i sexton personer. Under 1870-talet äger så en mycket kraftig 
stegring rum. (Se diagram 2.) 

Som framgått har de låga fylleritalen för Malmöhus län en lång 
tradition och tycks till en del kunna härledas från åtalspraxis. Att 
utifrån statistiken döma om verkligheten blir därför mycket vanskligt, 
i varje fall för perioden före 1860-talet. Några vittnesmål om att skå
ningarna på något sätt skulle vara mer benägna för nykterhet än sina 
landsmän har jag inte träffat på. I de olika folklivsskildringarna från 
Skåne är tvärtom bevisen många för hur integrerat brännvinet är i det 
dagliga kosthållet på alla nivåer i samhället. Aptitsup och brännvins
bord förekommer i de högsta både andliga och världsliga kretsar, lika
så är morgonsupen obligatorisk för män och kvinnor i bondehushål
let, i varje fall under första halvan av artonhundratalet.10 

Skåne är även ett ledande landskap vad gäller spannmåls- och 
potatisproduktion och därmed också brännvinstillverkning. Att kon
sumtionen påverkas av detta faktum förefaller naturligt. Kanske finns 
i denna djupa tradition av brännvinet som ett självklart komplement 
vid de flesta måltider en del av förklaringen till att de skånska myn
digheterna har så svårt att bestraffa de negativa konsekvenserna av 
bruket? Deras toleransnivå är helt enkelt högre än i många andra 
delar av landet. Justitiestatsministerns upprepade maningar till större 
nitiskhet hos myndigheterna visar också indirekt på detta. Om en vid
synt inställning till alkoholbruket vittnar också det faktum, att ut-
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skänkningsställen tillätes även på landsbygden. Vid 1860-talets slut 
finns exempelvis i Oxie fögderi (= Oxie + Skytts härad) tolv stycken 
utskänkningsställen och tre platser för utminutering. Västernorrlands 
län har, som jämförelse, inget enda på landsbygden vid denna tid.11 

— Mycket tyder således på att fylleristatistiken för Malmöhus län då
ligt återger verkligheten, i varje fall vad gäller artonhundratalets förs
ta del. 

Vad händer då med fylleriarresteringarna under de svåra åren vid 
1860-talets slut? Det år som enligt skördestatistiken ger det sämsta 
utbytet, 1868, har också minst antal fylleridomar för malmöområ
dets del. En samvariation föreligger således här mellan ett lågt antal 
registrerade fylleriförseelser och dåliga konjunkturer. Denna kan iakt
tas också på riksnivå och för andra län, vilket klart framgår av tabell 4. 
Året 1867 är i vissa delar av landet, bl a Norrland, det värsta av nöd
åren.12 Detta samband observerades redan av samtiden, både här och 
t ex i England — om skörden är bra, blir priset på brännvin lågt och 
lättare överkomligt, samtidigt som löneläget är gynnsamt. Vid dåligt 
skörderesultat blir förhållandena de motsatta.13 

Många samtida bedömare tar ännu ett steg och drar den slutsat
sen, att all brottslighet är beroende av konjunkturer. De ser nämligen 
fylleriet som den yttersta orsaken till nästan alla brott. I justitiestats-
ministerns och landshövdingarnas ämbetsberättelser finns många 
exempel härpå. Så heter det hos justitiestatsministern i hans redo
görelse för brotten åren 1836-40: »Utaf uppgifterna på förhållandet 
mellan Brottmålen och Sjelfmorden inhämtas noggrant, att drycken
skapslasten har en icke ringa andel i dessa brott och olyckshändelser, 
samt att lystnaden till starka drycker, då den öfvergår till omåttlighet 
och öfverdrift, är en af de mest verksamma anledningarna till brott, 
förvillelser och missöden.» Ibland modifieras åsikten till att fylleriet 
främst leder till våldsbrott, slagsmål och liknande. Några menar dock, 
att även egendomsbrotten har sin orsak i dryckenskapen, eftersom 
denna ruinerar människorna och tvingar dem till stölder.14 Att på en 
gång hävda att fylleri och goda tider hänger ihop och samtidigt påstå 
att fylleri orsakar stölder, vittnar om dålig kunskap om brottsstatisti
ken. Dennas vittnesbörd om tillgreppens ökning vid dåliga tider 
under artonhundratalet är många. 

Även många forskare stöder åsikten om en positiv korrelation 
mellan fylleri och konjunkturer. Fransmannen J van Kan uttrycker 
sambandet så här: »Material well-being generally exalts the vital 
instincts, increase alcohol consumtion, and therefore increase crimes 
against morals.»16 Också Dorothy S Thomas finner en positiv korre
lation mellan alkoholbrott och »the business cycle».17 Den engelske 
forskaren J J Tobias, som överhuvud är mycket skeptisk till arton
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hundratalets brottsstatistik och slutsatser om exempelvis samband 
mellan tillgreppsbrott och konjunkturer, menar dock att goda tider 
med ökade löner leder till högre alkoholkonsumtion och därmed 
större brottslighet. Enligt Tobias är dryckenskapen en viktigare orsak 
till brott än fattigdom. Eftersom han underkänner statistikens vitt
nesbörd, kan han med stöd av samtida uttalanden utan svårighet 
hävda detta.18 

Tobias' förkastelsedom över den engelska kriminalstatistiken har 
inte blivit oemotsagd. Bl a V A C Gatrell och T B Hadden har efter 
en grundlig analys av artonhundratalets kriminalstatistik i England 
och Wales kommit till slutsatsen, att denna är att föredra framför de 
samtida vittnesbörd och påståenden om brottsligheten, som de olika 
slagen av skriftliga källor ger. Med hjälp av statistiken kan vi få ett 
vidare perspektiv än vad en samtida bedömare förmår ge. Vi undslip-
per också fördomar och moraliserande omdömen och kan dra slut
satser, som är baserade på medvetenheten om bristerna och skevhe-
terna i det statistiska källmaterialet. Författarna understryker också 
Dürkheims påstående, att aggregerad kriminalstatistik representerar 
sociala fakta som utgör ett värde i sig och därför bör studeras av his
toriker och sociologer.19 

Gatrell och Hadden skiljer på kortsiktiga och långsiktiga föränd
ringar. Vad gäller de förra, så hävdar de bestämt att de måste ses som 
reflexer av reella förändringar av brottsligheten, förutsatt att inga 
ändringar i lagen eller polisväsendet skett och att brottskategorierna 
är de samma. Långsiktiga fluktuationer är svårare att bedöma, efter
som legala och administrativa förändringar, liksom attitydförskjut
ningar, gör att diskrepansen mellan det reella brottstalet och statisti
kens siffra, dvs mörkertalet, kommer att variera från början av en 
period till slutet. Följaktligen är inte talen helt jämförbara, de står 
för olika realiteter. För Englands del minskar säkerligen denna diskre
pans under artonhundratalets lopp, hävdar författarna, dels på grund 
av straffens mildring och ett enklare och billigare domstolsförfarande, 
som gör allmänheten mer benägen att anmäla brott, dels på grund av 
polisens och domstolarnas större effektivitet.20 

Mot den här tecknade generella bakgrunden hävdar Gatrell och 
Hadden, att fylleri och våldsbrott dels samvarierar sinsemellan, dels 
båda nära följer konjunktursvängningarna, vilket också egendoms
brotten gör men på ett negativt sätt. Detta gäller de kortsiktiga för
ändringarna och sambanden med konjunkturerna tycks upphöra om-* 
kring 1880. Förklaringen härtill och till den generella minskning i 
registrerad brottslighet, som författarna iakttar efter artonhundra
talets mitt, anser de ligga i den ökade välmåga, som trots sin ojämna 
fördelning likväl gör att människor i allmänhet blir mindre känsliga 
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för goda respektive dåliga tider. Den långsiktiga förändringen i fylle
riet och våldet, som innebär en minskning mot århundradets slut 
efter en kraftig uppgång på 1870-talet, kan säkerligen till en del för
klaras utifrån effektiviseringen av poliskontrollen. Men dess avskräck
ande verkan är antagligen störst vad gäller våldet. För fylleriets 
minskning har däremot nykterhetsrörelsens arbete och propaganda 
haft ett stort inflytande.21 

Också de danska forskarna Stephan Hurwitz och Karl O Christian-
sen anser, att då allt tyder på att konsumtionen av alkohol stiger med 
ökat välstånd, bör fylleriförseelser och ekonomiska konjunkturer 
vara positivt korrelerade.22 En undersökning i tio svenska län av sam
bandet mellan reallöner och skördeutfall å ena sidan och fyllerier och 
slagsmål å andra under perioden 1830-55 visar på en positiv korrela
tion. Också mellan fyllerier och slagsmål kunde ett samband faststäl
las med undantag av början på 1850-talet.23 

Det tycks således föreligga enighet bland forskarna om fylleriets 
positiva korrelation med ekonomiska konjunkturer. Resultat tyder 
också på att kriminalstatistiken under vissa förutsättningar är använd
bar för en bedömning av verkligheten. Vad gäller följderna och kon
sekvenserna av samvariationen råder dock oenighet. Som redan påvi
sats, reagerar fylleristatistiken i malmöområdet och även i övriga Sve
rige på ett sätt, som väl stämmer överens med uppfattningen ovan: 
talen går ner under nödåren. 

Ett närmare studium av de beivrade fyllerierna i malmöområdet 
uppenbarar intressanta skillnader mellan stad och landsbygd. Endast 
tretton personer (= 3,2 %) har dömts vid någon av häradsrätterna, 
alla de övriga vid Malmö rådstuvurätt! Ar 1868 sakfälls inte någon 
enda för fylleri vid de fyra landsbygdsdomstolarna. Förhållandet 
är inte exceptionellt: i Medelpad är det bara 1,5 % av alla fällda som 
döms vid någon domstol på landet. Tre stycken av landskapets sju 
tingslag utfärdar inte någon enda dom för fylleri under tiden 1865-
69.24 

Fylleriets karaktär av stadsbrott är som synes utomordentligt 
stark. Att av detta sluta, att dryckenskap endast är ett urbant bete
ende eller att bara stadsbor gör sig skyldiga till det, svär dock mot all 
kunskap och erfarenhet. På landsbygden i malmöområdet förekom
mer både utskänknings- och utminuteringsställen, som fått vederbör
ligt tillstånd till sin verksamhet. Landshövdingen klagar dock över att 
de många s k bierstugor, som vuxit upp, ofta också fungerar som 
lönnkrogar och »föranleda oordningar». 

De inresta lantborna utgör, som redan nämnts, en mycket stor 
andel av dem som döms vid stadsdomstolarna. För Malmös del upp
går de till 65 %.26 Diskrepansen mellan statistik och verklighet 

100 



framgår mycket tydligt av ovanstående fakta. 
Sammanfattningsvis kan om de registrerade fylleribrotten i mal

möområdet under åren 1865-69 konstateras, att de, jämfört med 
riket i övrigt, är få. Mycket tyder dock på att statistiken dåligt speg
lar de reella förhållandena. Andra källor vittnar om brännvinets vikti
ga roll också i skåningarnas kosthåll och de utbredda supvanorna 
samtidigt som en tradition med vidsträckt åtalspraxis har funnits. 
Liksom i riket i övrigt ger städernas höga andel av fylleridomarna en 
felaktig bild av stadsbornas beteende jämfört med lantbornas. I ett 
avseende verkar dock statistiken återge en adekvat bild av verklighe
ten. Det är när talen går ner i samband med det svåra året 1868. Dåli
ga tider leder enligt samstämmiga vittnesbörd från forskarna till ett 
minskat superi under artonhundratalet. 

Ordningsbrott 

En förseelse som ibland sker i samband med fylleri är ordnings
brott. Slagsmål, förargelseväckande beteende, oljud, svordomar och 
»överdådigt körande» är brott mot allmän ordning som ofta förövas 
under rusets inflytande. Också ärekränkningar, smädliga ord eller 
dito skrivsätt har förts hit. 

Totalt döms i malmöområdet under femårsperioden 461 fall av 
ordningsbrott, vilket är något fler än fyllerierna. Ärekränkningar och 
liknande utgör 156 stycken. I cirka en tredjedel av fallen döms samti
digt för fylleri.27 Liksom fallet var med dessa brott, sker de flesta av 
ordningsförseelserna i Malmö. Dock är skillnaden inte lika stor: en 
tredjedel döms vid häradsrätterna. I Medelpad däremot utfärdas så 
liten andel som en niondedel av domarna vid tingslagen. Skillnaden 
beror förmodligen på förekomsten av fler tätorter i Skåne jämfört 
med det norrländska landskapet. Flera socknar i söder antar också 
vid denna tid lokala ordningsstadgor.28 

Polisorganisationen i Malmö har länge legat i stöpsleven. Fram till 
den genomgripande förändringen 1874 finns endast sex ordinarie 
polisbetjänter och tio extra, detta i en stad med ett invånarantal på 
cirka 25.000 (år 1870). Visserligen är tjugofyra stycken gatuväktare 
anställda, fördelade på tolv distrikt, men deras uppgift är framför allt 
att övervaka den nattliga ordningen. Tio speciella hamnväktare finns 
också. Antalet poliser anses vara högst otillräckligt och gatuväktar-
institutionen föråldrad och »icke uppfyllande sitt ändamål». Någon 
poliskammare inrättas inte i Malmö förrän år 1888. Fram till denna 
tid är det således KB, som har hand om behandlingen av försvarslösa 
och tiggare.29 

Ett sätt att lösa en del av övervakningsproblemen, som blir sär
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skilt kännbara fr o m slutet av 1840-talet, då Malmö kommer in i en 
snabb utvecklingsfas såväl befolkningsmässigt som strukturellt, är den 
kretsindelning som genomförs. Varje krets omfattar cirka ett kvarter 
och har en ordningsman i spetsen. Hans främsta uppgift är uppsynen 
över de fattiga och fattigvården, men han kan också tas i anspråk för 
kontroll av nyinflyttade. Ar 1867 beslutas t ex, att ordningsmännen 
skall gå runt i husen i sina distrikt och ta reda på vilka fattiga som 
finns där, vilka som nyligen flyttat in och varifrån de kommit. I 
Sundsvall finns en liknande organisation med kvartersmän.30 

Den årsvisa utvecklingen av ordningsbrotten företer stora likheter 
med fylleriernas. (Se tab 2.) De sjunker avsevärt 1867 och 1868. En 
viss skillnad kan dock iakttas mellan utvecklingen i staden och på 
landsbygden. För Malmös del går de registrerade ordningsförseelserna 
ner betydligt år 1867 för att sedan stiga successivt. På landsbygden 
däremot är det år 1868, det svåraste missväxtåret i länet, som har den 
klart lägsta siffran. Fylleribrotten gav samma tydliga utslag: ingen 
enda dömdes detta år för fylleri vid någon av häradsrätterna.31 Detta 
kan ha sin orsak i att ordningsbrotten på landsbygden oftare sker i 
samband med fylleri, medan de i staden i större utsträckning består 
av olika brott mot lokala ordningsstadgor. I städerna finns ju också 
en mycket större mängd regler att bryta mot. Ar 1868 fastställer för 
övrigt Kungl Maj:t allmänna grunder för hur dessa skall se ut i »Ord
ningsstadga för rikets städer». 

Som sammanfattning kan om ordningsbrotten sägas, att de är 
mycket vanliga och ofta sker i samband med fylleri. Liksom fyllerier
na är de mycket mer frekventa i staden än på landet. Detta ligger till 
stor del i brottens natur — det är bara i staden som det går att fällas 
för »fylleri å gata» eller »överdådigt körande genom stadens gator». 
De här två typerna av brott kommer också att öka starkt i fortsätt
ningen allteftersom urbaniseringen framskrider. (Se diagram 1.) De 
utgör en mycket stor del i det som vid en ytlig betraktelse ser ut 
som en brottsexplosion under 1870-talet. I själva verket är det säker
ligen i stor utsträckning fråga om att vedertagna beteenden blivit in
adekvata, oönskade, på grund av den förändrade omgivningens krav 
på mer noggranna regler och bestämmelser. 

Våldsbrott 

På tredje plats bland de lindriga brotten i malmöområdet under den 
studerade femårsperioden kommer våldsbrotten. Det är fråga om t ex 
misshandel, våld mot person utan skada, hot, hemfridsbrott och mot
stånd vid offentlig förrättning. Totalt utgör den här typen av smärre, 
bötesbelagda förseelser den långt största delen av alla som faller 
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under rubriken 'våldsbrott'.32 

Att lösa konflikter med våld anses vara en primitiv metod. Flera 
forskare har framhållit, att våldsbrotten är fler under den s k gamla, 
goda tiden men minskar i och med urbaniserings- och moderniserings
processerna.33 »Den kultiverade människan» tar inte till knytnävarna 
utan väljer mer sofistikerade metoder.34 Barnamord är exempel på 
ett allvarligt våldsbrott, som så gott som helt försvunnit, i varje fall 
från vår del av världen. Också själva samhällskonstruktionen, där 
människor lever och arbetar tätt inpå varandra, är sådan att den lätt 
kan ge upphov till spänningar och konflikter, som sedan tar sig våld
samma uttryck. Viktigt att komma ihåg är, att våld även under vissa 
betingelser är en fullt legitim metod att lösa motsättningar människor 
emellan på. Inte bara husfadern har rätt att aga sina barn, utan också 
husbonden och mästaren sina underlydande. Är 1858 sker visserligen 
en inskränkning häri, som innebär att kvinnliga tjänare över sexton år 
och manliga över arton enligt lag inte får tillrättavisas med kroppslig 
aga, men detta sker under stort motstånd, vilket visar att det finns en 
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mycket stark och utbredd opinion mot lagändringen. 
Flera undersökningar har klarlagt, att de flesta våldsbrotten sker 

inom familjen eller mot bekanta.3 ° Detta skulle kunna vara en av 
förklaringarna till att våldet är vanligare i det gamla, »täta» samhället 
än i det moderna, anonyma.37 A andra sidan har våldsbrotten ökat i 
bl a USA under senare tid, ett land där utvecklingen mot anonymitet 
anses ha gått mycket långt. Också i vårt land skrivs och talas det ofta 
om upptrappningen av våldet, framför allt i Stockholm och dess 
tunnelbanor. 

Preben Wolf har försökt sammanjämka de motsägelsefulla åsik
terna om våld och samhällsutveckling. Han framför en tes om våldets 
s k U-kurva. Denna innebär, att i samhällen med låg industrialisering 
är våldsbrotten relativt många. De minskar så med stigande industria
lisering för att sedan åter börja öka. Tillgreppsbrotten däremot är få i 
det preindustriella samhället men växer med stigande grad av indust
riell utveckling. USA av idag upplever en stegring både av vålds- och 
tillgreppsbrottsligheten.3 8 

Att konstatera att våldet beskriver en U-kurva över tiden är 
emellertid en sak, att förklara varför det blir så en helt annan och 
svårare uppgift. Detta senare problem ägnar Wolf inte särskilt stor 
uppmär ksamhe t. 

Det moderna våldet anses som synes ha sin grund i förhållanden 
rakt motsatta dem som är rådande i det preindustriella samhället. 
Gemensamt för våldet både förr och nu är dock, att det ofta begås 
under rusets inflytande. Mestadels är också offret berusat. Flera stu
dier har t ex visat hur våldsbrottsligheten brant stiger i Finland under 
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förbudstiden på 1920-talet, då konsumtionen av smuggelsprit med 
hög alkoholhalt ökar våldsamt. Då smugglingen hejdas och man går 
över till svagare varor, sjunker även våldskurvan.39 

Den drucknes benägenhet för våld är en gammal iakttagelse. 
Detta faktum får inte glömmas bort som förklaring till brottsligheten 
vid sidan av dem som vill se orsakerna i samhällsstrukturernas föränd
ringar och dessas inverkan på människorna och deras beteende. Ett 
studium av kurvorna över den totala, registrerade våldsbrottsligheten 
och fylleriet i riket, respektive Malmöhus' och V^sternorrlands län 
under tiden 1860-90 stöder detta. (Se diagram Brottsprofilerna är 
mycket lika och följs väl åt. Efter de svåra åren vid 1860-talets slut 
ökar våldsbrotten först relativt långsamt för att vid mitten av 1870-
talet kraftigt stiga i höjden. Därefter sker en sänkning, som vid slutet 
av nästa årtionde åter tycks vändas i en stegring. Eftersom de lindri
gare våldsbrotten utgör den större delen, är det deras utveckling som 
ger kurvan dess karaktär. Andelen grövre brott av den totala mäng
den blir också allt mindre. Vad som minskar är främst dråp och barna
mord, medan antalet andra mord förblir relativt konstant över ti
den.40 

Vad gäller de lindriga våldsbrottens utveckling i malmöområdet 
under perioden 1865-69 sker en tydlig nedgång i antalet åren 1867 
och 1868. Tendensen är således densamma som för fyllerierna, vilket 
understryker tesen om ett samband mellan de två brottstyperna. 
Ytterligare en likhet är att de oftast begås i staden. Vid Malmö råd-
stuvurätt döms uppåt dubbelt så många som vid de fyra häradsrätter
na tillsammans, vilket framgår av tabell 5. 

Tab 5. De lindriga våldsbrotten 1865-69 och 
deras fördelning på olika domstolar. 

Domstol Antal dömda brott 
Oxie 38 
Skytts 38 
Torna 17 
Bara 10 
Malmö 178 

Summa 281 

Källa: Datalistor, baserade på respektive sak-
öreslängder. LLA. 

Som synes skiljer sig siffrorna för registrerat våld en hel del mellan de 
olika landsbygdsdomstolarna. Oxie och Skytts har vardera 38 fall, 
medan de mer folkrika häradena Torna och Bara endast har 17 res
pektive 10. I samband med analysen av vilka människor som dömts 
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för brotten, kommer dessa skillnader att studeras närmare. 
Beträffande den årsvisa utvecklingen föreligger inga större för

ändringar. Endast Skytts har den uppseendeväckande siffran av 23 
stycken dömda våldsbrott år 1865. En titt i excerperingsblanket-
terna avslöjar en del om vad det rör sig om. Den 12 augusti behandlas 
sju fall av misshandel och två av hemfridsbrott. Sju drängar, en åbo 
och en svarvare ställs till svars. I några fall döms också för oljud å all
män väg, dvs ordningsbrott. Fyra månader senare, den 7 december, 
står fem personer inför rätta anklagade för misshandel. Lika många 
beskylls för våld, i några fall förenat med ärekränkning. Den här 
gången är det hantverkare som är de svarande, förutom en dragon 
och en fjärdingsman. Som synes, är det de vanliga typerna av lindrigt 
våld det är fråga om, det är endast frekvensen som är ovanligt hög. 
Två stora byslagsmål sommaren och hösten 1865 skulle exempelvis 
ge just det här utslaget i saköreslängderna, men säker kunskap 
härom kan endast domböckerna ge. 

För att sammanfatta: den registrerade, lindriga våldsbrottslig
heten är långt mindre vanlig än fylleri och ordningsbrott. Den utgör 
cirka en tredjedel av dessa tillsammantagna. Sambandet med fylleri 
uppenbarar sig på olika sätt. Dels är den årsvisa utvecklingen mycket 
likartad — både under femårsperioden 1865-69 och under de trettio 
åren 1860-90. Likheterna återfinns på så väl regional som riksnivå. 
Dels faller de flesta domarna i Malmö och långt färre vid härads
rätterna. Att av detta dra slutsatsen, att våldet är mer ovanligt på 
landsbygden, är dock säkerligen förhastat. Forskare hävdar nämligen, 
att toleransen mot våld, liksom mot fylleri, är lägre i urbana samhäl
len samtidigt som övervakningen är större, ökningen av lindriga 
våldsbrott i och med den s k moderniseringsprocessen har också 
påvisats av flera forskare.42 

Konsekvensen av resonemanget ovan blir, att det s k mörkertalet 
för våldsbrott skulle vara större på landsbygden än i staden, eftersom 
toleransen där är större och poliserna färre. Detta stämmer också väl 
med den ofta framförda tesen om våldets högre frekvens i det prein-
dustriella, »täta» samhället och konstaterandet att våldsbrott oftast 
förövas mellan människor som har nära relationer till varandra. Dock 
har den allra senaste utvecklingen av det anonyma storstadsvåldet 
visat på ett helt annat mönster. 

Slutsatsen vad gäller förhållandet statistik contra verklighet i 
fallet lindrig våldsbrottslighet blir, liksom för fylleri, att den dåligt 
speglar de reella förhållandena särskilt på landsbygden. 
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Egendomsbrott 

De brott som anses vara mest känsliga för konjunkturer är egendoms
brott. Härmed avses i svensk kriminalstatistik vid denna tid rån, 
stöld, snatteri, åverkan, mordbrand, skadegörelse och andra brott av 
liknande typ.43 I varje fall är forskarna relativt eniga om att tesen att 
stölder och snatterier ökar under dåliga tider gäller för äldre perioder, 
före industrialiseringen. Redan på 1860-talet pekar tysken Georg 
Mayr på sambandet mellan rågpriser och stölder i Bayern.44 Johan 
Hellstenius studerar vid ungefär samma tid i Sverige skördarnas väx
lingar och jämför dem med egendomsbrottens fluktuationer. Han 
finner att dåliga skördar sammanfaller med höga tal för stölder och 
snatterier.45 Också senare forskare har kommit till likartade resultat. 
Dorothy S Thomas använder sig av ett mer sofistikerat konjunktur-
mått än rågpriser och skördar men bekräftar med sina undersök
ningar delvis de tidigare slutsatserna.46 De förut nämnda engelska 
forskarna VAC Gatrell och T Hadden finner, att de starkaste, 
negativa sambanden mellan konjunkturer och brott föreligger just 
mellan dessa och tillgrepp. Egendomsbrottsligheten i det agrara 
samhället anser de vara nödbaserad (poverty-based) till skillnad från 
i det moderna industrisamhället, där den är överflödsbaserad (pros
perity-based). De tycker sig kunna konstatera, att korrelationen 
nöd-egendomsbrott upphör på 1880-talet på grund av det successivt 
stigande välståndet.47 

För Sveriges del har Jan Sundin kommit till ungefär samma resul
tat efter en undersökning på regional nivå av stölder jämförda med 
reallöner under perioden 1830-1920. Särskilt starkt visar sig samban
det vara i de län, där jordbruket utgör den viktigaste näringen och till
fällena till biinkomster är få.48 Johannes Knutsson vid kriminalve
tenskapliga institutionen i Stockholm har studerat »Nöd som förkla
ring till 1800-talets stöldbrottslighet». Hans undersökning gäller riks
nivån, men hans resultat blir de samma som Sundin och Gatrell & 
Hadden kommer till.49 I likhet med Sundin finner han, att orsaken 
till att sambandet nöd—stölder upphör, är den ökade jordbruks
produktionen och det successivt växande välståndet i det industriella 
samhället. 

Ann-Mari Fällström har undersökt konjunkturer och kriminalitet 
i Göteborg under första hälften av 1800-talet. Hon belägger, att stöl
der och snatterier ökar under den ekonomiska krisen efter napoleon-
krigen.50 

För Frankrikes och Tysklands del har Howard Zehr studerat bl a 
sambandet mellan matpriser och stölder under 1800-talet fram till 
1910.1 tider av missväxt stiger priserna på livsmedel och den nöd och 
svält som blir följden ligger bakom ökningen av egendomsbrotten, 
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anser han. Liksom så många andra forskare, finner han att sambandet 
är starkast under århundradets förra hälft.51 

En som blankt förnekar att egendomsbrott och fattigdom skulle 
ha något samband, är J J Tobias i England. Detta gör han dels utifrån 
sitt underkännande av kriminalstatistiken under 1800-talet, dels ut
ifrån tesen att egendomsbrotten stiger under goda tider. Till denna 
åsikt har han kommit efter läsning av samtida skildringar och utred
ningar. Som tidigare påpekats ser Tobias dryckenskapen, som ökar då 
det är bra tider, som en viktig källa till brott, således även innefat
tande stölder och snatterier.5 ^ Den engelska kriminalstatistiken har 
som nämnts till en del återupprättats av Gatrell & Hadden, vilket gör 
att J J Tobias' kritik i mycket mister sin udd. 

Också egendomsbrottslighetens volym i det preindustriella sam
hället respektive det moderna industrisamhället har diskuterats av 
forskarna. Några, bl a Knut Sveri och Howard Zehr, anser att förmö
genhetsbrottsligheten i agrarsamhället är liten. Respekten för andras 
egendom är hög och normen »Du skall icke stjäla» väl internalise-
rad.53 De mycket stränga straffen för egendomsbrott bör också ha 
medverkat till att inskärpa detta. I Sverige medför denna förbrytelse 
dessutom förlust av medborgerligt förtroende, vilket däremot vålds
brott inte gör vid denna tid. Förlusten av medborgerligt förtroende 
innebär bl a, att personen ifråga inte får vittna, inte idka handel eller 
inneha allmän tjänst — han är »vanfrejdad» som termen lyder.54 I det 
industriella, »moderna» samhället med dess ökande materiella till
gångar har normen försvagats, samtidigt som mängden av frestelser 
och brottstillfällen stigit. Också straffen har mildrats. Det är framför 
allt dessa faktorer som anses ha lett till att egendomsbrotten nu är så 
många fler än tidigare. 

Johannes Knutsson ifrågasätter dessa teser. Han anser, att både 
agrarsamhällets nödbaserade och dagens överflödsbaserade egendoms
brottslighet är hög. Den kurva han får, då han räknar ut antalet dömda 
för tillgrepp per 100.000 av den straffmyndiga befolkningen stiger 
från 1830 till 1840-talets mitt, sjunker under 1850-talet för att åter 
stiga brant vid sextiotalets slut, nödåren, och därefter snabbt falla 
mot en relativt låg och konstant nivå. Den överflödsbaserade brotts
ligheten, med Gatrell & Haddens terminologi, börjar i sin tur göra sig 
gällande först i efterkrigstidens samhälle med dess masskonsumtions
mönster. 

Knutssons tes om en relativt hög tillgreppsbrottslighet under 
1800-talet, före industrialiseringen, får stöd både av Sveris (!) och 
Sundins kurvor över tillgreppsbrottens utveckling. Bägge visar en 
långsam och successiv sänkning från 1830-talet mot århundradets 
slut med undantag för vissa toppar, t ex sextiotalets nödår.55 
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Också VAC Gatrell förfäktar åsikten, att egendomsbrott, liksom 
våldsbrott, minskar under andra halvan av artonhundratalet. Han 
framför tre möjliga förklaringar till detta. För det första inverkar de 
nya metoderna att reagera mot ungdomsbrottslingar: dessa sätts i 
skolor eller uppfostringsanstalter och förs därmed bort från gatorna 
och brottstillfällena. För det andra ökar polisens och domstolarnas 
effektivitet, vilket verkar avskräckande och disciplinerande. För det 
tredje, och viktigast, den successiva spridningen av välfärd även till 
de lägsta samhällsskikten för med sig, att den tidigare korrelationen 
nödår—stölder försvinner i England under senare delen av århund
radet.56 En förklaring till de divergerande uppfattningarna om stöld
brottslighetens volym under skilda delar av 1800-talet jämfört med 
dagens samhälle kan vara, att forskarna tagit olika tider till utgångs
punkt för sina jämförelser. Väljer man senare delen av århundradet, 
är siffrorna låga och de nutida framstår som mycket höga. Våldsbrot
ten är däremot vid denna tid höga. Det går således mycket bra, att, 
som Sveri gör, med denna tid som utgångspunkt formulera en tes om 
hög våldsbrottslighet och få stölder under tider med låg industrialise
ring, vilket vänds i sin motsats med stigande industriell utveckling. 
Tar man förra delen av artonhundratalet till utgångspunkt för jäm
förelsen blir bilden helt annorlunda. 

Således, tas endast tillgreppsbrottsligheten under 1800-talet i 
betraktande, tycks ganska stor enighet råda mellan forskarna om att 
denna sjunker fram mot århundradets slut. 

Den tyske forskaren Dirk Blasius sätter in nödkriminaliteten i ett 
större sammanhang och betonar dess politiska dimension. Han ser 
egendomsbrotten som en reaktion mot den framväxande, borgerliga 
staten och de ekonomiska och samhälleliga strukturförändringar, som 
detta innebär. Särskilt egendomsbegreppets omvandling från ett 
kollektivistiskt, mångtydigt, till ett individualistiskt, entydigt och 
borgerligt, anser Blasius vara centralt.57 

För Englands del pekar författarna till »Albion's Fatal Tree» i sitt 
förord på hur brotten under 1700-talet tycks öka parallellt med det 
stigande antalet bestämmelser och lagar, som den härskande klassen 
inför. Också här är det fråga om att skydda privategendomen och 
definiera förut gemensamma nyttjanderätter som stölder och belägga 
dem med ytterst hårda straff. Sådana aktiviteter som tjuvjakt och 
stölder av ved eller virke från skogen, vilket förut betraktats som 
ganska oskyldigt, bedöms nu som allvarliga brott, vilka kan få mycket 
stränga påföljder.58 

E P Thompson behandlar i »Whigs and Hunters» ungefär samma 
utvecklingsprocess. Han visar klart och tydligt på brottens karaktär 
av politiska handlingar och lagstiftningen som ett instrument i den 
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härskande klassens händer, men också på rättsväsendets relativt obe
roende ställning.59 

Den som emellertid satt in brottsligheten, och speciellt egendoms
brotten, i ett större politiskt och socialt sammanhang är framför allt 
fransmannen Michel Foucault. Enligt honom är den brottslighet som 
fängelserna »producerar» både önskvärd och nyttig för staten. Genom 
att den klart avgränsas och definieras kan den kontrolleras och bli 
ofarlig för staten och de härskande klasserna. Eftersom den framför 
allt tillskrivs de lägre skikten, kan de andra delarna av samhället i 
lugn och ro ägna sig åt att styra och skapa sig nya rikedomar med 
hjälp av mer eller mindre lagliga metoder. 

Strafflagstiftningen, fängelserna, brottsligheten och det omfat
tande polisväsende, som kan motiveras utifrån denna, är också en del 
av det maskineri varigenom hela befolkningen övervakas och kont
rolleras. Ett viktigt led i detta system utgör avskiljandet av brottslig
heten och brottslingen från vad Foucault kallar »den folkliga illegalis-
men». Att förhindra samarbete mellan lagbrytarna och folkets breda 
massa, att förekomma en solidarisering mellan dessa och de fattiga är 
nödvändigt för att nå detta mål. Brottslingen måste därför utmålas 
som en speciell sorts människa, mer eller mindre patologisk eller far
lig, som måste behandlas i särskilda inrättningar — fängelser.60 

Vad gäller England under 1800-talets andra hälft hävdar Gatrell 
bestämt, att staten och lagens handhavare verkligen lyckats få över
taget över brottslingarna, avskilt dem som grupp och bringat brotts
siffrorna att sjunka. Med hjälp av sin mer avancerade »teknologi» har 
ett veritabelt överfall ägt rum, som fått lagbrytarna i underläge.61 

Också i Sverige beskriver tillgreppsbrottsligheten under perioden 
1860-90 en tydligt sjunkande kurva. (Se diagram 4.) Detsamma gäller 
för utvecklingen i Malmöhus län, medan den i Västernorrlands län är 
mer ojämn och visar en uppgång vid periodens slut. Alla tre kurvorna 
har emellertid en markant topp vid 1860-talets slut. 

Beträffande relationen mellan lindriga egendomsbrott och grövre, 
dvs sådana som ådöms fängelsestraff, är den motsatt den för vålds
brotten. De grövre är långt fler än de ringare. Av de i medeltal cirka 
femtusen egendomsbrott, för vilka personer sakfälls varje år i Sverige 
under tiden 1866-70, utgör snatterierna endast en femtedel.62 I 
Malmöhus län är relationen ungefär densamma. Som nämnts sakfälls 
81 människor för snatterier 1869. Detta år är det totala antalet döm
da för egendomsbrott 367.63 

Att så stor andel ådöms fängelsestraff är en naturlig konsekvens 
av den stränga syn på egendomsbrotten som är rådande hos lagstif
tande och dömande myndigheter. Detta understryks ytterligare av 
det tilläggsstraff, som förlusten av medborgerligt förtroende utgör 
och som oftast åtföljer domen.64 
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Hur utvecklas då den lindriga egendomsbrottsligheten i malmö
området under åren 1865-69? De brott som framför allt faller under 
denna rubrik är de som lagen benämner snatterier, dvs stölder vars 
värde inte överstiger femton riksdaler. Straffet härför är böter, som 
högst kan uppgå till hundra riksdaler eller fängelse i, som mest, sex 
månader. Av de 81 stycken snatterier för vilka personer sakfällts i 
Malmöhus län 1869, straffas 60 med böter, 29 med fängelse och res
ten med annat straff.6^ De brott som här studeras är bötesbrotten. 
Dessa kan som bekant omvandlas till fängelse — om förövaren inte 
har pengar att betala med. Som tidigsure nämnts behandlas också 
smärre bedrägerier tillsammans med snatterierna. 

Totalt döms under femårsperioden 108 fall av lindriga egendoms
brott. Detta är en liten del av det totala antalet bötesbrott, cirka 5 %. 
Främst är det fråga om snatterier. Därefter kommer stölder av foder 
och skogsåverkan. I malmöområdet döms tolv fall av den förra typen 
och lika många av den senare.66 

Den årsvisa utvecklingen visar en klar stegring under år 1868 för 
malmöområdets del. Det är det år, som enligt skördestatistiken ger 
det sämsta utbytet i Malmöhus län.67 Dubbelt så många av egendoms
brotten är dömda vid häradsrätterna som i Malmö. Om hänsyn tas till 
att cirka tre gånger så många människor bor i de fyra häradena, blir 
dock konklusionen att den här typen av registrerade, lindriga brott är 
vanligare i staden än på landet- Fördelningen framgår av tabell 6. 

Tab 6. De lindriga tillgreppsbrotten i malmöområdet 1865-69 fördelade på de 
olika domstolarna. 

Domstol 1865 1866 1867 1868 1869 Totalt 
Oxie 0 0 1 4 5 10 
Skytts 1 5 2 3 3 14 
Torna 1 5 1 4 1 12 
Bara 8 6 6 12 4 36 
Malmö 5 4 4 11 12 36 
Summa 15 20 14 34 25 108 

Källa: Datalistor, baserade på respektive saköreslängder. LLA. 

De olika häradsrätterna har som synes ungefär lika många dömda 
brott utom Bara, som har tre gånger så stort anted, vilket i sin tur är 
lika med Malmös. Detta innebär att den registrerade tillgreppsbrotts
ligheten i Bara per invånare räknat är högre än i Malmö.6® Ett klart 
och tydligt utslag för år 1868 kommer också till synes i Bara. Dub
belt så många egendomsbrott registreras då som föregående år. Vid 
de andra landsbygdsdomstolarna kan inte alls samma entydiga upp
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gång skönjas. I staden Malmö stiger emellertid egendomsbrotten åren 
1868 och 1869 i ännu högre grad än i Bara. 

De registrerade, lindriga tillgreppsbrotten är således både relativt 
fler i staden Malmö under femårsperioden och ger kraftigare utslag 
för år 1868 än på landsbygden runtomkring med undantag för Bara 
härad. Försök till förklaringar kommer att göras i samband med ana
lysen av vilka människor det är som ställts till ansvar för brotten. 

Olaga fö rsäljning av alkoholhaltiga drycker 

Olaga försäljning av alkoholhaltiga drycker är ett brott, som före
kommer 209 gånger, vilket innebär att det utgör cirka tio procent av 
den lindriga brottsligheten under femårsperioden. Det är fråga om 
försäljning av brännvin, vin eller andra drycker med lägre alkoholhalt 
utan tillstånd eller under otillåten tid, t ex under sabbaten. De brott 
som gäller vin och liknande är något fler än brännvinsförseelserna. 
(Se tab 2.) 

Handeln med »brännvin och andra brända eller distillerade spiri
tuösa drycker» som det heter i 1855 års förordning, har tidigare varit 
mycket lite kringgärdad med bestämmelser. Brännvin »i hela fastager, 
större eller mindre» (fastage = fat) har fått säljas fritt. Försäljning för 
förtäring skall däremot endast ske på gästgiverier, värdshuskällare, 
spiskvarter eller liknande ställen, kvantiteter under en kanna (= 2,6 
liter) bara där mat finns att tillgå. Dock har jordbrukare rätt att sälja 
så små mängder som en fjärdedels kanna till sina arbetare.69 

I samband med att husbehovsbränningen stryps 1855 kommer 
också en mer ingående reglering av handeln med »spirituösa» drycker 
till stånd. Rent juridiskt indelas försäljningen nu i parti- och minut
handel samt utskänkning. Partihandel avser försäljning av kvantiteter 
över femton kannor. Bl a lanthandlare har rätt till detta. För minut
handel, dvs försäljning av mängder från femton kannor ner till en 
halv, fordras tillstånd av KB efter förslag av magistrat respektive 
sockennämnd (senare kommunalnämnd). Också för utskänkning, för
säljning av »hur små kvantiteter som helst», måste tillstånd på liknan
de sätt förvärvas. Gästgiverier berörs emellertid inte, de behåller auto
matiskt sina gamla rättigheter. Mat skall alltid finnas att tillgå, där ut
skänkning äger rum.70 

Böterna för brott mot alkohollagstiftningen är relativt höga. För 
olovlig utskänkning eller utminutering är de mellan femton och tret
tio riksdaler för första resan och fördubblas sedan successivt. Fr o m 
fjärde resan stadgas fängelsestraff från två månader upp till ett år. Ut
över detta avkrävs den skyldige en särskild avgift, som till skillnad 
från böterna inte går att omvandla till fängelse.7 

112 



Den årsvisa utvecklingen av bötfällningar för brott mot försälj
ningsbestämmelserna angående alkoholhaltiga drycker är intressant. 
Förseelserna vad gäller brännvin sjunker markant under åren 1867 
och 1868, i stort sett halveras de, medan de som rör vin och andra 
svagare drycker beter sig på diametralt motsatt sätt, de mer än fyr-
dubblas. (Se tab 2.) Hur skall denna skillnad förklaras? Med hänsyn 
till att fylleri anses avta med dåliga tider, så är det naturligt att tänka 
sig att den minskade efterfrågan leder till att även olovlig försäljning 
går ner och därmed färre brott registreras. Detta förutsatt, att relatio
nen brott — beivr anden fortsätter att vara densamma, vilket inte är 
självklart. Också poliser och dömande myndigheter kan tänkas rea
gera på dåliga tider, men att avgöra hur är svårt. Konsekvensen av 
ovanstående resonemang blir emellertid, att domarna för olaga bränn
vinsförsäljning »uppför sig» på ett förväntat sätt — de minskar i takt 
med fylleriet. Den allra största delen av de här brotten har begåtts på 
landsbygden: 67 fall mot 24 i Malmö. (Se tab 3.) Som redan framgått 
fälls överhuvud få personer för fylleri vid häradsrätterna, men år 
1868 är det inte någon enda. De båda typerna av förseelser reagerar 
således på likartat sätt under de besvärliga åren vid sextiotalets slut, 
vilket pekar på ett samband mellan dem och konjunkturerna. 

Frekvensen av den här typen av brott skiljer sig ganska mycket åt 
också mellan de olika landsbygdsdomstolarna, vilket framgår av 
tabell 7. 

Tab 7. Olaga försäljning av alkoholhaltiga drycker i malmöområdet 1865-69, 
fördelad på de olika domstolarna. 

Olaga brännvinsförsäljning Olaga försäljning av vin o dyl 
Domstol 1865 1866 1867 1868 1869 1865 1866 1867 1868 1869 Totalt 
Oxie 1 1 2 1 2 0 0 0 0 0 7 
Skytts 7 7 2 4 5 0 0 0 0 0 25 
Torna 3 9 4 4 8 0 0 0 0 0 28 
Bara 2 1 1 1 2 0 0 0 0 0 7 
Malmö 6 7 3 2 6 14 13 46 33 12 142 
Summa 19 25 12 12 23 14 13 46 33 12 209 

Källa: Datalistor, baserade på saköreslängder från respektive domstolar. LLA. 

Två av häradsrätterna, Skytts och Torna, har som synes cirka fyra 
gånger så många domar som de andra två, Oxie och Bara, under fem
årsperioden. Alla gäller olaga brännvinsförsäljning. En sänkning är 
skönjbar 1867 och 1868, här liksom i Malmö stad. Den stora skillna
den mellan de skilda landsbygdsdomstolarna kan förmodligen hän
föras till olika grad av nitiskhet hos länsmän och fjärdingsmän. Att 
siffrorna skulle spegla reella skiljaktigheter i laglydighet eller nykter
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het, förefaller mindre troligt. Skytts och Torna utgör inte något sam
manhängande vare sig geografiskt eller kulturellt område (jfr karta 
s QPf), i nte heller är den ekonomiska och sociala strukturen densam
ma. 

I Oxie fögderi, vartill Skytts härad också hör, finns ungefär lika 
många utskänkningsställen med regelrätta tillstånd som i Torna fög
deri, vilket i sin tur även innefattar Bara härad. Tolv respektive tret
ton platser har tillåtelse att utskänka brännvin. Dessutom finns tre 
stycken minuthandelsställen i Oxie fögderi och ett i Torna.7 ^ Lands
hövdingen klagar, som nämnts, i sina femårsberättelser dessutom över 
de många »s k bierstugor», som vuxit upp. De sägs fungera också som 
lönnkrogar och »föranleda oordningar». Dock är brännvinssupandet i 
avtagande, medan förbrukningen av rom, konjak, punsch och malt
drycker ökar, enligt hans bedömning.73 

Till skillnad från i vissa andra delar av riket är således både ut-
skänkning och utminutering tillåten på landsbygden i Malmöhus 
län.74 Härtill kommer ett okänt antal lönnkrogar. Förmodligen är 
det vissa resultat av deras verksamhet, som avspeglas i häradsrätternas 
siffror över olaga brännvinsförsäljning. 

De registrerade förbrytelserna mot bestämmelserna angående för
säljning av vin, öl och andra, mindre alkoholstarka drycker är helt 
och hållet begränsade till Malmö stad. Stegringen under de besvärliga 
åren 1867 och 1868 är klar och otvetydig. (Se tab 2.) De förseelser 
det är fråga om är exempelvis försäljning på otillåten tid, utan veder
börligt tillstånd, till förtäring på stället och liknande. I Malmö finns 
vid denna tid tjugo stycken utskänkningsställen och lika många 
minuthandelsställen med laga tillstånd att sälja »spirituösa» drycker. 

Olika förklaringar till ökningen av den här typen förseelser under 
dåliga tider kan tänkas. Om siffrorna speglar en reell stegring av kon
sumtionen, vilket vi inte vet, kan den tänkas bero på en förändring av 
dryckesvanorna. öl är billigare än brännvin och därför mer efter
traktat, då man har ont om pengar. En ökad förtäring och försäljning 
medför större risker för brott mot regler och bestämmelser. Något 
som ytterligare talar för en övergång till andra drycker än brännvin 
under missväxttider är, att de knappa råvarorna potatis och säd 
behövs till livsmedel. En tydlig minskning förmärks också i både an
talet tillverkningskannor och de från Malmö till andra inrikes orter 
avsända kvantiteterna år 1868. Följande år exporteras inte heller en 
endaste kanna brännvin härifrån.76 

Alla de bestämmelser som reglerar försäljningen och förtäringen 
av alkoholhaltiga drycker är av relativt nytt datum. År 1855 kom
mer, som nämnts den första, mer utförliga förordningen, som sedan 
ändras 1860 och 1863.7 7 Oklarhet angående tolkningen och tillämp
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ningen kan tänkas ha ökat antalet förseelser. Detta kan emellertid 
knappast vara någon helt relevant förklaring, eftersom inte brotten 
mot brännvinshandeln stiger — de sjunker i stället! — utan endast de 
mot vin- och ölförsäljningen. 

En ökad kontroll av bestämmelserna kring utskänkning och ut-
minutering under de svåra tiderna kan också tänkas medverka till att 
bötfällningarna stiger. De lägre klassernas besvärliga situation de här 
åren är omvittnad i flera källor. Understöden till de fattiga utökas, 
soppkokning och nödhjälpsarbeten anordnas och i både Malmö och 
Lund inrättas pantbanker, allt för att lindra nöden bland fattigfol
ket.78 Att under dessa omständigheter uppsikten över »arbetarklas
sens» dryckesvanor skärps, förefaller naturligt. 

Den ökade kontrollen i samverkan med en stegrad konsumtion är 
således den troligaste orsaken till det stigande antalet registrerade 
brott mot försäljningsbestämmelserna angående vin och andra 
drycker med lägre alkoholhalt under femårsperioden. 

Att inte ett enda fall av förbrytelse mot vin- och ölregleringarna 
registreras vid någon av häradsrätterna är egendomligt. Försäljnings
ställen finns bevisligen också på landsbygden för den här sortens 
drycker. Dock är det fråga om nymodigheter och häri ligger kanske 
en del av förklaringen. De svåra tiderna kan tänkas ytterligare ha för
dröjt genombrottet. 

Försuttet vite 

Ytterligare några typer av lindriga brott återstår att behandla. För
suttet vite har straffats i 139 fall under femårsperioden. Spridningen 
på olika domstolar framgår av tabell 8. 

Tab 8. Försuttet vite i malmöområdet 1865-69 och fördelningen på olika 
domstolar. 

Domstol 1865 1866 1867 1868 1869 Totalt 

Oxie 12 14 6 3 14 49 
Skytts 13 13 5 14 16 61 
Torna 3 0 1 0 0 4 
Bara 0 1 0 0 0 1 
Malmö 2 11 2 7 2 24 

Summa 30 39 14 24 32 139 

Källa: Datalistor, baserade på respektive saköreslängder. LLA. 
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Fördelningen är mycket ojämn mellan de olika domstolarna. Två 
av häradsrätterna, Oxie och Skytts, dömer så gott som alla lands
bygdsfallen och den allra största delen av det totala antalet. Försuttet 
vite är således en förseelse som är mer frekvent på vissa delar av 
landsbygden än i staden, av statistiken att döma i varje fall. I Oxie 
sjunker antalet fall 1867 och 1868 mycket tydligt, medan vid de 
andra domstolarna ingen klar tendens är urskiljbar. 

Vad innebär då försuttet vite? Med detta avses en påföljd för 
överträdelse av allmänna föreskrifter av något slag. KB har exempel
vis vidsträckt befogenhet att stadga vite för att upprätthålla allmän 
ordning och säkerhet, i synnerhet i sådana fall då i lag inte finns 
något stadgat ansvar. Även kommunalnämnd och domstolar kan före
lägga viten, t ex vid Underlätelse att vittna och i utsökningsmål. Olika 
slag av åverkan kan vara vitesbelagda. En typ av brott det här ofta är 
fråga om är försummad lagfart. 

Att rätta sig efter, respektive inte rätta sig efter, vitesföreläggan
den skulle kunna tolkas i termer av allmän laglydnad. Dock måste 
observeras, att möjligheterna till försummelser blir större desto fler 
bestämmelserna angående viten är. Härom föreligger inte heller några 
upplysningar. Utifrån laglydnadsaspekten skulle då de många själv
ägande bönderna i Oxie och Skytts härad vara mycket mindre lojala, 
i detta ords ursprungliga betydelse, än de många frälsebönderna i 
Torna och Bara eller stadsborna i Malmö. Försummad lagfart kan 
dock bara den som har råd att förvärva något, göra sig skyldig till. 
Häri ligger förmodligen förklaringen till de två bondehäradenas höga 
siffror. 

Som jämförelse kan nämnas, att vitesbrotten är nästan dubbelt så 
många i Medelpad, ett område med hälften så stor befolkning som 
malmöområdet. Relativt fler begås här i Sundsvedi än på den om-
kringliggande landsbygden. Dock är även här fördelningen mellan 
olika tingslag ytterst ojämn. Till skillnad från i malmöområdet sker 
en viss stegring av vitesbrotten under åren 1867 och 1868.7 9 

Försummelser av medborgerliga plikter 

Försummelser av medborgerliga plikter är ett brott som förekommer 
ungefär lika ofta som försuttet vite. Böter härför utdöms i 150 fedi. 
En tydlig sänkning av antalet sker åren 1867 och 1868. Hur fördel
ningen på olika domstolar ser ut framgår av tabell 9. 
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Tab 9. Försummelser av medborgerliga plikter i malmöområdet 1865-69 och 
fördelningen på olika domstolar. 

Domstol 1865 1866 1867 1868 1869 Totalt 

Oxie 0 0 0 0 0 0 
Skytts 0 1 0 0 0 1 
Torna 0 0 0 0 0 0 
Bara 0 0 0 1 0 1 
Malmö 47 31 11 22 37 148 
Summa 47 32 11 23 37 150 

Källa: Datalistor, baserade på respektive saköreslängder. LLA. 

Det här brottets stadskaraktär är alldeles tydlig. I stort sett 
samtliga fall döms vid rådstuvurätten i Malmö/Vilka typer av för
summelser är det då fråga om? Bristande gaturenhållning och fors
lande av »avträdesorenlighet» genom stadens gator på dagtid är 
vanliga brott, underlåtenhet att i rätt tid lämna uppgifter till mantal
skrivningen, ej iakttagit brandsynsföreskrifter eller olika byggnads
bestämmelser är andra exempel. Vad det gäller är således försum
melser av medborgerliga plikter, som inte avser avgifter, skatter, 
böter eller viten. 

Av siffrorna att döma tycks laglydigheten och känslan för plikter
na gentemot samhället bli mer intensiv under svåra år. Samma iaktta
gelse kunde göras vad gällde försuttna viten i Oxie. (Jfr tab 8.) Detta 
förutsatt att bötfällningarna någorlunda adekvat speglar det verkliga 
beteendet och att de övervakande myndigheternas kontroll är av 
samma intensitet hela tiden. 

Brottet 'försummelse av medborgerliga plikter' är, liksom många 
av ordningsbrotten, en naturlig konsekvens av det ökade antalet reg
ler och bestämmelser, som blir nödvändiga i och med tillväxten av 
folkmängden i städerna. Som synes, är ännu skillnaden alldeles klar 
mellan stad och landsbygd i detta avseende, i varje fall i malmöom
rådet. Som jämförelse kan nämnas, att i Medelpad är visserligen frek
vensen av det här brottet på landsbygden större, men den förseelse 
det oftast gäller är försummad snöplogning, framför allt i ett tingslag, 
Torp, vilket gör det hela till ett specialfall.80 

Brott mot rättsbalken 

Brott mot rättsbalken har förekommit i 81 fall, som dömts och regist
rerats. De förseelser det är fråga om är exempelvis falsk angivelse, 
obetänksamt eller ohemult åtal, falskt vittnesmål och utevaro från 
rätten. Det sista utgör det absolut vanligaste: 66 av samtliga domar 
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gäller detta beteende. Brotten mot rättsbalken är relativt jämt förde
lade över tiden, bortsett från år 1869, då en stegring sker. Hur vanliga 
brotten är vid de olika domstolarna visar tabell 10. 

Tab 10. Brott mot rättsbalken i malmöområdet 1865-69 och fördelningen på 
olika domstolar. 

Domstol 1865 1866 1867 1868 1869 Totalt 
Oxie 0 0 0 0 0 0 
Skytts 2 0 0 1 1 4 
Torna 6 10 5 5 16 42 
Bara 1 4 6 5 2 18 
Malmö 2 1 2 4 8 17 
Summa 11 15 13 15 27 81 

Källa: Datalistor, baserade på respektive saköreslängder. LLA. 

Spridningen över olika domstolar är som framgår mycket ojämn. 
Frekvensen vid Torna häradsrätt är långt högre än vid någon annan, 
Malmö stads domstol inräknad. Dock är det framför allt domarna 
åren 1866 och 1869, som drar upp talen. Bortses härifrån, så finns 
vissa likheter med frekvensen vid Bara häradsrätt och Malmö rådstu-
vurätt. Oxie har inga fall alls och Skytts endast fyra under hela fem
årsperioden. 

Att inte inställa sig vid domstolen då man är kallad, kan ses som 
ett tecken på bristande laglydnad. Till skillnad från vad fallet var med 
försuttna viten, är det nu Oxie och Skytts härad som framstår som de 
mest laglydiga. Detta tyder på att de här två typerna av brott har 
olika karaktär och begås av andra kategorier av människor. 

I Medelpad döms, som jämförelse, ytterst få för denna typ av 
brott, endast 25 stycken under hela femårsperioden. Också här är 
fördelningen vid olika domstolar ojämn.® * Med tanke på de långa av
stånden i norr kunde man kanske ha väntat sig, att fallen av utevaro 
skulle varit relativt fler i Medelpad än i malmöområdet. Detta är 
emellertid inte förhållandet. 

Sedlighetsbrott 

Den sista typen av brott som skall behandlas separat är sedlighets
brotten. De är relativt få, 41 stycken, och minskar kontinuerligt 
under femårsperioden. Alla utom fyra har avdömts vid landsbygds
domstolar. Hur fördelningen ser ut, framgår av tabell 11. 
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Tab 11. Sedlighetsbrott i malmöområdet 1865-69 och fördelningen på olika 
domstolar. 

Domstol 1865 1866 1867 1868 1869 Totalt 
Oxie 0 0 0 0 0 0 
Skytts 0 0 2 0 0 2 
Torna 7 9 5 4 1 26 
Bara 7 1 1 0 0 9 
Malmö 1 2 1 0 0 4 
Summa 15 12 9 4 1 41 

Källa: Datalistor, baserade på respektive saköreslängder. LLA. 

Sedlighetsbrotten består framför allt av lönskaläge, dvs sexuellt um
gänge mellan ogifta personer. Vid denna tid är det endast den man
liga parten som åtalas. Följaktligen finns bara fyra kvinnor bland de 
dömda. Vidare kan åtal bara ske, om mannen blivit lagsökt och dömd 

Ä 9 att betala underhåll till det barn, som blivit frukten av lönskaläget. 4 

Något fall av hor, dvs äktenskapsbrott, förekommer också. Som 
tabellen illustrerar är frekvensen mycket olika vid de skilda domsto
larna. Torna svarar för det övervägande antalet fall, men också här 
avtar de successivt. Därnäst kommer Bara, medan Oxie har inget och 
Skytts två fall. Malmö stad har fyra. 

Som jämförelse kan omtalas, att i Medelpad förekommer endast 
tre stycken fall under de undersökta fem åren.83 Att utifrån dom
stolsstatistiken sluta sig till att moralen i sexuellt hänseende vid 
artonhundrasextiotalets slut står så mycket högre i Norrland eller i 
Oxie, Skytts och Malmö än vad den gör i Torna härad, är säkerligen 
förhastat. I stället är siffrorna ett ypperligt exempel på hur domsto
larna kan »producera» brottsstatistik — eller låta bli. 

Fr o m den nya strafflagens tillkomst 1864 börjar i hela landet en 
allmän praxis utvecklas, som innebär att åklagarna underlåter att an
ställa åtal för lönskaläge. Utvecklingen går mycket snabbt och år 
1870 är antalet fällda i riket endast en femtedel av de dömda år 
1865.84 I Medelpad börjar tydligen praxis tillämpas nästan omgå
ende, likaiså i Malmö och ett par av de undersökta skånehäradena, 
medan man särskilt vid häradsrätten i Torna är mer betänksam inför 
det nya synsättet på dessa brott. 

Vad talen för lönskalägen således visar är inte förändringar i män
niskors beteenden utan i åtalspraxis. Denna i sin tur är avhängig de 
dömande myndigheternas normer och värderingar. Naturligtvis är 
dessa inte oberoende av det allmänna synsättet ute i samhället, men 
någon klar överensstämmelse behöver inte föreligga. 

Under artonhundratalets första hälft tillhör Malmöhus län de 
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områden i landet som har ett relativt stort antal utomäktenskapligt 
födda barn, medan större delen av Norrland har mycket få. På 1860-
talet sker emellertid en förändring och de norrländska talen börjar 
stiga. Västernorrlands siffra är nu 114 promille mot 104 för skåne
länet.85 Den tidigare skillnaden mellan norr och söderjkan ses mot 
bakgrunden av den kulturgräns, som etnologerna anser sig ha påvisat 
och som går ungefär vid Dalälven. I det norra, det s k fäbodområdet, 
är bl a ungdomens sexuella frihet större, vilket nattfrierierna är ett 
känt exempel på, medan normerna i detta avseende är strängare i de 
södra delarna av landet. Denna olikhet kan i sin tur sättas i samband 
med de skilda sociala strukturerna. I norr är samhället mer homo
gent, medan i söder gränserna mellan olika sociala skikt är mycket 
skarpa.86 

Den kartografering Jonas Frykman gör över frekvensen utom
äktenskapligt födda barn visar också, att dessa är vanligast i gods- och 
slättområden där den sociala skiktningen är stor, som t ex Skåne och 
Mälardalen. Mikrostudier har även visat, att det är de obesuttna kvin
norna, särskilt pigorna, som blir ogifta mödrar, ofta med flera oäkta 
barn.87 

Vad gäller förändringen i Norrland på 1860-talet och det succes
sivt stigande antalet oäkta barn, sammanfaller dessa företeelser med 
skogsindustrins genombrott. Det tidigare homogena bondesamhället 
slås sönder och splittras ekonomiskt och socialt. Den framväxande 
skogs- och industriarbetarklassen, som lever på mer tillfälliga inkoms
ter och har en osäkrare framtid, måste ofta vänta med att bilda familj. 
Samtidigt lever här kvar det gamla synsättet på förlovningen, överens
kommelsen om att ingå äktenskap, såsom den handling som i realite
ten konstituerar äktenskapet. Den kyrkliga vigseln är endast en for
mell bekräftelse. Med detta synsätt följer också att sexuellt umgänge 
före vigseln blir gängse. Studier över tiden för vigseln och första 
barnets födelse har visat, att detta beteende förekommer på många 
håll i landet och inte enbart är en norrländsk företeelse. När därför i 
samband med det industriella genombrottet familjebildningen skjuts 
upp och samtidigt det gamla sexuella beteendemönstret bibehålies, 
blir resultatet ett ökat anted utomäktenskapliga barn.88 

Ovanstående visar hur viktigt det är att ta hänsyn både till olika 
regioners ekonomiska, sociala och kulturella mönster och till hur 
dessa förändras över tiden. Bakom likartade statistiska siffror och 
kurvor kan helt skilda beteenden dölja sig. Vad gäller de små och 
sjunkande talen för sedlighetsbrott i malmöområdet under andra hal
van av 1860-talet jämfört med de ännu smärre i Medelpad, kan här 
möjligen skönjas en reminiscens av det tidiga artonhundratalets kultu
rella olikheter. Malmöområdets något högre tal skulle då vara en 
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reflex av den strängare synen på sexuella normavvikelser, medan 
Medelpads få tal speglar den större toleransen i norr. Att i båda områ
dena de registrerade brotten så gott som försvinner helt, demonst
rerar endast en förändring i rättspraxis som inte omedelbart är 
kopplad till människors ändrade beteenden. 

övriga brott 

Återstår att kort kommentera kolumnen »övriga brott». Totalt utgör 
de cirka hundra stycken. (Se tab 2.) Två framträdande grupper häri 
är nitton fall av djurplågeri och tolv av olaga jakt. Den sistnämnda 
brottstypen vittnar om skogvaktarnas och hejderidarnas nitiskhet i 
bevakningen av sina herrar godsägares marker. Bortsett från Bara 
härad finns mycket lite skog och även villebråd i det studerade områ
det. I skogslandskapet Medelpad bötfälls endast sju fall, dvs mindre 
än hälften jämfört med malmöområdet.89 Visserligen är övervak
ningen svårare i det glest befolkade norra området, men att tillgången 
på villebråd och därmed tillfällena till jakt, även olaga, är mycket 
rikare än i söder är ställt utom edit tvivel. Inget talar heller för att 
norrlänningar skulle vara mer laglydiga i detta avseende. 
Tvärtom omvittnas i norrländsk både muntlig och skriftlig tradition 
ofta synen på skogen som en allemans egendom. Även fallen av 
skogsåverkan är färre i norr än i söder, åtta respektive tolv.90 

Allt talar således för en diskrepans mellan brottsstatistik och 
verklighet också vad gäller olaga jakt och skogsåverkan, liksom be
träffande sexualbrotten. Bakom ligger med ail säkerhet också en skill
nad i synsätt mellan å ena sidan lagstiftande och dömande myndig
heter och å andra gemene man. Detta är inget unikt för Sverige. Tysk 
forskning har pekat på den allmänt omfattade föreställningen om den 
fattiges rätt att skaffa sig bränsle i skogen. I England har liknande 
resultat framkommit också vad gäller synen på jakträtten.91 

Den här typen av brott kan ses som ett uttryck för en kollision 
mellan gammal sedvana och kollektiva rättigheter å ena och det fram
växande borgerliga samhällets värnande om den individuella ägande
rätten å andra sidan. För Sveriges del demonstreras tydligt skärp
ningen i de lagstiftande myndigheternas synsätt vid denna tid, då år 
1875 skogsåverkan definieras som stöld och följaktligen blir belagt 
med strängare straff.92 

Den största gruppen brott bland »övriga» utgör skadegörelse, t ex 
fönsterinslagning. De uppgår till 45 stycken fall. Några domar för 
egenmäktigt förfarande och några för brott mot näringsfrihetslagen 
förekommer också. Två »rena» sabbatsbrott har beivrats. Däremot har 
i samband med olaga försäljning av alkoholhaltiga drycker, men även 
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för andra brott som t ex fylleri, straffet blivit förhöjt på grund av att 
förseelsen skett under sabbaten. 

Sammanfattning 

Den lindriga brottsligheten sjunker under åren 1867 och 1868, vilket 
är tvärtemot vad det totala antalet brott i riket och i Malmöhus län 
gör. (Se diagram 1.) Analysen har visat, att förklaringen till detta 
ligger på två olika plan. Dels förhåller det sig så, att det är nödårens 
stölder som framför allt orsakar stegringen i den totala brottskurvan, 
men eftersom dessa brott straffas med fängelse, finns de självklart 
inte med bland de lindriga brotten, bötesbrotten. Det antal snatte
rier, som registrerats och bötfällts, uppför sig emellertid alldeles på 
samma sätt som stölderna — de ökar år 1868, det svåraste året i 
malmöområdet. Q fr tabell 2.) Denna typ av egendomsbrott är dock 
alldeles för få för att åstadkomma något utslag på den »lindriga» 
brottskurvan i sin helhet. 

Dels är det så, att den direkta orsaken till sänkningen av brotts
talen är minskningen i antalet registrerade fyllerier och ordnings
förseelser. Dessa utgör tillsammans mellan en tredjedel och hälften 
av samtliga lindriga brott. Förs våldsförbrytelserna också hit, blir det 
hälften och mer därtill. Att dessa brottstyper sjunker vid dåliga tider 
har konstaterats också i andra länder. Orsaken anses ligga i den avta
gande dryckenskapen och därav följande mindre risk för att fällas för 
fylleri eller andra brott, som brukar begås i samband härmed — 
ordnings- och lindriga våldsförseelser. — S kilda brott uppför sig 
således på olika sätt allt eftersom konjunkturerna varierar. 

Försittande av viten och försummelser av medborgerliga plikter 
avtar under åren 1867 och 1868. Vad gäller försuttna viten är dock 
detta nästan enbart en konsekvens av det sjunkande antal förseelser 
som döms vid Oxie häradsrätt de här två åren. Inte vid någon enda av 
de andra domstolarna går någon sådan klar tendens att urskilja. Fallet 
är en ypperlig illustration till hur svårt det är att analysera och döma 
om en utveckling utifrån aggregerad statistik. 
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MÄNNISKORNA OCH BROTTEN 

Inledning 

I olika inlägg i debatten om Den sociala frågan framhålles gång på 
gång underklassens benägenhet för brottslighet. Det anses mer eller 
mindre som självklart, att brott är något som nästan enbart begås av 
de lägre klasserna. Denna åsikt stämmer väl överens med den allmänt 
förhärskande, nedvärderande synen på dessa samhällsskikt. Hur 
rimmar då detta med verkligheten? Går det att komma bakom statis
tikens abstrakta siffror eller måste människorna förbli fångna i dess 
stela kolumner? Kan vi veta något om de människor som ställs till 
ansvar för brotten? Under vilka villkor lever de? Från vilka samhälls
skikt kommer de? Vad har de för yrken, om de har några? Är de män 
eller kvinnor? Varifrån kommer de i geografiskt hänseende? Från 
landet eller från staden? Hurdan är deras ekonomiska situation? Kan 
de betala sina böter eller måste de gå i fängelse och göra bot med sin 
kropp? — Genom att söka svar på de här frågorna hoppas jag komma 
en bit närmre verkligheten och därmed också en del av lösningen på 
problemet om underklassens brottslighet och farlighet. 

En del av de här framställda frågorna går att besvara med hjälp av 
de uppgifter som saköreslängderna (bötesförteckningarna) ger. Vi 
kan tack vare en yrkesbeteckning eller titel av något slag oftast få en 
tydlig fingervisning om i vilket socialt skikt den bötfällde hör hemma. 
Den geografiska hemorten finns i regel också angiven och könet fram
går alltid. Den ekonomiska situationen går naturligtvis inte exakt att 
ange, men med hjälp av annat, deskriptivt källmaterial kan en unge
färlig uppskattning göras. Huruvida någon förmår betala sina böter 
eller ej, kan också vara en grov indikation på ekonomisk och social 
ställning. 

Många vetenskapliga undersökningar har pekat på den sociala 
faktorns avgörande betydelse vid studiet av brottslighet. Modern 
forskning framhåller, att tillhörighet till de lägre sociala skikten, för
utom manligt kön och relativt ung ålder, är det främsta kännetecknet 
på en person som begår en brottslig handling.1 Ofta tillkommer 
handikapp i form av dålig uppväxtmiljö och utbildning, låg lön, 
arbetslöshet samt besvärliga bostadsförhållanden. Idar Moglestues 
undersökning av cirka 4000 återfallsbrottslingar visar bl a på dessa 
sammanhang. Nils Christie, en annan norsk kriminolog, sammanfattar 
detta på följande lakoniska sätt: 
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»De er menn 
De er unge 
De er skoletapere 
De bor i byer 
De er sosiale tapere.»^ 

Nils Christie pekar också på den betydelse som ligger i själva defini
tionen av vad som är kriminellt beteende. Också modern engelsk, 
fransk och tysk forskning har framhållit det relativa och tidsbundna i 
begreppet brottslighet.3 Att studera brottslighet över tiden, dvs 
historiskt, blir därför mycket problematiskt. Innebörden i begreppet 
förändras ständigt. De som bestämmer denna innebörd är de lagstif
tande myndigheterna i ett land, vilka i regel är de samma som de 
makthavande. De nytillkomna lagarna blir således ett uttryck för sta
tens och därmed de styrande klassernas intressen, normer och värde
ringar. Särskilt i tider av ekonomisk, social och politisk strukturom
vandling kan stora skillnader uppstå mellan vad som av folket (och 
grundlagen) anses vara rätt och vad de nya lagarna och de dömande 
myndigheterna säger. Att bryta mot lagen, att begå brott, och att 
döma någon till fängelse, blir då också samtidigt politiska handlingar, 
ett ställningstagande för eller mot de nya makthavarna och deras lag. 
Flera forskare har demonstrerat denna kollision i rättsuppfattning 
särskilt vad gäller övergången från det feodala, mer kollektivistiska, 
agrara samhället till det kapitalistiska, individualistiska, »moderna» 
samhället. Speciellt åsikterna om egendomsrätten och tillgången till 
naturresurser har visat sig vara mycket olika.4 

Åtskilliga undersökningar har också visat hur rättsapparatens 
maskineri och den polisiära kontrollen verkar till de lägre klassernas 
nackdel. Verkningarna av dessa faktorer blir, att människor som till
hör dessa samhällsgrupper i högre grad riskerar att komma på kolli
sionskurs med den s k rättvisan. 

De resultat som VAC Gatrell och T B H adden kommit till för 
Englands del är av intresse i detta sammanhang. De visar, att medan 
brottslingarna vid artonhundratalets början i stort sett är represen
tativa för befolkningen i gemen, blir de mot seklets slut detta i allt 
mindre grad. Bl a stiger medelåldern, sjunker läs- och skrivkunnig
heten och återfall blir allt vanligare. De blir en allt mer specifik grupp 
med vissa, särskiljande karakteristika. Socialt tillhör de samhällets 
bottenskikt. Vad som orsakat denna förändring är bl a samhälls- och 
välståndsutvecklingen, som tagit bort de betingelser som förut kom 
gemene man att bryta mot lagen. Endast de allra mest betryckta och 
okunniga stjäl nu för att klara sig. Samtidigt effektiviseras rättsmaski
neriet och polisväsendet.6 

I en senare uppsats har, som redan nämnts, VAC Gatrell kastat 
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fram hypotesen, att det till stor del är just dessa två samverkande 
utvecklingslinjer, som ligger bakom de sjunkande talen för vålds- och 
egendomsbrott under artonhundratalets andra hälft. De som bryter 
mot lagen har sämre förmåga än förut att klara sig gentemot de allt
mer välriktade aktionerna från lagens representanter.7 De på 1830-
och 1840-talen så omskrivna och fruktade »classes dangereuses» tycks 
således vid århundradets slut vara en ganska liten, allt annat än smart 
skara av fattiga människor, som blir alltmer trängd av det framväxande 
effektiva, moderna samhället.8 

Mot denna bakgrund är det jag vill undersöka vilka människor det 
är, som ställs till ansvar för de lindriga brotten i malmöområdet 1865-
69. Går det att urskilja några särdrag, är det fråga om en speciell 
grupp eller är det gemene man, som hamnar inför rätta? 

De bötfällda i malmöområdet 1865-69 

I regel finns, som nämnts, en yrkesbeteckning eller någon annan 
benämning i saköreslängderna och fångrullorna, som gör det möjligt 
att i grova drag fastställa den sociala hemvisten för de bötesdömda. 
Endast för en och en halv procent saknas någon som helst beteckning. 
Yrkesvariabeln har så komprimerats till »social position», bestående 
av elva olika grupper, till skillnad från hundratalet yrkespositioner. 
Härigenom blir det lättare att få en överblick över den sociala struk
turen. Den indelningsprincip som använts för »social position» är i 
stort sett densamma som utarbetats av migrations forskarna i Uppsala.9 

På grund av ämnets natur har vi inom brottslingsprojektet haft som 
mål att hålla landsbygds- och stadsyrken åtskilda. Pigor och drängar i 
staden har därför förts till gruppen okvalificerade arbetare, medan 
deras systrar och bröder på landsbygden hamnat i positionen jord
bruksarbetare. Dock har vi inte delat upp de tre första sociala posi
tionerna på stads- respektive lantbor, vilket skulle resulterat i alltför 
små populationer. Vilka yrkesgrupper som förts till vilken social 
position kommer att framgå vid presentationen av de olika grupperna. 

Hur fördelningen på olika sociala positioner ser ut bland de 
bötesdömda i malmöområdet under femårsperioden framgår av 
tabell 12. 

Den sociala grupp som oftast är representerad bland de bötes
dömda är den som består av hantverkare och kvalificerade yrkesarbe
tare. Dessa svarar för tjugofem procent av fallen. Som framgår av 
tabellen har hantverksmästarna förts till gruppen småföretagare, 
social position två. Däremot finns gesällerna och lärlingarna med. 
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Tab 12. Fördelningen på social position och kön bland dem som dömts för 
lindriga brott i malmöområdet 1865-69. 

Social position Män % Kvinnor % Tillsammans % 

1. Storföretagare, 
högre tjänstemän 

32 1.5 0 0 32 1.6 

2. Småföretagare, 
hantverksmästare 

185 9.1 9 0.4 194 9.6 

3. Lägre tjänstemän 85 4.2 3 0.1 88 4.3 
4. Hantverkare, 

kval yrkesarbetare 
490 24.2 17 0.8 507 25.1 

5. Arbetare, sjömän 334 16.5 16 0.7 350 17.3 
6. Storbönder, 

arrendatorer 
67 3.3 0 0 67 3.3 

7. Åbor, torpare, 
husmän, fiskare 

298 14.7 8 0.3 306 15.1 

8. Drängar, pigor, 
soldater 

256 12.7 13 0.6 269 13.3 

9. Arbets- och fattig
hjon, inhyses 

34 1.6 35 1.7 69 3.4 

10. Hustrur, änkor 0 0 90 4.4 90 4.4 
11. övriga 47 2.3 4 0.1 51 2.5 

Summa 1828 90.4 195 9.6 2023 

Källa: Datalistor, baserade på saköreslängder från Malmö rådstuvurätt samt från 
domstolarna i Oxie, Skytts, Torna och Bara härad. LLA. 

Hustrur, änkor och barn har, då detta är möjligt, placerats i samma 
sociala fålla som mannen och en före detta yrkesutövare har förts dit, 
där han hörde som aktiv. Detta gäller generellt för all social positions
placering. I position tio finns de hustrur och änkor för vilka ingen 
upplysning alls finns om mannens yrke eller sysselsättning. 

Efter hantverkarna kommer tre grupper, som är representerade 
ungefär lika ofta. Det är okvalificerade arbetare—sjömän, åbor— 
torpare—husmän—fiskare och drängar—pigor—soldater, som vardera 
utgör cirka femton procent av de dömda. De tre sociala positionerna 
ett, två och tre, vilka närmast motsvarar vad som i dagligt tal kallas 
socialgrupp ett och två, svarar tillsammans för en ungefär lika stor 
andel. Storbönderna och arrendatorernas representation utgör endast 
tre procent, en siffra som jämställer dem med gruppen arbetshjon-
fattighjon—inhyses. Änkor—hustrur döms i fyra procent av fallen. 
Endast ett fåtal gånger saknas helt någon sorts benämning på den 
person, som ställs inför rätta, eller är den så obestämd att han eller 
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hon inte kan föras till någon av grupperna ovan. Båda dessa grupper 
har förts till position elva. 

Så många som nittio procent av dem som sakfällts för lindriga 
brott har således något slag av titel, som gör det möjligt att hänföra 
dem till en speciell yrkesgrupp. De flesta samhällsskikt är represen
terade, även de högsta. Endast ett fåtal, tio procent, har obestämda 
beteckningar som hustru, änka, mansperson och yngling eller tillhör 
de inhyses eller något slag av hjonkategori. Detta gör det berättigat 
att redan nu slå fast, att det inte är någon speciell grupp av befolk
ningen som döms för den här typen av brott. Denna slutsats ute
sluter dock inte, att det inom de olika positionerna kan vara vissa 
speciella grupper av människor, som fälls. Detta kommer att studeras 
så noggrant som möjligt. 

Hantverkarna 

Som redan nämnts dominerar hantverksgruppen bland dem som 
döms för lindriga brott under femårsperioden. Lite mer än hälften av 
dem, cirka 275 stycken, består av rena hantverkare. Som tidigare på
pekats, har mästarna förts till gruppen småföretagare. Av hantver
karna utan mästartitel utgörs gott och väl hälften av gesäller eller 
lärlingar, 155 stycken. Ett fåtal arbetare inom hantverk har registre
rats, åtta personer. Dessa har förts till social position fem: okvalifi
cerade arbetare. Skomakare, skräddare och snickare är tillsammans 
ungefär femtio stycken.10 Sedan gammalt bildar skomakarna och 
skräddarna de största — och de fattigaste — skråna.11 De övriga i 
social position fyra består av kvalificerade yrkesarbetare som t ex 
lokförare, maskinister, servitörer och vaktmästare. — Så gott som 
samtliga i den här sociala positionen är män. Endast sjutton kvin
nor har registrerats, alla utom fyra dömda i Malmö.1 ^ 

Hur de fällda domarna varierar över tiden och vid vilka domstolar 
de utfärdats, visar tabell 13. 

Tab 13. Social position 4 och dess lindriga brottslighet fördelad över tiden och 
på olika domstolar. 

Domstol 1865 1866 1867 1868 1869 Totalt 
Oxie 3 4 1 0 2 10 
Skytts 9 3 4 1 3 20 
Torna 2 3 1 3 12 21 
Bara 2 3 9 4 0 18 
Malmö 108 107 74 66 82 437 
Summa 124 120 89 74 99 506 

Källa: Datalistor, baserade på saköreslängder från respektive domstolar. LLA. 
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Det överväldigande största antalet av hantverkarna har som synes 
fått sin dom vid Malmö rådstuvurätt. Vid landsbygdsdomstolarna 
fälls i genomsnitt endast tre, fyra stycken per år. 

Hur överensstämmer då hantverkarnas andel av den lindriga 
brottsligheten med deras andel av befolkningen? Detta är av betydelse 
att veta för att kunna bedöma olika gruppers brottslighet — 
»farlighet». För att få en uppfattning om de olika gruppers storlek, 
som svarar mot de sociala positionerna, har SCB:s folkmängdstabeller 
för 1855 använts. Vissa förskjutningar har naturligtvis skett fram till 
1865, men de bör inte vara större än att 1855 års siffror kan använ
das för att ge en ungefärlig bild av de olika befolkningsgruppernas 
relativa storlek.13 Tyvärr svarar folkmängdstabellerna dåligt mot vår 
sociala positionsindelning, vilket ibland gör det ytterst svårt att 
företa jämförelser. Särskilt besvärligt är det med stadsgrupperna. 

I folkmängdstabellerna är hantverkargruppen uppdelad i mästare 
respektive gesäller och lärlingar. I saköreslängderna och fångrullorna, 
liksom för övrigt i kyrkoboksmaterialet, förekommer många hant
verkare utan vare sig den ena eller andra beteckningen. Det står bara 
skräddare, t ex. Det är dessa som tillsammans med gesällerna och de 
kvalificerade yrke s arbetarna bildar social position fyra och till vilken 
ingen direkt motsvarighet finns i folkmängdstabellerna. 

Mot bakgrund av reservationerna ovan skall dock den ungefärliga 
storleken av hantverkargruppen uppges enligt 1855 års folkmängds
tabeller. Totalt utgör den cirka åtta procent av befolkningen i malmö
området. Skillnaden är dock stor mellan stad och landsbygd. I Malmö 
är dess andel ungefär tjugo procent mot sex på landsbygden. Relatio
nen mellan mästare och gesäller skiljer sig också åt. I staden är gesäl
lerna omkring fyra gånger så många som mästarna, medan på lands
bygden grupperna är nästan lika stora. 

Hantverkarnas andel av totalbefolkningen i området är således 
avsevärt mindre än vad deras andel av den lindriga brottsligheten är — 
om man antar att mästarnas försvinnande till position två uppvägs av 
de kvalificerade yrkesarbetarnas tillkomst. (Någon sådan motsva
rande grupp finns inte i folkmängds tabellerna.) Emellertid bör 
påpekas, att hantverkarna, som huvudsakligen döms i Malmö, säker
ligen också till stor del hör hemma där, i likhet med vad som gene
rellt gäller för dem som döms här. Åttiotvå procent av de sakfällda 
vid rådstuvurätten med känd hemort är nämligen också bosatta i 
staden.14 Även om gesällerna är en rörlig grupp, bör emellertid hant
verkarnas brottssiffra i första hand jämföras med hur stor del de 
utgör av Malmös befolkning, vilken ju är betydligt större. — Dock 
inte så hög som deras andel av brottsligheten. 

Situationen för hantverkarna i Malmö tycks inte nämnvärt ha 
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påverkats vare sig av skråtvångets avskaffande 1846 eller den utvid
gade näringsfriheten 1864. Däremot har de förändrade produktions
förhållanden, som den tekniska utvecklingen och då framför allt 
maskinernas införande medför, stor betydelse för hantverkets villkor. 
Så t ex börjar skräddarna på 1850-talet få konkurrens från firmor, 
som säljer färdigsydda kläder och skomakaresymaskiner sänker från 
1860-talet behovet av anställda gesäller i yrket. Några färdigsydda 
skor tycks dock inte ha sålts i Malmö före 1870.15 

En tydlig nedgång är märkbar år 1868 både i Malmö och vid 
häradsrätterna vad gäller antalet domar. Tydligen reagerar de männi
skor det här är fråga om för dåliga tider på så sätt att de begår färre 
brott. Eller förhåller det sig så, att de övervakande och kontrolle
rande myndigheterna blir mer överseende? En undersökning av vilka 
förseelser som hantverksgruppen ställs till ansvar för, kan kanske 
kasta nier ljus över problemet. Tabell 14 visar de lindriga brott 
som människorna i social position fyra dömts för. 

Tab 14. Social position 4 och dess lindriga brottslighet i malmöområdet 
1865-69, uppdelad på kön. 

Brottstyper Män Kvinnor Totalt 

Våldsbrott 78 2 80 
Tillgreppsbrott 9 0 9 
Bedrägeri 9 0 9 
Försuttet vite 12 0 12 
Försummade med
borgerliga plikter 

30 0 30 

Olaga brännvins
försäljning 

12 2 14 

Olaga vinförsäljning 35 6 41 
Brott mot rättsbalken 20 0 20 
Fylleri 130 2 132 
Ordningsbrott 130 4 134 
Sedlighetsbrott 1 0 1 
övriga 24 1 25 

Summa 490 17 507 

Källa: Datalistor, baserade på respektive saköreslängder. LLA. 
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Mer än hälften av gruppens brottslighet består som synes i fylleri-
och ordningsbrott. Våld är den typ som sedan är vanligast. Det 
lindriga våld som det här är fråga om begås, som tidigare visats, ofta 
under rusets påverkan och det är därför naturligt att siffran för detta 
är relativt hög. Förbrytelser mot reglerna angående försäljning av 
alkoholhaltiga drycker gör sig också en del från hantverkargruppen 
skyldiga till. Mest är det fråga om olaga vinförsäljning och häri är 
kvinnor inblandade i ovanligt hög grad. Försummade medborgerliga 
plikter, försuttet vite och brott mot rättsbalken är andra förseelser 
som bötfällts. Inte en enda kvinna, enbart män, har dömts för de här 
slagen av brott. För egendomsbrott har arton män ställts till ansvar 
och fällts. I hälften av fallen rör det sig om bedrägerier av något slag. 
Ett enda beivrat sedlighetsbrott finns i hantverkarnas brottsregister. 

Eftersom fyllerier och ordningsförseelser utgör hantverkar-
gruppens vanligaste brott och dessa rent generellt sjunker vid dåliga 
tider, är det rimligt att dra slutsatsen, att det är en minskning i den 
här typen av förbrytelser som orsakar den sjunkande brottskurvan 
åren 1867 och 1868. De som inom hantverkargruppen svarar för 
hälften av fyllerierna är gesällerna. En närmre undersökning av vilka 
det är som sänker sin brottslighet visar också, att det framför allt är 
gesällerna i Malmö. Deras brottstal under femårsperioden ser ut så 
här: 44, 39, 16, 15 25. Det fåtal som dömts vid häradsrätterna upp
visar däremot inte alls någon känslighet för konjunkturer. Detta 
gäller även i stort sett för de övriga ur den här gruppen som dömts på 
landet. Vad beträffar de andra som fällts vid rådstuvurätten, hant
verkare i gemen och kvalificerade yrkesarbetare, går deras brottstal 
också ner, särskilt 1868, men inte alls så markant som gesällernas. 
Det konjunkturkänsliga brottet fylleri är inte heller så vanligt bland 
dem som bland gesällerna. 

Det är således främst de gesäller som vistas i Malmö, som demonst
rerar känslighet för de svåra åren vid sextiotalets slut. Det är dock 
inte alldeles säkert, att det är de bofasta gesällerna som blir mer åter
hållsamma med sitt supande. Det kan också vara så, att det är de som 
kommer vandrande som har mindre pengar att spendera på dryckjom 
och följaktligen löper mindre risk att gripas för fylleri. Eller också är 
det överhuvudtaget färre som besöker Malmö de här två åren. Till 
skillnad från övriga dömda, så hör de som bötfällts för fylleri till en 
del hemma på platser utanför Malmöhus län, mestadels orter i Syd
sverige. Det är rimligt att tänka sig, att i denna rörliga grupp åter
finns även en del gesäller. 

Någon statistik över antalet vandrande gesäller som besöker Malmö 
finns inte. Dock pekar visst källmaterial på att de blir fler under 1860-
talet.16 Inget talar därför för en minskning i tillströmningen av gesäl-
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1er till staden vid sextiotalets slut. Tvärtom är det troligt att en ökad 
rörlighet blir följden av de svåra åren och sökandet efter utkomstmöj
ligheter och den samtidigt pågående omstruktureringen av närings
livet. 

Siffrorna visar också på en tydlig skillnad mellan land och stad. 
De som fått sin dom i Malmö reagerar klarare inför sextiotalets 
»svagår» (s om det heter i Norrland) än de dömda vid häradsrätterna. 
Som tidigare påpekats går det emellertid inte att sätta likhetstecken 
mellan dömd i staden och stadsbo. Regeln vid svensk rättsskipning 
är som bekant, att dom skall fällas där brottet begåtts. Följaktligen 
kan en del av dem som fällts vid rådstuvurätten i själva verket vara 
tillresta lantbor. Dock talar den markanta olikheten i reaktionssätt 
för att det verkligen är fråga om människor med skilda levnadsvillkor 
som döms vid de olika domstolarna. 

Vad ordningsbrotten beträffar begås dessa överhuvud i mycket 
större utsträckning än fyllerierna på landsbygden. Ungefär en tredje
del döms vid häradsrätterna mot endast ett tiotal av fyllerierna. (Se 
tab 3.) Att hantverksgruppen svarar för en del av de »lantliga» ord
ningsbrotten är därför ett rimligt antagande. 

Något som är alldeles klart är, att det är stadshantverkarna som 
gör sig skyldiga till olovlig vin- eller ölförsäljning, eftersom några 
sådana förseelser överhuvudtaget inte sakfälls vid någon enda av 
landsbygdsdomstolarna. Likaså kan gesällerna helt fritas från den här 
typen av brott, liksom för olaga brännvinsförsäljning. Det är således 
hantverkarna i gemen och andra kvalificerade yrkesarbetare som 
måste ställas till ansvar här. Bland kvinnorna som döms, finns bl a 
några jungfrur och mamseller som gjort sig skyldiga till otillåtet 
öppethållande av bierstuga och försäljning på förbjuden tid, detta 
utan utskänkarens vetskap. 

Försummelser av medborgerliga plikter gör sig få gesäller skyldiga 
till. Detsamma gäller försittande av vitesföreläggande och brott mot 
rättsbalken. Också här är det de mer etablerade hantverkarna och 
yrkesarbetarna som är ansvariga. Som tidigare påpekats saknas helt 
kvinnor bland dem som fällts för dessa brott. — I varje fall bland 
hantverkarna har således de här förseelserna en prägel av högstatus
brott. På samma sätt tycks det förhålla sig med förbrytelserna mot 
alkohollagstiftningen, där inte heller någon gesäll är representerad 
bland de dömda. 

Våldsbrott finns däremot till en viss del på gesällernas repertoar, 
vilket är naturligt med tanke på deras höga frekvens av fylleri. De 
svarar för en fjärdedel. En av de två kvinnor som döms är hustru eller 
änka till en gesäll. (Den andra är skomakarhustru eller -änka.) Av de 
nio tillgreppsbrotten är gesällerna skyldiga till fyra, medan de endast 
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har ett bedrägeri på sitt samvete. 
De slutsatser som kan dras efter ovanstående genomgång av hant

verkarnas brottslighet i malmöområdet under en femårsperiod är, att 
den uppvisar en tydlig differentiering mellan olika kategorier inom 
gruppen. Gesällerna, som är yngre och inte så etablerade, har ett 
speciellt mönster bestående av framför allt fylleri och en del ordnings-
och våldsbrott. Några snatterier har de också på sitt konto. Däremot 
gör de sig knappast alls skyldiga till försummelser av vi ten eller med
borgerliga plikter, inte heller till brott mot rättsbalken eller mot alko
hollagstiftningen. För dessa typer av förbrytelser svarar framför allt 
de utbildade hantverkarna och de kvalificerade yrkesarbetarna. 

Det tycks således förhålla sig så, att vissa slag av brott i större ut
sträckning begås äv^människor med fastare förankring i samhället, 
medan andra förövas av yngre, mer rörliga personer, förmodligen 
också med mindre ekonomiska resurser. Denna senare grupp är följ
aktligen även mer känslig för svängningar mellan goda och dåliga 
tider. 

Arbetarna 

Den sociala grupp som näst efter hantverkarna åsamkat sig flest 
domar, 350 stycken, är de okvalificerade arbetarna. Hit har också sjö
männen förts. De uppgår till 32 personer. Som tidigare nämnts, finns 
i social position fem ett fåtal arbetare i hantverk, åtta stycken. Den 
ojämförligt största delen består av människor titulerade »arbetskarl» 
eller arbetare med något prefix före som anger yrkesområde, t ex 
cigarrarbetare, fabriksarbetare, slakteriarbetare. Totalt uppgår de till 
233 stycken. Den resterande gruppen, ett sjuttiotal, består av drängar 
och pigor i staden. Kvinnornas andel av den här sociala positionen är 
mycket liten. Endast sexton stycken finns registrerade, alla utom en 
dömda i Malmö. 

Hur arbetarnas lindriga brottslighet fördelar sig på de olika dom
stolarna över tiden demonstrerar tabell 15. 

De sexton kvinnorna fördelar sig årsvis på följande sätt: 
5, 2, 6, 2, 1. Liksom hantverkargruppen har arbetarna till allra största 
delen fått sina domar vid rådstuvurätten i Malmö. Endast en sjunde
del är sakfällda vid någon av häradsrätterna. Skytts har exekverat 
flest domar, medan Oxie och Torna bara har fem dömda vardera. 
Fördelningen över tiden skiljer sig däremot klart från hantverkarnas. 
Medan dessas brottstal sjönk, stiger arbetarnas år 1868. Detta gäller 
för majoriteten, dem som stått inför rätta i staden. För dem som 
dömts vid landsbygdsdomstolarna faller siffran detta år. 
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Tab 15. Social position 5 och dess lindriga brottslighet fördelad över tiden och 
på olika domstolar. 

Domstol 1865 1866 1867 1868 1869 Totalt 
Oxie 0 1 2 1 1 5 
Skytts 4 7 2 0 2 15 
Torna 1 2 1 1 0 5 
Bara 1 3 3 1 2 10 
Malmö 63 64 59 71 58 315 

Summa 69 77 67 74 63 350 

Källa: Datalistor, baserade på saköreslängder från respektive domstolar. LLA. 

Hur stämmer då arbetarnas andel av den lindriga brottsligheten 
med deras del av befolkningen i området. Eftersom både antalet 
dömda arbetare och antalet av dem som uppges i 1855 års folk
mängdstabeller är så ytterst litet vad gäller landsbygden, lämnas de 
här åt sido. För Malmös del kan en preliminär siffra på mellan tjugo
fem och trettio procent räknas fram, vilket betyder att arbetarnas 
brottslighet i motsats till hantverkarnas är proportionellt mindre än 
vad befolkningsandelen är. 

För att mer ingående kunna diskutera arbetarnas brottslighet 
måste vi veta vilka brott de blivit fällda för. Detta framgår av tabell 16. 

Arbetarnas brottsregister domineras av fyllerier, som utgör en 
tredjedel av deras samtliga brott. Därnäst kommer ordningsförseelser, 
uppgående till ungefär en fjärdedel. Lindriga våldsförbrytelser följer 
sedan. De är hälften så många som brotten mot ordningen. Olaga 
vinförsäljning och tillgreppsbrott utgör i sin tur hälften av våldsbrot
ten, medan försummade medborgerliga plikter är något färre. Knap
past några arbetare döms för försuttet vite, brott mot rättsbalken 
eller brännvinsförsäljningsreglerna, lika lite som för sedlighetsbrott. 

Den bild vi här fått av arbetarnas brottslighet liknar i högre grad 
gesällernas än hantverkarnas i gemen. Fylleriets dominans och den 
nästan totala frånvaron av vissa brottstyper, som försuttet vite, brott 
mot rättsbalken och brännvinshandeln, är densamma. Detta är också 
ett rimligt resultat, eftersom gesällernas levnadsvillkor kan antas vara 
mer liknande arbetarnas än vad hantverkarnas i gemen är. Dock är 
ännu vid denna tid skillnaden stor vad gäller social status och rang 
mellan en hantverkargesäll och en vanlig, outbildad arbetare, liksom 
avstånden fortfarande är stora inom skrået mellan mästare, gesäller 
och lärlingar. Hantverkarna kallar sig gärna »herrar» för att markera 
sin överlägsenhet gentemot den simple »arbetskarlen». I den bild
ningscirkel, som 1848 kommer till stånd i Malmö, liksom på flera 
andra orter i landet, och i den »Arbetareförening», som startas 1867 
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Tab 16. Social position 5 och dess lindriga brottslighet i malmöområdet 
1865-69, uppdelad på kön. 

Brottstyper Män Kvinnor Totalt 

Våldsbrott 45 2 47 
Tillgreppsbrott 23 1 24 
Bedrägeri 2 1 3 
Försuttet vite 5 0 5 
Försummade med 18 1 19 
borgerliga plikter 
Olaga brännvins 2 0 2 
försäljning 
Olaga vinförsäljning 18 8 26 
Brott mot rättsbalken 5 0 5 
Fylleri 118 0 118 
Ordningsbrott 91 2 93 
Sedlighetsbrott 1 1 2 
övriga 6 0 6 

Summa 334 16 350 

Källa: Datalistor, baserade på respektive saköreslängder. LLA. 

för att ersätta den snabbt avsomnade bildningscirkeln, är hantver
karna, och speciellt gesällerna, de ledande. De relativt få arbetare som 
blir medlemmar, förhåller sig passiva. Det är först med fackföre
ningarnas bildande, som klyftan mellan de två grupperna börjar 
utfyllas.17 Medverkande härtill är naturligtvis också skråhantverkens 
successiva degradering. 

Tydliga skillnader även gentemot gesällernas brottsprofil finns 
emellertid. Egendomsförbrytelserna är fler men inte bedrägerierna. 
De är färre, liksom brotten mot alkohollagstiftningen och ordnings
förseelserna. Då arbetarnas brottslighet i olikhet med hantverkarnas 
stiger under år 1868, ligger det nära till hands att fråga vilka brott det 
är som orsakar stegringen. De brott som rent generellt ökar i under
sökningsområdet är egendomsförseelser och olaga vinförsäljning. 
Eftersom arbetarna svarar för en relativt stor del, ungefär en fjärdedel, 
av dessa, är det rimligt att anta att det är de här brotten som medver
kar till uppgången i deras brottskurva. 

De som inom arbetargruppen till allra största delen gör sig skyldiga 
till egendomsbrott är arbetarna i gemen, som svarar för tjugoen 
stycken. Resten är två sjömän och en stadsanställd dräng eller piga 
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ansvariga för. Den olaga vinförsäljningen domineras inte av arbetare i 
lika hög grad. Sexton arbetare är dömda härför, de övriga skyldiga är 
drängar eller pigor i staden. 

Det är intressant att jämföra brottsprofilen för arbetaren i malmö
området med arbetarens i Medelpad. I norr är fylleriet ännu mer 
dominerande än i söder. Fylleri- och ordnings brott utgör tillsammans 
82 procent av arbetarnas lindriga brottslighet i Medelpad, medan 
motsvarande siffra i malmöområdet är 61 procent. Däremot är egen
domsbrotten fler bland arbetarna i söder, sju procent, mot endast 
hälften i norr.18 Arbetarna vid sågverken i Medelpad är till största 
delen unga, ogifta säsongsarbetare, som lever under miserabla för
hållanden i nerlusade baracker. Deras fylleri blir en flykt från tristes
sen, den enda som står till buds. Samtidigt uppfattas den här stora 
anhopningen av »lösa» arbetare som ett hot — de står inte under 
någon husbondes direkta kontroll som t ex drängar och pigor och de 
är många. Oron kommer bl a till uttryck i landshövdingens ämbets-
berättelser från den här tiden och den gäller inte bara fylleriet och 
ordningsförseelserna utan man är också rädd för upplopp. Som en 
följd härav skärps den samhälleliga kontrollapparaten och polisernas 
och ordningsvakternas antal och aktivitet ökar. Kulmen nås som 
bekant vid Sundsvallsstrejken, då militär inkallas för att upprätthålla 
ordningen.19 De högre fylleritalen i norr kan således ses som ett 
resultat både av arbetarnas eget beteende, att de söp är otvivelaktigt, 
och samhällets skärpta reaktioner mot detta beteende. 

Från år 1872 finns en bedömning av arbetarna vid Kockums 
Mekaniska Verkstad, gjord av en engelsk ingenjör för engelska intres
senters räkning. Han finner att männen här är »stadiga, hederliga och 
tillgivna sina arbetsgivare, inte inställda på förändringar utan samlade 
i familjer ... och bosätter sig i grupper. Detta är stort hinder för 
inblandning från utanförstående agitatorer».20 Som synes en tavla 
helt motsatt den som oftast målas upp av förhållandena i sundsvalls
distriktet vid samma tid. Klart framgår både rädslan för revolutionärt 
sinnade arbetare och att familjeliv uppfattas som en garanti gentemot 
detta. En stabil arbetare, omgiven av sin familj och arbetskamrater, 
tros vara immun mot påverkan från agitatorer, »som skapa missnöje 
mellan arbetsgivare och de anställda, något som vi i det förflutna ha 
bevittnat i England under lång tid».21 

De besuttnas, arbetsgivarnas, ständiga rädsla för att arbetarnas 
»missnöje» skall ta sig våldsamma uttryck i »förändringar», är som 
synes en internationell företeelse. Hur arbetarnas sinnelag antas vara, 
ingår som en viktig ingrediens i bedömningen av ett företags värde. 

Hur rimmar då den brottsbild, som den officiella statistiken ger, 
med vad vi vet om levnadsvillkoren för arbetarna i malmöområdet vid 
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den här tiden? Det är inte möjligt att i detta sammanhang ge någon 
utförlig beskrivning, endast några antydande drag skall tecknas. 

I sin historik över Malmö fattigvård kan Oscar Bjurling inte undgå 
att beröra också arbetarnas förhållanden — det är ju dessa som till 
stor del utgör föremålet för fattigvårdens omsorger. Det är en mycket 
mörk bild av 1860-talets Malmö som tecknas: ekonomisk stagnation, 
arbetslöshet och låga löner. Enligt stadsläkarens rapporter är fattig
domen allmän och arbetaren har knappt råd att äta sig mätt. Trots 
detta, betonar han, är ärligheten mycket stor bland de utarmade. De 
svaga skördarna 1867 och 1868 gör att livsmedelspriserna stiger än 
mer och arbetarnas villkor förvärras. Fattigvårdsutgifterna fördubblas 
sedan sextiotalets början. I sin analys av orsakerna till den besvärliga 
situationen pekar fattigvårdsstyrelsen på följande faktorer: den stora 
befolkningsökningen, arbetslösheten, som tvingar familjefäder att 
lämna hemmet för att söka arbete på andra orter, de låga löner, som 
många arbetsgivare betalar, den dåliga förtjänsten för kvinnor som 
syr handskar framhålles särskilt, och lösaktigheten, som får till följd 
att unga, friska och arbetsföra kvinnor söker fattighjälp, eftersom de 
inte kan ta tjänst på grund av det hinder ett oäkta barn utgör. Slut
ligen betonas de höga livsmedelspriserna.22 

Skulden läggs dock inte helt på den fattige arbetaren. Fattig
vårdsstyrelsen gör även arbetsgivarna ansvariga för nödläget. Anmärk
ningsvärt är också, att samhällets plikt att hjälpa de nödlidande även 
om situationen är självförvållad betonas. Denna ståndpunkt är inte så 
alldeles vanlig vid denna tid. Malmö stad anordnar också nödhjälps
arbeten — hamnbassängen utvidgas — och på privat väg ordnas så att 
varm soppa kan serveras de arbetslösa under vintern.23 

Vittnesbörden om malmöarbetarens prekära situation vid sextio
talets slut tycks enstämmiga. Att den fattiga delen av befolkningen, 
dit ju arbetarna hör, uppskattas till tre fjärdedelar av stadens hela 
folkmängd gör inte den mörka bilden ljusare.24 Det kan således 
konstateras, att förhållandena är sådana att de gynnar uppkomsten av 
en nödkriminalitet. De snatterier som registreras, rimmar helt med 
ett beteende som vid denna tid har belagts både i Sverige och andra 
länder. (Jfr kap om Den lindriga brottsligheten.) I Malmö är det till 
och med så, att de små talen väcker förvåning hos myndighetsperso
ner som har kunskap om de svåra levnadsvillkor, som arbetarna i 
staden vid denna tid är underkastade. 

Men inte desto mindre är det tydligen så, att arbe tåren till skill
nad från hantverkaren reagerar på de dåliga tiderna med att begå fler 
egendomsbrott, medan hantverkare i stället minskar på sitt drickande. 
Indirekt pekar detta på att arbetaren i Malmö lever under hårdare 
villkor än vad hantverkaren gör. Detta har också bekräftats av det 
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skriftliga källmaterialet. Även brottsbilden i övrigt ger stöd åt denna 
slutsats. 

A bor—torpare—husmän—fiskare 

På tredje plats vad gäller brottsbelastning kommer social position sju. 
Hit har förts åbor, torpare, husmän och fiskare. Åbor och torpare har 
i projektet kodats in på samma plats, vilket i och för sig är naturligt, 
då den kamerala betydelsen av begreppet 'åbo' är en brukare av 
annans jord, vanligen kronans, under i regel ärftlig besittningsrätt, 
»stadgad åborätt», som den juridiska termen lyder. En granskning av 
excerperingsblanketterna visar att antalet åbor är långt fler än 
torparna. Då inte en enda vare sig »bonde», »landbo», »landbonde» 
eller »frälsebonde» påträffats i saköreslängderna och endast någon 
enstaka »hemmansägare», »lantbrukare» och »jordägare», måste slut
satsen bli att benämningen åbo används både om självägare och 
brukare av annans jord, såväl krono- som frälse-. Någon enstaka gång 
återfinns också beteckningen frälse—åbo. Eftersom just i Oxie och 
Skytts härad kronojorden varit omfattande, fastän största delen på 
1860-talet är friköpt, är det inte så egendomligt att den gängse 
benämningen på kronojordens brukare, nämligen »åbo», fortsätter att 
användas även sedan denne blivit självägare.25 

Även om åborna inte kodats in på samma plats som torparna, 
hade det således varit omöjligt att i saköreslängderna skilja själv
ägande bönder från krono- respektive frälsebönderna. I social position 
sex, bönder, återfinns således endast storbönderna, de med de 
nymodiga titlarna »lantbrukare» och »hemmansägare» men också 
arrendatorer av större gårdar. Dessa kallas omväxlande för »lant
brukare» och »arrendator». Den avgörande skillnaden mellan position 
sex och sju är således inte ägandeförhållandet utan storleken på den 
gård som brukas. 

Social position sju består av 178 åbor eller torpare, varav åtta 
anges som före detta, 75 husmän och 52 fiskare, varav en före detta, 
samt ytterligare en person. Sammanlagt blir det 306 människor. 
Endast åtta stycken av dem är kvinnor. 

Den siffra som kan räknas fram ur 1855 års folkmängdstabeller 
för den här landsbygdsgruppens andel av befolkningen i malmö
området är ungefär trettiofem procent. Deras lindriga brottslighet 
står inte alls i proportion härtill. Ser man närmre på de enskilda grup
perna, kan om åbor—torpare konstateras, att dessa utgör cirka tjugo
två procent av invånarna, vilket kan jämföras med en andel av den 
registrerade lindriga brottsligheten på nio procent.26 Husmännen på 
ungefär tio procent svarar för fyra procent. De båda grupperna är 
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således ungefär lika lite brottsliga av de här siffrorna att döma. 
Vad gäller fiskarna anger folkmängds tabellerna endast skärbönder 

och ett fåtal fiskare knutna till godsen. Av andra källor att döma, 
som kommer att visas längre fram, är detta endast en liten del av dem 
som livnär sig på fiske, varför en jämförelse blir meningslös. 

Fastän den här positionens medlemmar så gott som helt och 
hållet är bosatta på landsbygden, har en hel del av dem fått sina 
domar vid rådstuvurätten i Malmö. Domfrekvensen framgår av 
tabell 17. 

Tab 17. Social position 7 och dess lindriga brottslighet fördelad över tiden och 
på olika domstolar. 

Domstol 1865 1866 1867 1868 1869 Totalt 

Oxie 11 8 6 6 12 43 
Skytts 14 21 5 14 9 63 
Torna 11 15 15 7 24 72 
Bara 10 6 2 11 4 33 
Malmö 20 21 13 23 18 95 

Summa 66 71 41 61 67 306 

Källa: Datalistor, baserade på respektive saköreslängder. LLA. 

Kvinnornas domar har följande årsvisa fördelning: 2, 2, 1, 3, 0. Vad 
gäller gruppen som helhet intar år 1867 en viss särställning. Vid tre av 
domstolarna, Malmö, Skytts och Bara, sakfälls detta år det minsta 
antalet personer, medan vid Torna år 1868 har den lägsta siffran. 
Oxie har samma låga tal båda dessa år. I Malmö och i Bara däremot 
fälls de flesta domarna forden här gruppen året 1868. Två tredjedelar 
av de här lantborna har fått sina domar vid landsbygdsdomstolar. En 
knapp tredjedel har stått inför rätta i Malmö. Vid häradsrätterna vari
erar antalet domar relativt mycket. Skytts har t ex dubbelt så många 
som Bara, trots att antalet invånare är ungefär lika stort i de båda 
häradena. Torna härad och Malmö stad har ungefär samma folk
mängd. Inte desto mindre exekverar rådstuvurätten fler domar, och 
detta över så gott som enbart lantbor. Tydligare kan inte den urbana 
miljöns »brottsgenererande» och brottskontrollerande betydelse 
illustreras. 

Ett studium av vilka brott som position sju ställts till ansvar för 
ger ytterligare upplysningar. Brottsprofilen skiljer sig, som tabell 18 
visar, i väsentliga avseenden från de två tidigare behandlade grupper
na. Det viktigaste är den nästan totala frånvaron av olaga vinförsälj
ning och den låga frekvensen av fylleriförseelser. Även ordnings
brotten är relativt få. Förklaringen härtill är inte svår att finna. Olaga 

138 



Tab 18. Social position 7 och dess lindriga brottslighet i malmöområdet 
1865-69, fördelad på kön. 

Brottstyper Män Kvinnor Totalt 

Våldsbrott 45 0 45 
Tillgreppsbrott 20 2 22 
Bedrägeri 9 0 9 
Försuttet vite 39 0 39 
Försummade med 16 0 16 
borgerliga plikter 
Olaga brännvins 32 0 32 
försäljning 
Olaga vinförsäljning 1 0 1 
Brott mot rättsbalken 16 0 16 
Fylleri 31 0 31 
Ordningsbrott 65 5 70 
Sedlighetsbrott 1 0 1 
övriga 23 1 24 

Summa 298 8 306 

Källa: Datalistor, baserade på respektive saköreslängder. LLA. 

försäljning av drycker med låg alkoholhalt har överhuvudtaget inte 
beivrats vid någon av häradsrätterna under undersökningsperioden. 
Det är ett typiskt stadsbrott. Försäljningen av sådana här drycker är 
också mest vanlig i staden vid den här tiden. (Jfr kap Den lindriga 
brottsligheten.) Också fylleriet är ett brott som främst hör staden till, 
även om det någon gång kan förekomma vid landsbygdsdomstolarna. 
Ordningsbrotten är likaså mest frekventa vid stadsdomstolen, men de 
är vanligare än fylleriet vid häradsrätterna. Position sju svarar för 
ungefär hälften av alla de ordningsförseelser, som överhuvudtaget 
avdöms vid landsbygdsdomstolarna. Detta brott är också det vanli
gaste av dem som den här sociala gruppen döms för. Den typ det 
oftast är fråga om är smädliga yttranden, okvädingsord eller äre
kränkning. Slagsmål och ofredanden kan också förekomma men inte 
särskilt ofta. Långt större frekvens har misshandel, vilket emellertid 
faller under rubriken »våld». Någon gång kan bland ordningsförseel
serna den tidstypiska förbrytelsen »olovligen beträtt statens inhäg
nade jernbana» dyka upp. 

Hur ser då fördelningen av ordnings- och fylleriförseelser ut inom 
de olika delgrupperna av social position sju? Fiskare är de som oftast 
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dömts för fylleri, i tolv fall, medan den största gruppen, åborna— 
torparna, endast har elva domar på sitt konto. De övriga svarar hus
männen för. De flesta ordningsbrotten däremot, trettiosju stycken, 
har åborna—torparna begått. Två kvinnor finns häribiand. Av de 
tjugotre fiskare som fällts är en kvinna, medan två återfinns bland de 
dömda husmännen. 

För de cirka femtio fiskare som sakfällts för något lindrigt brott 
är således fylleri- och ordningsbrott de vanligaste. Resten utgörs 
nästan helt av våldsbrott. Ingen fiskare har gjort sig skyldig till något 
egendomsbrott. 

En tredjedel av åborna—torparnas brottsbelastning består av för
summelser av viten och medborgerliga plikter samt brott mot rätts -
balken, typer som knappast återfinns sills på fiskarnas eller hus
männens lista. Åborna—torparnas våldsförbrytelser är tjugofem 
stycken, medan egendoms- och brännvinsförsäljningsbrott uppgår till 
cirka tio och de övriga till fjorton. 

Husmännens brottsprofil slutligen, skiljer sig både från fiskarnas 
och åborna—torparnas. Den domineras av tjugo domar för olaga 
brännvinsförsäljning och femton för egendomsbrott. Sex våldsför
brytelser och lika många försuttna viten samt nio »övriga», förutom 
de nämnda fylleri- och ordningsförseelserna, fullbordar bilden av hus
männens brottslighet. 

Gruppen »övriga» förekommer relativt ofta både bland åborna— 
torparnas och husmännens brott. Ungefär hälften av dem, fyrtiofem 
stycken, består av olika slags skadegörelse, framför allt åverkan, 
medan resten utgörs av djurplågeri, olaga jakt eller fiske, anordnande 
av lotteri, dans eller spel utan tillstånd samt egenmäktigt förfarande. 
Hälften av dessa brott har dömts vid landsbygdsdomstolarna. 

Åbor, torpare, husmän och fiskare har helt olika brottsregister. 
Åborna—torparnas består till största delen av ordningsbrott, försum
made viten och medborgerliga plikter samt brott mot rättsbalken, 
husmännens av olaga brännvinshandel och egendomsbrott och 
fiskarnas, slutligen, av fyllerier, ordnings- och våldsförbrytelser. Av 
brottsprofilerna att döma är husmännen den grupp som är mest illa 
ute vid den här tiden — det är de som begår de flesta egendoms
brotten. Fiskarna döms däremot ofta för fylleri och liknande förse
elser, som de säkerligen ådrar sig, när de skall sälja sin fisk i Malmö. 

Också åborna och torparna bötfälls för dessa brott i stor utsträck
ning, men de begår även ganska många som är förbundna med en viss 
position i samhället: försummelser av viten och medborgerliga plikter. 
Vi erinrar oss att också hantverkarna hade en avsevärd del av den här 
brottstypen på sitt konto. 

Är då den bild som position sjus brottslighet antyder en rimlig 
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spegling av deras reella förhållanden vid den här tiden? Hur ser de här 
människornas levnadsvillkor ut? Mellan år 1815 och 1870 mer än för
dubblas antalet självägande bönder i Malmöhus län, medan brukare 
av andras hemman minskar med cirka en fjärdedel. Bakom denna 
utveckling ligger främst skiftet och de avsöndringar och hemmans
klyvningar, som sker i samband härmed, men också omstruktureringen 
av godsens drift och avhysningen av frälsebönderna samt de omfat
tande skatteköpen. Dessa avsevärda förändringar i ägandeförhållan
dena är också en del av den sociala och ekonomiska strukturomvand
ling, som äger rum vid den här tiden, och som får till följd allt mer 
ökande sociala klyftor inom bondegruppen. Denna utveckling för
stärks ytterligare av det faktum att det är de mindre gårdarna som 
styckas sönder, medan de större i regel bibehåller sin areal eller till 
och med utökar den.^ 

Som redan framgått är det de mindre och medelstora bönderna, 
som under benämningen åbor återfinns i social position sju, medan 
de större ägarna och arrendatorerna inryms i position sex. Vad gäller 
åbornas ställning och levnadsvillkor så är de ytterst svåra att bedöma, 
eftersom så olika typer av bönder ingår. Såväl självägande som krono-
och frälsebönder finns med i denna grupp. Till yttermera visso är vill
koren inom de tre olika kategorierna mycket skilda. Frälsebönderna 
t ex, är dels sådana som fått sitt hoveri förändrat till penningarrende 
eller en fixerad dagsverksskyldighet eller en kombination av båda, 
dels sådana som fortfarande lever kvar under bördan av en obegränsad 
dagsverksplikt. 

Att många av dessa frälsebönder inte är tillfredsställda med sina 
villkor vittnar den s k frälsebonderörelsen om, vilken griper omkring 
sig, först i Kristianstads län men sedan också i Malmöhus', under åren 
1866-69. Bönderna hävdar under ledning av sin »advokat», en f d 
korpral Samuel Tullberg, att de har rätt att friköpa sina gårdar, efter
som dessa i själva verket är kronogods, som på orätta vägar kommit i 
adelns händer. De vägrar göra dagsverken och även sedan deras ansök
ningar avslagits, fortsätter en del härmed. Vräkningar blir följden, i 
vissa fall under överinseende av militär. En kvinna, Mätta Mårtens
dotter spelar också en viss roll som böndernas ledare. Hon och en 
fem, sex bönder beger sig till och med till Stockholm för att direkt 
inför kungen lägga fram sin sak. De vägras tillträde, men med hjälp av 
en skånsk riksdagsman lyckas de till slut få audiens. Resultatet blir 
magert: kungens porträtt och pengar till resan hem. Inte heller en 
riksdagsmotion om utredning av hur det egentligen förhåller sig med 
äganderätten når sitt mål. Den avslås, dock med ytterst knapp majo
ritet.28 

I sina memoarer hävdar landshövding von Troil, att frälsebön
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dernas villkor, »ehuru på det ena stället mera betungande än på det 
andra, i allmänhet icke voro tryckande». Dock medger han att de van
ligen befinner sig i ett »afhängighetstillstånd», som hos de flesta 
alstrar »slöhet och likgiltighet». En bidragande orsak ytterligare är 
deras osäkra kontrakt, som gör att de omedelbart kan vräkas. Två års 
dåliga skördar har dessutom försatt dem i skuld till sina herrar och 
ännu mer förvärrat deras läge. Det är därför de »tanklösa» bönderna 
kunnat bli »vilseförda» av de »framställningar», som Tullberg och hans 
»fanatiska» medhjälpare »framdukade».^^ 

Trots von Troils försök att förneka att frälsebönderna hade några 
berättigade anledningar till sitt handlande, de var endast tanklösa och 
vilseförda, ger hans egna upplysningar i själva verket upphov till rakt 
motsatta slutsatser. Beroendeförhållandet, den osäkra besittnings
rätten, det varierande behandlingssättet vid de olika godsen, de dåliga 
skördarna och skuldsättningen vittnar mycket klart om att många av 
frälsebönderna verkligen hade all anledning att försöka förbättra sina 
levnadsvillkor. Och även om von Troil skulle ha rätt i att de ekono
miska villkoren inte är så betungande, så präglas den sociala och 
psykologiska miljön av förhållanden, vars negativa verkningar lands
hövdingen själv medger. David Gaunt har i sin studie över familjen 
Trolles frälsebönder i Lödde köpinge och Borgeby under 1700-talet 
tydligt demonstrerat detta. Trots drägliga ekonomiska villkor är de 
mänskliga och sociala relationerna i de två socknarna karaktäriserade 
av konflikter och problem.30 

Liksom adeln i Skåne behåller prästerskapet vid övergången till 
Sverige sina gamla privilegier, stadfästa 1723. Häri innefattas bl a rätt 
till »äckor och arbete» av underlydande gårdar. Detta innebär, att de 
bönder som arrenderar kyrkohemman har obegränsad dagsverksskyl
dighet, dvs är hoveribönder. Så t ex har åborna i byn östra Torn, 
tillhörig biskopen i Lund, arbetsplikt till dennes gods, Helgonagården, 
fram till år 1855, då biskop Henrik Reuterdahl avskaffar hoveriet och 
i stället inför bestämda arrendeavgifter. Reuterdahl ger i sina memoa
rer en skildring av hoveriet och dess verkningar, som mycket påmin
ner om von Troils och den av Gaunt refererade prästen Severin 
Schlüters. Trots att arrendatorernas villkor är sådana att de borde bli 
förmögna, inträffar motsatsen. De och deras drängar och pigor är för
sumliga med arbetet, lata, liderliga och super för mycket brännvin. 
Men, de kan när som helst vräkas och, framhåller biskopen: »Av detta 
kan förstås, huru välstånd för dem var nästan omöjligt.» Det är även 
»allom veterligt», att allmogen på biskopsgodset är den sämsta »både 
i ekonomiskt och moraliskt hänseende» på hela den skånska slätt
bygden.31 

östra Torns allmoge har även tidigare låtit tala om sig. Ar 1838 

142 



anhåller nämligen samtliga åbor hos Konungen om att få skattköpa 
sina arrendehemman. De får avslag och vägrar därför »en för alla och 
alla för en» att göra några dagsverken. Utmätningar och slutligen 
vräkningar av tjugotvå hushåll blir följden. Böndernas motpart och 
den som utan misskund låter lagen ha sin gång är biskop Wilhelm 
Faxe. Han beskrivs av åborna med följande hatfulla ord som »den edit 
förmående prydligt dekorerade prelaten».32 

Frälsebonderörelsen på 1860-talet är som synes inte unik. Även 
för östra Torns del kan de pågående skatteköpen bland kronobön
derna ha varit en inspirationskälla, liksom den danska bonderörelsen. 
Dessa »rörelser» vittnar mycket tydligt om att överhetens bedömning 
av frälsebönderna och deras gelikar som en skock lata och likgiltiga 
varelser är felaktig. Kraven på en självständig ställning, att få friköpa 
sina gårdar, uthålligheten och sammanhållningen i kampen för detta 
mål talar ett helt annat språk. — Men att i vardagen låtsas vara passiv 
är en för bönderna lyckosam överlevnadsstrategi. 

Vad gäller kronoböndernas gårdar kan även de vara av olika stor
lek och med varierande arrendevillkor. Också kronobönderna får 
utgöra hoveri till kungsgårdar och slott, t ex i form av transporter av 
gödsel och byggnadsmaterial. Vid Flyinge kungsgård gör bönderna 
dagsverken till år 1814, vid Alnarp fram till 1830-talet. Hoveriarbetet 
vid Malmöhus slott kunde vara omfattande. Ar 1844 utreds hoveriet 
till kungsgårdarna och det avlöses efterhand av utförliga kontrakt 
med klart fastställda regler för vad som skall presteras. Vid skatteköp 
upphör inte hoveriplikten. Häri ligger kanske en av förklaringarna till 
att skatteköpen i Skåne går så relativt långsamt. Det är först sedan 
friköpen betydligt underlättats år 1848, som de tar fart. — Också 
mellan självägande bönder finns avsevärda diskrepanser vad beträffar 
storlek och avkastning. Malmöhus län tillhör, som redan nämnts, de • Q Q 
delar av landet där hemmansklyvningen går längst. 

Den enda något så när säkra slutsats om åbornas levnadsvillkor 
som kan dras är, att en avsevärd social och ekonomisk distans bör 
existera mellan å ena sidan »hoa»-bönderna på frälsegodsen och å 
andra sidan självägarna och de före detta kronobönderna i Oxie och 
Skytts härad, där adelsväldet aldrig varit starkt. 

Torparna i Skåne är till största delen s k dagsverkstorpare, vilket 
innebär att de huvudsakligen betalar sitt arrende med ett fastställt 
antal dagsverken. Ibland kan huvudgårdens ägare dessutom i kont
raktet ha förbehållit sig rätten till ett obestämt antal dagsverken mot 
betalning, dvs en sorts beslöjat hoveri. Det fastställda antalet arbets
dagar kan variera allt efter torpets storlek. För en ordinär frälse-
torpare är det ofta en eller två i veckan, på egen kost, men även fyra 
till sex kan förekomma. Bondetorpen, som i regel är mindre, har inte 
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alltid dagsverksskyldigheten exakt reglerad. Ofta får torparen också 
maten på bondgården, när han arbetar av sitt arrende. — Mellan sex 
och tolv tunnland åker och ungefär hälften så mycket äng är en 
vanlig torpstorlek i Skåne, därtill kommer en del andra förmåner, 
som t ex rätt till bete eller bränsle.34 

Antalet torpare har ökat kraftigt under artonhundratalets första 
hälft fram till omkring 1860, då de är omkring 5.000 i Malmöhus län. 
Fr o m 1860-talet börjar emellertid en minskning. Orsakerna är bl a 
den intensivare spannmålsodlingen och övergången till modernare 
redskap, som får till följd att mer och mer jord dras in till huvud
gårdarna. Dessa brukas sedan med hjälp av statare eller daglönare. År 
1900 har antalet torpare minskat till hälften mot I860.35 

De skånska torparnas ställning är svår att bedöma. Mycket liten 
forskning finns. Dagsverks bördan kan som framgått på sina håll 
urarta till hoveri, dvs obegränsad skyldighet att arbeta på huvud
gården, visserligen mot betalning men i regel till en lön under den 
gängse. Själva torpet är vanligen upptaget på sämre jord, utmärker 
eller ännu inte uppodlad jord. Upplåtelsetiden kan vara på livstid 
eller kortare tid, t ex femton eller trettio år. Vid de sörmländska 
gods, som Ulf Jonsson undersökt, är kontrakten vanligen ställda på 
uppsägning, vilket innebär att de kan sägas upp med ett och ett halvt 
års varsel. Brott mot någon paragraf i kontraktet kan leda till omedel
bar avhysning. Försummelse att fullgöra arrende förpliktelserna är 
naturligtvis ett sådant brott, men också ett oordentligt leverne, fylleri, 
uppstudsighet eller underlåtelse att vara »hörsam och lydig uti ... vad 
honom befalles», som det heter i ett skånskt torpkontrakt, kan få 
omedelbar vräkning till följd.36 

Karaktäristiskt för torparens ställning tycks således vara en osjälv
ständighet, skapad av dagsverks bördan, och en otrygghet och under
lägsenhet till följd av osäkra besittningsregler och i vissa fall föröd
mjukande uppförande bestämmelser. Visserligen framhålles, särskilt 
från artonhundratalets första del, att de bäst ställda bonde torparnas 
förmåner och ekonomiska förhållanden ger dem en ställning i jäm-
bredd med somliga bönder.3^ Sammanhanget jämförelserna görs i 
ställer dem dock i en tvivelaktig dager — det är för att framhålla det 
fördärvliga i en långtgående he mm ans klyvning som ruinerar det förut 
besuttna bondeståndet. 

Redan under 1700-talet har det från godsägares och prästers håll 
pläderats för torparens företräden framför annat tjänstefolk — hans 
torp och hans familj gör honom mindre benägen att flytta och mer 
beroende av sin husbonde. Under lantbruksmötena vid artonhundra
talets mitt upprepas de här synpunkterna.38 Som tidigare framgått, 
är temat också mycket vanligt i 1830- och 1840-talens debatt om 
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Den sociala frågan. Här framställs torparen som den idealiske jord
bruksarbetaren, flitig, hederlig, trogen och tillgiven sin husbonde, 
som i sin tur i sin patriarkala nåd beskyddar och sörjer för honom. 
Detta i kontrast till den moderne statkarlen, som är lat, supig och 
sedeslös, totalt i avsaknad av känslor för sin arbetsgivare och ständigt 
flyttande från gård till gård. Följaktligen blir han också utfattig och 
faller socknen till last. Samma övervägande ljusa bild av torpsystemet 
målar Nils Wohlin upp i »Emigrationsutredningen». Där kontrasterar 
han det framför allt mot backstugusittarna och de inhyses. Som stöd 
för sin uppfattning pekar han främst på dess moraliska överlägsenhet 
och gör sig till talesman för torparklassens bevarande — »en hel sam
hällsklass af värdefull kvalitet är stadd i stark decimering», utropar 
han dramatiskt.39 

Som synes är det framför allt arbetsgivare med patriarkala värde
ringar, som hävdar torparsystemets välsignelsebringande verkningar 
för husbonde och underlydande. Verklighetsbeskrivningarna är gjorda 
i ett bestämt syfte och de blir därför mindre övertygande. Det enda 
som stärks är tron på systemets fördelar — för arbetsgivarna. 

Frågan om torparnas levnadsvillkor står delvis olöst kvar. Kont
raktens vittnesbörd och t ex Alfred Kämpes halvt dokumentära 
noveller ger dock en bild, där de mörka partierna överväger. Att vill
koren varierar regionalt och tom från gård till gård, är kanske 
onödigt att påpeka. Likaså inverkar utsiktspunkten — från en statares 
horisont kan de ibland te sig som en dröm. 

Åbornas och torparnas brott förmedlar en bild av människor med 
en viss f örankring i samhället. Âborna, som utgör majoriteten av de 
dömda, innefattar personer för vilka i varje fall detta konstaterande 
kan antas gälla, trots de många skillnader som i övrigt föreligger. Så 
här långt finns således en överensstämmelse mellan brottsbilden och 
verkligheten. I övrigt får brottsbilden ses som en del av dokumenta
tionen om den här gruppens villkor, i varje fall vad gäller förhållan
dena i malmöområdet under 1860-talets andra hälft. 

Husmännens brottslighet, där egendoms- och brännvinsförsälj-
ningsbrott dominerar, pekar som redan sagts på nödkriminalitet. 
Stämmer detta med vad vi vet om deras levnadsvillkor vid denna tid? 

Till skillnad från torparen har husmannen, som är den skånska 
motsvarigheten till den uppsvenske backstugusittaren, i regel inte 
någon jord att tala om vid sitt hus, som liksom torparens vilar på ofri 
grund. Sin försörjning får han i regel från tillfälligt dagsverksarbete. 
Husmännen utgör en sorts reservarme', som kommer väl till pass vid 
jordbrukets högsäsong. Däremot är möjligheterna till arbete mer 
osäkra under vintern och blir det i ännu högre grad, då tröskverken 
under artonhundratalets andra hälft börjar ersätta den manuella slag
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tröskningen, som sedan gammalt varit ett typiskt husmansarbete 
vintertid. Husmannens existens är överhuvud mer otrygg än torparens, 
både vad gäller bostad och arbete. Eftersom han i regel inte är knuten 
till gården genom något kontrakt, kan hem också lättare vräkas. 

Även socialt är husmannens situation underlägsen torparens. När 
soldattorpen dras in, tar den indelte soldaten ett par steg nedåt på 
den sociala skalan, då han hamnar bland backstugusittarna, proletär
klassen framför andra, enligt Gustaf Utterström.41 Nils Wohlins 
avsky för detta »folkelement» är mycket tydlig. Han ser backstugorna 
som en ytterst olycklig form »för den tjänande klassens själfständig-
hetssträfvan» och sätter helt tilltro till de samtida uttalanden, som 
menar att såväl »bristande fysiska och sedliga egenskaper» som 
moralisk ansvarskänsla och »ekonomiska betingelser» felas denna folk
klass. Den står lägst inom allmogebefolkningen, långt under lagstadda 
tjänare och torpare och utgör på grund av sin »rekrytering af lösa och 
tjufaktiga folkelement ... en fara för grannskapet». Att upplåtelserna 
av backstugor varit en viktig orsak inte bara till pauperiseringen utan 
också till brottsligheten på den svenska landsbygden, finner Wohlin 
vara säkerställt.42 

En förklaring till Wohlins negativa teckning av backstugusittarna 
är hans patriarkala grundsyn. Dessa människor är »lösa», de lyder inte 
under någon husbonde eller legostadga som tjänstefolket eller 
statarna. Inte heller är de som torparna knutna till, och därmed bero
ende av, gårdsägaren genom några kontraktuella band. Som synes är 
det alldeles samma värderingar som framförs från konservativt håll i 
1830- och 1840-talens debatter om Den sociala frågan. 

I likhet med torparna har husmännen ökat kraftigt under 1800-
talets första del och liksom vad sker med torpen börjar husmans
ställena rivas ut efter århundradets mitt med anledning av bl a den 
intensifierade spannmålsdriften. Av Wohlins siffror att döma minskar 
dock inte husmännen så kraftigt som torparna utan bibehåller i stort 
sett sin numerär fram till slutet av artonhundratalet. Sten Carlssons 
bedömning är dock att en minskning har påbörjats redan före 1870.43 

Tendensen hos jordbrukarna att mer och mer gå över till daglönare 
gör att behovet av husmännens arbetskraft kvarstår. Nya sysselsätt
ningsmöjligheter öppnas efterhand också vintertid i sockerfabriker, 
brännerier och stärkelsefabriker fram mot århundradets slut.44 

En viktig förutsättning för att husmännen skall kunna överleva är 
att också hustru och barn deltar i familjens försörjning. Särskilt viktigt 
blir dettai missväxttider, då arbetet vid jordbruket för mannen tryter. 
Förutom traditionella kvinnorgöromål som kardning, spinning och 
vävnad samt allehanda hjälpedagsverken i bondehushållet, deltar hus
manskvinnorna också i jordbrukets tunga utomhusarbeten. Från 
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1850-talet vittnas dessutom om att de arbetar tillsammans med 
männen i torvmossarna med att frakta bort torv. Av gammalt har 
husmännen och inhysesfolket i vårt land, liksom de fattiga i många 
andra länder, rätt att, då skörden är bärgad, gå och plocka kvar-
lämnade ax på åkrarna. Ibland förmenas dem dock denna rätt, efter
som jordägaren vill utnyttja spillsäden som föda åt sina gäss.45 

Detta är ett utmärkt exempel på hur gamla sedvanerättigheter, 
härstammande från bysamfällighetens dagar, kommer i konflikt med 
det moderna jordbrukets krav på rationellt utnyttjande av jorden och 
den individuella äganderätten. Det är dock inte första gången detta 
skett. Då enskiftet ägde rum och fälader och andra gemensamma 
marker delades upp mellan jordägarna, miste de jordlösa många av 
sina gamla sedvanerättigheter. Bl a försvann deras möjligheter att mot 
en ringa ersättning beta sina gäss tillsammans med byns flock och gås
karl. I stället måste de husmän, torpare eller andra småbrukare, som 
vill hålla gäss, nu hyra in dem hos någon större lantbrukare eller gods
ägare med tillgång till betesmark. I regel är det fråga om hälftenbruk, 
dvs beteshållaren får hälften av de utlejda gässen som betalning för 
betet. Ett annat, mer osäkert sätt är att släppa ut gässen och låta dem 
beta längs diken och vägrenar.46 Jämfört med förhållandena före 
skiftet innebär dessa villkor en klar försämring för de jordlösas del. 

Att det sedan är mycket sällan som husmannen eller någon annan 
obesutten har råd att behålla en gås för eget bruk, vittnar vältaligt om 
deras ekonomiska situation. Varken dunbolstrar eller gåskött hör 
hemma i den värld som är den obesuttnes.47 

För Englands del diskuterar J A Sharpe kollisionen mellan de 
fattigas sedvanerättigheter och jordägarnas »moderna», individualis
tiska rättsuppfattning i sin uppsats »Enforcing the Law in the Seven-
teenth-Century English Village».48 

Att skaffa bränsle är ett stort problem för de jordlösa, särskilt i 
slättbygder. Ett sätt, som är lika universellt som axplockningen, är 
att ta till vara de gödselkokor, som kreaturen lämnat efter sig. Först 
måste man gå och vända dem för att de skall torka, sedan forslas de 
hem. Bor man nära havet, kan tången tas till vara och tjäna som 
bränsle. Både detta och axplockningen är sysslor, som framför allt 
kvinnor och barn ägnar sig åt. Att vakta gäss är ett vanligt arbete för 
barn från sju års ålder. Att hålla smygkrog är ett annat över hela riket 
vanligt sätt för husmansfolket att skaffa sig en liten inkomst. Tiggeri 
är inte ovanligt. Ofta är det barnen som skickas ut i detta ärende.49 

Husmännens sätt att skaffa sig sin försörjning vittnar tydligt om 
deras stora fattigdom. Uppgifterna om deras bostäder, backstugor 
eller andra små hus, ofta med jord- eller lergolv och belägna på sank
mark, stärker uppfattningen om deras svåra situation. Vid dåliga tider 
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måste deras villkor ännu mer ha förvärrats. Att under sådana omstän
digheter alla utvägar att hålla nöden från dörren kommer till använd
ning, också sådana som lagen belägger med straff, är inte underligt. 
De brott som registrerats som begångna av husmännen, tycks mig 
därför på ett adekvat sätt spegla deras livssituation och villkor i sam
hället. 

För det femtiotal fiskare som fällts är ordningsförseelserna de 
dominerande, följda av våld och fyllerier. Främst finns fiskarebefolk
ningen i Oxie och Skytts härader, där Abbekås, Limhamn, Skåre och 
Gislöv är exempel på fiskelägen. 

Bönderna längs skånekusten har sedan gammalt fiskat till hus
behov, särskilt den eftertraktade ålen och laxen. En studie över ett 
fiskeläges utveckling, Skåre i Skytts härad, visar att den fasta bosätt
ningen inte sker förrän in på 1700-talet. Fram till enskiftet hundra år 
senare finns här endast några få, onumrerade gate hus. Människorna 
här karaktäriseras i husförhörslängderna ofta som »utfattige» och 
»gamla och skröpplige». I och med enskiftet som sker 1812 i Maglarps 
by, vartill Skåre hör, blir invånarna i »läget» själva ägare till marken, 
befolkningen ökar och nya hus växer upp. Mot slutet av 1800-talet 
bor här över tvåhundra personer. Samtidigt tycks fiskarna i stället för 
bönderna ha tagit hand om det skattlagda ålfisket. Det viktigaste är 
dock sillfisket. Även torsk och flundror tas upp. 

Förutom fiskare bor i Skåre också soldater, hantverkare, kust
vakter och jordbruksarbetare, som även de ägnar sig åt fiske. Gränsen 
mellan olika yrkesgrupper är oskarp. Liksom bland andra befolk
ningar tillhörande samhällets lägre skikt måste hela familjen hjälpas 
åt med försörjningen. Alla deltar i arbetet med näten, hustrun sköter 
försäljningen av fisken, kanske bakar och säljer kakor. Barnen har 
tjänst hos bönderna och fisket är mannens göra.50 

Börje Hanssen behandlar i sin bok »Österlen» även fiskarna. Han 
jämför dem med husmännen men finner, att deras ställning juridiskt 
och ekonomiskt är mer självständig. Den speciella livsföringen gör 
fiskelägena till något av isolat i den agrara omgivningen. Fiskarna är 
också mycket rotfasta och hämtar gärna sin brud från ett annat »läge» 
eller något gatehus i de omgivande slättbyarna. Sin fisk får de avsätt
ning för på landsbygden runt omkring. På eftersommaren och hösten, 
då sillen är fet, gör bönderna sina »sillaäckor» till lägena för att köpa 
in vinterbehovet av sill och annan fisk. I sin tur måste fiskarna skaffa 
sig spannmål av bönderna.51 

Liksom Börje Hanssen finner Orvar Löfgren att fiskarna lever 
under något bättre villkor än »backhusmännen», vilket tydligen är 
den halländska kontaminationen av backstugusittare och husmän. 
Det är fisket som ger dem en resurs som deras jordlösa bröder längre 
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in i landet saknar.52 Deras beroende av bonden, som äger marken 
deras stuga står på, som köper deras fisk och ger dem dagsverken, är 
dock mycket stort. Då fisket slår fel, hotar nöden. 

De bedömningar som Börje Hanssen och Orvar Löfgren gjort 
angående fiskarnas levnadsvillkor och sociala ställning gäller kust
områden norr och öster om malmöområdet. Det finns dock inget 
som talar för att förhållandena där i grundläggande avseenden skulle 
vara annorlunda än i malmötrakten. Studien över Skåre pekar inte 
heller på detta. De något bättre betingelser, som fiskarna enligt dessa 
vittnesbörd lever under, speglas också i deras brottsmönster. Någon 
klart uttalad nödkriminalitet som hos husmännen är det inte fråga 
om utan om ordnings-, vålds- och fylleriförseelser. Detta tyder på att 
de kan ha vissa resurser över även till annat än livets nödtorft. 

Drängar—pigor—so Ida ter 

Gruppen drängar—pigor, dit soldater också förts, svarar för en något 
mindre del av periodens lindriga brottslighet än vad de just under
sökta åborna, torparna husmännen och fiskarna gör. Totalt ingår här 
269 personer. (Se tab 12.) Av dessa är 110 soldater eller före detta 
soldater, de båda grupperna är ungefär lika stora, medan de övriga 
159 utgörs av drängar och några pigor, alla hemmahörande på lands
bygden. Endast tretton stycken totalt av de dömda i den här gruppen 
är kvinnor. 

Nästan hälften är dömda vid rådstuvurätten i Malmö. (Se ta
bell 19.) 

Tab 19. Social position 8 och dess lindriga brottslighet fördelad över tiden och 
på olika domstolar. 

Domstol 1865 1866 1867 1868 1869 Totalt 

Oxie 6 6 6 5 5 28 
Skytts 15 7 4 1 7 34 
Torna 11 15 12 7 5 50 
Bara 10 8 5 5 1 29 
Malmö 27 39 22 23 17 128 

Summa 69 75 49 41 35 269 

Källa: Datalistor, baserade på respektive saköreslängder. LLA. 

De få dömda kvinnorna i den här gruppen sänker sin brottslighet åren 
1867 och 1868. Den årsvisa fördelningen för deras del ser ut så här: 
3, 3, 1, 1, 5. De små talen gör det dock omöjligt att dra några slut
satser. Gruppen som helhet visar emellertid även den en tydlig ned
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gång i registrerad brottslighet under samma år som kvinnorna, en 
nedgång som fortsätter också år 1869. Studeras utvecklingen vid de 
enskilda domstolarna, kan tendensen iakttas också här med undantag 
för Oxie. Tydligast är sänkningen av brottstalen vid rådstuvurätten i 
Malmö. 

Vad gäller antalet dömda vid de olika domstolarna, så har det 
folkrika Torna härad också fler fall än de tre andra, ungefär jämstora 
häradena. Däremot är procentuellt sett frekvensen dömda högre i 
staden än på landsbygden. Invånarantalet i Torna är t o m några 
tusen högre än i Malmö, men lika fullt fälls avsevärt mer än dubbelt 
så många i staden. Siffrorna är ännu en illustration till den högre 
domfälligheten i staden. 

Enligt folkmängdstabellerna uppgår den här gruppen till cirka 
trettioåtta procent av landsbygdsbefolkningen i området. Också här 
är den lindriga registrerade brottsligheten mycket mindre än vad den 
relativa andelen av befolkningen skulle kunna ge anledning till. Vad 
gäller de enskilda grupperna utgör drängarna ungefär sjutton procent 
av befolkningen, pigorna lika många och soldaterna fyra. Då drängar
nas andel av de domar som fällts (pigornas är inte ens en procent och 
kan bortses från) består av åtta procent, följer att soldaterna svarar 
för de resterande fem. Detta är som synes mer än vad deras relativa 
andel av folkmängden utgör, vilket medför att soldatema kan tyckas 
vara en ovanligt brottsbelastad grupp. 

En undersökning av landsbygdens soldater, som huvudsakligen är 
indelta, visar dock att deras andel av de sakfällda brotten är under en 
procent. Resten svarar således de värvade soldaterna i Malmö för, 
bortsett från någon inrest rotesoldat, som kan ha fällts för fylleri 
eller ordningsbrott i staden. De värvades andel av stadsbefolkningen 
är emellertid högre, cirka sex procent, vilket medför att omdömet 
om soldaternas brottsbelastning måste modifieras något. Klart är, att 
det främst är de värvade som får ta på sig de registrerade lindriga 
brotten. Detta stämmer också med vittnesbörden om dessa i andra 
källor, vilket längre fram skall visas. 

Tabell 20 ger upplysningar om vilka brott de dömda ställts till 
ansvar för. Tre typer av förseelser dominerar bilden av drängarnas, 
pigornas och soldaternas brottslighet. Det är fylleri, ordnings- och 
våldsförbrytelser, brott som är mycket likartade och ofta begås 
tillsammans. Reaktionssättet på konjunkturer är, som vi sett, också 
detsamma. De här brotten utgör mer än hälften av alla som social 
position åtta fällts för. Detta förklarar också den stora andelen 
dömda vid Malmö rådstuvurätt. Fyllerier och ordningsförseelser är 
nämligen typiska stadsbrott. 

Ett närmre studium ger upplysningar om hur brotten fördelar sig 
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Tab 20. Social position 8 och dess lindriga brottslighet i malmöområdet 
1865-69, fördelad på kön. 

Brottstyper Män Kvinnor Totalt 

Våldsbrott 49 0 49 
Tillgreppsbrott 15 2 17 
Bedrägeri 9 0 9 
Försuttet vite 15 1 16 
Försummade med 9 0 9 
borgerliga plikter 
Olaga brännvins 5 3 8 
försäljning 
Olaga vinförsäljning 5 0 5 
Brott mot rättsbal ken 9 0 9 
Fylleri 49 1 50 
Ordningsbrott 47 5 52 
Sedlighetsbrott 31 0 31 
övriga 31 1 32 

Summa 256 13 269 

Källa: Datalistor, baserade på respektive saköreslängder. LLA. 

inom de olika grupperna i social position åtta. Det är soldaterna som 
svarar för de flesta fyllerierna, medan drängarna har gjort sig skyldiga 
till störst andel ordningsförseelser. Detta brottsmönster gäller också 
för kvinnorna: en soldatänka har dömts för fylleri och fem pigor för 
ordningsförbrytelser. Vad beträffar våldbrotten är det drängarna som 
dominerar över soldaterna. 

Det brott som därnäst är mest frekvent är förbrytelser mot sedlig
heten. Av de 41 totalt dömda fallen svarar drängarna och soldatema 
för 31 stycken. Det här är dock nästan helt och hållet en drängarnas 
försyndelse. Soldaterna har endast tre fall på sitt konto, vilket gör 
tjugoåtta på drängarnas. Som tidigare nämnts, är det vanligaste sedlig
hetsbrottet lönskaläge, dvs sexuellt umgänge mellan ogifta personer. 
Detta är vid denna tid fortfarande straffbart, men endast den manliga 
parten ställs inför rätta. Kvinnan anses tydligen tillräckligt straffad 
genom att hon får ta hand om barnet, frukten av lönskaläget, vilket 
nämligen är en förutsättning för att mannen skall kunna åtalas. En 
snabbt verkande praxis har emellertid börjat utvecklas att inte åtala. 
Häradsrätten i Torna håller längst fast vid den gamla, stränga synen 
på detta beteende. (Jfr kap om Den lindriga brottsligheten.) Det är 
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således främst drängar i Torna härad, skyldiga till lönskaläge, som 
döljer sig bakom statistikens siffror. 

Tillgrepp och försittande av viten finns också i en viss utsträck
ning på den här gruppens brottslista. Soldater och drängar—pigor har 
fällts ungefär lika ofta för både snatteri och bedrägeri. Två pigor åter
finns bland snattarna, men ingen kvinna från den här gruppen har 
dömts för bedrägeri. Försuttet vite däremot domineras helt av dräng
arna — endast två före detta soldater har fällts. En piga finns också 
med bland de dömda. Försummelse av medborgerliga plikter visar 
alldeles samma mönster som vitesbrotten — en enda soldat har ställts 
till svars för detta. Resten kommer på de sju drängarnas och en pigas 
konto. 

Vad gäller de få fallen av olaga brännvinshandel, så är drängarna 
och soldaterna ungefär lika skyldiga. Tre stycken pigor har också 
fällts för detta brott. Den olovliga försäljningen av vin svarar fem före 
detta soldater för, alla dömda i Malmö. Drängar och soldater fördelar 
sig relativt jämnt på restgruppens brott. 

Följande mönster kan således urskiljas. Soldaterna döms i större 
utsträckning för fylleri, medan drängarna får stå till svars för fler 
ordnings- och våldsbrott. Försittande av viten och försummelser av 
medborgerliga plikter är likaså drängarnas förseelser framför allt, 
liksom sedlighetsbrott. Egendomsbrott och olaga brännvinsförsälj
ning är jämnt fördelat, medan olaga öl- och vinförsäljning är en 
specialitet för före detta soldater, förmodligen värvade, utövad i 
Malmö. Likheterna mellan de två gruppernas brottsmönster är som 
framgår ganska stora. De främsta skiljaktigheterna ligger i att det är 
drängarna som döms för vitesbrott och försummelser av medborger
liga plikter samt sedlighetsförbrytelser. De två första typerna av 
förseelser har tidigare visat sig vara förbundna med en relativt etable
rad ställning i samhället — utbildade hantverkare och torpare fälls för 
dessa brott men inte gesäller, husmän eller fiskare. Detsamma gäller i 
viss mån även för de brott som överhuvud dominerar position åttas 
mönster: fylleri-, ordnings- och våldsbrott. Egendomsförbrytelsernas 
numerär är också i konsekvens härmed mycket blygsam. Någon 
framträdande nödkriminalitet tycks inte finnas. Drängar och pigor 
har ju också normalt sin försörjning säkrad. 

Hur motsvarar då den bild som ovan manats fram, dessa männi
skors verkliga förhållanden vid den här tiden? Kan en jämförelse med 
annat, skriftligt källmaterial stödja eller förkasta de slutsatser som 
här antytts? 

Liksom andra obesuttna grupper på landsbygden ökar antalet 
tjänstehjon under artonhundratalets första hälft. Denna grupp är 
sedan gammalt stor i Malmöhus län. Är 1830 uppgår bonddrängarna 
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här till 17.315. Tjugo år senare har de ökat till 22.802, men efter 
ytterligare två decennier är de manliga tjänarna endast 13.525. 
Bakom den sjunkande numerären ligger bl a den begynnande indust
rialiseringen och järnvägsbyggandet, som dragit till sig arbetskraft, 
men också omstruktureringen inom jordbruket självt. Anpassnings
svårigheterna till lägre jord- och varupriser efter 1850-talets högkon
junktur och den successiva övergången till maskiner medverkar till en 
lägre efterfrågan på arbetskraft. Också rent demografiska faktorer 
ligger bakom: årsklasserna i 31-45-årsåldern är helt enkelt relativt 
fåtaliga under 1860-talet. Vidare tillkommer emigrationen, som så 
smått påbörjats under 1850-talet. Under det följande årtiondet med 
dess oår uppgår den till över tiotusen människor från Malmöhus län, 
näst högst i riket.53 Ovanstående pekar på 1860-talet och dess slut 
som en problematisk tid för tjänstefolket i Malmöhus län med bl a 
svårigheter att få tjänst. 

Löneläget för drängar i länet är dock en aning bättre än genom
snittligt i riket, medan det för pigor ligger en bit under, överhuvud 
gäller, att lönerna i södra Sverige vid denna tid håller sig långt under 
de i norra delarna av landet. Det blir också allt svårare för drängar 
(och pigor) att spara ihop till ett torp eller annat litet ställe, p g a att 
lönerna inte håller jämna steg med de stigande priserna på småjord
bruk.54 Kontantersättningen är emellertid endast en del av lönen för 
en dräng eller piga vid denna tid. Resten utgörs av lön in natura, dvs 
bostad, kost och kläder. Kontantlönen är cirka 100 à 125 riksdaler 
för en dräng över tjugo år, medan en »halvkarl» mellan femton och 
tjugo får ungefär hälften. Kvinnolönerna är hälften mot männens. 

Tjänstefolkets bostäder är ända in på 1900-talet mycket otill
fredsställande på landsbygden. Först 1919 slås i hälsovårdsstadgan 
fast, att »boningsrum skall kunna hållas tillbörligt varmt». I södra 
Sverige finns dessförinnan i regel ingen eldstad i drängkammaren 
p g a eldfaran, då denna vanligen är inrymd vägg i vägg med stallet 
eller ladugården. Golvet är av jord eller sten och ingången densamma 
som djurens. Pigorna har oftast en liten kammare i anslutning till 
köket, också den oeldad. I Skåne (och Halland) har således husbond
folket och tjänarna skilda sovplatser, vilket i övriga landet är en ny 
sedvänja, som successivt börjar införas under 1800-talets lopp. 

Vad gäller kosthållet är det i regel det samma för allt husets folk 
och måltiderna intas gemensamt. Efterhand sprids under arton
hundratalet, och tidigast på de stora bondgårdarna, bruket att hus
bondfolket intar sin måltid för sig, något som av gammalt varit vanligt 
vid herrgårdarna och godsen. Både då ätandet skedde gemensamt och 
sedan vid tjänstefolkets särskilda bord, är rangordningen mellan de 
olika medlemmarna viktig. Pigorna får vanligen stå, vilket alla kvinnor 
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gjorde tidigare. De åtskilda måltiderna är inte bara ett tecken på ett 
större socialt avstånd husbonde—tjänare utan bör även ha inneburit 
en viss o likhet i kosthållet, vilket benämningar som »folkakorv» och 
»folkasoppa» vittnar om.55 

Drängarnas och pigornas arbetsvillkor regleras av 1833 års lego-
stadga. Denna ger husbonden rätt att av sin tjänare kräva en obestämd 
mängd »skäligt» a rbete. Till husbondrätten hör också att, om »alfwar-
samma föreställningar» inte hjälper, utdela »måttlig husaga», vilken år 
1858, som nämnts, inskränks till att gälla manliga tjänare under arton 
år och kvinnliga under sexton. Husagans vidsträckta gränser framgår 
av missgärningsbalkens stadgande i 1734 års lag, att dessa har över
skridits, då ett tjänstehjon slagits lamt eller lytt. I legostadgan slås 
reglerna för uppförandet noggrant fast. »Tjenstehjon skall i sitt för
hållande wara gudfruktigt, troget, flitigt, lydigt, nycktert och sedigt 
samt icke undandraga sig det arbete och de sysslor, Husbonde skäli-
gen föreställer», heter det.56 

Vilka rättigheter har då ett tjänstehjon? Förutom lön, kost och 
logi en tryggad ålderdom, om man tjänat tillräckligt länge hos en och 
samma husbonde, dvs från sitt trettionde år. Vård och skötsel under 
sjukdom åligger det också husbonden att ombesörja — med rätt att 
göra avdrag på lönen. Han är även juridiskt ansvarig för vissa förse
elser som hjonet med hans vetskap begått. En veckas ledighet om året, 
från 24 oktober, då det gamla tjänsteavtalet går ut, till 1 november, 
då det nya påbörjas, har varje tjänare rätt till. Enligt gammal sed 
anses det emellertid skamligt att lämna tjänsten på dagen. Är man en 
ordentlig tjänare stannar man någon dag extra. Â andra sidan är det 
brukligt att vänta med tillträde av den nya ett par dagar.57 

Den bild av tjänstefolkets villkor som framträder är inte särskilt 
ljus. Avståndet verkar stort till 1700-talsdrängen på Söderslätt, som 
tack vare utsädeslönen, vid sidan av den övriga kontant- och natura
lönen, kan skaffa en eller flera stutar, som han sedan lejer ut åt sin 
husbonde för att på så sätt så småningom få ihop köpeskillingen till 
ett torp eller annat jordbruk.58 De fakta som tidigare relaterats angå
ende lönernas sjunkande köpkraft och det ännu mer vidgade sociala 
avståndet mellan husbonde—tjänstefolk, talar för att en reell försäm
ring skett under 1800-talets förra del. Dränglivets förnedring och hus
bondeväldets outhärdlighet har på ett lysande sätt skildrats av 
Vilhelm Moberg i hans utvandrarepos. Jag tror inte de småländska 
ynglingarna Robert och Arvid och deras känslor i något väsentligt 
avseende skiljer sig från deras skånska medbröders. Legostadgans 
underdånighetskrav bör ha känts ännu mer förödmjukande i en tid, 
då jämlikhets- och frihetsidéer börjat förkunnas. 

Vad gäller överensstämmelsen mellan den bild som drängarnas 
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och pigornas brott ger och den som här tecknats på grundval av annat 
källmaterial, så är den svår att precisera. Brottsbilden pekar inte 
direkt på någon nödsituation. De skriftliga källorna vittnar emellertid 
om besvärliga förhållanden: svårigheter att få arbete, försämrade 
framtidsutsikter, emigration, ökande sociala och ekonomiska klyftor. 
Försämringen är dock relativ, i jämförelse med tidigare, sannolikt 
mer gynnsamma villkor. Mat för dagen har likväl alltid ett tjänstehjon. 
De usla bostadsförhållandena är inte heller värre än vad Sipm är gängse 
bland andra jordlösa grupper — statare och husmän till exempel. Så 
sent som på 1930-talet vittnar för övrigt Ludvig Nordström i 
»Lortsverige» om de exceptionellt urusla bostäderna för en del 
skånska godsunderly dande. 

Således kan sammanfattningsvis konstateras, att vare sig brotts
statistiken eller det skriftliga källmaterialet ger en helt entydig bild av 
drängarnas och pigornas villkor vid den här tiden. På så sätt överens
stämmer faktiskt de båda typerna av källmaterial! 

De dömda soldaterna kan antingen vara indelta eller värvade. Vid 
1600-talets slut inrättas Norra eller Skånska husarregementet och 
Södra eller Skånska dragonregementet på vardera tusen nummer och 
motsvarande rusthåll. Soldaten skall ha torp, viss lön och beklädnad, 
dvs i stort sett samma villkor som rotesoldater brukar ha. Är 1811 
införs rotering också i Skåne och Södra och Norra skånska infanteri
regementena upprättas med ungefär tusen rotar vardera. Mycket få 
soldattorp inrättas emellertid. Uppskattningsvis bör i Malmöhus län 
cirka 1700 indelta soldater ha funnits på 1860-talet (en del nummer 
är vakanta).59 

Den indelte soldaten placeras av Sten Carlsson högst upp på den 
sociala skalan bland de obesuttna, närmast under bonden. Ofta 
rekryteras också soldaten ur bondeled. Förutom den ovan angivna 
ersättningen har soldaten ibland också en del andra naturaförmåner, 
det s k hemkallet. Hit kan »julamaten» räknas, dvs seden att soldaten 
till jul skall åtnjuta särskild traktering av sina rusthållare eller rote
bönder. En julkaka, eller flera, kan ingå häri och ibland även fläsk, 
får- eller gåskött och ost. I södra Skåne är, av uppteckningarna att 
döma, julkosten sämst, ofta bara en kaka bröd, medan den blir bättre 
ju längre norrut man kommer.60 

I Malmö finns också värvade trupper. Husarregementet Carl XV 
är förlagt hit. De värvade soldaterna har ett sämre renommé än den 
indelte soldaten. Ofta är de »svårhanterliga», säger Sten Carlsson, som 
samtidigt påpekar den väg till socialt avancemang vid sidan av den 
vanliga studiegången som värvningen utgör. För Malmös del hörs ofta 
en klagan från magistraten över den börda, som de värvade soldaterna 
är för staden. De ökar »fattigpersonalen», eftersom deras lön är för 
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liten att försörja hustru och en ofta talrik familj på. Dessa får ofta 
tigga och om mannen dör, blir situationen än värre. En fjärdedel av 
de direktunderstödda fattighjonen i Malmö och de flesta tiggarbarnen 
härstammar vissa tider under artonhundratalets första hälft från 
garnisonen. Hälften av hjonen vid den kombinerade arbets- och 
korrektionsinrättningen består år 1842 av relativt unga husarer och 
soldater. Magistraten i staden tycks verkligen ha visst fog för sin 
klagan, särskilt som staden inte anser sig ha skyldighet att försörja 
dessa människor, eftersom garnisonen bildar en egen församling. 
Kronprinsens husarer mår inte som prinsar, är Oscar Bjurlings 
kommentar till förhållandena. Garnisonstrupperna minskar emellertid 
avsevärt längre fram, vilket tycks få direkta konsekvenser för fattig
vården. År 1865 utgör soldaterna med hustrur och änkor nämligen 
endast en tiondedel av dem som får fattigunderstöd.61 

Julafton 1869 går en piga i östra delen av Skytts härad ut för att 
tigga. Hon hittar då i en åker en illa klädd, död man. Polisförhörs
protokollet upplyser om att det synbarligen är en kringstrykande 
tiggare. Dagen förut sägs han just ha gått runt och tiggt. Han har 
kallat sig »lille B engtsson» och sagt sig vara husar från Carl XV :s rege
mente i Malmö. Troligen har han i »överlastat» tillstånd fallit omkull i 
gropen, där han hittats, och dött till följd av det hårda vädret natten 
mellan den 23 och 24.6 2 Episoden ovan tycks mig vara en god illust
ration till belysning av husarernas situation, även om dess sannfärdig
het inte helt kan garanteras. 

Den bild som träder fram av malmösoldaternas villkor är mycket 
dyster. Deras misär åskådliggörs tydligt i klagomålen över hustrurnas 
och barnens tiggeri och deras betungande av fattigvården. Minskningen 
i understödstagare på sextiotalet verkar vara en direkt konsekvens av 
det färre antalet soldater i staden. Inget tyder på att deras situation 
förbättrats. Att de värvade soldaterna betraktas med misstänksamhet 
och anses utgöra en presumtiv fara, vittnar den noggranna uppsikt 
som samhället håller över dem. Om de t ex lämnar sitt regemente för 
att besöka sin hemtrakt, måste de ha en permissionssedel med bl a 
uppgift om frejd och anmäla sig för länsman både vid ankomsten och 
avresan.63 Soldaternas rörelser kontrolleras således på ungefär 
samma sätt som gesällernas, en grupp över vars oordentliga leverne 
det också ofta klagas. 

De indelta soldaternas liv verkar jämförelsevis bättre. Visserligen 
nämns ofta t ex i uppteckningeurna om »julamat» det flitiga drickan
det, men samtidigt intygas att den historieberättande soldaten är en 
aktad gäst i bondens gård. Om julkostens riklighet kan tas som ett 
tecken på soldatens position och integrering i samhället, bör hans 
ställning varit sämre i slättbygderna i södra Skåne. Detta stämmer 
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också bra med vad vi i övrigt vet om de djupa sociala klyftorna 
mellan besuttna och obesuttna här. 

Relativt få av de indelta soldaterna i Malmöhus län har, som 
nämnts, torp. De övriga får klara sig på en stat av spannmål och foder 
och själva skaffa sig bostad. Att detta inte är så lätt, vittnar det för
hållandet om att bland fattigbefolkningen på Lyngby slätter i 
socknen med samma namn finns också rotens indelte soldat. Han 
heter Kula och är från Köpenhamn men har kommit som dräng till 
trakten och gift sig med en kvinna av tattarsläkt. Visserligen är han 
en aktad och hederlig man, men det är ytterst fattigt i hemmet. 
Barnen får under sin korta skoltid gå på matdagar hos olika bönder.64 

— Inte heller den indelte soldatens liv i malmöområdet under 1860-
talet tycks ha varit några sötebrödsdagar. 

Vilka överensstämmelser finns då mellan brottsbilden och den 
som tecknats här? Soldatens främsta brott är fylleri, följt av ordnings
förseelser och lindriga våldsbrott. Också i det skriftliga källmaterialet 
vittnas om soldaternas begivenhet på dryckenskap och deras »svår
hanterlighet». Att den misär som dokumenterats bland knektfamil
jerna i Malmö, inte ger större utslag i statistiken över tillgreppsbrott 
kan tänkas ha olika förklaringar. För det första har numerären 
minskat vid den här tiden. För det andra kan soldatens supande ses 
som en miljö- och rollbetingad reaktion på eländet — han super i 
stället för att stjäla. Att de utsatta kvinnorna, hustrurna och änkorna, 
varken dricker eller snattar, utom undantagsvis, hör i sin tur samman 
med kvinnorollen. Den lägre brottsligheten bland kvinnor är ett 
konstant drag fram till våra dagar. De svarar endast för omkring tio 
procent av kriminaliteten.65 

Olaga brännvinshandel visade sig tidigare kunna föras på husmän
nens konto, medan stadsföreteelsen olaga öl- och vinförsäljning 
hamnade på hantverkarnas, och inte på gesällernas brottslista. Vad 
gäller soldaterna, är det fördettingarna som svarar för förbrytelserna 
mot försäljningsreglerna angående öl och vin. Soldaternas brotts
mönster avviker således från hantverkarnas, där det är de mest 
etablerade som döms för den här typen av förseelser. Den olaga 
brännvinshandel, som drängar och soldater får stå till svars för, döms 
helt och hållet vid landsbygdsdomstolarna. Här är det få före detta 
soldater som fälls, vilket om tolkningen av husmännens beteende som 
orsakat av nöd är riktig, överensstämmer med de skriftliga källornas 
vittnesbörd om de indelta soldaternas besvärliga levnadsvillkor. 

157 



Arbets- och fattighjon, inhyses 

I social position nio finns de som befinner sig längst ner på samhällets 
sociala skala, de som inte har någon egen bostad utan bor inhyses hos 
någon privat person eller på någon arbets- eller fattiginrättning. 
Också några stycken fångar och nattmän samt män, betecknade som 
lösdrivare eller liknande och kvinnor med motsvarande »titlar», har 
förts hit. Sammanlagt finns här 69 människor, varav hälften är 
kvinnor, den högsta andelen någonsin. Här, på samhällets botten exis
terar således en »brottslig» jämlikhet mellan könen! Spridningen över 
tiden och på skilda domstolar framgår av tabell 21. 

Tab 21. Social position 9 och dess lindriga brottslighet fördelad över tiden och 
på olika domstolar. 

Domstol 1865 1866 1867 1868 1869 Totalt 

Oxie 0 0 0 0 1 1 
Skytts 1 0 1 0 0 2 
Torna 1 1 0 1 1 4 
Bara 0 2 0 0 0 2 
Malmö 8 14 9 16 13 60 

Summa 10 17 10 17 15 69 

Källa: Datalistor, baserade på saköreslängder från respektive domstolar. LLA. 

Så gott som samtliga i den här sociala positionen har dömts vid 
rådstuvurätten i Malmö. Att urskilja någon speciell tendens i brotts
utvecklingen är svårt. Studeras emellertid män och kvinnor för sig 
framträder den skillnaden, att de senares brott ökar successivt. 
Utvecklingen ser ut så här under femårsperioden: 2, 5, 8, 10, 10. 
Visserligen är talen små, men de tycks dock illustrera en känslighet 
för dåliga tider. Det är ju också kvinnorna som har hand om hushållet. 

Andelen fattiga, vartill förts också de inhyses, är enligt 1855 års 
folkmängdstabeller cirka sex procent, en siffra som gäller både för 
Malmö och landsbygdsområdet. Detta innebär således att deras 
brottslighet är ungefär hälften så stor, som deras numerär skulle 
kunna förmoda. För landsbygdens del är den ännu mycket mindre, 
eftersom de allra flesta är dömda vid rådstuvurätten. 

Vilka brott som social position nio döms för, utvisar tabell 22. 
Det totalt dominerande brottet för männens del är som synes fylleri. 
De förseelser som annars brukar åtfölja detta, vålds- och ordnings
förbrytelser, saknas här nästan helt. Också tillgreppsbrotten är ytterst 
få. För kvinnornas del är olaga vinförsäljning den vanligaste förse
elsen, tätt följd av ordningsbrott. Några vålds- och egendomsförbry
telser, några fyllerier samt ett par fall av olaga brännvinshandel full-
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Tab 22. Social position 9 och dess lindriga brottslighet i malmöområdet 
1865-69, fördelad på kön. 

Brottstyper Män Kvinnor Totalt 

Våldsbrott 2 5 7 
Tillgreppsbrott 4 3 7 
Bedrägeri 1 2 3 
Försuttet vite 1 0 1 
Försummade med 1 0 1 
borgerliga plikter 
Olaga brännvins 0 2 2 
försäljning 
Olaga vinförsäljning 1 10 11 
Brott mot rättsbalken 1 1 2 
Fylleri 20 3 23 
Ordningsbrott 2 9 11 
Sedlighetsbrott 0 0 0 
övriga 1 0 1 

Summa 34 35 69 

Källa: Datalistor, baserade på respektive saköreslängder. LLA. 

bordar i stort sett deras brottslista. Inga sedlighetsförbrytelser, nästan 
inga försuttna viten, försummade medborgerliga plikter eller brott 
mot rättsbalken finns med på vare sig männens eller kvinnornas lista, 
vilket ytterligare bestyrker de här förseelsernas högstatuskaraktär* 
Sedlighetsbrotten dock undantagna — för deras speciella natur har 
tidigare redogjorts. (Jfr kap Den lindriga brottsligheten.) 

De förseelser som ligger bakom ökningen i kvinnornas brottslighet 
1868 är främst olaga vinförsäljning — sju av de elva fallen har dömts 
detta år. Vad gäller männens fylleri, så är det ganska jämnt spritt över 
åren. Någon nedgång 1868 kan i varje fall inte iakttas. 

Är då detta en rimlig brottsbild för de fattiga hjonen i Malmö 
eller för de andra mer eller mindre vinddrivna existenser, som dömts 
här? Stämmer den med vad vi vet från andra källor om verkligheten 
för dessa människor? Innan frågan kan besvaras, skall några glimtar 
från tidens fattigliv ges. 

År 1865 har 482 människor understöd från fattigvården i Malmö. 
Fem år senare, 1870, har antalet mer än fördubblats. Visserligen ökar 
stadens folkmängd med uppåt tusen personer om året vid den här 
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tiden, men stegringen av antalet fattighjon är proportionellt långt 
större. Nödårens verkningar kan säkerligen spåras här. De flesta av 
understödstagarna bor ute i staden med koncentration till speciella 
fattigkvarter. Stadsdelen Betlehem, ett beryktat sådant, beskrivs så 
här på tidens byråkratprosa: »ej blott trångt befolkad, saknande sten-
lagda gator, utan ock belägen på mycket sumpig jordmån nära intill 
tvenne moras och en grav eller rännil, som löper kring västra, södra 
och östra sidorna av staden, från vilka den upptar rännstensorenlig-
heten».66 Om till detta upplyses, att »rännstensorenligheten» i sin tur 
upptar bl a avloppen från de avträden och svinstior, som ligger inne 
på de trånga gårdarna mellan de illa byggda, små korsvirkeshusen, blir 
bilden av smuts och elände ännu mer fullständig. 

De fattiga står under uppsikt av speciella ordningsmän, valda av 
fattigvårdsstyrelsen på tre år och helst med bostad i den »krets», som 
utgör arbetsområdet. Ar 1865 finns 76 stycken, vilket innebär ungefär 
en ordningsman i varje kvarter. Det är till denne ansökan om hjälp 
skall ställas, det är han som skall undersöka hjälpbehovet och till
styrka eller avstyrka ansökan. De fattigas uppförande och vård av 
minderåriga barn bör ordningsmannen också ha uppsikt över, liksom 
över inflyttningen av presumtiva unders tö ds tagare. Denna senare 
uppgift inskärps särskilt 1867, då staden vill hindra inflyttningen av 
icke önskvärt folk under lågkonjunkturen. Kretsordningsmannen i 
Betlehem, en handlande Osberg, lägger för övrigt detta år fram ett 
radikalt förslag för att stoppa tillströmningen av fattigfolk till staden: 
hyresvärdarna skall vid risk av mycket höga böter förbjudas att ta 
emot andra hyresgäster än de som kan erlägga sex månaders hyra i 
förskott! Fattigvårdsstyrelsen avvisar emellertid förslaget med hänvis
ning till den ovan nämnda kontrollverksamheten.67 

Osbergs propå är ett illustrativt exempel på hur man på olika sätt 
söker kringgå den år 1847 lagstadgade fria flyttningsrätten. I motive
ringen beklagas också den »skeva åsikten», att kommunen skall hjälpa 
den som inte har något arbete. Det är endast »supare, lata och 
liknöjda människor», som saknar arbete. Inget »ordentligt arbetsfolk» 
skulle drabbas av hans förslag.68 — Det är som synes de gamla väl
kända tongångarna från 1830- och 1840-talens fattigvårdsdebatter, 
som återigen förs fram och får förnyad aktualitet under inflytande av 
nödårens verkningar. 

Den sista anhalten för de fattiga i Malmö är antingen stadens 
fattighus eller den s k conowska ladugården, skänkt av en hovjunkare 
von Conow vid århundradets början. I fattighuset hamnar i regel 
kvinnorna, medan männen kommer till »ladugården». Majoriteten av 
de två fattighusens invånare är äldre kvinnor, änkor, men också en 
del pigor finns. Är den hjälpbehövande något så när arbetsför, blir 
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destinationen i stället arbetsinrättningen, Bastiljen kallad, som funnits 
sedan 1831. Den består av en frivillig och en korrektionsavdelning. 
Här dominerar männen. De få kvinnor som finns här, är mest pigor, 
med eller utan barn. 

Arbetshjonen sysselsättes antingen på inrättningen med bl a till
verkning av likkistor, tågmattor och drev eller också hyrs hjonens 
dagsverken ut. Kvinnorna arbetar med sömnad, tvätt och strump
stickning. Renhållningen av stadens allmänna platser sköts av det s k 
kvastregementet, bestående av cirka tio stycken arbetshjon med en 
före detta korpral i spetsen. Antagligen är det klädseln som givit 
upphov till benämningen. Den består nämligen av kasserade uni
former, som hjonen själva har fått sy om och laga upp för fattig
vårdens räkning. På återvägen till arbetsinrättningen händer det ofta 
att »soldaternas» färd blir nog så vinglig. Hjonen har kanske inte 
kunnat låta bli att stanna till vid någon krog och få sig en sup för fem 
öre, eller också har de blivit undfägnade av någon medkännande 
borgare. För att bota gubbarna för fylleriet, försöker man en tid med 
att klä ut dem i fruntimmerskläder och långa kjolar, men inte heller 
detta hjälper.69 

Arbetsinrättningen har med sin militäriska disciplin fungerat 
även som en sorts uppfostringsanstalt för vanartiga fattighjon. Så t ex 
förflyttas två makar dit år 1865 p g a sin »oordentliga och dåliga 
levnad». Annars är det oftast män som anses som försumliga familje
försörjare, som tas in för att »där medelst arbete avtjäna det underhåll 
deras hustru och barn under många år åtnjutit av fattigvården». 
Orsaken till deras försumlighet anges ofta vara »oordentlighet», dvs 
dryckenskap.70 

De här glimtarna ur de fattigas liv i Malmö har bl a visat på den 
ängslan tillväxten av »fattigpersonalen» väcker hos många borgare i 
staden och den noggranna uppsikt man därför försöker hålla inte 
bara över de redan fattiga utan också över sådana som man befarar 
kan komma att bli en börda för fattigvården. Rent olagliga förslag 
reses tom om att stoppa inflyttningen till staden av icke önskvärda 
människor, dvs fattiga arbetssökande från landsbygden. 

Den bild som brottsstatistiken ger av social position nio och 
männens fylleri, får således stöd även av andra källor, i varje fall vad 
arbetshjonens dryckesvanor beträffar. Dessa utgör över hälften av 
männen i position nio. Däremot har inga direkta belägg för kvinnor
nas olagliga vinförsäljning kommit fram, däremot uppgift om att även 
dessa ibland för en »oordentlig levnad». Vid genomgången av brotts
statistiken har tidigare visats, att kvinnor från andra sociala grupper 
dömts för olaga vin- och brännvinshandel. Att även de allra sämst 
ställda kvinnorna griper till denna utväg i svåra situationer, förefaller 
därför alls inte egendomligt. 
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Änkor, hustrur 

Slutligen återstår att behandla en ren kvinnogrupp, de som har 
benämningen änka eller hustru utan någon angivelse av vem de är 
änka efter respektive hustru till. Ofta anges nämligen samtidigt en 
yrkesuppgift, som t ex torparhustru, skomakaränka. Att ingen sådan 
upplysning ges, indicerar för hustruns del att hon är ensamstående 
eller i varje fall inte har någon man, vars position hon kan förlita sig 
till, då hon är ställd inför domstol. Vad gäller änkan kan frånvaron av 
uppgift om den avlidne mannens yrke tas som ett indicium på att 
dennes ställning i samhället inte varit särskilt framstående. Både hust
rurna och änkorna hör således säkerligen till de lägsta sociala skikten. 
Hustrurna utgör sextio och änkorna trettio personer av de totalt 195 
kvinnor, som dömts för lindriga brott i malmöområdet under åren 
1865-69, dvs nästan hälften. Hur de fördelar sig på olika domstolar 
och över tiden, visar tabell 23. 

Tab 23. Social position 10 och dess lindriga brottslighet fördelad över tiden och 
på olika domstolar. 

Domstol 1865 1866 1867 1868 1869 Totalt Till
sammans 

H Ä H Ä H Ä H Ä H Ä H Ä H+Ä 
Oxie 0 0 0 0 0 0 2 1 4 3 6 4 10 
Skytts 0 1 0 3 2 0 2 1 1 1 5 6 11 
Torna 0 1 3 2 0 1 0 0 3 0 6 4 10 
Bara 3 0 1 0 4 0 4 1 2 1 14 2 16 
Malmö 2 3 5 2 9 4 4 0 9 5 29 14 43 
Summa 5 5 9 7 15 5 12 3 19 10 60 30 90 

Tillsammans 10 16 20 15 29 

Källa: Datalistor, baserade på respektive saköreslängder. LLA. 

Spridningen på landsbygds- respektive stadsdomstolar är som synes 
jämn. Detta innebär, att även för den här gruppen gäller satsen om 
den långt högre domfälligheten i staden — kvinnorna i Malmö är mer 
»brottsliga» än systrarna på landsbygden runt omkring. Häradsrätterna 
i Oxie och Skytts dömer ungefär lika många (eller få), medan Tornas 
antal är litet med hänsyn till den större befolkningen där. Baras är 
däremot högt, då dess folkmängd är ungefär den samma som i Oxie 
och Skytts. Särskilt är det hustrurna som har fällts: fjorton av de 
sexton har detta epitet. I Malmö är de dömda hustrurna dubbelt så 
många som änkorna, medan vid de övriga landsbygdsdomstolarna för
delningen är mer jämn. Förhållandet i Bara är således speciellt och 
det kommer längre fram att behandlas. 
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Vad gäller de här gruppernas andel av den totala befolkningen i 
området är den omöjlig att komma åt för hustrurnas del. Visserligen 
finns i folkmängdstabellerna en rubrik för »hustrur», men det är ett 
ytterst fåtal som uppges där, åttioen stycken. Detta skulle innebära 
att nästan varenda hustru skulle vara brottslig, vilket är otroligt. Det 
går därför inte att uttala sig om dem och deras andel av folkmängden 
eller göra några jämförelser. Däremot tycks tabellernas uppgifter om 
änkornas antal vara mer realistiska. Totalt utgör de fyra procent av 
befolkningen, vilket gäller också för landsbygden. I Malmö är de 
dock fler, sex procent. Då deras andel av den registrerade brottslig
heten endast är någon tiondedel över en procent, måste änkorna 
sägas vara en mycket lite brottsbelastad grupp. 

Vad gäller fördelningen över tiden, så döms de flesta både hust
rurna och änkorna år 1869. Också de två närmast föregående åren är 
talen höga för hustrurnas del. Detta gäller främst för landsbygds
kvinnorna, medan de i Malmö visserligen har lika många domar 1867 
som 1869 men däremot mindre än hälften, fyra jämfört med nio, det 
svåra året 1868. Inte heller någon änka är fälld i staden detta år. I 
övrigt är deras få domar ganska jämnt spridda över åren. Innan någon 
vidare analys företas, skall vi undersöka vilka brott de här kvinnorna 
har sakfällts för. 

Hustrurna och änkorna har som framgår av tabell 24 helt olika 
brottsprofiler. På en enda punkt finns likheter: båda grupperna är 
dömda för olaga vin- och brännvinsförsäljning. Änkornas belastning 
är dock proportionellt högre. För hustrurnas del dominerar tillgrepps-
och ordningsbrott, följda av de just nämnda alkoholförsäljnings-
förseelserna och våldsförbrytelser. Hälften av änkornas registrerade 
brottslighet utgörs av försuttna viten och försummade medborgerliga 
plikter, förseelser som nästan inte alls finns med bland hustrurna. Ett 
antal brott mot alkohollagstiftningen och några ordningsförseelser är 
vidare värda att notera. Det brott som hustrurna oftast fälls för, 
tillgrepp, finns överhuvud inte med på änkornas lista. 

Mest anmärkningsvärt är hustrurnas höga andel av kvinnornas 
totala antal tillgreppsbrott. De utgör en knapp tredjedel av alla 
dömda, men inte desto mindre svarar de för två tredjedelar av denna 
brottstyp. Tidigare har visats att tillgrepp oftast är förbundna med en 
låg social ställning och svag ekonomisk position — husmän och inte 
åbor, arbetare och inte hantverkare döms för detta brott. Därför stär
ker denna brottsbild det antagande som gjordes inledningsvis om 
hustrurnas sociala hemvist. Den olaga vinförsäljningen är däremot 
jämförelsevis liten i den här gruppen. Delvis har detta sin förklaring i 
att hälften av dem är hemmahörande på landsbygden, i varje fall får 
de sin dom där, och att detta brott överhuvud inte har sakfällts där. 
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Tab 24. Social position 10 jämte samtliga dömda kvinnors lindriga brottslighet 
i malmöområdet 1865-69. 

Brottstyper Hustrur Änkor Tillsammans Alla kvinno 

Våldsbrott 7 1 8 19 
Tillgreppsbrott 17 0 17 27 
Bedrägeri 1 0 1 4 
Försuttet vite 2 8 10 11 
Försummade med 0 6 6 6 
borgerliga plikter 
Olaga brännvins 4 5 9 16 
försäljning 
Olaga vinförsäljning 5 3 8 39 
Brott mot rättsbalken 2 2 4 7 
Fylleri 3 1 4 10 
Ordningsbrott 16 4 20 49 
Sedlighetsbrott 3 0 3 4 
övriga 0 0 0 3 

Summa 60 30 90 195 

Källa: Datalistor, baserade på respektive saköreslängder. LLA. 

Inte heller förbrytelserna mot reglerna för brännvinshandeln upptar 
någon stor plats. Förklaringen härtill ligger förmodligen i det faktum, 
att för att kunna bryta mot dessa regler måste man antingen inneha 
tjänst på något försäljningsställe eller själv ha en vara att avyttra. 
Hustrurna äger förmodligen ingetdera. 

Änkornas brottsprofil med relativt många försuttna viten och för
summade medborgerliga plikter företer likheter med helt andra mer 
besuttna sociala gruppers. Förekomsten av olaga vin- och brännvins
handel talar däremot ett i viss mån annat språk. Dessa förbrytelser 
har tidigare visat sig vad gäller kvinnor vara förknippade med främst 
position nio, arbets-, fattighjon och inhyses, men också fyra och fem, 
hantverkare och arbetare, dvs grupper som inte alls är särskilt välbär
gade. Änkornas brottsbild är således inte entydig. Den slutsats som 
ligger närmast till hands är, att gruppen består av kvinnor från ganska 
skilda sociala skikt, något som verkar troligt med tanke på vad vi vet 
om den gifta kvinnans ekonomiska beroendeställning oavsett social 
tillhörighet. 

Vad gäller överensstämmelsen mellan den bild hustrurnas och 
änkornas registrerade brottslighet frammanar och vad vi i övrigt vet 
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om deras situation vid den här tiden, är det svårt att ge några gene
rella svar på. Särskilt eftersom de inte klart kan knytas till något spe
ciellt socialt skikt. Att vissa av änkorna hör hemma i besuttna kret
sar, medan de flesta av hustrurna är mycket illa ute, tycks dock klart. 
Några preliminära svar skall emellertid ges. 

Av de 482 personer som får understöd från fattigvården i Malmö 
år 1865, är cirka tre femtedelar änkor och hustrur, mestadels till 
arbetare och hantverkare, men även till soldater i viss utsträckning. 
De övriga utgörs till tre fjärdedelar av ogifta kvinnor, pigor, medan 
resten, ett femtiotal, är män. Att kvinnorna dominerar bland de 
intagna på stadens fattighus, har tidigare visats. Bland dem som får 
understöd är dock relationen mellan änkor och hustrur rakt motsatt 
den bland de dömda: änkorna är nästan dubbelt så många.71 

Bakom denna kvinnliga överrepresentation ligger delvis rent 
demografiska faktorer. Det finns helt enkelt fler änkor än änklingar. 
Johan Söderberg har t ex funnit, att i Malmöhus län år 1870 antalet 
änkor på tusen kvinnor nästan är dubbelt så stort som motsvarande 
antal änklingar. Men, både hans och Olle Lundsjös forskning visar 
också, att fattigdomen rent generellt är större bland dem än bland 
männen. Samma sak demonstrerar siffrorna över understödstagarna i 
Malmö. Den fattiga, äldre kvinnans situation är alldeles tydligt mer 
utsatt än mannens.7^ 

I sina försök att förklara varför utgifterna stigit så kraftigt under 
1860-talet, pekar fattigvårdsstyrelsen i Malmö bl a på att många 
familjefäder lämnat staden för att söka arbete och sedan inte återvänt. 
Hustrurna står ensamma med en kanske stor barnaskara att försörja 
och måste söka hjälp från fattigvården.73 I en del fall tillgrips, som vi 
sett, också andra utvägar — sådana som lämnar spår i brottsstatistiken 
i form av registreringar för snatteri eller olaga alkoholförsäljning. 

Varför döms då fler hustrur än änkor för brott? Det finns en 
grundläggande skillnad mellan de två grupperna, nämligen åldern, 
som ger en stor del av svaret. Kriminologisk forskning har slagit fast 
att brottslighet avtar med tilltagande ålder, visserligen i varierande 
grad för olika brott, men tendensen är alldeles klar. Så t ex visar 
Ludvig Widell för tiden 1879-90, att åldersgruppen 50-60 år endast 
döms för en femtedel så många stölder som 21- -30-åringarna. Hän
syn har tagits till medelbefolkningen i de olika åldersgrupperna. 
För dem mellan 60 och 70 år är siffran ännu lägre: en tiondel.74 Dess
utom är det förmodligen svårare för en arbetsför hustru att få fattig
hjälp än för en gammal och måhända sjuklig änka. Härtill kommer 
psykologiska faktorer, som kan antas i högre grad hindra en ung 
person än en äldre att vända sig till kretsordningsmannen eller fattig
vårdsstyrelsen och be om understöd. Det degraderande och stigmati-
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serande i att få fattighjälp eller komma på fattighuset är djupt rotade 
folkliga föreställningar, som i viss mån ännu lever kvar. »Att gå till 
det sociala» är nog fortfarande en av de sista utvägar människor griper 
till i nödsituationer.7 5 

Mot resonemanget ovan kan invändas, att är då inte normen »Du 
skall inte stjäla» starkare än skräcken för »fattighjälp—fattighus»? 
Något generellt svar kan inte ges, men att den i vissa fall inte är det, 
förefaller klart. Här kan också erinras om vad som tidigare anförts 
angående skillnaden mellan den folkliga, sedvanerättsliga uppfatt
ningen om äganderätten till vissa naturtillgångar som t ex skog och 
betesmark, och den i lagar och förordningar stadgade. Ett småländskt 
talesätt illustrerar bra den folkliga synen: »Prata skit och önska nyår, 
det kan dom, men stjäla lite ved till sin sjuka mor, det kan dom 
inte.»76 Tidigare har också visats, att beteckningen nödkriminalitet 
tycks relevant för egendomsbrottsligheten vid 1860-talets slut. Den 
successiva föryngring av fattigpopulationen, som Johan Söderberg 
anser sig ha påvisat, ger ytterligare relief åt hustrurnas höga andel till
greppsbrott. 7 

Det tycks således som om den bild statistiken uppvisar över hust
rumas och änkornas registrerade brottslighet väl ansluter sig till den 
som träder fram vid en konsultation även av annat källmaterial. 
Tavlan är inte särskilt uppbygglig — det är mest fattigdom och nöd 
som möter. En fattig och sjuk gammal piga som till slut hänger sig, 
sammanfattar ganska bra de villkor som många av de här kvinnorna 
lever under: »Kunde man bara leva kläder och föda förutan, då vore 
det ingen nöd.»78 

»Bönder» 

Som tidigare framgått är rubriken »bönder» för social position sex 
något vilseledande, eftersom endast de större brukarna, både av egna 
och andras hemman, finns här. De mindre går, som framgått, under 
beteckningen »åbor» och inryms i position sju. Totalt består sjätte 
positionen av 67 personer, varav två har prefixet 'före detta' framför 
sig. Inte en enda kvinna finns med. 

Tagna tillsammans visar den här gruppen inte någon känslighet alls 
för oåret 1868. Ett noggrant studium av domsfrekvensen vid de en
skilda domstolarna ger vid handen att den går ned vid rådstuvurätten 
i Malmö men däremot ökar vid häradsrätten i Skytts. Vid de andra är 
fördelningen över tiden jämn. Siffrorna är dock så små att inga säkra 
slutsatser är möjliga. Spridningen av antalet fall vid de skilda domsto
larna är även den jämn, med undantag av Torna. Detta, det folkrikaste 
av alla häradena, har inte ens en dom per år! Som vanligt är frekven
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sen vid stadsdomstolen högst, vilket återigen demonstrerar den större 
domfälligheten i staden. 

I 1855 års folkmängdstabeller finns två grupper större jordägare, 
possessionater och arrendatorer, som inte tillhör bondeståndet, vilka 
tillsammans utgör två tiondedelar av de fyra undersökta häradenas 
befolkning. Det är dock inte möjligt att jämföra dessa med dem som 
är registrerade i saköreslängderna. De »lantbrukare» och »hemmans
ägare», som förutom arrendatorerna finns här, ingår förmodligen till 
största delen bland folkmängdstabellernas »bönder på egna hemman». 
Frågan om relationen mellan den här gruppens andel av befolkningen 
och dess del av den lindriga brottsligheten måste därför lämnas obe
svarad. Dock talar dels den långt gående hemmansklyvningen i Oxie 
och Skytts härad, dels det faktum att antalet bönder på egna hem
man i de två frälse dominerade häradena Torna och Bara överhuvud 
taget inte är så stort, för att andelen storbönder och arrendatorer av 
större gårdar inte är särskilt stor. Deras proportion av den lindriga 
brottsligheten i området överstiger därför förmodligen deras andel av 
folkmängden. 

Tab 25. Social position 6 och dess lindriga brottslighet i malmö
området 1865-69. 

Brottstyper Antal 

Våldsbrott 8 
Tillgreppsbrott 4 
Bedrägeri 1 
Försuttet vite 13 
Försummade medborgerliga plikter 6 
Olaga brännvinsförsäljning 2 
Olaga vinförsäljning 1 
Brott mot rättsbalken 2 
Fylleri 7 
Ordningsbrott 16 
Sedlighetsbrott 1 
övriga 6 

Summa 67 

Källa: Datalistor, baserade på respektive saköreslängder. LLA. 

De vanligaste brotten är som synes ordningsförseelser och försuttna 
viten. Också åborna och de få torparna hade samma brottsprofil. 
Dessutom fanns på deras lista ett antal våldsförbrytelser, fyllerier, 
försummade medborgerliga plikter och övriga brott. Dessa återfanns 
även i viss grad bland storböndernas och arrendatorernas förseelser. 
Det föreligger således en överensstämmelse vad gäller brottsprofil 
mellan såväl stora som små bönder, något som skulle kunna anföras 
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som stöd för den av Sture Martinius hävdade tesen, att bönderna, 
trots ekonomisk skiktning, förblir ett kulturellt enhetligt stratum 
fram till 1860-talet. Emellertid måste först de övriga, »högre» sociala 
positionerna och deras brottsbild undersökas, innan detta kan 
anses styrkt. 

Social position ett, två och tre 

De tre sociala positionerna ett, två och tre motsvarar närmast vad 
som gemenligen brukar kallas socialgrupp ett och två. De kommer att 
behandlas samtidigt. I dessa grupper återfinns totalt 314 personer. 
Största antalet har position två, småföretagare, bl a handlare och 
hantverksmästare, med 194. Därnäst kommer position tre, bestående 
av lägre tjänstemän, med 88. Minst är position ett, storföretagarna 
och de högre tjänstemännen, som endast har 32 dömda fall — och 
ingen enda kvinna. Flest är dessa i andra positionen, nio stycken, 
medan i tredje endast tre har dömts. 

Den »högsta» sociala positionen, ett, är överhuvud inte represen
terad bland de dömda vid häradsrätterna i Torna och Bara och endast 
med tre respektive fem fall i Oxie och Skytts. Dess brottslighet är 
således nästan helt koncentrerad till Malmö. Den tendens som kan 
iakttas är en viss nedgång vid rådstuvurätten vad gäller dömda fall år 
1868. Häradsrätternas små tal demonstrerar två olika utvecklings
tendenser: nedgång i Oxie, uppgång i Torna och Skytts år 1868. Vad 
gäller fördelningen på skilda domstolar, så exekveras två tredjedelar 
av domarna vid stadsdomstolen, medan de övriga är ganska jämnt 
spridda över häradsrätterna. Endast Bara har mycket få dömda. 

Vad beträffar de här tre gruppernas andel av befolkningen i områ
det kan ur folkmängdstabellerna år 1855 framräknas en ungefärlig 
siffra på fem procent. Skillnaden är dock stor mellan stad och lands
bygd. De högre skikten är mer talrikt representerade i staden. I Malmö 
utgör de cirka elva procent, medan motsvarande tal för de fyra hära-
dena är fyra. Dessa grupper har således fler registrerade lindriga brott 
på sitt konto än vad deras andel i befolkningen skulle förmoda. Efter
som de allra flesta brotten är utdömda i Malmö, bör dock brotts
andelen främst jämföras med befolkningsandelen där. Faktum kvar
står emellertid, att de här tre sociala positionerna har en hög regist
rerad brottslighet, relativt sett. 

Vilka brott har då social position ett, två och tre ställts till svars 
för? Tabell 26 ger följande svar. Den mest brottsbelastade av de här 
tre sociala positionerna är nummer två, som dock också är den 
numerärt största av dem. Här finns småföretagarna, handlarna och 
hantverksmästarna. Det vanligaste brottet är försummelser av med-
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Tab 26. Social position 1, 2 och 3 och dess lindriga brottslighet i malmö
området 1865-69. 

Brottstyper Soc pos 1 Soc pos 2 Soc pos 3 Totalt 

män kvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor 

Våldsbrott 5 0 14 1 12 1 31 2 
Tillgrepps
brott 

0 0 3 0 1 0 4 0 

Bedrägeri 2 0 5 0 2 0 9 0 

Försuttet vite 5 0 14 0 7 0 26 0 

Försummade 
medborgerliga 
plikter 

11 0 42 0 8 0 61 0 

Olaga brännvins
försäljning 

1 0 16 0 4 0 21 0 

Olaga vinför
säljning 

0 0 15 6 1 0 16 6 

Brott mot 
rättsbalken 

2 0 10 1 9 0 21 1 

Fylleri 1 0 29 0 9 0 39 0 
Ordningsbrott 4 0 24 1 23 2 51 3 
Sedlighetsbrott 0 0 1 0 1 0 2 0 
övriga 1 0 12 0 8 0 21 0 

Summa 32 0 185 9 85 3 302 12 

Källa: Datalistor, baserade på respektive saköreslängder. LLA. 

borgerliga plikter, därnäst kommer fylleri och ordningsförseelser. 
Olaga försäljning av vin och brännvin, våldsbrott och försuttna viten 
fullbordar den här gruppens brottskatalog. Också social position ett 
har försummelser av medborgerliga plikter som sitt främsta brott. 
Detta är tydligen högstatusbrottet nummer ett! Det är på sin plats att 
erinra om vad det består i. Bristande gaturenhållning, underlåtenhet 
att i rätt tid lämna uppgifter för mantalskrivningen eller iaktta 
föreskrifter om brandsyn eller byggnadsstadgan utgör exempel. 
Stadskaraktären är tydlig, likaså att förutsättningen är en etablerad 
ställning i samhället, som husägare och husbonde. 

Social position tre har inte alls någon särskilt hög frekvens av för
summelse av medborgerliga plikter. För människorna här dominerar 
ordningsbrotten i stället, följda av lindriga våldsförbrytelser, fylleri, 
brott mot rättsbalken samt försummelser av viten och medborgerliga 
plikter. Exempel på yrken som är representerade i denna sociala posi
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tion är inspektor, folkskollärare, kamrer, förman, fjärdingsman, polis
betjänt, kustvakt. Deras brottsprofil ser alltså ganska annorlunda ut 
än position ett och tvås. Det sociala avståndet härifrån och till posit-
tion ett är också avsevärt. 

Sammanfattningsvis kan om de tre högsta sociala positionernas 
brottsbild sägas, att den domineras av försummade medborgerliga 
plikter, följda av ordnings-, fylleri- och våldsförseelser, olaga vin- och 
brännvinshandel samt försuttna viten. Egendomsbrotten lyser nästan 
helt med sin frånvaro, liksom sedlighetsförbrytelserna. De allra flesta 
fallen är dömda i Malmö och ytterst få kvinnor finns med, hälften av 
dem fällda för olaga vin- eller ölförsäljning. Våldsbrottens förekomst 
även i de högsta sociala positionerna är viktig att notera, liksom 
fylleriets. 

övriga 

Totalt finns i gruppen »övriga» 51 personer, till allra största delen 
män. Av dessa saknar 31 någon som helst benämning i saköresläng-
den. Den här gruppens brottslighet är både relativt jämnt fördelad 
över tiden och på landsbygds- respektive stadsdomstolar. Vad gäller 
de typer av förseelser som människorna har fällts för, finns en viss 
övervikt för försuttna viten och fylleri- och ordningsförseelser. I övrigt 
är alla brottstyper utom sedlighetsförbrytelser representerade på 
deras lista. Vare sig förseelsernas spridning över tiden, i rummet eller 
på olika typer ger således anledning till några ytterligare analyser av 
den här gruppen. 

Vatten och bröd 

Ytterligare några av inledningens frågor återstår att besvara. En gäller 
vilka av de bötfällda som betalar och vilka som omvandlar böterna 
till fängelse på vatten och bröd. Före ändringen i 1864 års lag gällde 
att ett sådant straff kunde vara upp till tjugoåtta dagar. Det inträffade 
emellertid att människor inte klarade av detta utan dog. Därför änd-

7 Q rades den övre gränsen till tjugo dagar. Fängelse på vatten och 
bröd är det enda kvarvarande kroppsstraffet i 1864 års lag. Det av
skaffas 1884 och omvandlingsstraffet blir därefter vanligt fängelse. 
Enligt 1864 års lag kan havande eller ammande kvinna, person under 
arton år eller annan som inte »utan wåda för helsan» kan utsättas för 
vatten och brödstraff få det förvandlat till vanligt fängelse. Det tre
dubblas då. Den kortaste tid ett vatten och brödstraff kan utdömas 
är tre dagar, vilket motsvarar böter på femton riksdaler. 
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Som förut nämnts framför biskop Agardh en svidande kritik av 
ojämlikheten i omvandlingsstraffet i »Försök till en statsekonomisk 
statistik öfver Sverige».80 Den fattige som inte kan betala sina böter 
drabbas mycket hårdare än den rike. Denne slipper undan med en 
summa pengar, som kanske inte vållar honom något större avbräck, 
medan den fattige straffas trefaldigt. Han får utstå ett kroppsligt 
lidande som den rike helt undgår, hans heder fläckas av fängelsevistel
sen i högre grad än den rikes av bötesstraffet och, slutligen, om han 
är familjeförsörjare, drabbas hans oskyldiga barn och hustru. De följ
der av fängelsevistelsen som Agardh här beskriver med sin tids språk, 
är vad modern kriminologi kallar stämpling. Denna tillmäts stor vikt 
och flera olika teorier har utvecklats för att beskriva dess verkningar.81 

Har biskop Agardh rätt? Är det bara människor från samhällets 
obesuttna skikt som omvandlar sina böter till fängelse? Är avtjänan
det en indikation på fattigdom och inte något som frivilligt väljs? 
Genom att undersöka vilka av de dömda i malmöområdet som åter
finns i Malmö läns fängelse, kan vissa svar på de här frågorna ges. 

Av alla dem som bötfälls i malmöområdet 1865-69 är det drygt 
en femtedel som avtjänar böterna i fängelse. Som jämförelse kan 
nämnas att siffran för Medelpad under samma tid är högre, mellan en 
tredjedel och en fjärdedel. En förklaring till denna högre frekvens 
kan vara, att böter för fylleri, som är det totaldominerande brottet, 
avtjänas i mycket högre grad i norr än i söder. Framför allt är det de 
tillresta säsongsarbetarna, som går i fängelse. Kanske har bland dem 
utbildats en tradition liknande den som omvittnas bland varvsarbetar
na vid Kockums under 1880-talet. Dessa betalar av princip inte böter 
för fylleri och slagsmål utan sitter av dem.82 

Vanligast med bötesförvandling i malmöområdet är det för dem 
som döms vid Bara häradsrätt, över en tredjedel (35 %) utstår ett 
vatten och brödstraff. Därnäst kommer de som bötfälls i Skytts, av 
vilka en fjärdedel omvandlar (24 %). Sedan följer de dömda vid 
Malmö rådstuvurätt (20 %), Tornas sakfällda (19 %) och sist Oxies 
(16 %). Totalt är det något fler av dem som döms vid landsbygds
domstolarna, som avtjänar, än av de sakfällda i Malmö. 

Att Baras siffra för avtjänande ligger högst rimmar med den förut 
konstaterade stora andelen tillgreppsbrott där. (Se tab 3, kap Den 
lindriga brottsligheten.) Också de dömda kvinnorna är ovanligt 
många i Bara och det är också de som svarar för över hälften av 
snatterierna i häradet. Dessa fakta tillsammans pekar alla i samma 
riktning. De antyder klart, att bakom siffrorna finns människor som 
lever under hårda villkor — villkor som ger upphov till nödkrimina
litet. 

Andelen avtjänare är som högst bland dem som fått sin dom åren 
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1868 och 1869. över en fjärdedel omvandlar då mot femton à tjugo 
procent de tidigare åren. Detta visar tydligt på att avtjänandet har 
samband med människors ekonomiska resurser och inte är något som 
väljs frivilligt. 

Också ett studium av vilka brott det är som avtjänas, stöder detta 
antagande. Den förbrytelse som i uppåt två tredjedelar av fallen 
(60 %) leder till fängelse på vatten och bröd är tillgrepp. Därefter 
kommer olaga brännvinsförsäljning, där fyrtioett procent av de 
dömda avtjänar. Båda de här brotten har tidigare visat sig begås av 
människor, vars livsvillkor är besvärliga. Böter som mycket sällan 
leder till fängelse är de som människor i samhällets besuttna skikt 
fått sig ådömda. Av dem som bötfälls för försummade medborgerliga 
plikter och försuttet vite är det således endast två, respektive sex pro
cent som omvandlar. Olaga vinförsäljning har samma låga omvand
lingsfrekvens. 

Av de dömda för våldsbrott avtjänar en tredjedel, medan de som 
döms för fylleri och ordningsförseelser betalar sina böter i högre grad. 
Endast arton, respektive sjutton procent hamnar i fängelse. Att en så 
relativt stor skillnad vad gäller omvandling visar sig mellan å ena sidan 
våldsförbrytelser och å andra fylleri- och ordningsbrott, sätter i 
någon mån de förut gjorda antagandena i fråga. Det har nämligen 
hävdats, att våldsbrottet har en högre »status», dvs begås av männir 
skor i bättre social ställning, än vad de andra två förseelserna har. Det 
finns dock en förklaring till att så många omvandlar böterna för våld 
och den ligger i de höga bötessummor, som utdöms i jämförelse med 
för fylleri och ordningsbrott. Det vanliga straffet för dessa senare är 
fem à tio riksdaler, medan t ex misshandelsböterna ofta uppgår till 
femtio riksdaler eller tom mer. Det säger sig självt, att sådana sum
mor är svåra att betala för många och medverkar till att höja avtjä
nandet. Social ställning är inte heller alltid nödvändigtvis förbunden 
med goda ekonomiska resurser. 

Från vilka sociala grupper kommer då de människor som om
vandlar böter till fängelse på vatten och bröd? De som avtjänar allra 
oftast är social position nio, där bl a arbets- och fattighjon finns till
sammans med inhyses och andra på samhällets botten. Bötesomvand-
lingens sociala slagsida demonstreras mycket klart av att samtliga tre 
fattighjon och tretton av de arton arbetshjonen sonar sina böter med 
ett kroppsstraff. — Har de haft något val? — Mycket vanlig är om
vandlingen av böter till fängelse i den renodlade kvinnogruppen, 
position tio. Nästan hälften (48 %) av hustrurna här avtjänar, medan 
däremot de allra flesta av de bötfällda änkorna kan betala (24 av 30). 
Uppgifterna bestyrker de slutsatser som tidigare dragits angående de 
här två kvinnogrupperna utifrån de brottstyper de ställts till ansvar 
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för, nämligen att hustrurnas livssituation är den svåraste. 
Av de »tunga» grupperna är det arbetarna som avtjänar oftast. 

Nästan en tredjedel (30 %) går i fängelse. Härmed förstärks de vittnes
börd som förut framkommit om arbetarnas besvärliga levnadsförhål
landen i Malmö vid den här tiden. En tydlig skillnad finns gentemot 
hantverkargruppen, där endast arton procent omvandlar. 

Ett studium av de olika undergrupperna avslöjar dock relativt 
stora olikheter. Så t ex avtjänar skräddare och skomakare till över 
fyrtio procent, medan hantverkaren i gemen endast gör det till fem
ton. Gesällerna har en något högre frekvens, nämligen tjugo procent. 
Allra lägst avtjänandegrad har de kvalificerade yrkesarbetarna, tolv 
procent. De här siffrorna avslöjar att skräddare och skomakare lever 
Under svåra villkor, något som inte tidigare har framkommit särskilt 
tydligt. Inte någon vare sig skräddare eller skomakare har exempelvis 
fällts för tillgreppsbrott. Som förut nämnts omvittnas dock i samtida 
skriftliga källor just dessa gruppers stora fattigdom. Att gesällerna, 
som förut utpekats som en grupp med svårigheter, förmår betala i 
ganska stor utsträckning, hänger förmodligen samman med att fylleri-
och ordningsbrott är det de oftast bötfälls för. Böterna härför är som 
nämnts inte så höga och någon avsittartradition tycks de inte utbildat. 

Vad landsbygdsgrupperna beträffar är det relativt få i position sju, 
åbor, torpare, husmän och fiskare, som avtjänar, sjutton procent, 
medan position åtta, drängar och soldater, har en högre siffra, tjugo
åtta procent. Den tredje gruppen, storbönder och arrendatorer i posi
tion sex, har en enda av sextifem dömda som går i fängelse! Inom de 
skilda undergrupperna i position sju finns mycket stora olikheter. Så 
avtjänar nästan hälften av husmännen, medan så gott som ingen av 
åborna eller torparna (1 %) gör det. Siffrorna belyser ytterst klart av-
sittarldets ekonomiska och sociala bakgrund. Som förut visats är 
nämligen husmännen en grupp som är mycket illa ute. Deras höga av-
tjänandefrekvens utgör ytterligare ett bevis på detta. Storbönderna 
»väljer» att betala. 

Soldaternas omvandlingsfrekvens är tretton procent, medan 
drängarnas är dubbelt så hög. De här gruppernas brottsprofiler är 
lika, men drängarna har något mer våldsförbrytelser på sitt konto och 
avgjort fler sedlighetsbrott. Böterna härför är relativt dryga, något 
som kan medverka till att drängarna har svårt att få fram pengar till 
böterna. Fiskarnas omvandlingsgrad ligger nära det genomsnittliga 
talet. Den är arton procent, vilket blir ett stöd för det tidigare anta
gandet att deras levnadsvillkor inte tillhör de allra sämsta i jämförelse 
med andra i landsbygdsgrupper. 

Från de sociala positioner, där samhällets översta skikt befinner 
sig, kommer mycket få avsittare. Ingen alls är registrerad från stor
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företagarnas och de högre tjänstemännens grupp och knappt en 
procent från de lägre tjänstemännens. Däremot är de något talrikare i 
position två, där småföretagare, handlande och hantverksmästare 
befinner sig. Förmodligen är det de höga bötesbeloppen för olaga 
brännvinsförsäljning, vilka ligger mellan femtio och hundra riksdaler, 
som tvingar en del personer här att gå i fängelse. Denna grupp har 
också en del våldsförbrytelser på sin lista och även dessa straffas med 
höga böter. 

Könsskillnaderna vad gäller avtjänande är relativt stora. En tredje
del av kvinnorna mot en femtedel av männen måste uthärda ett 
vatten och brödstraff i fängelse. De flesta av kvinnorna är i åldern 
mellan trettio och femtio år, vilket stämmer bra med det tidigare, 
konstaterandet, att det är hustrur och inte änkor som avtjänar. Osökt 
infinner sig frågan: Vad händer med barnen, när modern hamnar i 
fängelse? Något säkert svar kan inte ges, men att en del får dela 
moderns straff genom att följa med till fängelset framgår av noteringar 
i fångrullan. En hustru har 1869 fem barn med sig och lika många har 
en arbetskarl, som samma år skrivs in i fångrullan. — Uppgifterna om 
kvinnornas höga avtjänandefrekvens bestyrker ytterligare de slut
satser som dragits angående de fattiga kvinnornas utsatthet i arton
hundratalets samhälle, en utsatthet som är jämförelsevis större än 
männens. 

Genomgången ovan av vilka som betalat och vilka som omvandlat 
sina böter, har mycket klart och tydligt visat att avtjänandet regel
bundet kan förknippas med de sociala positioner, där samhället lägsta 
skikt, underklassen, hör hemma. Detta visar, att fängelse på vatten 
och bröd inte är något som väljs frivilligt utan något som nödvändig
heten tvingar fram. Också inom de enskilda grupperna kan samma 
mönster urskiljas: det är genomgående de sämst ställda som hamnar i 
fängelse, utom någon gång då höga bötessummor förrycker regel
mässigheten lite grann. 

Biskop Agardh har således alldeles rätt i sitt påstående att den 
fattige drabbas mycket hårdare än den rike. När han tvingas omvandla 
sina böter, straffas han både kroppsligen genom det lidande ett 
vatten och brödstraff innebär och själsligen genom att hans namn och 
rykte smutsas ner. 

Sammanfattning 

Det är människor från samhällets alla grupper, även de högsta, söm 
döms och registreras för den lindriga brottsligheten i malmöområdet 
1865-69. Med hänsyn till den relativa andelen av befolkningen tycks 
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det till och med vara så, att förseelserna är fler i de övre skikten. Det 
är emellertid en avsevärd skillnad på vilka typer av förbrytelser de 
olika sociala grupperna döms för. De stora skiljaktigheterna gör, att 
det är möjligt att karaktärisera vissa som typiska högstatus- respek
tive lågstatusbrott, begrepp som i viss mån motsvaras av Sutherlands 
klassiska »White Collar Crime» och »Blue Collar Crime».83 

Vilka är då underklassens »farliga» brott? Om man med under
klassen som den samtida debatten gör, avser »folket», »den stora 
massan», är fylleri eller ordningsbrott de allra vanligaste brotten. Inget 
av dem kan betecknas som farligt i ordets gängse mening. De anses 
inte heller av gemene man som några allvarliga förbrytelser, ja, knap
past som några brott överhuvud. Vill man ställa saken på sin spets, 
kan man således påstå att underklassens vanliga brott varken är farliga 
eller några brott! 

Det brott som är farligt i betydelsen att det utgör ett hot mot 
individen, dvs den lindriga våldsförbrytelsen, är inte alls kon
centrerat till samhällets lägsta skikt utan förekommer överallt. Vad 
gäller de brott som hotar egendomen, snatterier och bedrägerier, är 
visserligen det första vanligast i de allra lägsta och sämst ställda grup
perna i samhället, men — tillgreppen är väldigt få och ofta förknippade 
med nöd. Bedrägerierna är ännu färre och inte på något sätt utmär
kande för underklassens brottslighet. De saknas t ex helt på arbetar
nas och fattighjonens lista. 

Det är så gott som enbart män som fälls. Kvinnornas andel är 
under tio procent. Detta är emellertid inte något unikt, utan ett 
konstant drag under långa tider, som först nu börjar förändras. Vissa 
variationer har dock förekommit. Vid nödtider och under krigen 
stiger antalet dömda kvinnor, något som konstaterats också i de 
nordiska grannländerna. En tendens till sänkning av brottstalen mot 
1800-talets slut kan även iakttas.84 

I nästan samtliga sociala grupper i malmöområdet utgör kvinnorna 
endast en bråkdel av de dömda, i två saknas hon helt, de högsta i 
staden och på landsbygden. Däremot är hon som starkast represente
rad i samhällets lägsta skikt, positionerna nio och tio. Av arbets- och 
fattighjonen samt av de inhyses utgör de dömda kvinnorna hälften. 
Position tio består helt och hållet av ensamma och i regel fattiga 
hustrur och änkor. Ett fåtal arbetar- och hantverkarkvinnor samt 
några pigor har också fällts. Inom enskilda sociala positioner, t ex 
den som innehåller åbor, torpare, husmän och fiskare kan samma 
tendens till social snedfördelning iakttas: endast två åbo- eller torpar-
kvinnor mot fem husmanskvinnor har blivit dömda. Talen är emeller
tid mycket små och några långtgående slutsatser kan inte dras. 

Karaktären av de brott som kvinnorna ställts till ansvar för, under

175 



stryker ytterligare de slutsatser som ovan antytts. Vid sidan av ord
ningsbrott dominerar olaga vin- och brännvinshandel samt tillgrepp. 
Ytterst få kvinnor har fått svara för försummelser av medborgerliga 
plikter eller försuttna viten, högstatusbrotten framför andra. Ett 
undantag finns emellertid från detta mönster och det är det ringa 
antalet kvinnor som dömts för fylleri, en förseelse som har låg social 
status. Förklaringen härtill får sökas på ett helt annat plan, det 
psykologiska. Den vedertagna kvinnorollen vid denna tiden ställer 
upp ytterst starka hinder för ett sådant beteende. Det lilla fåtal som 
bryter häremot tillhör så gott som samtliga de allra lägsta skikten i 
samhället. 

De kvinnor som döms för lindriga brott tillhör således nästan 
alltid samhällets lägsta och fattigaste skikt. De allra flesta av dem är 
ensamstående, hustrur eller änkor. Deras brott har ofta karaktären av 
nödkriminalitet. I förhållande till männens brottsbild pekar kvinnan i 
mycket högre utsträckning på utsatthet och nöd. 

De som bötfälls hör mestadels hemma i Malmö, men alla dessa är 
inte malmöbor. Minst en femtedel av dem är i själva verket inresta 
lantbor, som begår någon förseelse i staden och följaktligen döms 
där. Faktum kvarstår dock, att stadsbor bötfälls i långt större ut
sträckning än lantbor. Medverkande härtill är, som nämnts, det högre 
antalet poliser och den större mängden regler och bestämmelser i 
staden, vilket ökar risken att komma i konflikt med rättvisan och bli 
fälld för någon förseelse. De två mest frekventa brottstyperna, fylleri-
och ordningsbrott har just en sådan typisk stadskaraktär. Ett brott 
sakfälls enbart vid rådstuvurätten och det är olaga öl- och vinförsälj
ning. Samma sak gäller i stort sett om försummelser av medborgerliga 
plikter, öl- och vinstugor finns nästan bara i staden och vissa medbor-
borgerliga plikter, t ex gaturenhållning, gäller endast för stadsbor. 

Det går således inte att utifrån den högre domfälligheten i staden 
komma med några generella påståenden om stadsbornas större brotts
lighet jämfört med lantborna. Förekomsten av icke uppdagade och 
beivrade brott, mörkertalet, understryker ytterligare denna slutsats. 
Dessutom — alla förbrytelser som upptäcks, dras inte inför härads -
eller rådstuvurätt utan döms av skilda extrajudiciella instanser, t ex 
kyrkoråd, by- eller sockenstämmor, hantverksämbeten eller olika 
institutioner som utrustats med husbondemakt. Mängden av dessa 
brott är också okänt. 

Gott och väl en femtedel av samtliga som sakfällts omvandlar 
bötesstraffet till fängelse på vatten och bröd. Det brott som framför 
allt avtjänas är tillgrepp. Uppåt två tredjedelar går i fängelse. Sedan 
kommer otillåten brännvinsförsäljning. Arbets- och fattighjonen går 
allra oftast i fängelse, mycket ofta också de ensamstående hustrurna, 
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arbetarna oftare än hantverkarna, kvinnorna i högre utsträckning än 
männen. Sällan omvandlas brott som försummelse av medborgerliga 
plikter eller försuttna viten, typer som samhällets besuttna skikt 
brukar dömas för. Andelen avtjänare stiger åren 1868 och 1869. 

Dessa fakta pekar alla i samma riktning, nämligen att bötesom-
vandling är nära förknippat med svåra ekonomiska och sociala vill
kor. Det är inte något som »väljs». De t är de fattigaste och mest ut
satta som också får det hårdaste straffet — fängelse på vatten och 
bröd. Ett straff som dessutom drabbar dubbelt. Förutom det kropps
liga lidandet innebär fängelsestraffet en större förlust av heder och 
ära än vad ett bötesstraff gör. Ibland blir straffet till och med tre-
dubbelt, nämligen om den dömde är familjeförsörjare. 

Således — det ena av underklassens påstådda farliga brott, vålds
förbrytelsen, förekommer i alla sociala skikt och det andra, tillgrep
pet, har en tydlig prägel av nödkriminalitet. Det straffas också ytterst 
hårt. Att med något som helst fog beskylla de här brotten för att 
vara samhälls farliga går inte. Studiet av underklassens »farliga» brott 
har i stället låtit ana en verklighet av fattigdom och nöd. 

DEN GRÖVRE BROTTSLIGHETEN 

De slutsatser som här dragits har helt och hållet byggt på analyser av 
den lindriga brottsligheten och vilka människor som begått den. De 
utgör den största delen av dem som totalt registrerats. Dock förtjänar 
den frågan ställas, huruvida slutsatserna kommer att förändras om 
hänsyn tas även till de grövre brotten. För att söka få ett svar härpå, 
skall en kort översikt av dessa ges. Tabell 27 visar antalet personer, 
som sakfällts dels för urbota brott, dvs sådana som inte kan sonas 
med böter, och dels för bötesbrott. 

Det totala antalet personer som har sakfällts för brott i malmö
området under femårsperioden blir 2570. Av dessa utgör de som 
dömts för urbota förbrytelser femton procent. Skillnaden mellan 
stad och land är ganska betydande. I Malmö utgör de 11,6 %, medan 
de i häradena runt omkring är dubbelt så många, 23,3 %. Detta beror 
säkerligen inte på att landsbygdsbefolkningen begår fler grova brott 
än stadsinvånarna, utan på den mycket lägre frekvensen bötesförse-
elser här. 

Vilka slags grövre brott har förövats och blivit föremål för dom i 
de fyra häradena och Malmö? Svaret är mycket enkelt: nästan enbart 

stölder och våldsbrott. Tabell 28 redogör för hur de fördelas på de 
olika domstolarna och över tiden.1 
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Tab 27. Personer fällda för urbota brott och bötesbrott i malmöområdet 1865-69. 

1865 1866 1867 1868 1869 Totalt 
Domstol urb böt urb böt urb böt urb böt urb böt urb böt 

Oxie 4 19 3 22 10 24 10 15 8 32 35 112 
Skytts 7 47 14 29 2 16 16 25 6 25 45 142 
Torna 4 29 6 48 5 33 16 36 18 37 49 183 
Bara 4 37 9 24 9 26 10 32 13 14 45 133 
Malmö 40 375 44 365 38 266 43 254 47 354 212 1614 

Summa 59 507 76 488 64 365 95 362 92 462 386 2184 

Källa: BiSOS B. Rättsväsendet. 

Kommentar: Som framgår, stämmer inte siffrorna över bötesdömda personer 
helt överens med dem för antalet brottsfall. Det förekommer som bekant att 
människor fälls mer än en gång under året, liksom att ett brott begås av flera 
personer. 

Tab 28. Personer fängslade för grövre våldsbrott och stölder i malmöområdet 
1865-69.* 

1865 1866 1867 1868 1869 Totalt 
Domstol våld stöld våld stöld våld stöld våld stöld våld stöld våld stöld 

Oxie 1 2 0 2 0 6 1 11 2 4 4 25 
Skytts 0 6 4 7 1 1 1 13 0 5 6 32 
Torna 0 3 2 3 5 4 0 17 5 10 12 37 
Bara 0 4 0 6 0 8 0 17 3 7 3 42 
Malmö 6 21 10 35 5 39 10 28 3 29 34 152 

Summa 7 36 16 53 11 58 12 86 13 55 59 288 

Källa: Datalistor, baserade på fångrullor för Malmö länsfängelser. LLA. 

* Ytterligare 28 personer har dömts för grövre brott, 20 av dessa i Malmö. I 22 
fall är det fråga om bedrägerier. 
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Stölder är fem gånger så många som våldförbrytelserna. En 
jämförelse mellan land och stad visar inte på några större skillnader. 
Däremot skiljer sig den årsvisa utvecklingen på så sätt, att stölderna 
på landsbygden ökar märkbart 1868. 

En hel del grövre brott, ansedda som farliga för person och egen
dom, har begåtts i malmöområdet. Vilka är då de människor, som 
satts i fängelse för de här förbrytelserna? Tabell 29 ger en del av 
svaren. 

Tab 29. Fångar i Malmö länsfängelse 1865-69 som dömts för grövre brott och 
deras fördelning på sociala positioner och år. 

Social position 1865 1866 1867 1868 1869 Totalt % 

1. Storföretagare, 
högre tjänstemän 

0 0 0 0 1 1 0,1 

2. Småföretagare, 
hantverksmästare 

5 5 3 5 5 23 1,8 

3. Lägre tjänstemän 1 4 0 3 5 13 1,0 
4. Hantverkare, 

kval yrkesarbetare 
20 34 29 48 53 184 14,3 

5. Arbetare, sjömän 23 38 35 55 44 195 15,2 
6. Storbönder, 

arrendatorer 
6 0 2 2 12 22 1,7 

7. Åbor, torpare, 
husmän, fiskare 

5 16 14 18 16 69 5,4 

8. Drängar, pigor, 
soldater 

36 43 55 56 48 238 18,5 

9. Arbets- och fattig
hjon, inhyses, fångai 

54 82 92 100 115 443 34,4 

10. Hustrur, änkor* 2 5 3 6 10 26 2,0 
11. övriga 4 14 5 37 12 72 5,6 

Summa 156 241 238 330 321 1286 100,0 

Källa: Datalistor, baserade på fångrullor från Malmö länsfängelse. LLA. 

* Ytterligare ett antal kvinnor finns. Totalt uppgår de till 154, dvs tolv procent av 
dem som dömts för grövre brott. 

Kommentar: Tabellen gäller samtliga fångar i Malmö länsfängelse 1865-69, som 
dömts för grövre brott. Även om vissa regionala skillnader kan tänkas förekom
ma, bör den dock i stora drag ha giltighet för mitt undersökningsområde, som ju 
utgör en del av rekryteringsdistriktet för fängelset. 
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Stölderna och våldsbrotten dominerar helt som orsak till fängel
sestraffet för de intagna i Malmö länsfängelse. Sextiotre respektive 
fjorton procent av alla de dömda har gjort sig skyldiga till dessa för
brytelser. övervikten i malmöområdet är faktiskt ännu större: 
nittiotre procent har fällts för dessa två typer av brott. 

För en god tredjedel av de grövre brotten svarar social position 
nio. I denna ingår, förutom arbets- och fattighjonen och de inhyses 
även fångar, före detta och sådana som rymt, kronoarbetskarlar och 
lösdrivare, människor som nästan inte alls är representerade bland 
dem som dömts för lindriga brott. Framför allt är det fångarna som 
dominerar. De och kronoarbetskarlarna, dvs de som varit dömda till 
allmänt arbete, utgör uppåt två tredjedelar av människorna i position 
nio. Nästan inga arbets- eller fattighjon, knappast heller några inhyses 
finns med utan resten består av lösdrivare av olika slag. 

Drängarna och soldaterna har ådragit sig ett relativt stort antal 
grövre brott. Mest är det fråga om f d soldater. Arbetskarlarna och 
drängarna i Malmö är fällda i ganska stor utsträckning, liksom hant
verkarna i gemen och de mer kvalificerade yrkesarbetarna. Då det 
gäller lindriga brott är det hantverksgruppen som leder något över 
arbetarna, men nu är det tvärtom. Skillnaderna är dock små. 

Husmän har dömts för egendomsbrott i relativt många fall. Totalt 
har de och åborna, torparna och fiskarna i den här gruppen dock en 
avsevärt mindre andel av den grövre brottsligheten än vad de hade av 
bötesbrotten. Detsamma gäller i ännu högre grad för de välbeställda 
och besuttna. Deras grövre brott är endast en fjärdedel av de lindrigare. 

Vad beträffar den årsvisa utvecklingen märks en tydlig stegring de 
sista två åren, tvärtemot vad som sker med den lindrigare brottslig
heten. Det är framför allt de »tunga» grupperna, fångarna, arbetarna 
och hantverkarna, som oftare sitter i fängelse dessa år, medan däremot 
väldigt små variationer kan iakttas för de sociala positioner, där sam
hällets högre skikt inryms. 

De människor som sitter i fängelse, dömda för grövre brott 
kommer i ganska stor utsträckning från andra, och lägre, skikt i 
samhället än de som bötfälls. De besuttnas representation är ytterst 
liten både i staden och på landsbygden. Efter analysen av de grova 
brotten konstaterades, att dessa så gott som helt och hållet utgörs av 
vålds- och tillgreppsbrott, förbrytelser som mycket väl kan betecknas 
som farliga. Är en revision nödvändig av tesen om underklassens ofar
liga brottslighet? 

Det är en alldeles speciell grupp som svarar för gott och väl en 
tredjedel av alla de grövre brotten. Det är människor som redan förut 
suttit i fängelse, varit dömda till allmänt arbete på någon statlig 
anstalt eller driver omkring utan någon sysselsättning. Deras antal i 
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fängelset ökar avsevärt under åren 1868 och 1869, vilket indicerar 
nödkriminalitet. 

Har vi då här äntligen fått fatt på den farliga, brottsliga under
klassen? Svaret måste nog bli nej. För det första är det nästan bara 
fråga om stölder. Antalet våldsbrott är väl litet för att verka hotfullt. 
För de fyra häradenas del med en befolkning på ungefär 75.000 är de 
i genomsnitt fem per år. Vad Malmö angår är antalet något större, sju 
per år, och befolkningen mindre. Stölderna är tjugosju respektive 
trettio om året. Då egendomsbrottens »farlighet» bedöms, är det 
viktigt att komma ihåg den stränga synen på dessa och de följaktligen 
hårda straffen. För enkel stöld, första resan, kan domen lyda på upp 
till sex månaders straffarbete. Upprepas brottet, är det särskilda saker 
som stjäls eller är omständigheterna speciella, förlängs strafftiden.2 

över hälften av dem som sitter i Malmö länsfängelse under femårs
perioden har en dom, som lyder på sex månader eller kortare tid, 
vilket tyder på att de stölder som begåtts inte varit så allvarliga. 

Position nio överensstämmer inte med den definition som förut 
gjordes av underklassen. Denna skulle omfatta folket i gemen på 
landsbygden och i staden, enligt det språkbruk som användes i debat
ten om Den sociala frågan. Eftersom fånggruppen har åsamkat sig så 
stor andel av den grövre brottsligheten, blir det helt enkelt inte så 
mycket kvar åt det övriga »folket». Det är därför svårt att generellt 
påstå att det är underklassen som står för de grova brotten. Tas dess
utom hänsyn till merparten av brottsligheten — den lindriga — fram
står debattens kliché av den farliga och brottsliga underklassen som 
till största delen felaktig. I stället tycks det vara fattiga och från sam
hället redan utstötta människor, som svarar för merparten av de 
»farliga» brotten. 
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III SOCKENSTÄMMAN 

DEN SOCIALA FRÄGAN PA LOKAL NI VÄ: SOCKENSTÄMMANS 
AGERANDE 

Inledning 

Både debatten om Den sociala frågan på 1830- och 1840-talen och 
dess senare efterdyningar har huvudsakligen hållit sig på ett teoretiskt 
plan och rört sig på riksnivå. Den officiella brottsstatistikens nivå har 
till största delen gällt ett avgränsat, geografiskt område, staden 
Malmö och fyra härad runt omkring. Vissa jämförelser har gjorts med 
rikstalen och siffrorna från en annan region, Västernorrland och spe
ciellt då Medelpad. Också det statistiska planet är teoretiskt i den 
meningen, att människorna som utgör underlaget för statistiken för
blir abstrakta siffror, uppradade i prydliga spalter och kolumner. För
sök har därför gjorts att relatera siffrorna till människorna bakom 
och deras situation. 

Syftet med följande avsnitt är att ytterligare försöka komma åt 
Den sociala frågans verklighet. För att nå detta mål ämnar jag anlägga 
ett nytt perspektiv, det lokala, och väljer därför socknen som under
sökningsnivå. En mängd frågor reser sig. Finns det på det lokala pla
net någon motsvarighet till debatterna på riksnivå? Diskuteras Den 
sociala frågan av dem som har den direkta och konkreta hanteringen 
av den om hand, nämligen sockenstämmorna? Hur gestaltar sig prob
lemen i verkligheten, ute i socknarna? Hur löses de? Finns här samma 
rädsla för de lägre klasserna, som avslöjades i debatten på riksplanet? 
Vilka uttryck tar den sig i så fall och finns någon grund för den? Hur
dan är synen på de fattiga? Hur behandlas de? 

Det källmaterial jag kommer att använda för att söka besvara 
dessa frågor är i första hand sockenstämmoprotokollen från tre olika 
skånesocknar, Lyngby, Genarp och Gödelöv, som tillsammans bildar 
ett pastorat. För Lyngby, som är moderförsamling, finns sockenstäm
moprotokoll kvar från 1700-talets andra del och för hela det följande 
århundradet, medan de för de andra församlingarnas del är mer spo
radiskt bevarade. Under vissa perioder förs gemensamma protokoll. 
Endast några enstaka kyrkorådsprotokoll finns kvar. Inte heller före
ligger några dokument från sockennämndernas verksamhet i de här 
socknarna, som skulle kunnat ge fler upplysningar om bl a fattig
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vården och den sedliga kontrollen. Däremot är kyrko- och fattig
räkenskaper bevarade i ganska stor utsträckning. 

Som bakgrund och för att bättre kunna bedöma protokollen är 
en kort presentation av sockenstämman och dess befogenheter nöd
vändig, likaså en beskrivning av de undersökta socknarna. 

Sockenstämman 

Sockenstämman kan räkna sitt ursprung från medeltiden. Dess 
främsta uppgifter kom att bli vården om kyrkan och dess egendom. 
Den alternativa benämningen kyrkostämma är upplysande. Reforma
tionen och kyrkoplundringarna ryckte emellertid till stor del undan 
grunden för dess verksamhet. Vid 1500-talets slut börjar dock proto
koll från sockenstämmor åter dyka upp och de blir allt fler i och med 
1600-talets reorganisation av sockensjälvstyrelsen. 

Vid sidan av sockenstämman har också sedan medeltiden en sorts 
nämnder funnits, sexmännen, som valts av sockenborna och särskilt 
haft hand om frågor rörande ordning, tukt och sedlighet, men ibland 
också förvaltande uppgifter. Ibland benämns de kyrkoråd. Denna 
tendens till indirekt styrelse försvinner dock och sockenmännens 
direkta bestämmande över ärendena blir den förhärskande utveck
lingslinjen. 

I prästerskapets privilegier från år 1650 slås dess »macht til at 
hålla sockenstämmor» fast.1 Någon närmre reglering av dessas verk
samhet och befogenheter görs inte. Detta sker inte heller i 1686 års 
kyrkolag. Viktigt är dock att det 1697 kungörs, att ingen utan laga 
förfall får utebli från sockenstämman och att dess beslut gäller även 
för dem som inte varit närvarande och med om att fatta dem. I präs
terskapets privilegier år 1723 sker en viss r eglering av verksamheten, 
städer och patronella församlingar dock undantagna. Där skulle »gam
mal plägsed» råda. År 1759 slår Kungl Majt i ett brev fast, att majori
tetens beslut räcker för giltighet och således enhällighet inte är nöd
vändig. Detta eftersträvas dock i regel. 

Både hemmansägare, arrendatorer, torpare och soldater, dvs alla 
som hade skyldighet att bidra till prästens avlöning, skulle under 
äldre tid också närvara vid sockenstämman. Efterhand, bl a sedan 
hemmantalet lagts till grund för rätten att delta i prästval, blir det 
under slutet av 1700-talet alltmer ovanligt med soldater och torpare 
på stämmorna. I 1817 års förordning slås hemmantalet definitivt fast 
som grundvalen för rösträtt. Härmed utesluts också arrendatorerna. 
Ar 1843 är dock tiden mogen för en förändring, som ger andra än 
jordägare beslutanderätt: bevillningen läggs nu som grund för röst
rätt. 
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Först i 1817 års förordning om sockenstämmor och kyrkoråd blir 
uppgifterna och verksamheten lagligen reglerade och preciserade. De 
religiösa och disciplinära frågorna skall kyrkorådet ta hand om och 
sockenstämmans huvudsakliga uppgift blir de ekonomiska angelägen
heterna. Mycket lämnas dock fortfarande oreglerat, vilket innebär att 
stämmans frihet är stor att efter eget skön ta upp ärenden och ingripa 
på olika områden. Enligt 1843 års förordning om sockennämnd skall 
denna ta hand om bl a hälsovårds- och ordnings frågor och efter 1847 
fattigvården. Ordföranden i sockennämnden väljs, men i sockenstäm
man och kyrkorådet fortsätter kyrkoherden att vara självskriven, lik
som i den nyinrättade skolstyrelsen. Endast två ordinarie stämmor 
om året behöver enligt lag hållas, trots den stora mängden ärenden 
som ålagts. 

Fr o m 1843 har sockenstämman fått lagfäst beskattningsrätt, 
»afgifters bestämmande till Kyrka, Skola, Fattig- och Helsowård, 
samt andra ändamål», som det heter. Rätt att ålägga böter och driva 
in dem har av gammalt ansetts tillhöra stämmans befogenheter. 
Någon åtskillnad i styrande och förvaltande organ sker inte förrän i 
1862 års kommunallagar, då kyrkoråd, skolråd och kommunalnämnd 
åläggs de förvaltande uppgifterna. 

En successiv ökning av sockenstämmornas åligganden sker från 
1750-talet. De tas alltmer i anspråk av staten för uppgifter angående 
bl a fattigvård, hälsovård, undervisning och allmän hälsovård. Särskilt 
fattigvården kommer i o m 1763 års förordning om hospitals- och 
bamhusinrättningar i riket att bli en huvudangelägenhet. Socknarna 
åläggs nu att själva ta hand om sina vanliga fattiga, dvs sådana som 
»genom ålderdoms skröplighet, långvariga krämpor, eller någon slags 
ofärdighet» inte kan försörja sig själva. ̂  T idigare har socknarna gärna 
sänt dessa till kronohospitalen. Ungefär samtidigt inskärps i en kung
lig resolution, och senare i ett kungligt brev, vikten av att inrätta 
skolor på landsbygden och anskaffa lärare.3 Insamlandet av lasaretts
medel, kampen mot veneriska sjukdomar och vaccinationen mot 
smittkoppor är angelägenheter som sockenstämman handhar, liksom 
åtgärder för jordbrukets förbättring, t ex främjande av potatisodling 
och bekämpning av den smittsamma boskapssjukan. Anta socken
hantverkare, utse värderingsmän för beviljande av odlingslån, till
styrka ansökan om belöning från Patriotiska sällskapet för lång och 
trogen tjänst, föranstalta om väg- och brobyggande, ge hjälp åt obe
medlade att besöka hälsobrunnar, utse fjärdingsmän och jordegum
mor (barnmorskor), besluta om postföringen, utse deputerade till be
redningskommittéer och för att välja riksdagsmän är ytterligare 
exempel på den stora mångfald av uppgifter som läggs på socken
stämmorna. Dessutom kan de, som nämnts, allt efter lokala behov 

185 



och traditioner ta upp till behandling ungefär vilka frågor som helst. 
Vad som ovan sagts om sockenstämmorna och dess starka ställ

ning före 1817 gäller framför allt de gamla svenska stiften. I Skåne 
däremot tycks deras verksamhet inte komma igång förrän mot 1700-
talets slut. Orsakerna härtill är flera. Många församlingar är patronella 
och styrs med stark hand av sin patronus. De skånska kyrkorna är 
ofta ganska rika, vilket gör att behovet att sammankalla sockenborna 
för att få fram pengar till underhåll och liknande inte är så stort. Vid 
övergången till Sverige tillförsäkras de skånska kyrkorna rätten att 
fortfarande få behålla tredjedelen av tionden och en hel del kyrko
hemman. Biskopen i Lund är en av Sveriges rikaste män. I Skåne sva
rar också prästerna själva av gammalt för underhållet av prästgården, 
till skillnad från i andra delar av landet. Ytterligare en orsak till 
sockenstämmornas svaga ställning är den betydelse byarna och deras 
självstyrelse haft här. 

Det är således först då staten under senare delen av 1700-talet 
börjar ta sockenstämmorna i anspråk för olika lokala styrelseuppgif
ter, som de skånska sockenborna mer allmänt börjar kallas till 
stämma äv sin kyrkoherde eller patronus. I Genarps församling har 
t ex medlemmarna av »Hennes höga Nåd, högvälborna Fru President
skan Silfverschiöld, ... såsom Patron här i församlingen» förelagts 
olika sätt att ordna de fattigas underhåll och nådigt lämnats frihet att 
välja det lämpligaste. Å hela socknens vägnar fattas så beslut, under
tecknat av fyra stycken personer från fyra olika byar den 29 juni 
1765, förmodligen åldermännen.4 

Tolv år senare, den 18 november 1777, har kyrkoherde Steenhoff 
»hållit samråd» med sina sockenbor i pastoratets tre församlingar, 
Lyngby, Genarp och Gödelöv, om »Scholeinrättningar till ungdomens 
undervisning», detta »till ödmjuk åtlydnad av Konungens höga Befall-
ningshafvandes kungörelse af den 23 october». Protokollet är under
tecknat av ett par personer å respektive sockens vägnar.5 

För Lyngbys del finns protokoll från tre stycken stämmor, hållna 
den 28 januari, den 4 mars och den 22 maj 1787. Vid dessa har de 
fattigas underhåll diskuterats. Sockenborna skjuter gång på gång upp 
beslutet. De säger sig vilja ha betänketid, innan de går med på kyrko
herdens och patronus' förslag till lösning. 

Första gången det uttryckligen anges att det är fråga om en 
sockenstämma är således 1787, men karaktären på de tidigare »sam
råden» är mycket likartad. 

K H Johansson, som ingående studerat den svenska sockensjälv
styrelsen med särskild hänsyn till Linköpings stift, har gått igenom en 
del av de äldsta protokollen från, som han anser, representativa sock
nar i Skåne. Han har funnit, att till skillnad från i östgötastiftet inga 
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herremän i Skåne tycks ha brytt sig om att närvara vid sockenstäm
morna. Vidare finner han, att de skånska sockenborna uppträder som 
en av överheten »sammankallad passiv hop», som säger ja och amen 
till vad som begärs.6 Ingendera av dessa slutsatser kan dras från under
sökningen av de tre socknarna i Lyngby pastorat. Som redan fram
gått är tendenserna de rakt motsatta. I två av dem agerar herremän 
och är, i varje fall vid ett tillfälle, personligen närvarande vid stäm
man. I en socken, Lyngby, lyckas bönderna i ett halvår skjuta upp 
och slutligen också ändra de »projekt» som förelagts dem. Också i 
fortsättningen och fram under 1800-talet kan samma mönster iakttas 
i de här tre skånesocknarna. Detta gör att generaliteten i K H Johans
sons slutsatser om herremännens och böndernas agerande i Skåne kan 
ifrågasättas. Som redan framhållits finns ju även här en tradition av 
självstyrelse, från byastämman, som kan »förklara» böndernas aktivi
tet och motstånd mot ukaserna uppifrån. 

Presentation av socknarna 

Den största socknen i Lyngby pastorat är Genarp, som har 2.322 
invånare år 1870.7 Allt mantal är av frälsenatur. Största delen hör till 
godset Häckeberga, vars ägare också är pastoratets patronus, dvs har 
rätt att utse kyrkoherde, alternerande med konsistoriet. Herre på 
Häckeberga under största delen av undersökningstiden är auditor 
Anders Wollmar.8 Han har år 1824 köpt egendomen av major Peter 
Didrik Silfversköld och innehar den till sin död 1861, då den övergår 
till hans barn. Till godset, vars slott ligger mycket vackert på en 
holme i Häckebergasjön, hör kvarn, tegelbruk och bränneri samt 
nitton stycken underliggande hemman förutom torp och gatehus. I 
norra delen av Genarps socken ligger Toppeladugård, ett större frälse
säteri, som tidigare varit ladugård under Häckeberga. Linné beund
rade mycket slottets labyrint under sin resa genom Skåne och teck
nade t o m av den.9 Toppeladugård har i sin tur underliggande hem
man både i Genarp och i grannsocknen Lyngby. 

I Lyngby socken är nio av dess fjorton mantal frälse. Antalet 
invånare uppgårår 1870 till 1.357. Säteriet Assartorp är en stor frälse
egendom på tre och ett halvt mantal, som på 1870-talet är uppdelad 
på flera händer, även ofrälse. Tegelbruk och kvarn finns även här. 

Gödelöv är den minsta av socknarna med sina 865 invånare år 
1870. Allt mantal utom ett är frälse och hör till godset Björnstorp, 
ett säteri med tillhörande kvarn och underliggande hemman. Sedan 
1700-talet är egendomen i släkten Gyllenkrooks händer. Den är ett 
fideikommiss. 

Lyngby pastorat tillhör inte de allra bördigaste delarna av Skåne, 
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beläget som det är nära Romeleåsen. Däremot räknas trakten till de 
vackraste med sin omväxlande natur av sjöar, lövskogar och åkerfält. 
Spannmålsodling med korn som viktigaste sädesslag, följt av råg, 
dominerar ännu stort vid slutet av 1860-talet.10 Dock har antalet kor 
fördubblats sedan århundradets början och även ökat i förhållande 
till dragare, oxar och hästar. 

Mycket lite potatis odlas omkring år 1800, men under årtiondena 
därefter vinner den starkt terräng. Särskilt i södra delen av Bara härad, 
dit Lyngby och Genarp hör, blir potatisodlingen mycket betydande. 

Det gamla treskiftesbruket överges successivt efter enskiftet och 
år 1855 uppges i länsmansberättelserna, att sex- och sjuskiftesbruk är 
förhärskande. Redan vid slutet av 1700-talet har många av herrgår
darna gått över till odlingssystem med flera vångar, oftast sex eller 
sju, vilket möjliggör mer rationella växtföljder och ett mer intensivt 
utnyttjande av jorden. Häckeberga genomför t ex en ny vångaindel-
ning med sex olika fält någon gång mellan 1768 och 1777. Är 1803 
har man sju vångar. Frälsesäterierna Assartorp och Toppeladugård 
har något tidigare, 1800 och 1801, gått över till liknande system. 

Förändringarna i jordbrukets drift, tillsammans med rikligare 
gödsling, som blir möjlig bl a tack vare odling av foderväxter, och så 
småningom bättre redskap samt dikning och märgling, gör att skör
darna ökar i hastig takt. 

Folkmängdens tillväxt skiljer sig ganska avsevärt i de tre under
sökta socknarna. Gödelöv har alltifrån 1700-talets slut och fram till 
artonhundratalets mitt en mycket blygsam befolkningsstegring. Där
efter ökar takten, tvärtemot vad som sker i de andra socknarna. I 
dessa ökar invånarna under 1800-talets första halva för att stagnera 
omkring 1850. I Genarp är det emellertid de tjugofem första åren av 
århundradet som upplever den största ökningen, medan det i Lyngby 
är perioden 1825-50.11 

Ett viktigt led i jordbrukets omvandling är de olika bebyggelse
förändringar som äger rum. Först och främst är det naturligtvis fråga 
om en övergång från bybebyggelse till mer spridda gårdar i samband 
med enskiftet. I Lyngby sker detta mycket tidigt. Av de tre byarna, 
som socknen består av, skiftas Bökesåkra först, 1804-06, Lyngby där
efter, 1807-10, och Hessleberga sist, 1817-19. Vissa delar förblir 
dock oskiftade. Inte förrän 1825 skiftas t ex den del av Lyngby bys 
utmark, som tillhör frälsebönderna. Den övriga delen av detta om
råde hade delats upp långt tidigare, redan 1788-89. Enligt socken
stämmoprotokollen utses år 1827 gode män för skiftesverket i alla 
tre socknarna, vilket tyder på att det fortfarande finns mark kvar, 
som inte är uppdelad på individuella ägare. Frälsejorden berörs inte 
av de olika skiftesstadgorna. 
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Andra förändringar av bebyggelsen är nedläggningar av gårdar för 
att skapa större brukningsenheter. Detta sker t ex i Gödelöv, då nästan 
hela Ettarps by år 1820 slås ihop till Ettarps gård. Toppeladugård i 
Genarp är ett exempel på en herrgård, som utökar sin drift på de 
underliggande arrendegårdarnas bekostnad. 

Det är förmodligen frälseägandets dominans i området, som gör 
att hemmansklyvningar och jordavsöndringar inte blir så omfattande. 
Dock kan ägodelning iakttas både i Lyngby och Genarp. Lyngby bys 
utmark, vars skifte fullbordas 1825, säljs av i mycket små lotter till 
arbetare, husmän eller hantverkare. Här växer snabbt en mängd torp 
och småställen upp. Området kallas Lyngby slätter och de som bor 
här för »slättafolket».13 Befolkningen i Lyngby by utgör 201 perso
ner år 1825, femton år senare har den mer än fördubblats, 477 män
niskor bor då i byn, och år 1860 är den gott och väl tredubblad med 
ett invånarantal på 632 individer. På den topografiska kartan finns 
för Lyngby slätter cirka 70 torp- eller gårdstecken. Förutom en viss 
hemmansklyvning i norra delen av socknen är det främst uppkomsten 
av den här fattigbebyggelsen på slätterna, och angränsande delar av 
Hässleberga by, som medverkar till socknens häftiga befolknings
ökning. 

Vid samma tid stagnerar befolkningen i grannsocknen Genarp 
och en viss utflyttning äger rum. Det förefaller sannolikt, att det är 
en del av denna sockens f d frälsebönder, som söker sig till Lyngby 
slätter för att skaffa sig en självständig ställning och kanske en liten 
bit jord att bruka. Även i Genarp uppstår vid 1820-talets slut en 
mängd småjordbruk, då en frälseutjord säljs av i små lotter. Ibland 
kallas området Genarps slätter. Sven Dahl, som mycket ingående 
undersökt närings- och bebyggelsegeografin i Torna och Bara härad, 
tycker sig kunna iaktta ett generellt mönster, som består i en ökning 
av den del av herrgårdssocknen, som ligger utanför den gamla byn. 

Den sociala strukturen i undersökningsområdet präglas av frälse
ägandets dominans. »Arbetsbönder», som sockenstämmoprotokollen 
med en kongenial beteckning kallar frälsebönderna ibland, utgör den 
största delen. Den feodala strukturen bibehålles ända in i våra dagar 
— så sent som på 1940-talet fortsätter de underlydande under godset 
Häckeberga med att göra sina dagsverken.15 I Lyngby finns dock 
även ganska många självägande bönder på de fem mantalen icke frälse 
jord. Dessutom förekommer torpare, husmän och hantverkare. Vid 
sidan av de adliga godsägarna och prästerskapet äger socknarna en 
handfull ståndspersoner: ofrälse possessionater med Anders Wollmar 
som den främste representanten, inspektorer och kantor. Kyrko
herde i Lyngby pastorat under lång tid och därmed också ordförande 
i sockenstämmorna är Anders Norsell. Han är son till en frälsehem
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mansåbo och utnämns till kyrkoherde år 1827 efter kallelse av patro-
nus, P D Silfversköld. Han dör som prost, åttio år gammal, 1871.16 

Fattigvården i Lyngby pastorat omkring år 1830 

Som utgångspunkt för undersökningen av sockenstämmans agerande 
skall tas en redogörelse för hur fattigvården är ordnad i de olika sock
narna omkring år 1830.1 en av protokollsböckerna finns nämligen en 
»Underdånig uppgift om Fattigvårdens tillstånd m. m. år 1829 uti 
Lyngby församling».17 Trots överskriften ges också upplysningar om 
Genarp och Gödelöv. Först anges antalet invånare och därefter hur 
många fattiga som respektive församling har. Totalt blir det tretton 
personer, varav sex är kvinnor och sju män. Hälften av dem har upp
nått sextio år eller mer, resten är i s k arbetsför ålder, möjligen med 
undantag av en flicka på tretton. 

I Lyngby socken finns två stycken fattighus, båda sammanbyggda 
med skolhus. Fattigförsörjningen är sedan år 1818 uppdelad på 
»krönet» och »frälset», en skillnad som består till 1841. Av protokol
len framgår, att år 1819 de krono- och rusthållshemmansåbor som 
själva är ägare till sina hemman beslutat att uppföra en »skol- och 
fattiginrättning». På ena sidan skall skolhuset med skolmästarens rum 
ligga och på den andra, avskilt av en vägg och en skorsten, fattig
huset. Ett torvhus vid ena gaveln och ett rum för skolmästarens ko 
vid den andra skall också byggas. Att bygga samman skol- och 
fattighus är vanligt vid den här tiden.18 

Frälsets fattighus, som bl a säteriet Assartorp, Lyngby by och 
prästgården svarar för, är beläget på den senares mark. Det anses ligga 
alltför nära kyrkan och därför beslöts redan vid enskiftet av Lyngby 
1807-08 att det skulle flyttas och plats bestämdes. Först 1829 beslu
tar man riva det. Då är det alldeles för litet och nedruttet. Samtidigt 
antar stämman ett förslag från ägaren av Assartorp att bygga en sär
skild fattig- och skolinrättning för Assartorp och Nygård, skild från 
det övriga frälset. Barnen här är alldeles för många för att undervisas 
tillsammans med Lyngby och dessutom är vägen för lång.19 

Lyngby socken bör således hädanefter ha haft tre stycken fattig-
och skoleinrättningar. Är 1841 upphör, som nämnts, indelningen i 
krone och frälse och en gemensam fattigdirektion väljs. Däremot kvar
står indelningen i olika rotar. 

Av Lyngby sockens fattiga bor endast tre år 1829 i fattighus. I 
Gödelöv, som också har ett fattighus, omtalas att inget av de två 
hjonen där »njutit sitt underhåll». 1 denna socken finns sedan år 1828 
en växelundervisningsskola, som inrättats av hovmarskalken, friherre 
A G Gyllenkrook på Björnstorp. Denna skoltyp är ovanlig i Skåne, 
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där skoltätheten är relativt stor och det därför inte finns anledning 
att tillgripa någon massundervisningsmetod. 

Genarps socken, den största av de tre, saknar däremot fattighus. 
Vid behov anvisar godsägaren var den fattige skall bo, sägs det. Av ett 
sockenstämmoprotokoll från den 24 juni 1838 framgår, att det är 
fråga om utackordering på godsets bekostnad. Om det vill sig illa ute* 
blir betalningen och husmannen måste den förutan fortsätta sin 
»faderliga vård». Att detta system inte fungerar så alldeles perfekt, 
framgår av att fattigförsörjningen i Genarp betecknas som otillfreds
ställande. I de andra socknarna har den klart angetts som tillräcklig. 
Hur bristerna i Genarp skall kunna avhjälpas säger sig stämman inte 
kunna ange, »då församlingens folkmängd utgöres till största delen av 
fattiga arbetsbönder». Enda möjligheten vore om »jordägarna av egna 
medel skulle till detta ändamål anslag giva», heter det försiktigt. Skol
hus finns dock i Genarp. 

Hur fattigvården finansieras vid denna tid framgår också av 1829 
års uppställning. I samtliga församlingar är tre årliga kollekter anslag
na till de fattiga. I Lyngby får de dessutom fem tunnor spannmål och 
i Gödelöv två, vilka ägaren av Björnstorp står för. I Genarp ges ingen 
fattigsäd. 

Här beslutas i stället efter hand på sockenstämman om hur stora 
bidrag de underlydande under godset Häckeberga skall betala till de 
fattiga. Särskilda rotemästare har hand om indrivningen, som ibland 
bereder stora svårigheter. Vid 1830-talets slut, då skördarna är dåliga, 
beslutar man sålunda om att rotemästarna skall få »i mät taga något 
sådant som den skyldige bäst undvara kan», detta sedan två försök 
gjorts att få in betalningen. Det beslagtagna skall så överlämnas till 
inspektorn och auktion hållas.20 

Av fattigräkenskaperna framgår, att fattigkassan även har andra 
inkomster än kollekter och fattigsäd, nämligen extra ordinarie. Hit 
hör sterbhusprocent, fattigstockpenningar och böter. Ränta på ut
lånat kapital är ytterligare en intäkt. Någon gång får fattigkassan 
»gåvopenningar» eller tillförs den medel som blivit »över», sedan ett 
avlidet fattighjons sluträkning med socknen gjorts upp. 

Fattigkassornas storlek i de olika församlingarna anges också. I 
Lyngby uppgår den till 439 riksdaler, i Genarp till 280 och i Gödelöv 
till 67. Fattigkassan, liksom kyrkkassan är konstant utlånad. Båda 
tycks fungera som låneinrättningar för framför allt godsägarna och 
andra ståndspersoner i socknen.21 

Uppgifter finns också om hur sjukvården för de fattiga är ordnad. 
I Lyngby socken är det pastor och församling, som vid behov anskaf
far personer som kan handha den. I de två godsförsamlingarna står 
respektive jordägare för denna uppgift och svarar även för kostna
derna. 
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I alla tre församlingarna uppges de fattiga barnen gå i skola till
sammans med övriga barn. De slipper dock betala någon skolavgift. 
Inte i någondera av socknarna finns någon magasinsinrättning, inte 
heller vare sig barn- eller arbetshus. 

Det antal fattiga som uppges år 1829 är mycket litet, endast 
tretton stycken i hela pastoratet. Befolkningen utgörs vid denna tid 
av 3.190 personer. Procenten fattiga blir endast 0,4, vilket kan jäm
föras med de 2 2/3 %, som 1839 års Betänkande angående Fattig
vården i riket anger för året 1836. I Malmöhus län är antalet fattiga 
då knappt två procent.22 Uppgifterna från 1829 kan därför inte ge 
hela sanningen om de fattiga i Lyngby utan anger troligen endast en 
viss klass av hjon. En jämförelse med fattigräkenskaperna bekräftar 
detta antagande. I Genarps räkenskaper uppges, att sju stycken fatti
ga av 1 :a klassen har fått understöd, vilket stämmer med sockenstäm
moprotokollens siffra. Dessutom finns två fattighjon av 2:a klassen. 
Tidigare har en uppdelning även i 3:e och, för Gödelövs del, 4:e 
klassen förekommit. Från och med 1837 talar räkenskaperna om två 
grupper fattiga: »till arbete oförmögna» och »mindre arbetsföra».23 

Med all sannolikhet överensstämmer 1 :a klassens fattiga med sådana 
som är »till arbete oförmögna», och det är således endast dessa som 
redovisas i sockenstämmans uppställning 1829. 

Den fattigdomskvot Johan Söderberg kommer fram till i sin 
undersökning av fattigdomen i Sydsverige ligger också ganska högt 
för Romeleåsens grusbygd, dit de här socknarna hör. Den överstiger 
t ex med fyra procent talet för slättbygderna i Oxie, Skytt och Torna 
härad.24 

Vid en första anblick förefaller antalet fattiga som bor i fattighus 
få: tre av tretton. Det faktum, att fattighuset endast består av ett 
eller två rum, gör emellertid siffran mer förståelig. För Lyngbys del 
är ju också, som framgått, det ena fattighuset nedruttet. De villkor 
som är förenade med en intagning, bidrar ytterligare till att förklara 
varför det är så få. Den som flyttar in måste nämligen avsäga sig ägan
derätten till sin egendom och helt och hållet underkasta sig socknens 
förmyndarskap. Socknen, och senare fattigvårdsstyrelsen, får hus
bondemakt över hjonen till vilken bl a fram till 1858 hör rätten att 
ge dem kroppsaga. Attityden till fattighuset är också totalt negativ i 
alla samhällsskikt, också de lägsta. Rädslan att hamna där är mycket 
stor. Det är en skam som man i det längsta vill undvika.25 

Den förteckning över Lyngby pastorats fattiga, som gjorts upp år 
1829, är tabellariskt uppställd och utan några personuppgifter. Åtta 
år tidigare, 1821, har de olika socknarnas stämmor gjort upp och 
godkänt förteckningar över inhyseshjonen i respektive församlingar. 
I dessa finns mer konkreta upplysningar. Förutom namn, ålder, ev 
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yrke och hemort, får vi veta varför dessa människor är inhyseshjon. 
Att de är fattiga framgår alldeles tydligt, om några sägs uttryckligen 
att de är utfattiga, men också orsakerna härtill kan utläsas av proto
kollen.26 

Totalt finns sjuttioåtta stycken inhyseshjon i Lyngby pastorat år 
1821, barnen oräknade. Lyngby socken har flest, trettio personer, 
trots att invånarantalet i Genarp är dubbelt så stort. De allra flesta är 
kvinnor: sextiofyra mot fjorton män. Framför edit är det fråga om 
ogifta pigor. Trettiofyra stycken hör till denna kategori. Nästan hälf
ten av dem har barn att dra försorg om, som i femtio procent av 
fallen uttryckligen betecknas som oäkta. Två stycken uppges vara 
»lägrade», dvs väntar barn, och kan därför inte ta årstjänst. De pigor 
som inte har eller väntar barn, är antingen gamla, vanföra, »bräckliga» 
eller är hemma och vårdar sina föräldrar. Resten av kvinnorna utgörs 
av änkor, som har små barn eller är för gamla att ta tjänst, och 
hustrur, som antingen är ensamma eller har en man som är oför
mögen till arbete. I båda fallen har de oftast minderåriga barn som 
binder dem vid hemmet. 

Bland de inhyses männen finns fyra krymplingar. En uppges dock 
vara arbetsför som skräddare, två är nästan femtioåriga drängar. 
Ytterligare två drängar, båda sängliggande, lever som inhyseshjon. 
Om en femtioårig änkling, som är »något bräcklig», uppges det att 
han skall bli ambulerande skolmästare i Genarps och Gräntinge sock
nar. Det är emellertid inte alldeles säkert, att socknen härigenom 
befriat sig från ett inhyseshjon. I Gödelövs förteckning förekommer 
nämligen bl a just en utfattig skolmästare. Hans enda näringsfång är 
»barnundervisning, hvaraf han knapt kan förtjena det nödvändigaste». 
Då han dessutom är »ovand vid Bondearbete», kan han inte ta års
tjänst. I några fall anges att lättja är orsak till fattigdomen, t ex be
träffande en avskedad rotesoldat som är oduglig till arbete, »mest av 
lathet», och en dräng, som visserligen har arbetsförmåga, men är 
»uppfödd i okunnighet och lättja». 

Som redan påpekats ingår inte barnen i förteckningen över in-
hyseshjonen. De omnämns bara som en del av förklaringen till kvin
nans, någon gång familjens, svåra belägenhet. Tydligen betraktas de 
inte som självständiga individer, värda att tas med i statistiken. De 
blir värdefulla först när de kan arbeta och göra rätt för sig. Att de 
förväntas göra detta redan tidigt, vittnar olika uttalanden om. Bl a 
sägs om en nioårig pojke, som är »hemmavarande» hos sin mor som 
är änka, att han »likväl bör kunna försörja sitt bröd». 

Det är inte få barn det rör sig om. Det är fråga om minst femtio
sju stycken plus de två som är på väg. I ett par fall omnämns bara att 
en kvinna har små barn att ta hand om utan att det exakta antalet 
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anges. Totalt blir det således omkring 135 personer, som lever inhyses 
i Lyngby pastorat. Alldeles tydligt framgår, att det är fråga om fat
tiga människor, i en del fall helt utfattiga, som av olika orsaker inte 
på egen hand kan skaffa sig sitt uppehälle utan måste sätta sin lit till 
andras hjälp. Att det antal fattiga, tretton stycken, som uppges åtta 
år senare, inte ger en riktig bild av verkligheten framstår efter jäm
förelsen med inhysesförteckningen mycket klart. 

Upplysningarna om inhyseshjonen och om orsakerna till deras 
situation har avsevärt nyanserat och konkretiserat bilden av de fattiga 
i Lyngby. Mest anmärkningsvärt är den stora andelen ensamma kvin
nor med barn. Utsattheten i den ensamma moderns situation framgår 
tydligt. Graviditeten och sedan barnet gör att hon inte kan få någon 
årstjänst, utan hon måste för att klara sig falla socknen till last. Om 
fadern och hans ansvar för sitt barn talas ingenstans. Detta är samma 
fenomen som vi tidigare kunnat konstatera vid studiet av statistiken 
över den lindriga brottsligheten. Ensamstående kvinnor intar där en 
framträdande plats i förhållande till den blygsamma ställning kvin
norna vanligen har i brottsstatistiken. Redan de allra första fattig
husen, som socknarna på uppmaning av 1571 års hospitalsordning 
börjar bygga, kallas betecknande nog för »käringestufvor». Problemet 
är således inte nytt.^ 

Det finns som framgått en organisation för fattigvården i Lyngby 
pastorat omkring år 1830. Den verkställes »efter författningarne», 
försäkras det. För Genarps del görs en reservation; »i mån av tillgång 
efter författningame» (min kursivering). Här ligger förmodligen för
klaringen till att Genarp har så få fattiga i förhållande till sitt invånar
antal: det är tillgången på fattigmedel som bestämmer hur många som 
skall få hjälp, inte antalet behövande. Det utsägs för övrigt också 
klart, att tillgången på fattigförsörjningsmedel inte svarar mot antalet 
fattiga. 

I Genarp finns inte heller något fattighus, vilket är fallet i de 
andra två socknarna. Skolhus däremot äger alla församlingarna, likaså 
är bestämda medel anslagna till de fattiga. Man har också vissa regler 
för vem eller vilka som skall ombesörja de fattigas sjukvård. Fattig
kassorna innehåller också betydande summor, som till största delen 
är utlånade till traktens godsägare eller andra ståndspersoner. 

Fattigförsörjningen i Lyngby pastorat, häri inräknat skolor och 
sjukvård för de fattiga och deras barn, är emellertid till mycket stor 
del beroende av enskilda storgodsägares godtycke. Detta gäller fram
för allt de två godsförsamlingarna Genarp och Gödelöv. 

Den redogörelse som här givits för huvuddragen i fattigvårdens 
organisation i de tre socknarna omkring år 1830, får bilda utgångs
punkt för de undersökningar av sockenstämmornas agerande gent
emot de fattiga som nu följer. 
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Kontroll av inflyttningen 

Redan i 1642 års tiggarordning sägs att varje socken bör försörja 
sina fattiga. Att uppehålla livet genom tiggeri är dock fortfarande 
fullt legalt, bara det sker i den egna socknen och man har ett av 
pastor utfärdat tiggarpass. I 1763 års förordning om hospitals- och 
barnhusinrättningarna fastslås församlingarnas skyldighet att ta hand 
om de sina med större kraft. Dessa får också rätt att uttaxera en sär
skild fattigskatt. Denna bestämmelse tas emellertid bort några år 
senare, 1766, och kvar står friheten för socknarna att ordna sin fattig
vård »på sätt var församling finner för sig nyttigast vara».28 

Från år 1788 dateras sockenstämmans rätt att hindra inhyses- I ^ 
hjon, gamla och mindre arbetsföra att flytta in i socknen. Denna 
rättighet, som så ofta åberopas, är också en »skyldighet att underhålla 
sådana från den ena till den andra församlingen inflyttade personer, 
som sedermera blifvit vanföre och icke kunna sig själva försörja».29 

Det är bl a konsekvenserna av detta stadgande man söker undvika 
genom att hindra presumtiva understöds tagare att komma in. Kungö
relsen den 5 december 1788 utsäger klart att den fattige skall ha 
hjälp i den socken, där han senast haft eget hemman eller som tjänste-
eller inhyseshjon varit antecknad till skatt. Som kompensation för 
denna skyldighet får stämman rätt att besluta om vilka som skall få 
inflytta i socknen. Sedan gammalt har emellertid sockenstämman an
setts ha rätt att vägra inflyttning för att värna om »goda seder». Nu, 
1788, slås dess makt att skydda socknen för dyrbart fattigvårdsklien
tel fast. Förändringen vittnar om trycket från den begynnande be
folkningsökningen bland de lägre klasserna. En stående fråga i början 
av många sockenstämmor vid denna tid är, om några obehöriga 
inflyttningar ägt rum. 

Först år 1847 kommer ett klart förbud för socknarna att vägra 
någon inflyttning. »Ingen må, i och för äventyret av framtida fattig
vårdstunga, inskränkas i rättigheten att välja vistelseort, där honom 
sådan av andra skäl ej kan lagligen förmenas, vadan beslut av socken
stämma eller fattigvårdsstyrelse, till förhindrande av inflyttning från 
andra fattigvårdssamhällen, äro ogiltiga.» Så lyder femtonde paragra
fen i fattigvårdsförordningen. Samtidigt slås rätten till fattigvård fast 
och tiggeriet förbjuds. Hjälpen skall finansieras genom en kommunal
skatt. Ett år tidigare har lättnader i försvarslöshetslagstiftningen 
skett, som inneburit att en oförvitlig arbetslös inte längre kan dömas 
till tvångsarbete.30 Tillsammans innebär de båda förordningarna, att 
rättigheterna för de fattiga och arbetslösa förbättrats väsentligt. I 
praktiken kommer emellertid förhållandena för de fattiga fortfarande 
att skifta avsevärt från kommun till kommun. Både socknarnas vilja 
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och resurser att hjälpa är nämligen olika, liksom antalet fattiga som 
gör anspråk på understöd. Hur utvecklingen i de tre skånesocknarna 
gestaltar sig skall nu undersökas. 

Den 12 september 1830 anhåller en f d sjöartillerist, numera 
nattman, från Karlskrona om att bli intagen i Lyngby församling till
sammans med hustru och barn. Nattman är den danska benämningen 
på rackare, dvs hästslaktare. Han har köpt sex kappland jord (ett 
kappland = 1/32 tunnland) på Lyngby utmark av en annan f d soldat. 
Sockenstämman nekar först, men då ordföranden frågar, om mannen 
inte kan få bli intagen om han ställer borgen inom en månad, beviljas 
detta. En hovrättsauskultant och tillika ägare till flera hemmansnum
mer borgar för nattmannen och även för en f d husman från en 
grannsocken, som köpt sig tolv kappland och vill flytta in. Också 
denne har först nekats inflyttning. Hans jordlott sägs inte på långt 
när förslå till att försörja honom och hustrun på, särskilt som han 
själv, enligt prästbetyget, är oförmögen till arbete. Emellertid säljer 
han sin jord till nattmannen, som nu blir ägare till arton kappland, 
dvs lite mer än ett halvt tunnland. Då sockenstämman antar borgen, 
som garanterar, att »han med de sine ej skall falla Lyngby Församling 
till tunga», fäster man ytterligare ett villkor till den, nämligen att 
säljaren av jorden, den f d soldaten, vid borgensgivarens eventuella 
frånfälle kommer att stå som ansvarig.31 Socknen skaffar sig således 
en dubbel gardering mot eventuella fattigvårdskostnader. 

Sex år senare, 1836, måste fyra personer ställa borgen för en 
smed, som vill flytta in i Lyngby socken.32 Följande år har drängen 
Truls Persson köpt sig nio kappland och ett hus av sin svärfar och an
söker om att bli intagen. Sockenstämman i Lyngby bestrider enhäl
ligt detta, såvida han inte ställer borgen som garanterar, att varken 
han själv, hans hustru eller barn kommer att falla församlingen till 
last. Detta är desto mer nödvändigt, som svärföräldrarna själva är 
svaga och i knappa omständigheter. De behöver för egen del både sitt 
hus och sina kappland jord, anser stämman.33 

Tydligen lyckas inte drängen skaffa någon borgen, men han över
klagar i stället socknens beslut hos landshövdingeämbetet i Malmö. 
Några månader senare behandlas nämligen hans besvär tillsammans 
med KB:s resolution. Församlingen står emellertid fast vid sin tidi
gare ståndpunkt och beklagar sig samtidigt över att redan alltför 
många »inträngt sig» i socknen utan att kunna försörja sig eller få 
arbete. Flera sägs liksom drängen Truls Persson skaffat sig några 
»väggrums»34 hus och några kappland jord för att freda sig från att ta 
årstjänst och därigenom få laga försvar. De arbetar när det faller dem 
in och faller under svåra år församlingen till tunga. Truls Perssons 
svärmor, som nu blivit änka, är själv i största behov av det lilla hon 
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äger, understryker sockenmännen. Dessutom påpekar de syrligt, att 
drängens påstående att han är välfrejdad inte stämmer. I hans präst
betyg står, att han undergått kyrkoplikt, dock inte varför. Truls Pers
son måste ställa borgen om han vill flytta in, vidhåller socken
stämman.35 

Från år 1844 föreligger ytterligare en inflyttningsvägran. Det är 
Jöns Truedsson, som nekas flytta in hos änkan Anna Nilsson på 
Lyngby slätter. De vill gifta sig. Jöns själv är dock utfattig och har 
flera barn och Anna är krympling med ett barn och har fått fattig
understöd. De fattigas antal i socknen skulle öka och man har redan 
alltför många av dem på Lyngby slätter, heter det kallsinnigt i stäm-a £ mans motivering. 

De ovan relaterade fallen är alla från tiden före 1847 års fattig
vårdsförordning. I samtliga fall vägrar sockenstämman människor in
flyttning, som inte i något avseende kan hänföras till vare sig inhyses-
hjon eller gamla och mindre arbetsföra tjänstehjon, vilka socknarna 
enligt 1788 års bestämmelser anses ha rätt att avvisa. Borgen krävs av 
flera personer, som skall garantera att den presumtive inflyttaren och 
hans familj inte kommer att falla församlingen till last. I ett redovisat 
fall överklagas stämmans beslut hos KB, som ger den klagande rätt, 
men trots detta vidhåller man sin ståndpunkt och vägrar inflyttning. 
Dessutom hindrar socknen i ett fall två människor att flytta samman 
och gifta sig. 

Det är således fråga om klara överskridanden av sina befogenheter 
som Lyngby socken gör sig skyldig till, i likhet med många andra vid 
denna tid.37 Orsakerna till den stränga övervakningen av sockengrän
sen framgår tydligt. Det är framför allt omsorgen om församlingens 
fattigkassa och rädslan för stigande fattigvårdsutgifter som ligger 
bakom. Dessutom är man ängslig för att få in personer i socknen, vars 
vandel kan ifrågasättas som i fallet med drängen som undergått kyrko
plikt. Sockenstämmans inflyttningskontroll ligger som synes både på 
det ekonomiska och det moraliskt-sociala planet. Också ett regelrätt 
äktenskapsförbud ingår bland åtgärderna. Trots dessa ansträngningar 
är det Lyngby sockens folkmängd som ökar starkast i pastoratet 
under den här perioden. Q fr inledningen till kap.) 

Från de andra socknarna i pastoratet föreligger ett bevarat och 
protokollfört fall av inflyttningsvägran. Det är en dotter till en änka, 
som sägs ha ansökt hos KB om att få flytta in. Vid Gödelövs socken
stämma den 9 juli 1837 är godset Björnstorp representerat av ett om
bud, ladufogden Lars Nilsson, eftersom ägaren av hela Gödelövs för
samling, hovmarskalken Gyllenkrook, befinner sig utrikes. Lars Nils
son uppger att Gyllenkrook bestämt vägrat inflyttning och då kan 
han inte göra annat än detsamma. Han hänvisar också till 1788 års 
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förordning, som han menar ger full rätt till »ett sådant bestridande». 
Hemmansägarna i sin tur yttrar, att då ägaren till deras hemman 
nekat, så anser de sig inte ha någon rätt att fatta något annat beslut, 
»så mycket mindre som om Sökande eller dess barn skulle behöfva 
understöd, ägaren finge det vidkännas». 

I fallet ovan har tydligen kvinnan med sitt barn först anhållit hos 
Gyllenkrook om att få flytta in till sin mor som är änka, men nekats 
detta. Hon har överklagat beslutet hos KB, som i sin tur begär socken
stämmans yttrande. Eftersom alla medlemmarna av sockenstämman, 
utom pastor, är underlydande arbetsbönder till Björnstorp, kan de 
naturligtvis inte fatta något beslut som går emot ägarens vilja. Deras 
svar måste bli nej. 

Fallet är ytterligare ett exempel på de ensamma kvinnornas svåra 
situation. Det belyser också den mycket vidsträckta tolkning sock
narna ger begreppen 'inhyseshjon, gamla och mindre arbetsföra' i 
1788 års bestämmelser. 

I protokollen från Genarp den 12 maj 1845 finns ett likartat fall. 
Församlingen har fått en förfrågan om någon husbonde i sin tjänst 
vill anta Per Jönsson, en f d åbo från socknen, som straffats för första 
resan stöld. Auditor Anders Wollmar, ägare av godset Häckeberga och 
därmed största delen av socknen, avger ett skriftligt yttrande, som bi
läggs stämmans protokoll. Hans skrivelse är värd att citeras i sin 
helhet: 

För första gången stöld afstraffade förre åboen Per Jönsson, som i bruk haft 
ett mitt härunder lydande Swarfwaretorps hemman, har, under de 4ne år 
han wistats här på Godset, warit så beskaffad: att han föga skött Hemmans
bruket; åsidosatt arbetsskyldighetens fullgörande; wid arbete synnerligast 
begagnat Lösdrifware och mindre wäl kända personer; samt haft en oemot
ståndlig böjelse för att wångla och schackra och att i följd deraf hos sig låta 
misstänkta personer hafva tillhåll. — Att sjelf stjäla, dertill tror jag honom 
icke då hafva warit böjd, men wäl att kunna för ringa pris åtkomma hvad 
stulit warit. Nu likwisst, - om jag ej allt för mycket misstager mig icke för 
af honom sjelf föröfwad stöld utan för det han innehaft och fått det han 
wetat stulit wara, — straffad såsom tjuf, bör man skäligen förmoda, att han, 
under några Månaders wistande uti Malmö Citadell Fängelse, blifvit, genom 
sammanwaron med werkliga tjufvar och gröfre brottslingar, så bortskämd 
och fördärfvad, att allt hopp om bättring måste öfvergifvas och att han alltså 
är worden för både sig sjelf och Samhället förlorad. 
En så beskaffad person will jag icke hafwa i min tjenst och tillåter ej eller 
någon på mitt Gods att honom få emottaga. 

Efter uppläsningen av denna skrivelse tillkännager församlingens 
»hoswarande Husbönder», att de till alla delar instämmer, och »ingen 
ville Pehr Jönsson i sin tjenst antaga», lyder protokollets slutord. 
Något annat ställningstagande är naturligtvis inte heller möjligt, då 
godsägaren uttalat ett regelrätt förbud. 

Fallen ovan demonstrerar varför sockenstämmoprotokollen från 
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de två godsförsamlingarna har så få fall av inflyttningsvägran. Här är 
det godsherren, ägaren till jorden, som ensam har hand om kontrol
len över vilka som skall anställas eller bo inhyses hos hans under
lydande, liksom över köp och försäljningar av jord och hemman. Väg
rar han inflyttning är det inte mycket lönt att vända sig till socken
stämman, eftersom han även där, i kraft av sitt jordinnehav, har 
bestämmanderätten. 

I november 1846 behandlar sockenstämman i Genarp ett förslag 
till instruktion för fattigvårdsstyrelsen.38 Det har utarbetats av en 
kommitté bestående av auditor Wollmar på Häckeberga, friherre 
Bennet på Toppe ladugård, den andra stora jordegendomen i socknen, 
kantor Hyllén, tillika arrendator av Ekeswång, och två hemmansägare. 
Som synes är man ute i god tid: det är först följande år den förord
ning kommer, som ålägger socknarna att inrätta fattigvårdstyrelser. 
Att förslaget är kontroversiellt, kan anas av pastors maning till enig
het vid stämmans början. 

Innan själva granskningen börjar, lägger en hemmansägare fram 
ett förslag om att fattigförsörjningen liksom förut skall vara uppdelad 
i två rotar, nämligen Häckeberga och Toppeladugård. Till den senare 
skulle även räknas de som före 1840 hörde till denna sätesgård samt 
Espet. Häri instämmer övriga jordägare från Genarp och Espet. Audi
tor Wollmar går emot: när han tillträdde, var fattigförsörjningen 
gemensam, men för flera år sedan hade han avtalat med dåvarande 
ägare av Toppeladugård om att de var för sig skulle ta vård om sina 
fattiga. Detta gick bra då det endast fanns två ägare till socknen, 
utom Espet, men numera, då ägandet utsträckts ända till kappland 
och flera ägare finnes, är förhållandena annorlunda. Risken för tvister 
mellan rotarna är stor, liksom nu sker olika socknar emellan. Detta 
fördröjer och försvårar hjälpen till de behövande. Dessutom hade 
erfarenheten lärt honom, att en roteindelning hindrar människor i en 
och samma socken att vistas och skrivas, där de bäst kan försörja sig. 

Friherre Bennet säger sig för sin del kunna gå med på rote indel
ning men tror, att denna inte kommer att godkännas, då enhällighet 
fordras. Därför anser han, särskilt som Wollmars skäl inte »med likgil
tighet borde förbises», att fattigförsörjningen här som i andra socknar 
bör vara gemensam. Detta blir också sockenstämmans beslut. 

Det är framför allt två paragrafer som blir föremål för diskus
sion. Den ena gäller indelningen av socknens invånare i klasser, som 
på olika sätt skall bidra till fattigförsörjningen. Här lyckas hemmans
ägarna få de två godsägarna att gå med på en indelning i fler klasser 
än vad det ursprungliga förslaget hade. 

Den andra paragrafen som vållar debatt, gäller villkoren för 
inflyttning till socknen. Här bestäms att den som mottar inhyses-
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eller legohjon från annan socken, måste lämna en förbindelse till 
fattigvårdsstyrelsen med borgen av »2ne vederhäftige löftesmän, 
hvilka en för båda och båda för en såsom för egen skuld ansvara det 
den inflyttande tillika med dess födda eller ofödda barn icke skall 
falla Socknen till last». Jordägarna från Espet och Genarp vill att 
samma ansvar skall åvila de personer som från andra socknar antar 
brukare till hemman eller torplägenheter. Det har nämligen ofta hänt, 
att dessa är skuldsatta och inom kort kommer på obestånd samt till 
följd härav faller socknen till last. 

Auditor Wollmar tar till orda. Han förnekar inte vare sig »möjlig
heten eller verkligheten af uppgifna förhållandet» men försäkrar, att 
han mycket noga utforskar de personers ekonomiska omständigheter, 
som anmäler sig till brukare av hans lägenheter. Han beklagar, att han 
som varje annan dödlig ibland blir bedragen, men vill dock inte från-
hända sig sin lagliga rätt att anta vem han vill. Friherre Bennet på 
Toppeladugård instämmer. 

Häremot opponerar sig flera hemmansägare. Jöns Knutsson häv
dar, att då övriga jordägare är skyldiga att bidraga till vårdandet av 
utfattiga torpare och hemmansbrukare, är det inte obilligt att fordra 
att fattigvårdsstyrelsen höres, innan okända personer antas som bru
kare. Detta är inte att träda »Herrar Godsägares» rätt förnär, utan 
skulle tvärtom gagna dem och förekomma förluster och obehag. Jöns 
Knutsson avslutar med att uttala sitt förtroende till »Herrar Gods
ägares upplysta förstånd, deras aktning för andras rätt att ett rättvist 
afseende på öfriga jordegares billiga anspråk icke skulle uteblifva». 

Jöns Knutssons förhoppning visar sig vara riktig. »Efter en stunds 
besinning» yttrar Wollmar, att han »för att lämna Sockenborna ett 
nytt bevis på sin allvarliga vilja att i allt, som icke allt för mycket 
trädde Hans lagliga rätt för nära, gå deras önskningar till mötes», kan 
gå med på att endast villkorligt anta brukare och låta fattigvårds
styrelsen fatta avgörandet. Också Bennet och de andra självägarna i 
socknen måste underkasta sig detta åtagande, som slås fast i en 
tilläggsparagraf till det ursprungliga förslaget. 

Det personliga ansvar för sina underlydande, som Genarps socken
stämma här ålägger jordägarna och envar som låter någon utsocknes 
mantalskrivas hos sig, är oförenligt med den fria flyttningsrätt, som 
1847 års fattigvårdsförordning slår fast. Till yttermera visso är kom
munerna sedan 1820 förbjui någon ett personligt 

framgått ett sådant system praktiserats och man har för avsikt att 
fortsätta med det. Efter 1847 blir det visserligen möjligt för en jord
ägare eller ägare av fabrik, bruk eller gruva att ikläda sig »enskild 
ansvarighet» för sina fattighjon mot att slippa erlägga fattigvårdsavgift. 

ansvarsförhållande gentemot 
i 
underlydande. Trots detta har som 
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Dock sägs ingenting om hur detta ansvar skall utformas eller utkrä
vas.40 Vår kunskap om hur denna möjlighet utnyttjats är mycket 
ofullständig. 

På stämman kommer en tydlig motsättning fram mellan å ena 
sidan »Herrar godsägare» och å andra ett antal självägande bönder. De 
två storgodsägarna vill ha bort roteindelningen och även i fortsätt
ningen själva bestämma över vilka de skall anta som brukare till sina 
»lägenheter». Bönderna vill ha kvar roteindelningen och ålägga gods
ägarna att underkasta sig fattigvårdsstyrelsens kontroll, innan de defi
nitivt antar brukare från andra socknar. Konflikten gäller två olika 
grupper av jordägare: storgodsägarna med sitt intresse av en fri och 
rörlig arbetsmarknad och de mindre bönderna, tillika skattebetalare, 
med sin strävan att hålla nere kostnaderna för fattigvården genom att 
noggrant kontrollera och begränsa arbetsklassens rörlighet både inom 
och utom socknen. Att ålägga arbetsgivarna och envar som låter 
någon sitta inhyses ett personligt ansvar för att den inflyttande inte 
skall komma att betunga socknen, är ett beprövat sätt att gardera sig 
mot stigande fattigvårdsutgifter. 

Instruktionen för fattigvårdsstyrelsen i Genarp blir en kompro
miss mellan stridande gruppintressen. Bönderna får ge upp sitt krav 
på roteindelning mot att godsägarna går med på fattigvårdsstyrelsens 
kontroll av nya brukare. På ytterligare en punkt får godsägarna ge 
vika: klassindelningen av bidragsgivare till fattigförsörjningen. 

Sockenstämmans ordförande kan med fog förklara »alla idag när
varande sin erkänsla för den benägenhet såväl högre som lägre ådaga
lagt under öfverläggningarna att foga sig efter hvarandras på skäl 
grundade framställningar». Resultatet vittnar om att godsägarnas alle-
nastyrande i socknen är brutet. De självägande bönderna har visat, att 
de kan hävda sina intressen. En förklaring till att detta kunnat ske, är 
den omfördelning av jordägandet, som ägt rum och som innebär att 
frälsejord övergått i bondehänder. Den samtidiga tillväxten av jord
brukets underklasser skapar en stor rädsla för den ökande fattigdomen 
och dess följder och bidrar till konflikterna mellan de två jordägar-
kategorierna. 

Också efter år 1847, då socknarnas rätt att neka inflyttning »för 
äventyret av framtida fattigvårds tunga» upphävts, förekommer flera 
fall av inflyttningsvägran. En jordägare från Skivarp ansöker år 1848 
om att få flytta in i Genarps socken.41 Auditoren Wollmar på Häcke-
berga bestrider detta i en lång inlaga till sockenstämman, där han ut
förligt redogör för sin tjänstehjonspolitik. Under hans tjugofyraåriga 
tid som ägare till Häckeberga har det alltid varit förbjudet att utan 
hans tillåtelse ta emot inhyses, kringstrykande eller andra personer, 
likaså att ha gifta drängar, dvs statare. Detta därför att brukare av 
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hemmansbruk och torp på en skogsegendom som hans bara nätt och 
jämt kan försörja sig själva. Gifta drängar kan endast betalas som 
ogifta och de skulle då bli »sådana olyckliga statkarlar, som med 
hustru och en skara barn öka Proletairernas antal». Han har därför 
kommit överens med kyrkoherden om att inflyttare först måste ha 
hans tillåtelse, innan prästen tar emot flyttningssedeln. 

Den motvilja mot statare som Wollmar här uttrycker är alldeles 
densamma som Carl Raab visar i sin året förut utgivna debattskrift 
om »Statkarls-systemet». (Jfr kap om Debatten om Den sociala frå
gan.) Raab i Småland och Wollmar i Skånes »mellanbygd» vill båda 
hålla fast vid sina traditionella sätt för arbetsorganisationen — Raab 
vid sina torpare och Wollmar vid sina »arbetsbönder». Båda anger 
ekonomiska motiv för sina ställningstaganden vid sidan av det huma
nitära patos, som de också starkt låter komma till uttryck. 

Det var således positionen som enväldiga utövare av inflyttnings
kontrollen i Genarp som föregående år berövades de två stora jord
ägarna i socknen, auditören Wollmar och friherre Bennet, i och med 
att förslaget till instruktion för fattigvårdsstyrelse antogs. Förmodli
gen blir skillnaden i praktiken inte så stor, eftersom både Wollmar 
och Bennet som ägare till mesta delen av jorden i socknen har de 
flesta rösterna på sockenstämman och därmed också inflytande på 
fattigvårdsstyrelsen. Möjligheterna för de andra i sockenstämman att 
hävda en mer restriktiv politik än godsägarna finns dock. 

Beträffande den person från Skivarp, som nu vill flytta in, fort
sätter auditören sin inlaga, så har han inte visat sin flyttningssedel 
för Wollmar. Han kände före sitt äktenskaps ingående mycket väl till 
att gifta drängar inte fick flytta in. Wollmar säger sig bemöda sig om 
att bli kvitt sådana obetänksamma drängar, som rusar åstad och gifter 
sig utan att äga något att försörja hustru och barn med. Dessutom är 
den sökande en odugling som dricker för mycket och hans familj är 
utblottad. Eftersom han lämnat Skivarps mejeri utan att vara skatt-
skriven i Genarp, är han att betrakta som lösdrivare, tillhörande Skiv
arps socken. Hans uppgift om att han tagit årstjänst som brukare av 
en änkas gård, förnekar nämligen denna. Wollmar anser, att Fattig
vårdsförordningens bestämmelser att ingen må hindras välja vistelse
ort, måste förutsätta att någon vill anställa personen ifråga. Själv vill 
han inte och ingen annan heller, förmodar han. Församlingen instäm
mer till fullo: den sökande kommer snart att falla socknen till last 
och därför bör han nekas inflyttning. — Vilket ju är precis vad 1847 
års fattigvårdsförordning förbjuder! 

En vecka senare samma år föreligger en ansökan om inflyttning i 
Lyngby av en f d torpare, åtföljd av en resolution från KB.4^ Efter
som torparen i åtta år vistats utanför församlingen, vill man inte ta 
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emot honom. Han säger sig förgäves ha försökt skattskriva sig där han 
vistats. Är detta verkligen sant, måste det bero på att han gjort sig 
mindre väl känd där, genmäler sockenstämman. Då han, trots att han 
är arbetsför, inte skaffat sig laga försvar, bör han visas ti llbaka till den 
församling han kommer ifrån och behandlas som försvarslös. Stämman 
tycks emellertid inte ha så stora förhoppningar om att KB skall accep
tera dess ståndpunkt, utan man gör ett resignerat tillägg: skulle KB 
dock finna skäl att låta torparen och hans hustru inflytta i Lyngby, 
så anhåller församlingen om att de åläggs själva skaffa bostad och 
bärgning för att inte i dessa avseenden falla fattigvården till last. 

Den ogifta moderns situation på »den gamla goda tiden» belyses 
av följande fall. Den 12 december 1852 anhåller en piga från Lund 
om att pastorsämbetet i Lyngby skall motta hennes prästsedel, vilket 
nekas. Hon blev för fyra år sedan »försedlad», dvs fick flyttningsbetyg, 
till Bjellerup, där hon tjänat fram till den 24 oktober 1852. Därifrån 
hade hon tagit ut flyttningssedel till Lund, där hon fått tjänst. 
Hennes husbonde hade emellertid vägrat ta emot henne, då hon visat 
sig vara »fruktsam». Detsamma gör nu också Lyngby sockenstämma 
med motivering, att hon inte kan skaffa laga försvar då hon är havan
de. Hon bör vända sig till pastorsämbetet i Bjellerup, där hon tjänat 
de senaste åren, anser man. 

Också i detta fall är det rädslan för ökade fattigvårdsutgifter som 
ligger bakom stämmans vägran. Man fruktar att i framtiden tvingas 
dra försorg om pigan och hennes väntade barn. Det är återigen ett 
klart brott mot den i 1847 års förordning stadgade flyttningsfriheten. 
Smärtsamt tydligt illustreras den ogifta, havande kvinnans svåra belä
genhet. Pigan flyr från den socken, där hon tjänat i fyra år, och söker 
arbete i Lund, förmodligen för att vara okänd. Detta misslyckas och 
hon försöker då ta sig till sin hemförsamling, men denna vägrar också 
att ta emot henne. Hon måste återvända dit varifrån hon flytt efter 
att ha löpt gatlopp i flera socknar. — Och uthärda skammen. 

Hur den gamla pigans situation kunde gestalta sig, visar följande 
ärende. En f d piga, Kjersti Hansdotter, född 1788, har under de 
senaste femton à sexton åren opåtalat vistats i Genarp.43 För att åt-
lyda Kungl Maj:ts resolution samman träder sockenstämman år 1852. 
Den bestrider både att hon haft sin stadigvarande boplats hos sina 
släktingar på Häckeberga och uppgifter om nattvardsgång i försam
lingens kyrka. Dock säger man sig just på grund av 1847 års förord
ning inte kunna avvisa henne, men hon måste ha en fast boningsort, 
»ty så som lösdrifverska får hon väl åtminstone icke strax skrifvas» 
heter det förtrytsamt. Ett år senare anländer landshövdingeämbetets 
resolution. Kjersti Hansdotter har tydligen besvärat sig och nu åläggs 
församlingen att låta henne inflytta utan några villkor. Stämman står 
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envist fast vid sin vägran att ta emot henne om hon inte kan uppge 
»ett bestämt ställe der hon må antecknas». Fattigvårdsstyrelsen får i 
uppdrag att fullfölja och bekosta besvären.44 

I maj 1852 begär också en hustru till en husman, som häktats för 
stöld, att få flytta in med sina barn i Genarp. Bengta Andersdotter 
har köpt fyra tunnland jord av en torpare och betalat. Församlingen 
vill dock inte ta emot henne. Mannen är ju dömd för tredje resan 
stöld och det finns föga hopp om hans vandel. Det är därför risk att 
stället blir ett tillhåll för »mindre välkänt folk», menar stämman.45 

Hustru Bengta Andersdotter överklagar beslutet och en månad 
senare behandlas KB:s resolution, som ålägger församlingen att låta 
henne och hennes man mantalskriva sig på det ställe de köpt.46  

Auditor Wollmar hävdar i ett skriftligt inlägg, som den övriga försam
lingen instämmer i, att de inte bevisat (min kursivering) att de betalat 
köpeskillingen eller inte intecknat stället. Det viktigaste skälet för 
vägran är dock att mannen är vanfrejdad. Wollmar hänvisar till 1847 
års förordning och menar att man inte är skyldig att ta emot honom. 
Han hänvisar dessutom till ett kungligt brev av den 25 februari 1824, 
som ålägger den socken, där en tilltalad och dömd person haft sin 
hemvist, att efter straffet ta emot honom. 

Auditörens första hänvisning är obegriplig: i förordningen står 
inget om att vanfrejdade personer är undantagna från den fria flytt
ningsrätten. Landshövdingeämbetet är tydligen av samma mening. 
Det upphäver sockenstämmans beslut med hänvisning bl a till Bengta 
Andersdotters frejdbetyg och fastslår, att inget hinder finns för 
henne och hennes barn att flytta in. Wollmar vill dock fortfarande 
stoppa inflyttningen och församlingen beslutar, att den skall besvära 
sig hos kammarkollegium över KB:s resolution. 

Några år tidigare, 1849, har Lyngby sockenstämma satt stopp för 
ett planerat äktenskap. Det är en utfattig backstugusittare, som vill 
flytta samman med sin fästekvinna, en piga. Som skäl för vägran an
förs mannens fattigdom. Hans avlidna hustru har måst söka fattig
understöd och dessutom har han själv aldrig haft någon synnerlig håg 
för arbete. Nu saknar han också förmåga härtill och kan knappt för
sörja sig själv, än mindre hustru och barn. Visserligen står han som 
ägare till sex kappland jord, men han glömmer att fattigvårdsstyrelsen 
har en viss andel däri, eftersom hans avlidna hustru fått fattigmedel, 
heter det hotfullt. Dock gör man inte anspråk härpå, tillägger stäm
man storsint.47 

År 1854 är det en smed som köpt sig ett hus på Hessleberga ägor, 
som vägras flytta in i Lyngby socken. Motiveringen är att han för nio 
à tio år sedan straffats för brott mot sjunde budet. Smeden besvärar 
sig över beslutet, men sockenstämman står fast och kommer med 
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ytterligare skäl för sin ståndpunkt. På de s k Lyngby slätter, där sme
den vill bo, finns redan så många mindre välfrejdade personer, att för
samlingen inte med likgiltighet kan se antalet utökas, heter det.48 I 
det här fallet tycks det inte främst vara ekonomiska farhågor som 
ligger bakom stämmans agerande utan i stället sociala och moraliska 
kontrollaspekter. 

Vid samma sockenstämma föreligger en anhållan från en lösdri-
verska, Anna Jönsdotter, om att få flytta in hos sin far, en backstugu-
sittare på Lyngby slätter. Församlingen säger sig vilja ta emot hennes 
prästsedel, om hon skaffar sig laga tjänst. I annat fall får hon inte 
skriva sig hos sin far, som varken kan föda eller kläda henne, då han 
redan har en vuxen dotter hemma som inte kan ta tjänst, eftersom 
hon har två oäkta barn att ta hand om. Pastor gör församlingen upp
märksam på Annas svårigheter att skaffa arbete, då hon inte har 
några kläder utan är alldeles utblottad »på g rund av tidigare liknöjd
het att anta tjänst». Han ber församlingen att undanröja denna svårig
het. Stämman uppdrar därför åt ordföranden i fattigvårdsstyrelsen 
att på fattigkassans bekostnad förse Anna med nödiga kläder — så 
fort hon skaffat sig stadig tjänst! — Tydligare än så här kan knappast 
de svårigheter illustreras som möter en människa, som hamnat utan
för samhällsgemenskapen och försöker ta sig in igen. 

Samma kallsinniga mottagande får ett par år senare, 1857, en lös-
drivare och änkling, som vill fä sin sedel antagen och flytta in i Lyng
by. Han är vare sig född eller har arbetat i församlingen, dessutom är 
han straffad för stöld och har ett barn, som genast skulle falla för
samlingen till last. Han bör därför återvända till Gustafs församling, 
som han alltid förut tillhört, fastslår stämman.49 

År 1855 föreligger vid Genarps sockenstämma en resolution från 
KB, som ålägger församlingen att låta pigan Kjersti Mattisdotter få bli 
boende hos sina föräldrar i Hjortholmshus på Häckeberga, där hon 
bott i två år, och ta emot hennes flyttningssedel från Svedala. Wollmar 
bemöter detta i en lång skriftlig inlaga, som församlingen instämmer 
i. Han hävdar, att föräldrarna själva är att betrakta som inhyseshjon 
och därför inte kan ta emot någon inhyses. Fadern har nämligen ald
rig fullgjort de dagsverken, som han bort göra som betalning för 
huset, och han har endast av nåder fått bo kvar. Under Wollmars tret
tio år på Häckeberga har aldrig någon som inte varit i husbondens 
verkliga tjänst, fått mantalskriva sig där. Kjersti har i sju års tid vistats 
utanför församlingen och vill nu påtvinga den sitt oäkta barn. Huru
vida det är av verklig ömhet gentemot sina föräldrar, som hon vill 
flytta hem, eller för att hon vill vara tjänstfri och leva i lättja, kanske 
till och med i »otyglad lefnad på den bana hon redan beträdtt», säger 
sig Wollmar inte kunna avgöra. Klart är dock, att de för varje år steg
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rade fattigvårdsutgifterna gör att man måste förhindra obehörigt in
flyttande, särskilt då som Kjersti nu på grund av barnet inte kan ta 
årstjänst. »Och då således anledning är ti ll möjlighet (min kursivering) 
att åtminstone hennes Barn kan falla Genarps socken till last», måste 
man anhålla att KB ålägger henne att flytta till någon av de socknar 
där hon tidigare varit skriven.50 

För att ge ytterligare tyngd åt sin inlaga påpekar auditor Wollmar, 
att det är han som är den störste röstägaren i socknen och följakt
ligen betalar de högsta fattigvårdsbidragen. Han säger sig dock tro, att 
de övriga röstägarna är ense med honom. Häri har han alldeles rätt: 
sockenstämman instämmer helt och fullt i hans skrivelse. 

Mycket tydligt illustreras här de ekonomiska skälens avgörande 
betydelse för inflyttningsvägran. I det här fallet, som i många andra, 
förstärks de krasst materialistiska bevekelsegrunderna av den moralis
ka indignationen: en sådan lösaktig person som Kjersti kan ju förse 
socknen med flera oäkta barn som, om hon dör eller hamnar i svårig^ 
heter, sedan faller församlingen till last. Det är också lätt att före
ställa sig med vilken måttlig förtjusning hennes inflyttningsansök
ningar kommer att bli mottagna, om Wollmars överklagande mot 
förmodan skulle gå igenom. 

År 1860 ansöker en piga om att få flytta in i Lyngby socken och 
om att få fattighjälp. Också hon stöder sin ansökan med en resolu
tion av KB. Hon är bara 26 år gammal, frisk och arbetsför, och kan 
därför inte betraktas som fattighjon, menar stämman. Sådana kan 
inte avvisas enligt 1847 års förordning. Sockenstämman nekar henne 
visst inte att flytta in, såvida hon skaffar sig laga försvar. Att bevilja 
henne fattighjälp sägs vara desto mer orimligt, som hon nästan hela 
den tid hon vistats i socknen legat denna till last. Ett år senare finns 
hon dock med i en förteckning över de fattiga som bör beredas plats 
i något av socknens två fattighus.51 Stämmans ihärdiga försök att bli 
av med henne har misslyckats. Samma år anhåller en man, också med 
stöd av en resolution från KB, om att få inflytta. Det får han så snart 
han skaffat laga försvar. Ett hus, värt 116 riksdaler och 32 skilling 
och kanske betalt med skuldsedel, räcker inte alls. På det kan han 
omöjligen försörja sig, hustru och sex barn, utan måste ta tjänst. För
samlingen uppmärksammas också på att mannen blivit dömd för van-
frejdande brott.52 

År 1865 vill en torpare i Gödelöv att hans dotter skall få mantal-
skriva sig hos honom. Då det kommer fram att hon är havande, avslås 
hans begäran — med mindre att den socken, där dottern senast varit 
skriven, garanterar att hon eller hennes barn inte kommer att åsamka 

r  o  

Gödelövs fattigvård några kostnader. Samma år beslutas att två 
pigor, som flyttat in i socknen utan att ha anmält detta, skall få till
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sägelse att omedelbart avflytta.54 Två år tidigare, 1863, har en dräng 
råkat ut för samma sak. Han är till yttermera visso oordentlig och be
given på starka drycker och skall för säkerhets skull ledsagas till sin 
hemort av fjärdingsman.55 

Sammanfattning 

Den rigorösa inflyttningskontroll som församlingarna söker upp
rätthålla, kan inte tolkas på annat sätt än som ett uttryck för en 

c  r  

rädsla hos de besuttna stämmodeltagarna. Det är en rädsla som 
framför allt har skattemässiga grunder: man vill undvika ökade 
fattigvårdsutgifter. Dessa drabbar nämligen främst bönderna och 
godsägarna. Det är således sin egen pung man värnar om, när man 
hindrar fattiga människor att komma in i socknen. Denna egoism kläs 
ofta i lämplig moralisk dräkt: som ett tungt vägande argument 
framhävs ofta att den inflyttningssökande är vanfrejdad, vilket 
innebär att han eller hon begått ett brott, som straffats med förlust 
av medborgerligt förtroende, förutom fängelse eller böter. Den 
vanfrejdande domen är före 1864 års lagändring outplånlig. En sådan 
människa anses således själv ha förorsakat sin situation och socken
stämmans hedervärda medlemmar kan med gott samvete stöta bort & 7 henne. Dessutom ger kyrkolagen dem stöd för sitt handlande. 

Ett annat uttryck för skräcken för ökade fattigvårdskostnader är 
försöken att hindra de fattigas giftermål. Trots att förslagen till 
lagstiftning tillbakavisats som stridande mot både andlig och världslig 
lag, tillämpas äktenskapsförbud i praktiken. Ett led i samma strävan, 
som lyckas, är att minimiåldern för indelta soldaters giftermål höjs 
under denna period.5 8 

Rädslan för de fattiga är också en skräck för deras moraliska och 
sociala farlighet. Avvisandet av vanfrejdade personer och sådana som 
på något sätt har någon anknytning till brottslighet, kan ses som ut
tryck för detta och är alls ingen nyhet. Den fattigbefolkning som 
växer fram på Lyngby slätter, betraktas med stor oro av sockenstäm
man. »Mindre väl känt» folk sägs samlas där och det är tydligen den 
stora anhopningen av både fattiga och straffade människor som anses 
så hotande. Lyngby slätter utvecklas till ett slags koloni av »kappe-
landsägare», fria men ytterst fattiga, och av de besuttna betraktade 
som exponenter för den farliga underklassen. De utgör ett socialt och 
moraliskt hot, som så mycket som möjligt måste begränsas. 

Hurdan är då den syn på underklassen som framträder i socken
stämmoprotokollen? I debatten om den sociala frågan på riksnivå 
kunde flera olika synsätt särskiljas, ofta sammanhängande med debat

207 



törens politiska eller ideologiska hemvist. Det negativa betraktelse
sättet var det vanligaste, de lägre klasserna är en annan sorts männis
kor, ett brottsligt slödder, tanklösa som djuren, själva vållande till sitt 
elände. Någon gång kunde en mer positiv bild framträda, där de fattiga 
ses som jämlikar, bröder, som av olyckliga omständigheter hamnat i 
sin svåra situation, värda att hjälpas. 

Sockenstämmoprotokollens bild av de fattiga är, inte oväntat, 
mer realistisk än debattens. Här rör det sig hela tiden om verkliga 
människor och deras problem, medan det i debatten gärna blir fråga 
om schabloner, hotbilder, som manas fram. Gemensam för både 
debatten och protokollen är dock synen på de lägre klasserna som 
obetänksamma och oansvariga. De rusar t ex åstad och gifter sig utan 
att tänka på hur de skall kunna försörja sig och familjen. 

Lättja och liknöjdhet är egenskaper som ofta tillvitas de hjälp
sökande. Oordentlighet, varmed avses benägenhet för dryckenskap, 
är en annan vanlig karaktäristik. I alla fallen är det fråga om negativa 
egenskaper hos de fattiga, egenskaper som de själva anses kunna på
verka och förändra, vilket egentligen är ologiskt med tanke på deras 
påstådda obetänksamhet och oansvarighet. Det är alldeles tydligt, att 
sockenstämman anser att orsakerna till de fattigas belägenhet ligger 
hos dem själva och inte i det ekonomiska systemet. Skulden är deras 
egen. Liksom i riksdebatten skyller man således på offren och blir 
därmed själv fri från allt ansvar. 

Moraliserande, fördömande och förmyndarmässiga synsätt är ut
märkande för sockenstämmoprotokollen. Stämmorna utgör ju fram
för allt ett forum för husbönderna och det är därför mycket förklar
ligt, att de då blir ett språkrör för patriarkalismen, som i alla tider 
varit de ägandes socialpolitiska ideologi. P^n natu rlig följd av den pat-
riarkala synen blir att kontroll och förbud dominerar som metoder 
att lösa problemen med den ökande fattigbefolkningen. Filantropi är 
en annan väg som skymtar. Den är väl förenlig med ett patriarkalt 
förhållningssätt, därför att den är en selektiv personlig relation 
mellan givaren och mottagaren. Denne blir ständigt påmind om att 
han får gåvan av den andres nåd, inte för att han har någon »rätt» till 
den. Båda metoderna syftar till ett bevarande av det bestående sam
hället. De fattiga blir integrerade i ett gåvosystem, som de lär sig 
acceptera och som inte ger dem någon grund att klaga ifrån. Någon 
lösning som skulle kräva en förändring av samhällsförhållandena är 
naturligtvis ingenstans synlig, även om vissa fattiga överklagar sock
nens beslut hos KB. Inte heller har det som i analysen av riksdebatten 
kallades 'det demokratiska synsättet' gått att upptäcka på socken
planet. KB:s »demokratiska» resolutioner blir ständigt åsidosatta av 
kommunerna. 
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Riksdebattens bild av ett väldigt revolutionärt hot är mycket svår 
att återfinna på det lokala planet. Den flimrar endast till någon gång i 
Wollmars inlagor. Det politiska hotet från underklassen tycks således 
vara undanröjt ute i socknarna. 

Slaget vid Klågerup är emellertid inte alltför avlägset i tiden. Del
tagare från bägge sidorna måste fortfarande finnas kvar i dessa trakter, 
inte långt från slagfältet. En skräddare från Häckeberga spelade 
också en av de ledande rollerna.59 Tankarna på vad som hände då, 
bör därför vara levande i många sinnen och bidra både till hopp och 
fruktan. 

Riksdebattens revolutionära spöke visade sig vid närmre besikt
ning vara hämtat från England och dess utarmade industriarbetarklass. 
Att denna i mycket teoretiska framtidsdebatt, som förs av professio
nella författare och debattörer, inte låter höra sig på sockenplanet är 
helt naturligt. Här har man i stället fullt upp med att debattera hur 
man skall ta itu med verklighetens konkreta problem: fattighopens, 
landsbygdsproletariatets kolossala ökning. På detta plan är det fram
för allt skattetrycket och i någon mån det sociala hotet som domine
rar. Vid något tillfälle hörs ett svagt eko av riksdebattens högljudda 
tal om statkarlseländet. Det är återigen Wollmar, som är rädd att den 
gifta drängen skall bli en sådan där statkarl och med sin familj öka 
»Proletairernas skara». 

Kontroll av liv och leverne 

Ännu ett område av sockenstämmans agerande skall bli föremål för 
undersökning, nämligen behandlingen av frågor som rör sockenmed
lemmarnas ordning och uppförande. Jag skall studera hur den lokala 
myndighet, som stämman utgör, griper in i och söker påverka de en
skilda människornas liv och leverne. Fortfarande är mitt huvudint
resse att söka komma åt verkligheten bakom Den sociala frågan. 
Vilka problem finns? Hur löses de? Finns någon rädsla för den farliga 
underklassen? Vilka uttryck tar den sig? Hur betraktas de fattiga? 
Hur behandlas de? Genom studiet av ordningsfrågorna hoppas jag 
kunna ge ytterligare belysning åt dessa frågor. 

1817 års regler 

Den 7 september 1817 inleds Lyngby sockenstämma med ett tal av 
ordföranden, där han gör sig till tolk för en »varnande röst från Thro
nen», »Landets fader», som förmanar sina barn att inskränka på lyx 
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och överflöd, vilket förvekligar »den Svenska Rikskroppen». Efter 
kyrkoherdens förmaningstal skrider sockenstämman till överläggning 
om ett antal levnadsregler, som kyrkorådet utarbetat. 

Sockenmännen i Lyngby, såväl högre som lägre, föreslår kyrko
rådet, skall hädanefter avlägga sig allt prål och i stället ikläda sig 
manliga dygder, inte köpa silversmiden eller använda knappar, maljor 
eller kedjor av silver, inte heller pryda sig med spetsar. »Alla utländs
ka tillverkningar» som t ex schalar, silkeskläder, band och möbler, är 
förbjudna. Den som redan har sådant som är förbjudet, kan dock inte 
förmenas »dess fö rbrukning». Bondeståndet bör sätta en ära i att till
verka sina kläder självt men får inte använda de moderna blå och 
gröna tygerna, såvida inte färgerna är framställda av inhemska medel. 
Även den skräddare får böta, som låter bli att anmäla till kyrkorådet 
eller tillsyningsmännen att någon låtit sy sig blå eller gröna kläder. 
Detta förbud gäller också för ståndspersoner, hantverkare och »deras 
vederlikar» samt andra som är oberättigade att bära uniform. 

Vid aftonmåltiden får inga utländska drycker serveras och vid 
middagen endast en sorts importerat vin, med undantag för högtid
liga tillfällen. »Större Calaser» som gravöl och bröllop får inte vara i 
mer än två dagar. Högst fem à sex rätter får serveras vid större fester, 
tre à fyra vid mindre. Sockenmännen förbinder sig också att supa 
mindre brännvin: aldrig två supar i rad och vid kalas högst två styck
en. Den som är full eller överlastad skall, förutom vad de allmänna 
författningarna bestämmer, böta första gången två riksdaler. Om det 
upprepas, fördubblas böterna och han varnas från predikstolen. Kan 
han inte betala, får han sitta i stocken. 

Kaffe är skadligt och förbjudet att förtära. Bruket är för övrigt 
redan avlagt av pastoratets ridderskap och adel, uppges det. Kroghåll
ning är även förbjudet. Vid de spiskvarter, som är inrättade vid herr
gårdarna, får supar endast lämnas åt främmandes betjäning och detta 
bara i samband med måltid. Föräldrar och husbönder mås ta vänja 
sina barn och tjänare vid nykterhet och att avstå från tobak. Den som 
försummar detta och i stället uppfostrar dem till »liderlighetens skam
liga offer» ådrar sig vanära och blir ansedd som en »skadlig lem i sam
hället», förutom att han döms till böter eller stockstraff. 

»Danssamlingar bland allmogens ungdom» bör också betydligt 
inskränkas. Om de varar för länge eller »oordentligheter och utsväfv-
ningar» förekommer, får den i vars hus tillställningen äger rum, böta. 
En tjänare som stannat borta längre än han fått lov till, blir också 
bötfälld. Visar han dessutom sturskhet gentemot husbonden då han 
tillrättavisas, sexdubblas böterna. 

Av böterna som samlas in skall bildas en sockenkassa, disponerad 
av kyrkorådet, som kan använda den till uppmuntran av »socken-
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boar», vilka »utmärka sig genom sann patriotisme och andra christliga 
dygder». 

Efter mogen överläggning fastställs kyrkorådets förslag utom för
budet mot blå och gröna kläder. Möjligheterna att få tag i tjänare 
skulle försvåras, om bara denna församling antog ett sådant förbud, 
menar man. Också på sockenstämmorna i Genarp och Gödelöv antas 
samma regler efter en respektive två veckor. Det är också noga sörjt 
för att de antagna levnadsreglerna och deras efterlevnad skall kunna 
kontrolleras. Förutom byarnas åldermän, som ofta samtidigt är sex-
män, väljs nu också särskilda tillsyningsmän, »för nykterhet och sed
ligt uppförande kände personer». I Genarp utses tio, i Lyngby åtta 
och i Gödelöv fem stycken.60 Högsta tillsynsmyndighet är kyrko
rådet. 

De ovan refererade bestämmelserna är vältaliga vittnesbörd om de 
försök som görs att in i detalj disciplinera och reglera undersåtarnas, 
och speciellt då bondeståndets, liv och leverne. Klädsel, mat- och 
dryckesvanor, nöjen och festligheter kringgärdas med ytterst nog
granna föreskrifter och en speciell kontrollapparat byggs upp. Sådana 
här förmaningar och försök till reglering av medborgarnas levnadssätt 
är emellertid inget nytt. Överflödsförordningar har ett medeltida ur
sprung, om inte äldre. I Sverige utfärdas bl a 1766 och 1770 kungliga 
förordningar mot yppighet och vällevnad. Det skadliga i yppigheten 
— som tar sig uttryck i kaffe, te, tobak, vin, socker, dyrbara textilier 
m m — ligger i importen av utländska varor, som betungar handels
vågen samtidigt som de fördärvar goda seder, heter det t ex 1770 i 
den officiella motiveringen.61 

I flera byordningar, bl a från Arlöv och Nordanå i Bara härad, 
försöker byamännen få bukt med ungdomens nöjeslystnad. Också de 
norrländska sockenstämmorna bekämpar ihärdigt »lekstugor» och 
sena ungdomsdanser samt tillsätter ordningsmän för att övervaka 
dem. I sin »Berättelse om Bara härad 1775» redogör prosten Niclas 
Olof Lönqvist för hur ungdomen alltifrån valborgsmäss och hela som
maren igenom »hålla sommarlag» alla helgdagar. Man börjar efter 
gudstjänstens slut, dricker öl, spelar och dansar till »långt ut på 
nätterna». Enligt prosten inkräktar detta nöjesliv menligt »uti kristen
domskunskapens lärande och andaktsöfningarna på heligdagarna». På 
en del ställen i häradet håller ungdomen också »julstugor» alla helg
dagsaftnar fram till kyndelsmäss. Detta borde förbjudas i allmän lag, 
menar prosten, eftersom mycket som sker där är »till Guds förtör-
nelse, de rättsinnigas förargelse och lättsinnighets fortplantande i 
barnen». Prosten ger flera exempel på ogudaktiga lekar som förekom
mer. Bl a nämner han efterhärmningar av kyrkliga förrättningar, t ex 
vigslar och dop samt »andra agera barnaföderskor m m som bör förbi
gås», tillägger han.62 
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I Lyngby pastorat följer sockenstämmorna, som det tycks, ivrigt 
maningarna från »vår nådiga Konung» och »vår oförgätlige Kronprins». 
Kyrkoherden säger sig inte behöva vara mångordig: han känner redan 
sina sockenbors sinnesstämning och vet hur de älskar konungen och 
fäderneslandet. Kyrkorådets »projekt» ändras också för att det skall 
bli direkt tillämpligt på förhållandena i socknarna. Detta visar på de 
lokala myndigheternas intresse för och omsorg om utformningen av 
reglerna. De högre klasserna i lokalsamhället och de med dem enrolle
rade — k yrkoherden, godsägaren, sexmännen, tillsyningsmännen — 
vill gärna styra in i minsta detalj. 

Den i avsnittet om inflyttningskontrollen nämnda undersökningen 
av norrländska sockenstämmoprotokoll visar, att man här intar en 
rakt motsatt hållning. Landshövdingens propå om inskränkningar i 
bruket av utländska överflödsvaror avvisas blankt. Dels hänvisas till 
att de »för yppighet begivna» tjänstehjonen skulle vägra ta arbete i 
socknen, en motivering som också spelade roll för den skånska stäm
mans ställningstagande. Dels skjuter Tuna sockenmän över ansvaret 
på ståndspersonerna. Bättre vore om »de höga stånden, vilkas slösan
de levnad» förleder allmogen, själva förenklade sitt levnadssätt, så 
långt »det nödvändiga yttre uttrycket av borgerlig ståndsskillnad kan 
medgiva», heter det, med en som det tycks lite ironisk formulering. 

Som framgår är tonen i det norrländska protokollet en helt annan 
och mer självständig än i de skånska, där följsamheten och under
dånigheten talar. Skillnaden återspeglar på ett intressant sätt de helt 
olika sociala och kulturella strukturerna i de två områdena. 

Vad gäller dryckenskapen är man dock minst lika angelägen i de 
medelpadska socknarna som i Skåne om att få bukt med den. Både i 
Tuna och Attmar har seden med brännvinstrakteringar i samband 
med kyrkobesök och då särskilt vid dop, vigslar och begravningar, ur
artat. Både äldre och yngre, män såväl som kvinnor, dricker mer än 
vad »anständighet och måtta borde tillåta».63 

Ett viktigt syfte med överflödsförordningarna och liknande regle
ringar är att särskilja olika stånd och klasser från varandra, att hålla 
var och en på sin plats. Levnadssätt och konsumtionsmönster skall 
överensstämma med ståndstillhörighet. Är man av lägre stånd, skall 
man ha sämre varor kring sig, även om man har råd med bättre. Till
hör man ett högre stånd skall man ha en finare omgivning, även om 
man inte har pengar att betala med. Detta dilemma gör att det är 
svårt att hålla reglerna vid liv en längre tid. När det blir alldeles uppen
bart, att allmogen börjar ta över ståndspersonernas vanor — då ingri
per man på nytt. 

Bestämmelserna i Lyngby framhåller också särskilt noggrant, att 
bondeståndets kläder inte får ha sådana utsmyckningar, att en person 
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från denna klass kanske inte går att skilja från en adelsman eller bor
gare. Sådana här regler är naturligtvis särskilt viktiga i en tid, då rörlig
heten över klassgränserna är stor. Speciellt tänker man på nyrika bön
der, som plötsligt förmår köpa sådant, som tidigare endast stånds
personer hade möjligheter till. Tiden efter 1810 är ju också en period, 
då bönderna avancerar på fastighetsmarknaden och skatteköpen bör
jar ta fart. Visserligen går utvecklingen relativt långsamt i Skåne, men 
å andra sidan är antagligen känsligheten för ståndsöverskridanden här 
desto större.64 

Den allmänna efterkrigskrisen med svårigheter på det finansiella 
planet och för hela näringslivet hör också till bakgrunden. På riks
dagarna 1815 och 1817 beslutas om olika åtgärder för att gynna den 
inhemska produktionen och stoppa importen av utländska varor. Bl a 
rekommenderas just årliga uppläsningar från predikstolen av konungs
liga förmaningar till enkelhet och utfärdandet av överflödsförord
ningar. 

Kyrkoherdens landsfaderliga tal är klätt i en tidstypisk dräkt. 
Tankarna är rent götiska: »luxe och yppighet ... förderfvar sederna, 
förvekligar nationen och utarmar landet», låt oss återvända till »den 
enkelhet i kläder och lefvnadssätt som utmärkte forntidens Svenskar», 
bannlys yppighet och överflöd, »innan vekligheten räcker oss sin för
rädiska sömndryck». Det är samma åsikter som Tegnér en fem, sex år 
tidigare, fastän mer poetiskt, givit uttryck åt i sin dikt Svea. En 
inhemsk fara hotar dock den manliga dygden — bränn vinssupande t. 
Märk väl den patriarkala tonen! Det är »Landets Fader», som med 
»ömma faderliga förmaningar» talar till »sina barn, sina undersåtare». 
Statsuppfattningen är också klart organisk: det talas om »Svenska 
Rikskroppen», som håller på att »aftyna», vilket helt överensstämmer 
med det patriarkala mönstret.65 

Att överflödsförordningar och detaljerade levnadsregler utfärdas 
gång på gång, vittnar sålunda både om den betydelse myndigheterna, 
centrala och lokala, tillmäter dem och om svårigheterna att upprätt
hålla dem. 

Av en lycklig slump (?) berör några av de fåtaliga kyrkorådspro
tokoll, som är bevarade, just kontrollen av de ovan behandlade ord
ningsreglerna för socknarna i Lyngby pastorat. Både från Genarp och 
Lyngby finns två kvar från år 1819. 

Inför Genarps kyrkoråd har den 24 februari Anders Jacobsson 
blivit kallad att svara för »öfvat fylleri och dryckenskap». Eftersom 
han lovar att för framtiden avhålla sig från denna last, förskonar 
rådet honom för denna gång från böter. Om han emellertid »oftare 
beträdes med utöfning af denna last», kommer han att få böta i enlig
het med sjunde paragrafen av sockenstämmoprotokollet den 14 
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september 1817. Kan han inte betala, får han sitta i stocken en sön
dag utanför kyrkodörren. 

Vid samma kyrkorådsmöte är några drängar instämda. De har 
»lekt Jul» med ynglingarna Nils i Kålaröd, Nils i Bränneröd, Jöns i 
Ramshult och Anders i Melleröd och tvingat dessa att spendera två 
stop brännvin vardera, som de sedan tillsammans förtärt. Drängarna 
döms att antingen återbetala brännvinet eller ersätta det med pengar. 
Om sådana här saker i tid inte förekommes, kan det leda till »vidare 
utsväfvningar och oordningar», anser kyrkorådet. Vid samma tillfälle 
döms en uppsyningsman till 1 riksdaler 16 skilling i böter, för att han 
inte rapporterat några »öfvade oordentligheter», som ägt rum inom 
hans distrikt. Samtidigt beslutas, att om någon tillsyningsman hädan
efter »uraktlåter sin syssla», skall han utan avkortning dömas till fyra 
riksdalers böter, dvs den summa som fastslagits 1817. 

Även Bengt Andersson i Nymölla är instämd till kyrkorådet för 
att »genmäla», för att han i sitt hus tillåtit »en stor del ungdom hålla 
danssamling» 3:e böndagen den 21 juni 1818. Eftersom han inte in
funnit sig och inte heller anmält laga förfall, döms han att böta en 
riksdaler och åläggs att infinna sig nästa gång vid vite av sex riksdaler. 
Detta gör han emellertid, tillsammans med sin hustru, vilket framgår 
av protokollet för kyrkorådsmötet den 26 april. Båda medger, att de 
låtit ungdomen roa sig med dans i sitt hus men framhåller, att alla 
som varit med dock tidigt infunnit sig i »Herrans hus». Efter över
vägande finner rådet, att det hela skett mera av okunnighet än av 
»elakt uppsåt», och dömer därför åbon endast till en riksdaler och 
sexton skilling i böter. Han förmanas emellertid att hädanefter inte 
tillåta danssamlingar i sitt hus på andra än lovliga tider. Ytterligare en 
person i socknen har gjort sig skyldig till samma förseelse, fast den 
4:e böndagen. 

Vid samma kyrkorådsmöte, den 26 april, döms en åbo för olaga 
brännvinsutminutering, uttryckligen i enlighet med nionde paragrafen 
i sockenstämmobeslutet av år 1817. Vid sammanträdet i februari 
hade en tegelmästare dömts för det samma. 

Också Lyngby kyrkoråd ingriper mot olaga utminutering av 
brännvin. Två av rådets medlemmar och en tillsyningsman får den 26 
februari i uppdrag att »tillsäga» Johan Jönsson i Hessleberga och 
Rasmus Jönsson i Möllehus detta, »så framt pligt vill undvikas». 
Samtidigt åläggs de, att å kyrkorådets vägnar förmana tre stycken 
kyrkvärdar (!) »att upphöra med dess hittills öfvade svalg och 
dryckenskap». 

Även vid Lyngby kyrkoråds sammanträde den 26 april förekom
mer ett fall av olaga brännvinsutminutering. Det är Rasmus Jönsson, 
Möllehus, som tydligen inte åtlytt varningen utan nu ålagts att inställa 
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sig personligen för att »genmäla» mot de klagomål som anförts mot 
honom. Han kan inte neka till dem och döms därför, i enlighet med 
sockenstämmoprotokollet av den 7 september 1817, till sex riks
dalers böter. 

Som tydligt framgått av de ovan refererade protokollen ingriper 
kyrkoråden i Lyngby och Genarp mycket nitiskt gentemot över
trädelser av de regler, som sockenstämmorna 1817 kommit överens 
om. Framför allt är det fylleri och olaga försäljning av brännvin, som 
beivras, men också tidstypiska ingrepp mot ungdomsnöjen förekom
mer. Tillsyningsmän som inte sköter sina uppgifter utan tillåter 
»oordentligheter» i sina distrikt, får sig en reprimand och det beslutas 
att hädanefter inte se genom fingrarna med sådana försummelser. Att 
kyrkoråden med allvar och nitiskhet går in för sin verksamhet, vittnar 
ingripandena mot de tre kyrkvärdarna i Lyngby om. Fallet belyser 
också omfattningen av de svårigheter, som möter kyrkorådet, då man 
tom blir tvungen att varna sockenstämmans egna förtroendemän för 
»svalg och dryckenskap». Vissa tvivel infinner sig också angående 
kyrkoherdens påståenden om »sockenboarnas» beredvillighet att följa 
signalerna om inskränkningar i det »sedeförderfande» överflöd, som 
brännvinsdrickandet utgör. Inte bara kyrkvärdarnas nit utan också 
tillsyningsmännens tycks lämna en del övrigt att önska. Stämmans 
önskan att kontrollera sockenbornas liv är emellertid helt orealistisk 
och därför också omöjlig att uppfylla. 

Ändå är denna kyrkorådets verksamhet ingen nyhet i Lyngby 
pastorat. Det vittnar några bevarade protokoll från år 1801 om. Ett 
är från ett sammanträde med Gödelövs kyrkoråd den 31 juli. Fem 
stycken drängar har av sexmännen anmodats infinna sig, vilket de 
också gjort. De har på midsommardagen inte bara försummat guds
tjänsten, utan också mitt under denna »offenteligen å öppen Bygata 
förehade (de) sådane tidsfördrif under eder och svordomar, som 
åtminstone vid en sådan tid och sådant tillfälle äro christna oanstän
diga och ådagalägga tydligt föragt eller åtminstone en högre grad av 
kallsinnighet för Gud och hans hel. ord». Fyra av drängarna (den 
femte har inte kommit) erkänner, att de roat sig med s k »Fyrkpeck-
ning».66 De döms att böta en riksdaler vardera, som skall betalas 
inom en månad till sexmännen och sedan tillfalla fattigkassan. 

Genarps kyrkoråd sammanträder en månad senare, den 28 augusti 
1801, för att slita en tvist mellan två kvinnor. Det är Hans Jonssons 
hustru, Bertha, som klagar över att hon och hennes man »förliden 
Söndags morgon å öppen gata med ovett och oanständiga tillmålen» 
blivit överfallna av Nils J önssons hustru Kjerstina. Parterna hörs och 
följande utslag »afsades»: kyrkorådet dömer Kjerstina som den mest 
brottsliga till en riksdalers böter samt Hans Jönsson, »som skall haft 
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oanständiga utlåtelser» att plikta sexton skillingar. Böterna skall inom 
tre veckor lämnas till sexmannen och gå till socknens fattiga. 

Som synes är det i båda fallen fråga om förseelser, som begåtts en 
söndag, dvs sabbatsbrott. Att ingripa mot sådana hör till kyrkorådets 
traditionella verksamhetsområde. 

Den undersökning Jan Sundin gjort av kyrkorådens verksamhet i 
Bergsjö tingslag i Gävleborgs län under tiden 1750-1850 visar, att 
fylleri, sabbatsbrott och osämja mellan familjemedlemmar eller gran
nar är de ämnen som kyrkoråden oftast sysslar med.67 De exempel 
som de bevarade protokollen från Lyngby pastorat givit, rör just 
dessa ämnen, vilket tyder på att de skånska kyrkorådens verksamhet 
inte är olikartad de norrländska kollegernas. 

I båda kyrkoråden deltar socknarnas godsägare. För Gödelövs del 
återfinns namnet Gyllenkrook under protokollet, för Genarps del 
namnen Bennet och Silfverschiöld. Ett enda protokoll finns faktiskt 
också bevarat från 1700-talet. Det är från den 27 juni 1788 och gäller 
Lyngby socken. Här diskuteras hur det nyligen beslutade, frivilliga 
sammanskottet av spannmål till de fattiga skall fördelas. 

1832 års regler 

Femton år efter det att 1817 års regler antagits, den 20 maj 1832, 
läser ordföranden i Lyngby sockenstämma ånyo upp en skrivelse med 
konungsliga förmaningar, ställd till biskopsämbetet den 3 mars samma 
år. Här uppmanas »Presterskap, Föräldrar, Husbönder och enhvar af 
Hans trogne Undersåtare» att använda allt sitt inflytande till att före
komma missbruket av starka drycker. Därför har också till socken
stämman denna dag kallats »alla Föräldrar, Husfäder, äldre barn och 
Tjenare». Ordföranden läser med ljudlig röst för att göra församlingen 
uppmärksam på den »landsfaderliga ömhet och omtänka om sitt folks 
lycka och sällhet», som finns i den nådiga skrivelsen. Han försöker 
även skildra missbrukets bedrövliga följder »både för tid och evighet». 
Också denna gång leder skrivelsen till resultat i så mån att försam
lingen kommer överens om vissa regler. 

Föräldrar och husbönder skall, bestäms det, på allt sätt söka av
hålla sina barn och minderåriga tjänare från bruket av brännvin och 
andra starka drycker, tills de är fyllda femton år. Själva skall de före
gå med gott exempel. Vid begravning, barndop, bröllop och andra 
samlingar skall allt missbruk av starka drycker undvikas. Inte heller 
får man övertala någon att dricka. Församlingens ungdom utfäster sig, 
att vid sina nöjen om julen och vid alla andra tillfällen iaktta »nykter
het och stillhet». Om någon inte vill rätta sig efter detta, skall man 
med allvarliga föreställningar söka »föra honom in på den väg, från 
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hvilken han afvikit». Lyckas inte detta, måste han om möjligt avlägs
nas från samkvämet. 

Representanter för sockenstämmorna i Genarp och Gödelöv är 
närvarande och biträder, liksom femton år tidigare, besluten. 

Vissa tydliga skillnader framträder mellan reglerna av år 1817 och 
dem som antas 1832. Nu är det endast fråga om att begränsa drycken-
skåpen. Några andra yttringar av »yppighet» talas det inte om. Lik
som förra gången betonas emellertid starkt vikten av att avhålla barn 
och minderåriga tjänare från bruket av starka drycker, likaså att ung
domens fester blir nyktra och stillsamma. Också de vuxnas festsupan
de måste inskränkas och betydelsen av deras goda exempel inskärps. 
Inga böter stadgas nu, inte heller utnämns några speciella övervakare. 
»Allvarliga föreställningar» skall vara korrektionsmedlet. Detta är en 
väsentlig skillnad gentemot 1817 års bestämmelser, där böter och 
stockstraff hotade regelbrytaren. 

Dessa fakta kan naturligtvis tolkas på olika sätt. De kan peka på 
att dryckenskapen nu är ett mycket större problem än för femton år 
sedan. Att ansträngningarna till synes är mindre att komma till rätta 
med den — inget om böter eller kontroll stadgas — kan ses som ett 
tecken på en insikt om problemets oerhörda storlek. Det är helt 
enkelt lönlöst, dryckenskapen är så utbredd att förbud inte hjälper, 
inte heller är det möjligt att engagera några sockenmedlemmar som 
kontrollörer. Man måste inrikta sig på att begränsa de värsta och mest 
ödesdigra verkningarna, nämligen missbruket bland barn och ungdom. 

Att man cintar nya regler 1832 för att hejda supandet i Lyngby 
pastorat, är också ett indirekt bevis på att den kontroll av socken
bornas levnadssätt som femton år tidigare beslöts, har misslyckats, i 
varje fall vad drickandet beträffar. Artonhundratjugotalet ser ju 
också en mycket kraftig ökning av brännvinsproduktionen, gynnad 
framför allt av den billiga spannmålen och den tilltagande odlingen av 
potatis. Biskopen i Lunds stift, Vilhelm Faxe, är en stor ivrare för 
nykterheten. Det är ju också han som förmedlat den konungsliga för
maningen till sitt prästerskap. Två år tidigare, 1830, har han skickat 
runt ett annat cirkulär till prästerna i sitt stift, där de uppmanas att 
var och en i sin socken verka för att minska brännvinssupande t och 
försöka bilda nykterhetsföreningar.68 

En annan förklaring till förändringen i synen på sanktionmedel 
ger en skriftlig inlaga, som bilagts sockenstämmoprotokollet. För
fattare är auditor Wollmar, ägare till godset Häckeberga och därmed 
så gott som hela Genarps socken. Han säger sig vara en alltför stor 
älskare av friheten för att vilja ikläda sig ett tvång, som inte är nöd
vändigt. Dock erkänner han brännvinets och andra starka dryckers 
skadlighet. Det mest farliga är att tillgången är så riklig och priset så 
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lågt. Det bästa vore om utländskt brännvin kunde utestängas och 
bränningen helt förbjudas. Detta är dock alldeles utopiskt, menar 
Wollmar. Vad som i realiteten kan göras för att förbättra den arbe
tande klassens tillstånd, är att »de högre medborgareclasserna» manar 
och upplyser den till »tarfvlighet, nyckterhet och sedlighet» och dess
utom själva föregår med gott exempel. Särskilt gäller detta präster
skapet, »som kanske mer än mången annan kunna verka på den 
mindre upplysta menigheten». Prästerna bör genom fullkomlig nykter
het ge kraft åt sina förmaningar, anser Wollmar. Det är fruktlöst att 
söka »corrigera den arbetande brännvinssupande hopen», om inte de 
högre klasserna återvänder till sina förfäders måttlighet och nykter
het. Han erkänner att han själv bränner brännvin, men så högt som 
han »contribuerar till Staten», så säger han sig vara tvungen att ta ut 
största möjliga avkastning från sin egendom. 

Den andra tolkningen av sockenstämmans förändrade hållning 
vad gäller sanktioner är helt enkelt att den påverkats av Wollmars 
liberala inställning. Som den dominerande jordägaren i pastoratet och 
tillika patronus bör han ha haft vissa möjligheter att göra sin mening 
gällande. Huruvida det finns något samband mellan hans liberalism 
och hans egenskap av ägare till Häckeberga bränneri går inte att yttra 
sig om. Det kan endast konstateras, att de mycket bra går att förena. 

Vad gäller reglerna av år 1832 finns inget källmaterial, som direkt 
kan belysa hur de tillämpades. Från Bara socken, inte långt från de 
här studerade församlingarna, är sockenstämmoprotokoll bevarade, 
som ger vissa upplysningar. Ungefär samtidigt som i Lyngby pastorat 
antas här liknande regler »för måttlighetens och nykterhetens beford
rande samt fylleriets utrotande». Ett år senare läses de upp på socken
stämman igen för att ingen skall vara okunnig om dem.69 

Tydligen är efterlevnaden dålig. År 1838 gör nämligen ordföran
den återigen sockenmännen i Bara »de allvarligaste föreställningar» 
angående nykterheten, för att en »bättre och lyckligare sinnesstäm
ning än hittills» skall inträda. Han påpekar skillnaden mellan måttlig
het och nykterhet och frågar sockenstämman, om den inte vill med
verka till bildandet av ett nykterhetssällskap. En tystnad utbreder sig. 
Dock vågar någon framhäva brännvinets nytta och hälsosamhet vid 
arbete och menar, att det räcker med att avhålla barn och ungdom 
från bruket. Ordföranden uppmanar resignerat stämman att i alla fall 
läsa skrifter i ämnet. 

Förmodligen är inställningen till »brännvinssupandet» ungefär den 
samma i Lyngby pastorat som i Bara. Ingenting finns som talar mot 
det. Uppgifter om att några nykterhetsföreningar bildas här, före
ligger inte. Det är annars just vid denna tid som Peter Wieselgren och 
andra präster i Skåne börjar sitt fälttåg mot dryckenskapen. 
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I en inlaga till Genarps sockenstämma fyra år senare, år 1836, 
återkommer Wollmar till brännvinsmissbruket. Nu är hans ord skar
pare: »den öfverflödiga Brännvinstillgången» är den »första och huf-
vudsakliga orsaken till arbetande dassens obemedlade tillstånd, ... i 
både moraliskt och physiskt afseende ... försämrar och förderfar den 
nationen och hotar dess framtid». Det mest olyckliga är att supandet 
tilltar i samma mån som välmågan avtar. Inte bara fattigdomen utan 
också brottsligheten har sin grund häri, liksom den avtagande fysiska 
kraften hos det uppväxande släktet. Om allt detta kan präster, doma
re och läkare vittna. Den ymniga brännvinstillgången »är den Kräfta 
som till både Kropp och Själ fräter den mindre upplysta delen af 
Folket och förstör hela vår Nationella kraft», dundrar Wollmar. Ett 
medel som han nu anger för att stoppa »Brännvinssyndafloden» är, 
att produktions- och näringsskatten skall erläggas på förhand. Allt tal 
om förmaningar och de högre klassernas föredöme saknas, vilket 
måste tydas som en insikt om att detta är otillräckligt. Mer kraftfulla 
åtgärder måste nu till. Staten måste gripa in och med sin lagstiftning 
försöka påverka den ödesdigra utvecklingen.70 

Förändringen i Wollmars inställning till »brännvinssupandet», som 
den framgår av hans inlägg till sockenstämmorna 1832 respektive 
1836, är intressant. Från att ganska allmänt ha talat om dess skadlig
het, särskilt för den arbetande klassen, och angett upplysning och de 
högre klassernas föredöme som botemedel, blir hans ord fyra år senare 
oerhört engagerade och upprörda och de medel han föreslår för att 
avhjälpa den hotande katastrofen helt andra, nämligen statsingripan
den. Den föreslagna medicinen är dock tämligen mild — inga förbud 
utan endast mer ingripande statlig reglering av produktionen. Med 
tanke på hans beskrivning av sig själv som en stor »älskare af friheten», 
vittnar emellertid hans hänvisning till statliga styrmedel om att han 
uppfattar den stigande dryckenskapen som ett mycket allvarligt 
problem. Han anger i själva verket denna som huvudorsaken till Den 
sociala frågan, till fattigdomen och brottsligheten, liksom till den för
sämrade moralen och fysiken hos den arbetande klassen. Varför 
Jeppe dricker är oklart. Dock tilltror Wollmar inte människorna 
själva förmåga att ta sig ur tillståndet av superi och fattigdom. Inte 
heller kan de högre klasserna göra något, utan det är staten som 
måste ingripa. 

Wollmars misstro till individens möjligheter att påverka sin situa
tion, vare sig han eller hon tillhör den lägre eller högre klassen, rim
mar dåligt med hans påstådda liberalism. Däremot är den väl förenlig 
med hans ställning som bränneriägare. Den ger honom ett alibi för att 
fortsätta en verksamhet, vars skadlighet han är klart medveten om. 
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1838 års regler 

Två år senare, den 24 juni 1838, hålles i sockenstugan en särskild 
stämma med »de Husfäder från den del af Genarps socken, som ut-
göres af Heckeberga säteri och gods». Förutom pastor och godsägare 
Wollmar själv har fyra åbor och lika många husmän infunnit sig. 

Efter det att bl a ett par fattigvårdsärenden behandlats, kommer 
frågan om att välja rotemästare och ordningsmän upp. Fyra stycken 
av vardera skall utses. Deras uppgifter är att vaka över och befrämja 
ordningen »samt hvad i öfvrigt står i förening med en god police» i 
godsets fyra rotar. Med 'police' förstås här ungefär 'administration', 
ordets ursprungliga betydelse. De skall också ha uppsikt över hälso
tillståndet bland människor och djur samt rapportera om smittsamma 
sjukdomar till godsägaren eller inspektorn. 

Sedan valet förrättats, tas godsets iråkade obestånd upp. Orsaken 
sägs »synnerligast» vara fyra års dåliga skördar. Situationen kräver 
»den största omtanka och noggrannaste hushållning» av alla och är 
inte förenlig med de kostnader som stora gästabud vid bröllop, barn
dop, kyrktagning och begravning åsamkar. Vid »dessa långvariga 
sammankomster» medförs en sådan mängd mat »utan besinning», att 
förråden blir så uttömda att en längre tids »förknappningslefvnad 
inom eget hus» blir följden. Särskilt oskicket att vid barndop ställa 
till med gästabud med spel och dans och detta ofta få dagar efter för
lossningen, då kvinnan bör få lugn och stillhet, är oförsvarligt. Föl
jande överenskommelse görs därför: 

Gästabud vid bröllop och kyrktagning skall icke hållas mer än en dag, 
inte på mer än ett ställe och sluta senast klockan elva på kvällen. 
Gästabud vid barndop skall inte hållas med spel och dans. Det skall sluta 
senast klockan åtta. 
Gästabud vid begravning skall sluta senast klockan elva. 
Andra sammankomster, vare sig vinter eller sommar, skall sluta senast 
klockan elva. 
Förning och matförråd vid alla dylika tillfällen skall minskas och inskränkas. 
Det ankommer på rotemästaren att övervaka efterlevnaden. 

»Kalasreglerna» för godset Häckeberga antas formellt av en enig 
sockenstämma. Godsägaren, prästen och de närvarande åborna och 
husmännen överenskommer om dem, heter det. Det är alldeles tyd
ligt, att Wollmar är mycket angelägen om att få reglerna fastställda 
och övervakare valda. Till yttermera visso är det han själv och inte 
kyrkoherde Norsell, som skrivit protokollet. 

Wollmar vill att alla skall göra inskränkningar i sitt levnadssätt för 
att rädda godsets existens. Han söker därför dels förankra reglerna 
hos de underlydande själva, dels försäkra sig om deras medverkan i 
kontrollen av dem. Mao vill han få dem att identifiera sig med 
godsets problem för att de utan knot skall ta på sig de bördor som 
krävs. 
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Reglering uppifrån av de lägre klassernas levnadssätt är, som 
redan framgått, ingen nyhet. Bestämmelser som syftar till discipline-
ring och inskränkningar av allmogens festligheter har en lång tradi
tion. I och med den begynnande industrialiseringen och den pågå
ende rationaliseringen och effektiviseringen av jordbruket i Väst
europa ökas kraven på disciplineringen av »arbetsklassen». Flit, idog
het, sparsamhet och punktlighet är honnörsord, som man överallt 
försöker få de lägre klasserna att acceptera. Häckebergas »kalasregler» 
med sin udd mot festligt överdåd och slöseri passar väl in i detta 
mönster. 

Då ordföranden i Genarps kommunalstämma, kantor Hyllén på 
Ekesvång, tjugofem år senare, då Wollmar är borta, läser upp ett till
kännagivande angående antagande av ordningsregler i kommunerna 
och själv förordar detta, beslutar stämman att låta det anstå. Man 
hänvisar till kyrkorådets åtgärder. »Dock ville Kommunens ledamöter 
var i sin stad vaka öfver samt befrämja Ordning och Skick inom sam
hället, äfvensom att med egna goda Exempel därutinnan föregå.»71 

Kommunalstämmans nej till ordningsstadga 1863 kan tolkas som 
ett bevis på att en självständigare ställning uppnåtts. I varje fall tycks 
en del av överhetens makt i socknen vara bruten. Som nämnts för
mådde den norrländska stämman redan vid århundradets början, 
1818, visa tillbaka landshövdingens krav på överflödighetsförordning. 

1863 års regler 

Att tvinga på godsets folk skriftliga ordningsregler är inte någon unik 
företeelse. Det visar kommunalstämmo- och kommunalnämndsproto
kollen från Gödelöv vid 1860-talets början. Så gott som hela denna 
socken tillhör sedan länge släkten Gyllenkrook på Björnstorp. Den 
18 januari 1863 godkänner kommunalstämman ett av nämnden upp
gjort förslag till ordningsstadga. Den »för varje samhälle första och 
dyrbaraste angelägenhet är husfaderns omsorg om Gudsfruktan, sön
dagens helgd och den dagliga husandakten», heter det i stadgans 
första paragraf. Det åligger i sin tur kommunalnämnden och kyrko
rådet att vaka över att husfäderna uppfyller sina förpliktelser. Om 
okristligt leverne förekommer i någon familj, skall kommunalnämn
den försöka komma till rätta med detta genom vänliga förmaningar. 
Hjälper inte det, kan allvarligare åtgärder företas. Likaså skall eder 
och svordomar motarbetas och straffas. 

I andra paragrafen behandlas övervakningen av barnens upp
förande utom hemmet och skolan. Ansvariga är föräldrarna och skol
rådet. Under ferier och sommartid åligger det nämnden att sörja för 
lämplig sysselsättning åt de mindre bemedlades barn, så att dessa inte 
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»må uppväxa i lättja och självsvåld till framtida fördärv». 
Kommunalnämnden uppmanas i tredje paragrafen att stränge

ligen tillse, att inget lönnkrögeri eller någon försäljning av starka 
drycker bedrives i socknen. Också den följande punkten, den fjärde, 
inskärper vikten av nykterhet. Den som är överlastad, varnas först 
men får sedan böta till kommunens kassa, första gången femtio öre 
men så successivt alltmer om förseelsen upprepas. 

Den femte paragrafen reglerar ungdomsdanserna. Den som vill 
ställa till med »dansnöje» skall anhålla härom hos nämnden, som utser 
en närboende person till att övervaka ordningen. Dans får inte anord
nas för ofta. Hasardspel är också strängeligen förbjudet, tilläggs det. I 
paragraf sex ställs ytterligare förbud upp för de unga. Allt oljud, stoj 
och skrik i hemmen eller »på a llmänna vägar, platser och stigar, sär
skilt nattetid, varde ungdomen strängeligen förbjudet». Den hus
bonde som inte försöker stoppa sådant beteende får böta dubbelt 
upp. 

Den sista punkten behandlar böternas användning. Dessa skall 
uteslutande anslås till att förbättra fattighjonens villkor, t ex till sjuk-
och begravningshjälp eller extra utdelning vid helgerna. Kommunal
stämman antar enhälligt förslaget, som skall överlämnas till KB för 
stadfästelse. 

Ordningsreglerna för Gödelövs socken vittnar klart om Gyllen-
krookarnas vilja att föra en viss hustavleetik vidare i 1860-talets 
Sverige. Hänvisningen till husfaderns kristliga plikter talar sitt tydliga 
språk. Då oljudet nattetid berörs, är det husbondens speciella ansvar 
för de unga, både i och utanför hemmet, som åberopas. Det är dock 
uppenbart, att hustavlans värld håller på att rämna. När det gäller 
eder, svordomar, barnens uppförande utom hemmet, fylleri och ung
domsnöjen är det nämligen framför allt kommunalnämnden, den 
borgerliga myndigheten, som skall utöva tillsyn och ingripa. Skillnaden 
är tydlig gentemot Häckebergas »kalasregler» och de andra, tidigare 
behandlade sockenreglerna. Då var det endast husfäderna, husbön
derna och kyrkorådets förtroendemän, som skulle ha hand om till
synen. Nu är det en mer formell myndighet, kommunalnämnden, 
som måste till för att klara av den sociala kontrollfunktionen. 

Nödvändigheten av att övervaka de mindre bemedlades barn, 
framhålles särskilt. Dessa skall vänjas vid ordnat arbete och inte bli 
vana vid ett liv i lättja. Viljan att disciplinera och »uppfostra» under
klassen kommer här till tydligt uttryck. 

Att fylleriet kvarstår som ett stort problem trots 1855 och 1860 
års inskränkningar i husbehovsbränningen, framgår av stadgandena 
mot överlastade församlingsbor. Situationen i socknen belyses också 
av att vid samma kommunalnämndssammanträde som förslaget till 
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ordningsstadga antas, är sex personer kallade att svara i ordningsmål. 
Det är fyra drängar, en torpare och en ryktare som har anmälts av 
baron Gyllenkrook. Samtliga utom en (som infinner sig nästa gång) 
har kommit. De erkänner alla att de förgått sig mot ordning och 
skick »medelst dryckenskap» och får en varning. Som synes har här 
det borgerliga organet, nämnden, tagit över de kontrollfunktioner 
som kyrkorådet förut hade. 

De i ordningsstadgan fastställda åtgärderna mot fylleri får beteck
nas som mycket hårda: först en varning, sedan femtio öres böter, dvs 
ungefär en halv dagslön för en lantarbetare. Det vanliga bötesstraffet 
som domstolarna utmäter för fylleri vid den här tiden är fem riks
daler, alltså tio gånger så mycket. Fylleri är dock enligt lag endast 
straffbart då det sker på allmän plats, t ex gata, torg, marknad etc. 
Några sådana inskränkningar har inte ordningsstadgan för Gödelöv, 
utan denna vill tydligen ingripa mot envar som är berusad, oavsett var 
han eller hon befinner sig. 

Hur ordningsstadgan används, ger de närmast följande protokollen 
vissa antydningar om. Ungdomens »dansnöjen» är fortfarande ett år 
senare en nagel i ögat på kommunalstämman. De håller tydligen på 
alldeles för länge på nätterna och man bestämmer nu, att de måste 
sluta senast klockan ett. De sena danserna har förmodligen också 
samband med det oljud och stoj »som en del av socknens mindre sed
liga ungdom å Sön- och helgdagasaftnarna utöva å allmänna vägar och 
platser». I kommunalnämndens protokoll utpekas Gödelövs och 
Hyllinge byar samt Björnstorps torg som de platser, där »ett ohyggligt 
tjutande och skrik samt tom stenkastning mot förbipasserande per
soner», ägt rum. Stämman beslutar enhälligt att hjälpa kommunal
nämnden och fjärdingsmannen att komma tillrätta med problemen. 
Det sker bäst genom att åtala de skyldiga, anser man.72 

Den nöjeslystna och »mindre sedliga» ungdomen kein således inte 
kontrolleras lokalt. Man anser sig nu tvungen att ta till den officiella 
rättsapparaten och låta åtala dem inför domstol. Här ser man den 
»sociala kontrollens» stora brist. Det går inte att stifta lagar som inte 
överensstämmer med folkets egen sed och sedan hoppas att kunna 
övervaka dem med hjälp av människorna själva. 

Sammanfattning 

Genomgången har visat på en relativt stor kontinuitet i både ut
formning och innehåll hos de olika ordningsstadgorna. Dryckenskapen 
och ungdomens nöjen är genomgående ternata, medan stadgandena 
i ståndsåtskiljande syfte försvinner. Också kontrollfunktionen för
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ändras över tiden. Den utvidgas och formaliseras — en inte onaturlig 
utveckling med hänsyn till den stora befolkningsökning, som sker 
under perioden. 

önskan att reglera underklassens levnadssätt kommer alltid upp
ifrån — från ståndspersoner och icke-bönder. Det är deras perspektiv 
på och upplevelse av allmogelivet som oordnat och irrationellt, som 
gör att de anser regleringar och ordningsbestämmelser av olika slag 
som nödvändiga. Någon djupare förståelse eller sympati finns ofta 
inte. Från sockenbornas egen sida föreligger säkerligen inte något 
behov av regleringar. Det är endast utifrån en politisk och ekonomisk 
maktposition, som de kan genomföras. En viss förändring av dessa 
maktförhållanden kan iakttas. De tre första stadgorna antas i stort 
sett utan opposition, så långt detta kan studeras i protokollen, nota 
bene. Däremot tackar Genarps stämma nej till ordningsstadga 1863, 
vilket måste ses som ett uttryck för en mer självständig hållning 
från sockenbornas sida. 

Ordningsstadgornas innehåll är ett slående bevis på de högre 
ståndens förmyndarinställning gentemot de lägre. Dessa kan inte 
klara av sina liv utan ingående regler för sitt levnadssätt. De är 
obetänksamma, slösaktiga och begivna på dryckenskap, och måste 
därför övervakas. Synsättet är detsamma som mött i debatten på 
riksnivå. Däremot spelar inte brottsligheten någon roll i motive
ringarna för de lokala ordningsreglerna. 

Kontroll av brännvinsförsäljningen 

De regler jag hittills undersökt, har varit lokala bestämmelser för att 
upprätthålla ordning och sedlighet i allmänhet. Bland dessa spelar 
förbuden mot dryckenskap en stor roll. Mestadels är det förtäringen i 
hemmen och i samband med fester, som man vill komma åt och för
söka reglera. Försöker de styrande i socknarna på andra sätt reglera 
alkoholbruket? Hur går man till väga? Hur lyckas man? Med hjälp av 
protokoll från stämmor och nämnder i Lyngby pastorat skall jag för
söka ge svar på dessa frågor. Men först något om de allmänna bestäm
melser som reglerar brännvinsförsäljningen. 

All handel med brännvin från en kanna och uppåt är i princip fri 
före år 1855. En kanna motsvarar 2,617 liter. Jordbrukare har dess
utom rätt att till underlydande sälja så små kvantiteter som fjärdedels 
kannor. Handeln med brännvin och även utskänkningen regleras 
emellertid ingående 1855.7 3 Samtidigt utfärdas det nya bestämmel
ser om tillverkningen, som leder till att husbehovsbränningen avskaf
fas. Det blir de kommunala myndigheterna som i stort sett kommer 
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att avgöra vem som skall få tillstånd att sälja eller utskänka brännvin. 
KB fattar det formella beslutet. »Rättigheterna» utbjuds på auktion 
till högstbjudande för högst tre år i taget. Handel med starka drycker 
i mindre kvantiteter får inte förenas med annan handel. Enligt 
Svenska nykterhetssällskapet är det just handelsbodarna på lands
bygden, som snabbt vuxit upp efter det att 1846 års näringsfrihets -
förordning genomförts, och deras brännvinsförsäljning, som utgör en 
av de viktigaste orsakerna till det väldiga superiet på landsbygden.74 

År 1855 fastslås vidare, att minuthandel, dvs handel med kvanti
teter på en halv kanna och mer, samt utskänkning, varmed avses 
kvantiteter under en halv kanna, inte på landet får äga rum på platser 
där större folksamlingar sker, som t ex vid auktioner och marknader. 
Lagad mat skall alltid »wara att tillgå» på ett utskänkningsställe, heter 
det i förordningen. De värdshus, och på landet gästgiverier, som före 
år 1855 utskänkte brännvin, får i regel behålla denna rätt. 

Det kommunala veto, som 1855 års förordningar inför, tycks i 
praktiken ha existerat redan tidigare, i varje fall att döma av de 
sockenstämmo- och kyrkorådsprotokoll från Lyngby pastorat som 
jag studerat. Både Lyngby och Genarps kyrkoråd dömer som vi sett 
år 1819 vid flera tillfällen människor till böter för olovlig brännvins
försäljning och utminutering. De ordningsregler, som antagits vid 
sockenstämmorna två är tidigare, förbjuder också klart och tydligt 
krogrörelse. Det är här således socknen, kommunen, som ger tillstånd 
till försäljning, och kyrkorådet som fungerar som kontrollerande 
myndighet. 

Lyngby 

Den 26 januari 1851 ansöker åbon Johan Jacobsson från Hessleberga, 
Lyngby socken, med stöd av en resolution av KB om att få idka värds
husrörelse. Sockenstämman tillstyrker hans ansökan, då man tror, att 
förekomsten av ett »lagligt» värdshus skall bidra till att utrota de 
lönnkrogar, som trots kronobetjäningens berömvärda nit finns i sock
nen. Mail hoppas att inga »oordningar» skall förekomma. Om detta 
sker, kommer anmälan att göras till KB och tillståndet gå förlorat. 

Fem år senare anhåller en arrendator, Johan Persson, om att för 
två år få tillstånd att i sin bostad utminutera brännvin och andra 
»brända eller destillerade spirituösa drycker».75 Stämman diskuterar 
ärendet. De som är emot menar att »det lätteligen kunde blifva till 
samhällets skada ... — alldenstund tillfället ofta föranleder brottet —». 
Bland dessa befinner sig ägaren av Assartorp, herr Wendt. Omröst
ningen ger dock ett positivt utslag och ansökan bifalles med nitton 
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röster för och tretton emot. År 1858 får samma person, som nu titu
leras handlande, sin utminuteringsrätt förlängd med ytterligare tre år. 
Beslutet är nu enhälligt och fattas efter sockennämndens tillstyrkan
de. Tydligen struntar stämman och nämnden helt i förbudet mot att 
förena försäljning av brännvin med annan handel.76 

Efter ytterligare tre år inkommer en ny ansökan från numera 
brännvinshandlare Johan Persson.77 Sockennämnden har tillstyrkt, 
men på stämman vill en åbo från Hessleberga helt förbjuda utminute-
ring inom socknen. Omröstningen ger till resultat att inget tillstånd 
beviljas. Följande år inkommer två stycken ansökningar, den ena från 
en person i Hessleberga, den andra från handlanden Johan Persson.78 

Den första avstyrkes enhälligt av både nämnd och stämma. Den andra 
har tillstyrkts av sockennämnden och efter diskussion och omröst
ning säger även sockenstämman ja. Tillstånd ges för tre år. 

Också vid nästa ansökningstillfälle sätts utminuteringen av bränn
vin i socknen i fråga. Visserligen är Johan Persson den mest lämplige, 
men allra bäst vore om inget försäljningsställe alls funnes, säger 
kommunalnämnden år 1865. Ett sådant inom socknen anser dock 
stämman vara »nödigt» och beviljar Johan Persson rättigheter i ytter
ligare tre år.79 

Vid den auktion, som någon månad senare hålles på utminute-
ringsrättigheterna, antas Johan Perssons anbud, trots att det är det 
lägsta av de tre, som avgivits. Beslutet överklagas och KB ger den kla
gande, Per Nilsson från Hessleberga, rätt. De skäl som anförts mot 
hans bristande lämplighet — att han för nitton år sedan använt olaga 
rymdmått och ostämplad mäskvärmare vid brännvinsbränning samt 
sedermera varit tilltalad för hemfridsbrott — finner KB inte vara till
räckligt tungt vägande. Kommunalmännen i Lyngby står på sig och 
kommer överens om att anföra besvär över KB:s beslut. Man anhåller 
nu om att bli fria från utminuteringsställe i socknen, eftersom den 
person som beviljats tillstånd inte åtnjuter församlingens förtroende. 
Den tilltänkta platsen är också alldeles olämplig, belägen som den är i 
en avlägsen vrå av Lyngby bys utmark.80 Med all säkerhet utgör an
hopningen av fattiga och »mindre väl känt folk» på Slätterna, som 
utmarken kallas, en del av förklaringen till att stämman så ihärdigt 
försöker hindra brännvinsförsäljning här. Delar av Hessleberga bildar 
med Lyngby utmark ett sammanhängande område.81 

I decembersamma år beslutar stämman åtala en åbo i Hessleberga, 
för att han »idkar brännvinsförsäljning å annat än därtill uppgivit 
ställe».82 Åtalet är riktat mot Per Nilsson, den person som KB givit 
utminuteringstillstånd och resulterar i en dom på femtio riksdaler för 
olovlig minuthandel med brännvin. Sockenstämman fortsätter således 
sin kampanj mot brännvinsförsäljningen på Lyngby slätter. 
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Samtidigt som stämman beslutar om åtalet, kallas till nästa sam
manträde en annan åbo från Hessleberga, Hans Bengtsson. Denne har 
en längre tid upplåtit sitt hus »för sedefördärvande danstillställningar 
och andra nattliga orgier». Hem uppmanas nu vid vite att sluta med 
att »hålla ett så fördärvande hus för socknens ungdom och många 
andra». 

Oron hos kommunalmännen i Lyngby över förhållandena på 
Slätterna framgår tydligt av åtgärderna ovan. Som tidigare visats har 
man på olika sätt sökt hindra framväxten av en fattigbefolkning här. 
Nu försöker man så gott det går att disciplinera levnadssättet hos de 
människor som bor där genom att förbjuda brännvinsförsäljning och 
danstillställningar. Denna övervakning även av människors fritid har 
som vi sett gamla anor, särskilt vad gäller ungdomens nöjen. 

I maj följande år, 1866, väcks på kyrkostämman i Lyngby frågan 
om inte något utminuteringsställe i socknen bör dras in. Ordföran
den upplyser visserligen om att endast kyrko- och skolärenden 
numera skall behandlas av kyrkostämman, men inte desto mindre 
uttalar man enhälligt som sin åsikt, att »ett utminuteringsställe skulle 
vara för sedligheten inom socknen förderfligt», vilket man särskilt på 
senare tid erfarit. Ledamöterna vill att kommunalstämmans ord
förande skall höra församlingen i denna fråga och att pastor ingår till 
KB och anhåller om att auktionen på rättigheterna inställs, till dess 
församlingen hunnit yttra sig. 

Trots kyrkostämmans rekommendationer hålles auktion i början 
av juni, varvid tre stycken anbud lämnas. Den tidigare åtalade åbon 
från Hessleberga, Per Nilsson, avger det högsta, men kommunalnämn
den antar det som givits av en osttryckare Larsson i Lyngby och som 
är 150 kronor lägre (2.650 kr).84 Följande år i mars kommer åbon 
Hans Svensson, Hessleberga, in med en ansökan om att i tre år an
tingen få utöva utskänkning eller utminutering i sin bostad. Kommu
nalnämnden avslår hans begäran om utskänkning men hänvisar frågan 
om utminutering till kommunalstämman. Samtidigt får emellertid en 
annan person från Hessleberga, Per Jönsson, tillstånd att i sitt hus 
sälja vin, bier, öl och kaffe, såvida inte laga hinder möter. En månad 
senare beviljas Hans Svenssons ansökan om utminutering — av 
kommunalnämnden. Det finns ingen anmärkning mot hans person 
och Hessleberga utmark, eller Hessleholm, är en lämplig plats, heter 
det nu.85 Kommunalstämman är emellertid av annan mening. Den 
avslår Hans Svenssons anhållan med en överväldigande majoritet, 140 
fyrkar för och 2.264 mot. Stämmans motivering låter välbekant: att 
bevilja tillstånd att utminutera brännvin skulle vara fördärvligt för 
trakten, där förut i äldre tid varit krog och för några år sedan smyg
krog. Tillståndet skulle också vara till men för den som redan har 
rättighet.86 
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Kommunalnämndens ja till utminutering i Hessleberga, dvs i 
praktiken på Slätterna, är egendomligt, likaså de positiva inlägg som 
görs på stämman av friherre Benne t och dess förre ordförande, T A 
Collin. Bennets ställningstagande är desto mer anmärkningsvärt, som 
han är den som tidigare i Genarp kraftigt verkat för förbud mot 
brännvinsförsäljning. Enighet har, som vi sett, förut rått bland de 
beslutande i Lyngby om att förhindra handel med starka drycker på 
Slätterna. 

»Svagåret» 1868 ansöker tre stycken personer om rätt att sälja 
brännvin, häribiand Hans Svensson i Hessleberga. Kommunalnämn
den avslår nu ansökningarna med motiveringen, att inget försäljnings
ställe alls borde finnas i socknen, vare sig för utminutering eller ut-
skänkning. Stämman är av samma åsikt, alla utom en.8^ 

Några månader senare tas de klagomål upp som gästgivare Hans 
Svensson anfört över att han nekats utskänkningsrätt.88 En omröst
ning, där gästgivaren själv deltar, visar att stämman står fast vid sitt 
beslut. Klagomålen avvisas av »ett ojämförligt större flertal med ojäm
förligt större fyrktal», som det heter. Som skäl anför man, att erfaren
heterna är alltför sorgliga av de skador som åstadkoms, då för cirka 
tolv år sedan utskänkning ägde rum »på det ställe som nu begärdes». 
Dessutom, i dessa svåra tider i synnerhet, måste man lära sig försaka 
och inte uppmuntra överflödigt drickande. Församlingen har för 
övrigt avslagit utminuteringsrätt för en person som tidigare haft 
sådan. Mången fattig arbetare förleds, fortsätter stämman, genom 
lättheten att köpa brännvin att använda arbetsförtjänsten härtill och 
sedan faller hustru och barn fattigvården till last. Därför måste för
samlingen värja sig mot en sådan »fördärvlig rörelse», så länge den har 
skyldighet att försörja de fattiga som genom dryckenskap och 
oordentlighet störtar sig och de sina i elände. 

Som synes är det de ekonomiska konsekvenserna för kommunen 
och dess skattebetalare, som utgör en viktig bakgrund till stämmans 
agerande, nu liksom tidigare. Man är rädd för de kostnader, som de 
lättledda, fattiga arbetarna åsamkar kommunen genom sitt superi. 
Protokollen andas förtrytelse över att församlingens hedervärda, be
suttna medlemmar skall behöva bidra ekonomiskt till att understödja 
sådana människor. Någon rätt till hjälp borde de inte ha. Åsikterna är 
välbekanta. De har gång på gång framförts i 1830- och 1840-talens 
debatt om Den sociala frågan och får nu, under trycket av missväxt
årens påfrestningar på kommunens fattigkassa förnyad aktualitet. 

I kommunalnämndens yttrande över de besvär Hans Svensson an-
Q  Q  

för över stämmans beslut ljuder samma tongångar. Krogrörelse 
skulle »verka ytterst menligt på både sedligt och ekonomiskt välstånd 
inom Socknen», anför man. 
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Gästgivare Hans Svensson ger sig inte. Han återkommer följande 
år, 1869, med en ny ansökan, där han hävdar att det är av nöden med 
ett utskänknings- eller åtminstone ett utminuteringsställe i socknen. 
Kommunalnämndens avstyrkande är enhälligt — d etta skulle utan 
tvivel bli till ett ytterst svårt fördärv för socknens fattiga, »synner-
ligast i sådana svåra tider som har varit och ännu är vardande i sam
hället».90 Yttrandet görs i april, då sviterna av föregående års dåliga 
skörd är som mest kännbara. 

Gästgivare Svensson försöker på allt sätt ge eftertryck åt sin 
ansökan. På den följande kommunalstämman dryftas nämligen ett 
erbjudande från honom att av sin vinst skänka 4 à 500 riksdaler till 
socknens fattigkassa! En åbo påpekar att detta inte är lagligt och för 
övrigt gör man den bedömningen, att utskänkningen skulle bli till 
större men än som motsvaras av den utlovade summan. Stämman 
avslår ansökan. Endast en torpare, som inte betalat sina kommunala 
utskylder och därför inte är röstberättigad, yrkar bifall.91 

Gödelöv 

Den 13 maj 1855 föreligger vid Gödelövs sockenstämma en ansökan 
från skräddarmästare Bunth om att i sin bostad vid Björnstorps säteri 
få utskänka brännvin. Bunth är själv sedan flera år sekreterare i 
sockennämnden.9 ^ S tämman beviljar hans anhållan med hänvisning 
just till sockennämndens positiva yttrande. Även nästa år beviljas han 
tillstånd att i ytterligare ett år få sälja brännvin.93 P g a en lakun går 
det inte följa tillståndsgivningen förrän i kommunalstämmo- och 
kommunalnämndsprotokollen år 1863 och framåt. Dock kan man av 
en ansökan detta år från Bunth om eftergift med böter, vilket nekas, 
sluta sig till att denne inte längre står i gunst hos kommunalmännen i 
Gödelöv.94 Det i ordningsstadgan samma år antagna förbudet mot 
försäljning av s tarka drycker visar också att en förändring ägt rum i 
inställningen. Den direkta orsaken utsägs inte, men antagandet av 
ordningsstadgan med dess stränga regler tyder på, att man anser sig 
ha stora problem vad gäller ordning och sedlighet i socknen. 

De fortsatta protokollen från Gödelövs kommunalnämnd visar, 
att man med stort allvar griper sig an med att främja nykterheten i 
socknen. Då man får veta, att försäljning av brännvin ägt rum vid en 
auktion, anmäls detta genast till kronobetjäningen för vidare åtgär
der.95 Också till fattighuset tycks oron ha spritt sig. Klagomål fram
förs mot åtskilliga av hjonen för en oanständig vandel. Fortsätter de 
med detta, hotar nämnden, kommer de att utvisas från fattighuset 

Q T  
och bli utan hjälp. Om denna hotelse sätts i verket, innebär det att 
Gödelövs kommun handlar lagstridigt. I den gällande fattigvårdsför
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ordningen av år 1853 står nämligen klart, att ett fattighjon skall till
rättavisas genom att dess »underhåll för någon tid varder af Styrelsen 
minskat», då det visar »tredska, självsvåld, oordentlighet eller stursk-
het».97 Kommunen har således inte rätt att helt dra in underhållet, 
vilket före 1847 års förordning varit en vanlig repressalieåtgärd.98 

År 1865 ingriper kommunalnämnden mot en bierstuga, som 
inrättats av undantagsmannen Per Persson. »Åtskilliga oordningar» 
har där förekommit, som man inte mäktat avstyra. Nu vill man ha 
den indragen eller »inskränkt» och kommunalstämman beslutar an
hålla hos KB om detta. Tydligen har man framgång, ty två år senare 
sägs både Persson och Bunth ha upphört med sin försäljning.99 

Trots de sorgliga erfarenheterna av Perssons bierstuga får lant
handlare Axel Bunth år 1867 tillstånd att hålla bierstuga. Dock sägs 
klart ifrån att mer än en inte får finnas i socknen. Nästa år avslår 
man också en anhållan från en undantagsman om att få sälja kaffe 
och öl.100 

Genarp 

I Genarps sockenstämmoprotokoll finns endast ett par anteckningar 
om brännvinsförsäljning. Den 13 maj 1855 begär en hejderidare 
(skogvaktare) vid Häckeberga, Jöns Mattsson, tillstånd för utskänk-
ning av brännvin och »andra brända eller destilerade drycker» i det av 
honom arrenderade och under Häckeberga hörande »Skedkroks Bom
hus». Sockennämnden har tillstyrkt hans ansökan, vilket också 
sockenstämman gör. Ett år senare begär en före detta husar utskänk-
ningsrätt.101 Nu tar friherre Bennet omedelbart till orda och yrkar 
avslag. Det är inte bara »obehöfligt utan högst skadligt för samhället» 
med krogrörelse, deklarerar han och uppmanar de övriga att yttra sig. 
Först sedan också ordföranden upprepat maningen, vågar en hem
mansägare säga sin mening. Det är bäst, »att alla hålla på ett», tror 
han och instämmer i Bennets avslagsyrkande. Trots att de övriga 
»ljudligt och tydligt» uppfordras att yttra sig, iakttar alla »stillatigan
de» och avslaget blir enhälligt, vilket poängteras genom understryk
ning i protokollet. 

En vecka senare behandlas hejderidare Mattsons ansökan om 
utskänkning. Förloppet vid stämman blir detsamma: Bennet yrkar 
avslag, en hemmansägare och nämndeman instämmer och ett enhälligt 
avslag blir resultatet, också nu kraftigt understruket i protokollet.102 

Formuleringarna i de två senaste protokollen är intressanta. Man 
tycks tydligt vilja framhålla att alla getts tillfälle att yttra sig och där
med haft möjlighet att motsätta sig beslutet. Mycket noga under
stryks så enhälligheten i avslaget. Den som dikterar beslutet vid båda 
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tillfällena är ägaren till Toppeladugård, friherre Adolf Bennet. Den 
andre store jordägaren i socknen, herren till Häckeberga, framträder 
inte i protokollet. Beslutet om att hålla Genarps socken fri från krog
rörelse är alldeles tydligt tillkommet under stark påverkan uppifrån. 
Endast efter tvekan instämmer åborna. 

Den demonstrativa enighet som protokollen från 1856 utvisar, 
blir tydligen inte så varaktig. Då tillståndsgivningen på nytt kan stu
deras, 1865, får vi veta att hejderidare Mattson i flera års tid »idkat 
utminutering» med »ordning och ordentlighet» i Skedkrokshus vid 
Häckeberga. Han är också »en fullt qwalificerad person» härtill, bety
gas det i ett intyg, som är bifogat protokollet från stämman, som ger 
honom rättighet att i tre år få utminutera brännvin. Tre år senare får 
han tillstånd för ännu en treårsperiod.103 

Hejderidare Mattson är en trotjänare på Häckeberga. Han finns 
med som första namn på den lista, som arrendator Malmgren år 1868 
förelägger Genarps kommunalstämma för godkännande, över perso
ner som för lång och trogen tjänst gjort sig förtjänta av »offentligt 
vedermäle». Av de föreslagna, två ladufogdar, två drängar, en ryktare 
och en inspektor, har hejderidaren tjänat längst på godset - tjugunio 
år.104 

Liksom i Lyngby och i Gödelöv börjar man vid 1860-talets mitt 
sälja öl och kaffe i en bierstuga vid Häckeberga. Det är en änkefru 
och en f d soldat som år 1867 får tillstånd härtill. Följande år ges 
också en handlare rättighet att sälja bier. Vid auktionen på rätten att 
utminutera brännvin samma år, 1868, lämnar gästgivare Påhl Hansson 
högsta anbudet, 403 kannor. Då han »är en fullt qwalificerad person 
till en sådan närings bedrivande», tillstyrker kommunalnämnden bi-
fall.105 

I protokollen från Genarp på 1860-talet förmärks inget av det 
motstånd mot brännvinsförsäljning i socknen, som så tydligt demonst
reras i de »enhälliga» avslagen 1856. Inte heller framskymtar några 
problem vad gäller ordning och sedlighet. Man anser som vi sett inte 
någon särskild ordningsstadga för socknen vara behövlig, då de över-
såtliga rekommendationerna att utfärda sådana diskuteras år 1863, 
utan förlitar sig på kyrkorådet och dess åtgärder. Ett stort problem är 
dock fattigförsörjningen, bl a dokumenterat i ett odaterat förslag 
från mitten av 1850-talet på hur man skall skaffa bröd och arbete åt 
de fattiga. Inte desto mindre säljs fortfarande brännvin — alldeles 
tydligt med godsägarens goda minne. 
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Samma nfa ttning 

Undersökningen har visat att de kommunala myndigheterna betrak
tar förbud mot brännvinsförsäljning som ett viktigt led i sin strävan 
att minska alkoholförtäringen. (Att förbjuda utskänkning av vin och 
öl tycks mestadels inte räknas som ett medel i denna politik.) Särskilt 
är det omtanken om de fattiga, som så lätt kan ledas in på farliga 
vägar, som man framhåller. Denna omsorg blir speciellt framträ
dande, då tiderna är svåra. En närmre analys avslöjar dock, att vården 
om fattigkassan och de s katte be tal an de sockenborna spelar en väl så 
viktig roll. 

Skäl som ofta anförs mot brännvinsförsäljningen är dess skadliga 
inverkan på ordning och sedlighet i socknen. Indirekt får naturligtvis 
också detta konsekvenser för fattigvården, t ex i form av fler ogifta 
mödrar och familjer till försupna män som faller socknen till last. 
Också här finns således rädslan för »fattigpersonalens» ökning, fastän 
den kläs i andra ord. I Genarp uppvägs tydligen denna fruktan av 
godsets och bränneriets vinstintresse. 
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I V  M Ä N N I S K O R N A  

SLÄTTAFOLKET 

Tre olika plan av verkligheten har tidigare studerats — deb attens, 
statistikens och sockenstämmans. Resultatet har blivit tre skilda 
bilder med sina speciella särdrag. En sak har de dock adla gemensamt: 
de är så att säga tagna uppifrån. Det är överklassens och de besuttnas 
perspektiv på underklassens och de fattigas verklighet som de i huvud
sak återger. Finns det någon möjlighet att komma i jämbredd med 
dem det handlar om? I så fall, vilken bild framträder då? 

Förut har ofta talats om synen på underklassen, på de fattiga. 
Det vore av stort intresse att få det motsatta perspektivet belyst: 
underklassens syn på överklassen. Tyvärr saknas i stor utsträckning 
källmaterial för detta. Genom att studera en reell fattigbefolkning, 
vill jag ändå försöka komma en liten bit på vägen. I centrum står fort
farande frågan om den farliga underklassen. Är de fattiga brottsliga, 
osedliga och begivna på dryckenskap i större utsträckning än andra 
människor? Är de farliga? 

Källor 

Lyngby är en av tre byar i socknen med samma namn, som tidigare 
presenterats. Lyng är det danska ordet för 'Ljung* och socknen kallas 
också ibland Ljungby. Namnet antyder ett karaktäristiskt drag för 
denna trakt på gränsen mellan slätt och skog, nära Romeleåsen, näm
ligen ljunghedarna. Jordmånen är varierande, från god till ren sandmo. 
Även ägarstrukturen skiftar, likaså brukningsenheternas storlek. Här 
finns både frälsejord, bondejordbruk och små husmansställen, nästan 
helt utan jord. Det är denna senare bebyggelse, som kommer att stå i 
centrum för intresset i den följande framställningen. 

Den skånske husmannen äger i regel sitt hus, som någon gång kan 
ha en liten »kålhave» f ramför sig, men oftast saknar jord och vilar på 
ofri grund.1 Huset kan ligga på själva byplatsen, bygatan, därav 
benämningarna gatehus och gatehusman. Också enskilda jordägare 
kem upplåta tomtmark och ibland växer en särskild husmansbebyg
gelse fram på fäladsmarken eller andra liknande, obebyggda områden. 
Detta senare blir vanligt efter skiftet och innebär en fördjupning av 
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de sociala klyftorna, samtidigt som en proletarisering sker. Konturer
na av en sådan utveckling kan följas i Lyngby sockenstämmoproto
koll. 

Förutom protokollen från sockenstämman utgör folklivsuppteck
ningar från Nordiska museet mitt huvudsakliga källmaterial, då jag 
skall försöka teckna en bild av fattigbefolkningen på Lyngby slätter. 
Uppteckningarna jag använder är de som gjordes omkring 1940 angå
ende »De o besuttna». Här finns ett avsnitt som rör just invånarna på 
Slätterna.2 Meddelare är en folkskollärare Johan Ekman från Assar-
torp. Han i sin tur har haft tre namngivna sagesmän, alla födda i 
Lyngby, 72, 67 och 57 år gamla. Dessutom säger han sig ha haft flera 
andra, som inte vill skylta med sina namn utan har givit sina upplys
ningar mera i förtroende. Ur källkritisk synpunkt måste naturligtvis 
dessa folklivsuppteckningar behandlas med stor försiktighet, men 
som vittnesbörd om de vanliga människornas livsinställning och atti
tyder har de ett stort värde. Det finns nämligen ytterst få andra källor, 
där historikern kan komma just människorna från de lägre samhälls
skikten in på livet. 

En tredje källa utgör en intervju, gjord 1978, med en sjuttiårig 
man, Nils-Albin Jönsson, som är född på Lyngby slätter. Den är såle
des senare och innehåller inte mycket utöver vad som framkommer i 
Nordiska museets uppteckningar. Däremot är överensstämmelserna 
stora vad gäller de allmänna uppgifterna om livet på Lyngby slätter. 

Ytterligare en källa har i något fall använts, nämligen ett utdrag 
ur Tage de la Mottes släktkrönika från 1968 (ej tryckt), där livet på 
Lyngby slätter behandlas. Hans uppgifter bygger dock till stor del på 
Nils-Albin Jönsson, vilket gör att överensstämmelserna med intervju
materialet är stora.3 

Den femte källan som ger upplysningar om de fattiga i Lyngby, 
är saköre släng derna från Bara häradsrätt. Från dessa har jag tagit 
fram de lindriga brott, som begicks under en femårsperiod. Genom 
att kombinera dessa olika typer av källor, sockenstämmoprotokollens 
och folklivsuppteckningarnas mjukdata med saköreslängdernas brotts
statistiska hårddata, vill jag försöka ge svar på de frågor som ställdes i 
inledningen. Först kommer fattigvårdens framväxt i Lyngby på 1700-
talet att behandlas. 

De fattiga i Lyngby på 1700-talet 

För Lyngby sockens del är de fattiga husmännen ett problem redan 
under 1700-talet. Då kyrkoherde Wilhelm Nibelius den 17 januari 
1787 efter slutad gudstjänst går till överläggning med »åboarna» i för
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samlingen, anger han som orsak till sammankallandet »angelägenheten 
at vidtaga någon utväg för socknens fattiga och tillika att socknen 
måtte ofördröjligen befrias från vanfrejdade personer». Socknens 
åbor vill ha mer tid för att »närmre eftertänka» vad som bör göras. 
Efter fjorton dagar träffas man igen och nu framlägger kyrkoherden 
ett konkret förslag.4 Redan vid stämman i januari hade ett skriftligt 
projekt inlämnats av församlingens patronus, friherren och riddaren 
Otto Mörner, som vid denna tid äger frälsemantalet i Lyngby. Detta 
projekt och kyrkoherdens förslag kan förmodas ha stora överens
stämmelser, eftersom Mörner senare infinner sig på sockenstämman 
för att stödja Nibelius' sak. 

I sitt förslag redogör kyrkoherden först för bakgrunden till den 
besvärliga situationen för socknens fattiga husmän. Många jordägare 
har på sina ägor låtit uppbygga hus med bara en liten kålhage, som de 
»usla invånarna» skall få sitt underhåll från. Följden blir att socknen 
och hela nejden betungas med »dessa husfolkens tiggande», trots alla 
de förbud och kungörelser som är utfärdade häremot. Dessa kojor 
blir »nästen för lättingar och tärande lemmar». Eftersom invånarna 
inte har någon utsikt att någonsin kunna försörja sig på en egen liten 
torva, griper de hellre till tiggarstaven än arbetar för daglön, särskilt 
som arbetstillfällen också ofta saknas. Merendels är »dessa hyblen» 
även tjuvars boningar. Till en början tvingar nöden dem till att snatta, 
men vanan att så lätt få sin utkomst griper omkring sig, så att vars 
och ens äganderätt efter hand blir osäker. 

Kyrkoherdens förslag till lösning av problemen är, att jordägarna 
skall åläggas att förse husmanshusen med så mycket åker och äng att 
en idog arbetare kan få sin bärgning därav. Hädanefter bör det vid 
vite vara förbjudet att uppföra hus, som inte har tillräckligt med jord 
för nödtorftigt utsäde. Allra helst borde också de gamla hyddorna 
efter hand tas bort. 

Nibelius' argumentation och förslag till lösningar är av stort 
intresse. För det första lägger han inte skulden för fattigdomen på de 
drabbade själva utan gör jordägarna ansvariga, som låtit husmännen 
bygga upp sina »hyblen» utan tillräckligt med jord för att kunna för
sörja sig, hur flitigt de än arbetar. Dessutom är det ofta brist på dags
verksarbete, vilket ju jordägarna-arbetsgivarna bör veta. Också tigge
riet har kyrkoherden förståelse för. Den bristande framtidsutsikten, 
omöjligheten att någonsin förvärva en egen jordbit, skapar liknöjdhet 
och gör det meningslöst att arbeta. Denna psykologiska insikt om 
framtidshoppets betydelse för människan, som Nibelius här pekar på, 
kommer ofta att framhållas i debatterna om de sociala frågorna fem
tio år senare, under 1830- och 1840-talen. Män som C A Agardh och 
H A Hamilton tar då arbetsklassen i försvar gentemot anklagelserna 
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för djuriskhet och dryckenskap just genom att peka på den för
lamande och rent av demoraliserande verkan, som bristen på någon 
annan framtidsutsikt än fattighuset har. (Jfr kap Debatten om den 
sociala frågan.) 

Kyrkoherde Nibelius ger också sin syn på snatteriet. Även här är 
han förstående. Det är nöden, bristen på utvägar att skaffa mat för 
dagen, som först tvingar husmannen att snatta. Sedan blir det en vana 
och de många stölderna framstår som ett hot gentemot alla egendoms
ägande och besuttna. Då kan de inte längre tolereras. Inte heller vad 
gäller egendomsbrottsligheten lägger således kyrkoherden skulden på 
den enskilda individen. Det är nöden, dvs omständigheter som männi
skan inte råder över, som ger upphov till brott. Får de fattiga bara 
möjligheter att själva försörja sig, så försvinner tiggeri och snatteri, 
anser han. 

Nibelius' optimistiska människouppfattning hör hemma i upplys
ningstidens idévärld. Under 1800-talet gör sig liberalerna till talesmän 
för samma tankar i sin 'hjälp till självhjälp'-ideologi, men till skillnad 
från de flesta liberaler kombinerar Nibelius tanken om individens för
måga att reda sig själv med den patriarkala idén om jordägaren
husbondens ansvar för sina underlydande.5 

För alla dem som inte själva kan ta vård om sig, långt mindre för
sörja sig, vill kyrkoherden att socknen skall bygga en sjuk- och fattig
stuga. Som stöd för sitt förslag hänvisar han både till Kyrkoordningen 
och Byggningabalken. Varje hemman bör sedan årligen lämna något 
visst till »dessa uslas underhåll». 

Lyngby socken har inte bara besvär med sina fattiga, utan också 
med vad som kallas vanfrejdade personer. Vid sockenstämman i janu
ari blev man enig om att ofördröjligen förvisa dessa ur socknen. Vid 
nästa stämma föreslår Nibelius, att sexmännen skall verkställa detta 
beslut. Nu anges klart att det är fråga om för tjuvnad anklagade och 
dömda »husfolk» i församlingen. Dessutom proponerar han, att var 
och en jordägare, som låter en vanfrejdad man eller kvinna bo hos sig, 
skall få böta om han känner till vanfrejden. 

Inte heller vid februaristämman är sockenborna beredda att gå 
med på kyrkoherdens förslag om fattigstuga och avgifter. De säger sig 
inbördes vilja överlägga i ytterligare fjorton dagar. Då kan även de 
frånvarande hinna ta del av »propositionerna», menar man. På en 
punkt är man dock redo för beslut. De vanfrejdade skall av sex
männen och fjärdingsmannen samma vecka förvisas ur socknen. Det 
är fråga om tre personer, J onas Nilsson, Nils Nilsson och Karna Pers
son, som bor i Sjökrokshusen och Möllehusen. 

Efter ytterligare två veckor hålles så på nytt sockenstämma, den 
4 mars 1787. Nu är även församlingens »vördade Patronus», Otto 
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Mörner, närvarande och understödjer kyrkoherde Nibelius' förslag, 
»hvarigenom å ena sidan de fiere författningar till hämmande af oti
digt tiggeri måtte bli i möjligaste motto efterlevade, och å andra sidan 
de hos oss varande verkligen behövande måtte njuta det understöd 
och den tillflyckt ... som Lag, billighet och kristlig kärlek förordnar». 

Efter överläggning fattas bl a följande beslut. För det första skall 
ingen åbo hädanefter på sina ägor bygga upp något hus, om inte 
minst ett halvt tunnland åkerjord hör till. Undantag görs för »någon 
snäll hantverkare, som genom handaslöjd kan tjäna sitt uppehälle». 
De hyddor som finns och nu bebos av fattighjon utan tillräckligt med 
utsäde, skall antingen så fort som möjligt nerrivas eller förses med 
mer jord. 

För det andra, vad gäller förslaget om att bygga sjuk- och fattig
stuga, anser sockenborna att en sådan »på denna skoglösa ort» skulle 
kosta avsevärt och därför betydligt minska »desse till större delen 
fattige invånares» förmåga att sedan genom sammanskott bidra till de 
fattigas underhåll. I stället vill man komma överens om ett visst fri
villigt, årligt sammanskott till de fattiga, som är ur stånd att själva 
skaffa sig sitt uppehälle. Dessutom lovar åborna, att sörja för tillbör
lig skötsel och boningsställe för dem hos någon släkting eller annan 
»ömsint» person. 

Efter två månader, den 22 maj, träffas sockenmännen åter för att 
slutligen avgöra frågan och fastställa sammanskottens storlek. För
samlingens »älskade Patronus» har inlämnat ett skriftligt meddelande 
om att han för sina två säterier, Assartorp och Toppeladugård, årligen 
ger två tunnor råg och lika mycket korn. Länsman Classon lovar en 
skäppa och åborna, såväl krone som frälse, utfäster sig att av varje 
helt hemman, och proportionellt från de mindre, betala två skäppor 
säd. Enhälligt beslutas att frälseägarnas avgifter skall användas för de 
fattiga inom frälset och krönets för dess fattiga. 

Utdelningen till de behövande skall ske i mitten av december i 
kyrkoherdens och församlingens närvaro. Dessförinnan måste den 
som vill komma i åtnjutande av hjälp inför kyrkorådet ange sina skäl 
härför. De som därefter förs upp på fattiglistan, skall genast lagligen 
uppgiva och låta förteckna sin lilla egendom och inge bouppteck
ningen till kyrkoherden. Vid dödsfall tillfaller hela behållningen av 
kvarlåtenskapen, efter auktion och sedan begravningskostnaderna 
betalats, fattigkassan, utan avseende på arvingar eller testamente. Att 
tigga utom socknen är förbjudet för den som får understöd, vid risk 
att förlora fattigandelen. Sockenmännen förbehåller sig också att 
framdeles vara befriade från andra socknars fattiga och att KB måtte 
kungöra deras beslut samt tillhålla andra socknar att själva sörja för 
sina behövande enligt författningarna. 
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Bland sockenstämmoprotokollen ligger, löst instoppade, en del 
sådana här bouppteckningar, som gjorts hos fattiga som får under
stöd av socknen. Här är ett exempel: 
»År 1788 dn 10 Januarii hafwer undertecknad uppå wederbörlig anmodan för
rättat uppteckning och wärdering uppå ägendomen hos de husfattiga uti Lyngby 
församling nmln 

Rdl sk r 
uti Lyngby hos Erik Holm och dess hustru en blå rock 2 
dito en swart quinströia och ett swart skiört 12 
dito ett wärkans förkläde och ett hufwudkläde 8 
Sängkläder en blårandig öfverdyna 16 
en brunrandig linnen underdyna 6 
dito tre stn hufwuddynor samt twå putestoppar 10 
dito ett blårgarns lackn och ett sängtäcke 6 
dito en furukista och ett furubord 12 
dito något gmle skomakare wärktyg 3 
dito en spinne rock samt en trästol 6 
dito en gml betsmar och ett fängställe 6 

1 rdl 39 sk» 

Sedan två bouppteckningar till redovisats, följer underskriften: »att så 
är förrättat som föreskrifwit står intygar Nils Hansson», en av med
lemmarna i kyrkorådet. Att så mycket finns som är värt att uppteck
na, som hos Erik Holm och hans hustru, är ovanligt. Ibland befinns 
»ingen slags wara att upptickna», t ex hos änkorna Ingår och Sissa i 
Bökesåkra den 4 januari samma år, ibland endast någon enstaka sak 
som hos änkan Jertrud i Närdala, där en gammal furukista är det 
enda som finns »att tilgå». Nitiskheten hos värderingsmännen framgår 
av att de också kan ta upp föremål som tycks mer eller mindre värde
lösa. Hos en änka i Gödelöv antecknas »1 gammalt under dy ne wahr», 
som är »odugligt», utan värde, och en gammal furukista, »söndrig», 
som emellertid uppskattas till 8 skilling. 

Söndagen den 22 januari 1792 sammanträder Lyngby församlings 
åbor och gör upp följande lista över dem som hädanefter skall få 
åtnjuta fattigmedel av socknen. Åtskilliga av dem som tidigare stod 
på »fattiglistan» har avgått med döden. Hur mycket de olika hjonen 
har »undfått» har också antecknats. 

1° Erik Holms änka Lyngby 13s 
2^° Änkan Ingeborg ibm 13s 
3 tio Pigan Elsa ibm 8s 
4to Änkan Karna hos Åke ibm 13s 
5to Flickan Boel i Assartorps husen 8s 
6to Änkan Karna i H essleberga 13s 
7mo Pigan Elsa ibm 10s 
8vo Afskjedade By... (oläsl) Ahlgren i Sjökrokshusen 20s 
9no Änkan Sissa i Bökesåkra 13s 
lOmo Christen Hans'dotter vid Kalthus 16s 
llmo Hans Mårtensson ibm 6s 
12dno Trueds änka i Lyngby 
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Hälften av hjonen på listan är överstrukna, vilket förmodligen 
innebär, att de dött under året eller av annan orsak inte längre anses i 
behov av understöd. 

Lyngby sockens reglering av de fattigas underhåll, som här har 
beskrivits, sker med stor sannolikhet med anledning av 1763 års för
ordning om hospitals- och barnhusinrättningar. Här förbjuds sock
narna att sända sina fattiga och orkeslösa till de av staten underhållna 
hospitalen. I stället anmodas de allvarligt att själva ta hand om dem. 
Redan 1571 års kyrkoordning och 1642 års tiggarordning har visser
ligen anbefallt vården av fattiga och sjuka åt socknarna och upp
manat till att bygga fattigstugor. Detsamma gör Kyrkolagen av år 
1686 och Byggningabalken i 1734 års lag. Tydligen har dessa bestäm
melser inte åtlytts i tillräcklig grad, utan strängare författningar 
ansetts nödvändiga. Viktigt är att socknarna nu också får rätt att 
taxera ut fattigskatt och därmed större möjligheter att uppfylla 
sina förpliktelser. Följderna blir att sockenstämmorna allmänt sätter 
i gång med att reglera fattigvården.6 I de två andra församlingarna i 
Lyngby pastorat, Genarp och Gödelöv, antas t ex fattigordningar år 
1765 respektive 1796.7 

Denna utveckling mot en mer ordnad fattigvård går emellertid 
hand i hand med en allt hårdare kontroll av inflyttningen till sock
narna. Samtidigt som skyldigheten att försörja de fattiga erkännes, 
bevakar man rigoröst att inga obehöriga, utsocknes, slipper in. År 
1788 får, som nämnts, denna socknarnas inflyttningskontroll sanktion 
i lagen och man får rätt att vägra presumtiva fattighjon att flytta in. 
För Lyngbys del kan vi tydligt se, hur regleringen av fattigvården åt
följs av mycket stränga bestämmelser gentemot vanfrejdade personer, 
som skall utrensas och på allt sätt hindras att komma in i socknen. 

Fortfarande är det, enligt ordalydelsen i protokollet, fråga om att 
hålla moraliskt och sedligt mindervärdiga personer, vanfrejdade, 
borta från socknen, vilket församlingarna med stöd av Kyrkolagen av 
hävd ansett sig ha rätt till.8 Den rättighet socknarna får 1788 att 
hindra inflyttningar, är således i viss mån endast en kodifiering av en 
tidigare tillämpad praxis. Det talas inte om någon rädsla för att dessa 
vanfrejdade skall betunga fattigvården, men indirekt skymtar, att det 
ibland är samma grupp av människor som drabbas. Det framkommer 
bl a tydligt i kyrkoherde Nibelius' argumentation för att husmännen 
skall få mer jord till sina ställen: har de inget att leva av måste de 
stjäla eller tigga. Straffet för stöld åtföljs i regel av »förlust av med
borgerligt förtroende», dvs vanfrejd. De vanfrejdade är de f d fattiga, 
alltså samma personer som naturligtvis fortfarande är utarmade, bara 
det att de nu dessutom fått stämpeln »vanfrejd» på sig. 

Huvudmålet med inflyttningskontrollen, som ju blir än viktigare 
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då plikten att försörja de fattiga börjar hävdas med större styrka, är 
att hålla socknarnas kostnader nere. Ett annat sätt att nå detta mål, 
är att söka få ersättning för de utbetalade understöden. Det är därför 
de fattigas egendom noga förtecknas. I några fall tycks de fattiga ha 
försökt att kringgå de uppställda reglerna genom att skänka bort egen
domen till någon son eller dotter. Sådant tolereras inte ... »är således 
ej berättigad till fattigspannmål», heter det i januari 1794 om Nils 
Malm i Hessleberga, som givit det mesta av sin egendom åt sonen.9 

Då fattighjonet dör, förrättas åter bouppteckning och värdering 
av egendomen. Från slutsumman dras vad hjonet fått i understöd 
genom åren och begravningskostnaderna. Dessa specificeras ibland 
mycket noggrant. Förutom likkista, likklädsel, pengar till ringarna 
och tre stop brännvin, bestås på Hans Mårtenssons i Kalthus begrav
ning 1796 också en mark smör, två marker kött och tio marker bröd 
(en mark = ca 1/2 kg). Hans Mårtenssons sluträkning med Lyngby 
fattigkassa efter elva års understöd med tre daler årligen visar på 
minus. Hans skuldsumma är hela fyrtionio daler silvermynt, medan 
värdet av inventarierna endast uppgår till femton.10 

Att få fattighjälp innebär således att helt och hållet avsäga sig 
äganderätten till sin eventuella egendom och underkasta sig socknens 
förmyndarskap. Exempel föreligger i protokollen på människor, som 
när de beviljats understöd och blir klara över socknens villkor, vägrar 
underkasta sig dem och blir utan hjälp. Från grannförsamlingen 
Genarp finns från år 1805 ett fall som mycket tydligt demonstrerar 
de obönhörliga konsekvenserna av att ha mottagit fattighjälp.11 

Bengt Holgersson får ärva sin svägerska och begär därför att bli skild 
från socknens fattigkassa. »Ehuruväl församlingen ägde skäl avslå 
denna hans begäran», eftersom enligt reglerna medlen borde tillfalla 
kassan, så beviljas dock med tanke på hans barn »det sökta entledi
gandet». Men med vissa villkor: för det första skall Bengt Holgersson 
återbetala allt vad han hittills fått, för det andra skall han och hans 
hustru under deras återstående livstid stå under socknens förmynder-
skap. Fattigföreståndarna skall besörja om medlens (= arvets) för
räntande och ett årligt, skäligt underhåll till honom och hustrun. Om 
något av arvet finns kvar vid deras bortgång, tillfaller det barnen. 1 
protokollets slut ges en motivering till att Bengt Holgersson inte själv 
får ta hand om sina pengar, inte ens sedan han betalat av sin »skuld» 
till fattigkassan: »medlen skulle kunna alltför kraftigt blifva förringade 
och dessa personer såmedelst åter komma församlingen till last». 

En gång fattighjon och omyndig — alltid fattighjon och omyndig, 
det är den sens moral som fallet Bengt Holgersson lär ut. Mycket tyd
ligt demonstreras här, att orsakerna till socknens hårda grepp om 
människor framför allt är finansiella. Det är sin egen fattigkassa man 
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värnar om. Eller annorlunda uttryckt: de besuttna åboarna vill betala 
så lite som möjligt till de obesuttnas, de fattigas, underhåll. Klart 
illustreras här också den människosyn som tidigare mött både i 
debatten på riksnivå och i sockenstämmoprotokollen — den fattige är 
obetänksam, lever för dagen och kan inte tänka framåt. 

Lyngby sockens reglering av sin fattigvård och den samtidigt 
skärpta kontrollen av inflyttningen har sin motsvarighet även i de två 
andra undersökta socknarna.1^ Ännu mer svårforcerade blir grän
serna på artonhundratalet, då befolkningsökningen och landsbygdens 
proletarisering ökar trycket ytterligare. 

De agerande på Lyngby sockenstämma är huvudsakligen krono-
och frälsebönder tillsammans med den adlige godsägaren och kyrko
herden. Baron Otto Mörner deltar mycket aktivt i stämmans besluts
fattande, både med skriftliga inlägg och personlig närvaro. Detta 
stämmer inte alls med K H Johanssons slutsats, att i Skåne herre
männen inte lägger sig i socknarnas verksamhet. Inte heller hans upp
fattning om att bönderna här skulle vara mer underdåniga än i de av 
honom undersökta områdena, främst Linköpings stift, får helt stöd 
av protokollen från de tre socknarna i Lyngby pastorat.13 Som redan 
framgått, accepterar bönderna i Lyngby socken inte alls de »projekt» 
baron Mörner och kyrkoherden lägger fram. De lyckas både skjuta 
upp besluten och väsentligt ändra på de ursprungliga förslagen. Detta 
kan inte kallas undfallenhet och passivitet. Också tidigare har bön
derna i Lyngby visat sin självständighet genom att vägra gå med på 
det storskifte, som godsägaren på Toppeladugård år 1773 ville genom
föra.14 

Lyngby slätter 

De fattiga och vanfrejdade personer, som Lyngby sockenstämma dis
kuterar och beslutar om år 1787, bor redan vid denna tid delvis på 
Lyngby bys utmark. »På beten», »på Slätterna» är angivet som 
boningsort för flera av dem som tilldelas understöd. I samband med 
enskiftet, som för Lyngbys del äger rum mellan 1807 och 1810, 
måste många av byborna flytta ut. Också husmännen tvingas lämna 
sina ställen. Deras nya boplats blir framför allt den ännu oskiftade 
utmarken. Det dröjer ända till 1825, innan detta ljungbeväxta och 
sandiga område delas upp. Det betraktas tydligen som värdelöst av 
bönderna.15 

Att en samlad husmansbebyggelse uppstår på sådana här sämre 
jordar, sankmarker och hedar, kan iakttas också på andra ställen både 
i och utanför i Skåne. Ett känt exempel på denna typ av fattigbe-
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byggda är Åsle tå i Åsleds socken på Falbygden.16 

Lyngby slätter omfattar ett område på ca femtio hektar. Här och 
på angränsande delar av Hessleberga by uppstår ganska snart efter 
skiftet en tät bebyggelse.17 Här bor det s k Slättafolket. Bönderna 
är troligen glada över att få sälja av sin utmarksjord, som blir sönder-
styckad i mycket små delar, ofta bara några kappland stora (1 kapp
land = 1/32 tunnland). Den en gång gjorda utfästelsen, att varje hus
mansställe skulle ha åtminstone ett halvt tunnland jord, tycks helt ha 
fallit i glömska. Ännu mindre är det fråga om att följa enskiftesför-
ordningen eller lagen om hemmansklyvning, vilka båda talar om av
söndring av, respektive klyvning, i delar som omfattar minst fyra 
tunnland. 

Förklaringen till den omfattande sönderstyckningen ligger för
modligen i att det finns en stark efterfrågan på sådana här småstycken 
från framför allt husmännens sida men också från hantverkarnas. De 
här människorna har knappast råd att köpa sig någon jord, men de 
måste någonstans bo. Avhysta frälsebönder måste också söka sig ny 
bostad. Det ligger även i jordägarnas eget intresse att ha tillgång till 
en kader av dagsverksarbetare. För böndernas del är det med all säker
het mer lönsamt att avyttra jorden i många små än i några få stora 
stycken. Förutom köpeskilling får ofta köparen förbinda sig att ut
göra någon form av ersättning (augment) till stamhemmanet. Det kan 
t ex vara dagsverken eller skyldighet att ansvara för stängsel i form av 
stengärden eller jordvallar.18 

Befolkningen på Lyngby slätter ökar allt mer, trots sockenstäm
mans försök att förhindra tillväxten genom inflyttnings- och äkten
skapskontroll. På 1860- och 1870-talen finns här mellan sjuttio och 
nittio husmansställen. Antar man att det bor i genomsnitt tre personer 
i varje hus, blir det ungefär 200-300 personer, en ganska avsevärd 
fattigbefolkning, ökningen av invånarantalet i Lyngby by, som förut 
påvisats, ger en viss uppfattning även om slättafolkets tillväxt.19 

Eftersom man kan förmoda att det finns fler fattiga än de som bor på 
Slätterna, så blir klagomålen och oron i sockenstämmoprotokollen 
mycket förståeliga. 

Boningshusen på Lyngby slätter är ibland uppförda av natursten 
med klinad lera och murbruk emellan, men mestadels består de av 
korsvirke med halmtak.20 Sällan finns sy liar, utan väggstolpen står 
direkt på en sten för att spara på virket. (Se skiss!) Invändigt är 
väggarna oftast rappade och golven består av tilltrampad lera, men 
längre fram kan även tegel förekomma. Om vintrarna när snön dras in, 
blöts lergolven upp och blir våta och kladdiga.21 Husen är mycket 
små, oftast endast en sex, sju »spännen». (Ett spann är utrymmet 
mellan två loftsbjälkar, kanske något mer än en meter.) Vanligen be
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står husen av ett, ibland två rum samt kök och är sammanbyggda 
med ett stall, där man har en ko eller smådjur av olika slag. Någon 
avträde finns oftast inte. Husen äger i regel endast en eldstad och 
värmekälla, vilket medför att man på vintern tar in smådjuren i köket 
för att de inte skall frysa ihjäl.22 »Fåran», tackan som skall ha lamm, 
eller grisen får sin plats i en särskild avbalkning. Hönsen sitter om 
natten uppflugna på en pinne i ett hörn.23 Det förekommer också 
att man har en gåsabänk inne. Att gässlingarna inte dör är viktigt, 
eftersom de kanske så småningom skall utgöra arrendebetalning.24 

På Lyngby slätter har också regelrätta backstugor funnits. De var 
till hälften ingrävda i Globjersbacken men uppges vara försvunna på 
1850- och 1860-talen. 

Att skaffa bränsle är ett universellt problem för alla fattiga, som 
blir än mer kännbart på ett slättland. Tång från havet, djurspillning, 
kas, som kvinnorna och barnen går och vänder för att den skall torka 
och sedan tar hem, torra pinnar från pilevallarna är några exempel på 
de fattigas »köllne» (bränsle) i de här trakterna.25 Ett lass torv är en 
vanlig form av fattighjälp vid denna tid.26 Under nödåret 1868 får 
arbetarna som nödhjälpsarbete bryta stubbar från områden som 
avverkats. Dessa tillåts de sedan behålla som lön, förutom kost och 
någon eventuell liten penningersättning. Stubbarna kommer väl till 
pass som bränsle. Det uppges också, att häckebergaskogen många 
gånger får stå till tjänst med ved till de fattigas eldstäder. Att hämta 
sin vedbrand i skogen av det som ligger på marken eller är dött har av 
gammalt i många länder betraktats som den fattiges prerogativ. I 
lagen är det emellertid förbjudet och rubriceras som »skogsåverkan». 1 
Sverige skärps lagstiftningen häremot på 1870-talet och brottet defi
nieras som »stöld».27 

Vad lever då Slättafolket av? Det vanligaste är tillfälligt arbete 
hos bönderna. Det kan bestå i skördearbete, torvskärning, halmtäck
ning och tröskning om vintrarna. Tröskaren får ofta sin betalning in 
natura. För var fjortonde tunna tröskad säd får han behålla en. På 
1870-talet har lönen stigit till en på var tolfte tröskad tunna. Dess
utom får han kost och förning med hem efter arbetets slut på våren. 
Potatisplockning utförs ofta av kvinnorna, men de kan också göra 
annat slag av dagsverksarbete. I hemmen tar de emot ull och lin för 
kardning och spinning. Strumpstickning är ett annat exempel på 
kvinnogöra. Betalningen sker oftast in natura: ett stycke fläsk, bröd, 
ägg eller mjölk, korngryn eller säd till grisen. Att hålla smygkrog, att 
tigga eller snatta är andra, mindre legitima sätt som kvinnorna ibland 
uppges ta till för att hålla nöden från dörren. 

För barnens del är potatisplockning ett vanligt dagsverksarbete. 
Att bli gåsapåg eller barnpiga är andra exempel på barnarbeten, som 
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förekommer från sju, åtta års ålder. Som ersättning får de små arbe
tarna kosten och kanske något klädesplagg. Att barnen från tidig 
ålder får hjälpa till med familjens försörjning, är inget ovanligt. I 
Norge pågår långt fram under artonhundratalet regelrätta arbets vand
ringar av barn i tioårsåldern och yngre. Barnen kommer från de 
fattiga, inre delarna av landet och beger sig iväg en tio, tolv mil väster
ut för att arbeta som getare.28 

Det omvittnas att föräldrarna på Slätterna betraktar skolan som 
en mara. Deras högsta önskan är att barnen skall komma ut och börja 
arbeta. Ovanligt är inte att de skickas ut för att tigga. Under det svåra 
året 1868 måste kommunen ge de fattigaste barnen 40-50 öre i 
veckan, för att de skall komma till skolan i stället för att gå runt och 
tigga. Också under normala år förekommer, att sockenstämman 
bestämmer, att de fattiga barnen skall få äta, ha matdagar, i de mer 
välmående böndernas gårdar. I annat fall förmår föräldrarna inte 
hålla sina barn i skolan. Ett liknande system används, då särskilt 
utarmade ungdomar skall förberedas till sin första nattvardsgång. De 
inackorderas på socknens bekostnad hos någon som mot så låg betal
ning som möjligt vill ta emot pojken eller flickan, som sedan också i 
regel måste ha hjälp till kläder för att kunna ta emot Herrens heliga 
nattvard för första gången.29 

Det är inte enbart jordbruksarbetare, som bor på Lyngby slätter. 
Även en del hantverkare har slagit sig ner där. På 1860- och 1870-
talet finns bland Slättafolket en klockemakare, en snickare som bl a 
gör likkistor, två pottemakare (krukmakare), två murare, två smeder, 
tre skräddare och två korgmakare. Dessutom är barnmorskan, 
fjärdingsmannen och två stycken soldater bosatta där. Och slutligen, 
den mest föraktade av alla, rackaren eller nattmannen, som han med 
den danska benämningen ofta kallas i denna del av Skåne.30 Rackaren 
försörjer sig på att ta hand om döda hästar, flå dem och sedan skaffa 
undan dem. Han kastrerar och slaktar också hästar. Han sägs äta häst
kött, vilket mycket få gör vid denna tid. Rackaren anses som oren 
och varken han eller hans hustru får komma längre än till första spän
net i hedervärda människors hus. Göransson, rackaren på Lyngby 
slätter under 1860-talet, är också av tattaresläkt, vilket ytterligare 
medverkar till hans föraktade ställning. Han stjäl, slåss med länsman 
och kommer i fängelse. Hans hustru, som kallas »Rackeschan», också 
hon av tattarsläkt, bettlar och begår stölder även hon och uppges lära 
sina barn samma konst. 

Också dessa människor trycks av fattigdom. Den tid är tydligen 
förbi, då en »snäll» h antverkare kunde klara sig på sitt arbete, vilket 
sockenstämmoprotokollen vid sjuttonhundratalets slut ansåg. Från 
den närbelägna socknen Burlöv uppges, att också hantverkshustrurna 
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måste gå på dagsverken hos bönderna. På 1830- och 1840-talen deltar 
även skollärarens hustru i skördearbetet.31 Från Lyngby finns en 
uppgift om att fjärdingsmannens egen hustru måste inställa sig i sak
ristian för enskilt skriftemål pga snatteri, orsakat av fattigdom.32 

Som redan framgått, tar Slättafolket till även metoder som anses 
mindre hederliga för att söka hålla nöden borta. I sockenstämmopro
tokollen lyser flera gånger fram en oro inte bara för den ökande 
fattigdomen utan också för den stigande »oordningen» på Slätterna. 
I folklivsuppteckningarna uppges, att det anses vara i sin ordning att 
hämta sitt behov av bränsle i hä/ckebergaskogen och att tjuvjaga där. 
Mem hjälps åt med att passa på skogvaktaren och lura honom. Histo
rier berättas, där beundran för gärningsmannen eller -kvinnan lyser 
klart igenom. Bytet kan sedan antingen ätas upp eller säljas i Malmö. 
Ingen skvallrar, de små håller alltid ihop mot de stora, summerar 
sagesmannen och målar därmed ett försonande skimmer över händel
serna. Också Nils-Albin Jönsson säger i intervjun: »och hade inte 
folket här hjälpt varandra så hade de dött som fluor där de sad i sina 
bölen». 

Inte alltid lyckas man. I varje fall döms 1818 eller 1819 en dräng 
från Lyngby till böter för skogsåverkan, enligt vad som framgår av 
fattigräkenskaperna. Ägaren av Toppeladugård, C F Bennet, på vars 
marker åverkan skett, skänker dem sedan till fattigkassan. Även 
längre fram under perioden 1865-69 döms människor för både skogs
åverkan och olaga jakt i de här trakterna. 

Andra illegitima sätt att utöka försörjningen är, som nämnts, att 
hålla smygkrog, att tigga och snatta. »Om lördagarna skickade hus
manskvinnorna ofta ut sina glyttar att tigga i gårdarna, särskilt bröd», 
heter det från en annan skånesocken, Boserup. Från Lyngby berättas 
som redan nämnts om hur rackarhustrun försöker lära sina barn att 
stjäla. Den som, utan att hon märker det, lyckas ta börsen som hon 
har i fickan, får en sockerbit. Två konkurrerande smygbrännare finns 
tidvis, Per »Fjynt» eller »Fjönt», som fabricerar »fjönta-slabba», och 
Anders »Skideböjsa». Båda åker fast för sin hantering och avtjänar 
fjorton dagars fängelse på vatten och bröd i Malmö under 1870-
talet.33 

I skildringen av Slättafolket kan olika sätt att se på deras bete
ende urskiljas.34 Å ena sidan ursäktas det med hänvisning till deras 
stora fattigdom, »nöden har ingen lag», och till och med romantiseras 
lite grann: de små håller ihop mot de stora. Â andra sidan framträder 
tydligt avskyn för modern, som lär sina barn stjäla. Likaså anses den 
bonde vara i sin fulla rätt, som med käppen jagar bort två kvinnor, 
som försöker stjäla hans linneräckor, som ligger ute för blekning. 
Också de här kvinnorna är fattiga, men det tycks inte vara någon 
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ursäkt för deras handlingssätt. Ibland uppges också att de stjäl från 
varandra.35 

En skillnad mellan den oärlighet som accepteras och den som inte 
gör det, tycks ligga i vem man stjäl ifrån. Att ta ved och tjuvjaga i 
godset Häckebergas skog, något som fordrar både list och skicklighet 
eftersom den är bevakad av en skogvaktare, väcker inte någon större 
förtrytelse, varken hos invånarna på Lyngby slätter eller hos andra 
s k hederliga människor. I uppteckningarna från andra håll i Skåne 
omvittnas liknande attityder. Lite oärlighet tolererades på de större 
gårdarna, inspektorn vände bort huvudet, heter det.36 Häckeberga 
gods uppges dock inte ha alltför stora sympatier i bygden. 

Att däremot stjäla från en vanlig bonde, att lära sina barn en 
teknik som kan drabba vem som helst, dig eller mig, det betraktas 
som avskyvärt, ohederligt. Denna slutsats bestyrks av vad som kom
mer fram vid ett studium av historierna under rubriken »tjuvnad» i 
Folklivsarkivet i Lund. Berättelserna om mästertjuvar intar här en 
framträdande plats.37 Om flera av dem sägs just, att de stjäl från de 
rika och ger till de fattiga. Detta Robin Hood-tema är universellt och 
bidrar säkert till att för den fattige i viss grad legitimera den synd 
som all stöld, även den minsta, är enligt Guds och kyrkans bud. Om 
Jämstedt, en av de mest berömda, som omtalas i flera uppteckningar, 
berättas att han stjäl mat som han sedan ger till fattiga och hungriga 
barn. Uppteckningarna andas stor beundran för mästertjuvarna och 
deras skicklighet att lura länsman. Den omtalade Jämstedt ångrar sig 
sedan och lever ett liv som hederlig och duktig bonde efter avtjänat 
straff — en sens moral, som också är universell och återkommer i 
flera av berättelserna även om andra tjuvar. 

Skogsstölder omtalas i en del uppteckningar. Från kronoskogen i 
Västra Sallerup hugger ortsbefolkningen ner så många och stora träd, 
att skogen efter hand börjar glesna. Först då reagerar kronobetjä
ningen och går runt i gårdarna och torpen och samlar in stöldgods. 
Bönderna får sedan själva frakta in det till Eslöv, där auktion hålles 
på det stulna timret.38 

Den stöld som kan ursäktas och accepteras, tycks således vara 
den från den rike, »de stora», som det heter. Det drabbar ingen fattig, 
verkar vara den underförstådda tanken. Medvetenheten om den stora 
klyftan fattiga-rika, avståndet mellan klasserna, framträder tydligt. 
Att stjäla från den andra klassen, »de stora», är legitimt, däremot inte 
att ta från den egna klassen, »de sm å», så kan med andra ord denna 
attityd generaliseras. 

Som tidigare påpekats, kan också skogsstölderna och tjuvjakten 
ses som kvarlevande beteenden, som bygger på de gamla sedvanerätts
liga föreställningarna om skogen som mer eller mindre gemensam 
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egendom. »Skogen är fattigmans tröja», lyder ett gammalt, svenskt 
talesätt. Liknande uppfattningar finns belagda också i t ex England 
och Tyskland. (Jfr kap om Den lindriga brottsligheten.) 

I uppteckningarna om husmännen och de andra fattiga på Lyngby 
slätter är det framför allt fattigdomen och den därmed samman
hängande oärligheten som framhävs. Vad gäller den moraliska nivån i 
sexuellt avseende, påpekas endast att den inte är den högsta. »Ett och 
annat barn kom väl till världen», sägs det lugnt. Inte heller drycken-
skåpen tycks på något sätt ha varit exceptionell. I varje fall har den 
inte gjort något djupare intryck på de sagesmän upptecknaren träffat, 
eftersom de inte alls uppehåller sig vid den. 

Den bild som framträder av Slättafolket, är bilden av vanliga, 
fattiga människor i artonhundratalets Sverige — bara lite mer fattiga 
och lite mer oärliga än vad som är brukligt, men absolut inga sam-
hällsomstörtare. 

Stämmer då denna bild, som nåtts med hjälp av s k mjukdata, 
sockenstämmoprotokoll och folklivsuppteckningar framför allt, med 
vad som kan konstateras utifrån officiell statistik, dvs hårddata, angå
ende deras brottslighet? För att utröna detta skall jag i s aköresläng-
derna för Bara härad undersöka vilka brott som begåtts i Lyngby 
under femårsperioden 1865-69. Det är för att inte få alltför få fall, 
som jag väljer en tid då brottsligheten är omvittnat hög i hela landet, 
nämligen under de sista nödåren i Sverige. Att jag väljer att främst 
studera de lindriga brotten, har samma orsak: de grövre är så få och 
skall bara i korthet beröras. 

Brotten i Lyngby och på Slätterna 

I Lyngby socken begås under de fem åren 1865-69 arton stycken 
registrerade lindriga brott av sjutton personer. Den ende som gör sig 
skyldig till två förseelser är en snickare från Lyngby slätter, som får 
böta för fylleri och okvädande. Nästan hälften av brotten är snatte
rier, åtta stycken och sex av dem har förövats av slättabor. Hit kan 
också föras ett fall av olovligt betande av kreatur på annans mark, 
vilket ju är ett sätt att utan lov tillägna sig annans egendom. I folk
livsuppteckningar uppges det inte vara ovanligt, att bönderna skickar 
iväg drängarna i detta ärende.39 

Saköreslängderna ger tyvärr inte några utförliga upplysningar om 
vari de olika brotten bestått. Det står endast »snatteri», och anges inte 
vad som tillgripits. 

Av polisjournalerna framgår dock, som redan visats, att det i regel 
är fråga om tillgrepp av matvaror eller kläder. Ofta sker tillgreppet på 
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natten. Någon gräver upp potatis från åkern eller tar sädeskärvar från 
fältet. Kläder som rapporteras försvunna är strumpor, byxor, skjortor, 
västar och rockar. Också stövlar och träskor kommer bort. Som synes 
är det fråga om enkla nödvändighetsvaror, som genast kan konsume
ras eller tas i bruk. Den rubrik som brukar sättas på denna typ av 
brottslighet är nödkriminalitet. Eftersom många av tillgreppen också 
sker nödåret 1868, tycks begreppet passa in mycket bra på de under
sökta fallen. Vad vi vet om Slättafolkets fattigdom, gör den ännu mer 
berättigad.40 

Av dem som döms för snatteri från Lyngby socken är hälften 
män och hälften kvinnor. Det är ovanligt med så stor andel kvinnor. 
Genomsnittligt utgör deras andel av den totala brottsligheten under 
tio procent vid den här tiden. Den stiger dock något under nödåren. 
De kvinnor det här är fråga om, har alla titeln 'hustru'. De hör alla 
hemma på Lyngby slätter och alla hamnar de i fängelse, eftersom de 
inte kan betala sina böter. En av hustrurna sitter i Malmö länsfängelse 
fem dagar på vatten och bröd, de andra tre klarar sig undan med var
dera tre dagar. Dessa tre kvinnor begår sina brott år 1868. Om alla 
fyra antecknas det i fängelserullans kolumn för 'klädsel', att den 
består av trasor. Vittnesbörden om kvinnornas fattigdom är mycket 
tydliga. 

De fyra män som döms för snatteri består av en arrendator, en 
vallackare, en husman och en arbetskarl. En vallackare är en som 
kastrerar hästar (gör hingstar till vallacker, därav namnet), dvs unge
fär detsamma som en rackare. Vallackaren och arrendatorn hör hem
ma på Lyngby slätter. Båda omvandlar sina böter på trettio, respek
tive femtio riksdaler till sex och åtta dagars fängelse på vatten och 
bröd. Vallackarens kläder antecknas vara i trasor, likaså arbetskarlens. 
Denne kan inte heller betala sina böter på sjuttiofem riksdaler, utan 
måste sitta tio dagar i fängelse. Husmannen är den ende som förmår 
erlägga sina böter, som uppgår till tjugo riksdaler. Två av männen 
begår sina brott 1866, de andra sina år 1868 och 1869. 

I jämförelse med kvinnorna är inte bilden av männens fattigdom 
lika entydig. Alla hamnar inte i fängelse, alla är inte klädda i t rasor, 
alla bor inte på Lyngby slätter. Inte heller begår de flesta sina brott 
det svåra året 1868. Bortsett från dessa reservationer står en tydlig 
lukt av fattigdom kring dem och deras brott. Tre av dem kan inte 
betala böterna, hälften är klädda i trasor och hälften tillhör Slätta
folket. 

Att vid en undersökning av så här få människor, åtta personer, 
en tydlig skillnad märks mellan de brottsliga männen och kvinnorna, 
kan vara en slump. Dock är det samma olikheter, som kommer fram 
även vid mer omfattande studier. Den tidigare redovisade undersök
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ningen av den lindriga brottsligheten har visat detta, liksom Taussi-
Sjöbergs avhandling, »Brott och straff i Västernorrland 1861-90».41 

Skillnaden består i kvinnornas större utsatthet i likartade situationer, 
i att de drabbas hårdare än männen trots att de döms för mycket 
färre brott. Så t ex är det bara en av hustrurna, som fått ett lika stort 
bötesstraff som männen, men inte desto mindre måste också de 
andra tre med lägre böter gå i fängelse för att avtjäna sina brott. 

Kvinnorna drabbas således dubbelt: dels av den orättvisa som 
ligger i att den fattige får ett hårdare straff än den rike för samma 
brott, dvs måste gå i fängelse om han inte kan betala böterna, dels av 
att hon som kvinna i samma situation som mannen har svårare att 
klara av sina böter och därför oftare hamnar i fängelse. 

Den andra dominerande typen av brott beskrivs med ord som 
»okvädande», »smädliga yttranden», »utspridande av ärerörigt rykte» 
och liknande. Fem stycken förseelser av denna sort bötfälls. Tre män 
och två kvinnor är de skyldiga. Fyra av dem bor på Lyngby slätter, 
däribland de två bötfällda hustrurna. Männen utgörs av en torpare 
och en snickare, också från Slätterna, samt en åbo. 

Av dem som dömts för den här typen av brott, är det endast en 
som avtjänar böterna i fängelse. Det är en hustru från Lyngby slätter, 
som får sina sjuttiofem riksdaler omvandlade till tio dagars vatten 
och bröd. »Trasor» står det om hennes kläder i fängelserullan. 

Det tycks således som om den här typen av lagbrytare har det lite 
bättre ställt än snattarna. Trots att böterna genomgående är högre, 
förmår de flesta betala dem. Den som hamnar i fängelse, är signifika
tivt nog en kvinna frän Slätterna. Dock hör även de flesta av »okvä-
darna» hemma där. 

Liksom vad gäller snatteri anges i saköreslängden inte den närmre 
innebörden i brottet. Vi får tyvärr inte veta vilka ord, som utslungats 
i de smädliga yttrandena eller okvädandena. För Englands del har J A 
Sharpe studerat den här typen av brott för en tidigare period och 
visat på att de är ett sätt att nå kunskap om folkliga attityder och om 
»mentaliteten» under gången tid. Han framhåller bl a att hedern, det 
goda namnet och ryktet, är något som har stor betydelse även för de 
lägre klassernas människor och inte bara för de bildade och förnäma 
i samhällets topp. Slättabornas domar för utspridande av äreröriga 
rykten och liknande visar, att det samma gäller också här. Dessutom 
demonstrerar de en annan sak - tungan är den maktlöses vapen.42 

Det vore säkerligen värdefullt även för Sveriges del att mer ingående 
analysera denna form av förseelser. 

Resten av brotten under undersökningsperioden utgörs av ett fall 
av misshandel, ett av fylleri, ett av olovlig minuthandel med brännvin 
och ett av lönskaläge. För detta senare brott ställs vid denna tid 
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endast den manliga parten till ansvar, i det här fallet en dräng. De 
andra som döms är två åbor och en snickare, som också straffas för 
okvädande. Av d essa hör endast snickaren till Slättafolket, men han 
kan dock betala sina böter. Den ende som får sona sitt brott med ett 
vatten och brödstraff, är drängen som åtalats för lönskaläge. Han 
sitter tre dagar i Malmö länsfängelse i stället för att betala sina böter 
på tio riksdaler. Hans kläder är i trasor, vilket tyder på att han nog 
inte hade något val vad gällde formen för brottets sonande. 

De slutsatser som kan dras av denna undersökning av den lindriga 
brottsligheten i Lyngby socken 1865-69 är klara och entydiga: för de 
tillgreppsbrott som begås i socknen kan nästan alltid Slättafolket 
ställas till ansvar. Dessutom, de skyldiga är ytterst fattiga. De kan 
inte betala sina böter och de är klädda i trasor. Vi har här troligen 
också förklaringen till Bara härads osedvanligt höga tillgrepp stal, lik
som till den stora andelen kvinnor och avtjänare där. (Se tab 3, kap 
om Den lindriga brottsligheten.) Således tycks vi här ha ett tydligt 
exempel på sambandet mellan nöd och brott, som så ofta framhävs i 
den samtida debatten. Är då Slättafolket en fattigbefolkning, som 
motsvarar föreställningarna om den farliga underklassen? Finns 
denna således i sinnevärlden? Är den inte bara en myt, som över
klassen hittat på för att skrämmas med? Är Slättafolkets brott farliga? 

Som vi sett är det framför allt fråga om snatterier. Saker som tas 
är t ex ett par byxor eller träskor, en bit fläsk eller några kärvar råg. 
Antalet brott är tre eller fyra per år. Främst är det snatterierna 
som kan betecknas som farliga, eftersom de utgör ett visst hot mot 
egendomen. Någon mer allvarlig fara kan dock inte de här småstöl
derna på något sätt anses vara. Närmast skulle de väl kunna jämföras 
med våra dagars snatterier i varuhusen. Att dessa utgör ett hot mot 
samhällets bestånd hävdas förvisso inte, utan de betraktas som ett 
naturligt svinn. Vissa uttalanden tyder också på att synen på den här 
typen av smäbrottslighet är likartad under artonhundratalet, t ex vid 
de stora godsen. — Det relativt stora antalet är dessutom tillfälligt, 
orsakat av de svära tiderna vid 1860-talets slut. 

Omoralen, det sedliga förfallet, »demoralisationen», bland de 
lägre klasserna, som debatten ständigt talar om, lyser nästan med sin 
frånvaro. Endast ett enda fall av sexuell lösaktighet bestraffas. Det
samma gäller den omtalade dryckenskapen. Också här är det en enda 
person som bötfälls. 

Någon fara från de här typerna av brott går således inte att ur-
skilja, av brottsstatistiken att döma. Här måste dock påpekas två 
saker som redan framhållits i kapitlet om den lindriga brottsligheten. 
Dels häller just vid den här tiden domstolarnas syn på sexualbrotten, 
bl a lönskaläge, på att förändras och de upphör mer och mer att 
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döma i sådana fall. Dels sakfälls fylleri mycket sällan på landsbygden. 
Följaktligen är de registrerade brottstalen särskilt i de här två fallen 
en mycket dålig spegling av det faktiska beteendet. Det går därför 
inte att med säkerhet yttra sig om dessa brotts frekvens eller farlig
het. Kvar står faktum att ytterst få fall ansetts värda att dra inför 
domstol, vilket tyder på att de inte kan ha betraktats som alltför hot
fulla. 

Den andra gruppen av brott som blivit registrerad, de smädliga 
yttrandena och okvädandena, kan knappast anses som farlig i ordets 
vedertagna mening. Inte ett enda fall av lindrigt våld mot person har 
bokförts under femårsperioden. Detta innebär, att inte någon enda 
förbrytelse av den typ som vanligen avses då man talar om farliga 
brott, har begåtts vare sig av Slättafolket eller någon annan i Lyngby 
socken. 

Hur ser då de grövre brotten ut? Kanske är det deras stora antal 
sorn orsakar förskräckelsen hos sockenstämman? Tage de la Motte, 
som via sin släktkrönika hamnat på Lyngby slätter, har undersökt 
domarna mot personer från Lyngby åren 1868-1885. Totalt fälls 
tjugofem stycken, varav de allra flesta gäller egendomsbrott, nämli
gen nitton fall. Bland dessa dominerar snatterierna, som är tolv, mot 
sju stölder. Relationen är således motsatt den vanliga, nämligen att de 
grövre egendomsbrotten är fler än de ringare. (Jfr kap om Den lind
riga brottsligheten.) Några fall av mordbrand och några av grövre våld 
utgör resten av fallen. För mordbrand döms bl a gästgivaren iHessle-
berga, som definitivt inte hör hemma bland Slättafolket. Däremot 
avtjänar en vallackare från Lyngby slätter åtta månaders straffarbete 
för grovt våld på person. 

Det är inga överväldigande siffror för grövre brott som de la 
Motte funnit. Inte ens ett fall per år har registrerats. Någon grövre 
brottslighet att tala om kan således inte ha förekommit på Slätterna. 
Den bild som domineras av nödkriminalitet står kvar. Den farliga 
underklassen visar sig vid ett närmre studium till största delen bestå 
i ett antal fattiga, hungriga och trasigt klädda människor. 

Hur stämmer då den bild som ges i folklivsuppteckningarna med 
statistikens? Svaret måste bli, att överensstämmelserna på viktiga 
punkter är mycket stora. Sammanhanget mellan fattigdom och 
brottslighet bekräftas i båda källorna. Likaså iakttar båda samma 
tystlåtenhet vad gäller sexuell omoral och dryckenskap. Bilden av en 
fattigbefolkning, där några människor oftare än andra i socknen ställs 
inför rätta och fängslas, blir skarpare i konturerna. 
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Grannsocknarna Genarp och Gödelöv 

Kanske är det mönster för brottsligheten, som återfinns i Lyngby 
socken, dock inget speciellt utan förekommer också i andra socknar? 
Kanske är snatterierna även där lika vanliga? För att få svar på dessa 
frågor har jag undersökt den lindriga brottsligheten under samma tid 
i Lyngbys två grannsocknar Genarp och Gödelöv. 

Genarp har ungefär tusen invånare mer och Gödelöv cirka fem
hundra färre än Lyngby. Detta är viktigt att hålla i minnet vid studiet 
av brottssiffrorna. Båda socknarna är, till skillnad från Lyngby, 
typiska frälsesocknar med ett stort, dominerande gods i vardera 
socknen, Häckeberga i Genarp och Björnstorp i Gödelöv. 

I Genarp begås under åren 1865-69 totalt arton stycken regist
rerade lindriga brott av lika många personer. Detta innebär en avse
värt lägre procentuell brottslighet än i Lyngby. Färre av dem hamnar 
i fängelse, åtta jämfört med tio. Den största skillnaden ligger dock i 
vilka typer av brott som har sakfällts. I Genarp är det endast två per
soner, en hustru och en torpare, som döms för snatteri av de arton, år 
1869 respektive 1868, medan i Lyngby nästan hälften ställs till ansvar 
för detta brott. Båda genarpsborna avtjänar sina straff på tjugofem 
och sjuttiofem riksdaler med fem respektive tio dagars vatten och 
bröddiet i Malmö länsfängelse. 

Bland övriga brott i Genarp finns ett fall av skogsåverkan. Det är 
en dräng som döms och sitter åtta dagar i fängelse i stället för att 
betala sina böter på femtio riksdaler. Både hans och de dömda 
snattarnas kläder är i trasor, vilket gör det troligt att ingenderas val
frihet beträffande strafform varit stor. Bötessummorna är också 
mycket höga: femtio riksdaler utgör ungefär en halv årslön för en 
dräng. En husmans hustru döms år 1868 att böta lika mycket för del
aktighet i olaga jakt. Inte heller hon kan be teda utan får sitta i fängelse 
på vatten och bröd. Också hon är klädd i t rasor. 

Ingen av de fyra som döms för egendomsbrott, kan således få 
fram pengar till böterna utan måste gå i fängelse. Det är samma 
mönster som i Lyngby, där också nästan alla som gjort sig skyldiga 
till tillgreppsbrott hamnade i fängelse. 

Den förseelse som är vanligast i Genarp är okvädande, smädliga 
yttranden och liknande. Sju personer döms för denna typ av brott, 
fem män och två kvinnor. Männen utgörs av en f d dragon, en f d 
åbo, en arrendator, en husman och en utan någon titel alls, kvinnorna 
av en piga och en husmanshustru. Endast husmannen och husmans
hustrun avtjänar böterna. Den förre förmår inte betala de fem riks
daler han ådömts utan sitter tre dagar i fängelse. Han är klädd i trasor. 
Husmanshustrun har fått samma bötesstraff men får detta omvandlat 
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till nio dagars vanligt fängelse p g a att hon har ett barn. Förmodligen 
är det fråga om ett spädbarn som måste ammas och därför undslipper 
modern vatten och bröddieten. Båda bötesavsittarna är från Häcke-
berga. 

Hur ojämlikt omvandlingssystemet fungerar demonstreras ovan
ligt tydligt beträffande de dömda för okvädande. De två som begått 
de ringare förseelserna och endast dömts att böta fem riksdaler, får 
utstå mycket hårdare straff än de andra som gjort sig skyldiga till 
grövre brott och fått högre bötesstraff. Husmannen och husmans
hustrun som är fattiga måste gå i fängelse, vilket de som har pengar 
och begått en grövre förbrytelse slipper. Liksom i Lyngby är emeller
tid de flesta som döms för den här typen av brott i sådana omständig
heter, att de kan betala sina böter. De undgår därmed både den skam 
och stämpling, som ett fängelsestraff innebär, och det kroppsliga 
lidande det medför. 

En som är mycket upprörd över denna stora orättvisa, som gör 
att den fattige straffas så mycket hårdare än den rike för samma eller 
tom ringare brott, är biskop C A Agardh.43 Han diskuterar utförligt 
den ojämlikhet som genom principerna för omvandling är inbygd i 
det svenska straffsystemet i boken »Försök till en statsekonomisk 
statistik över Sverige». Den fattige sätts inte i fängelse för brott utan 
för brist på pengar, skriver han upprört. En annan person som också 
är medveten om detta, är vår förste JO, Lars August Mannerheim. 
Under sin ämbetsperiod 1810-23 beivrar han därför mycket energiskt 
alla fall av felaktiga omvandlingar, som har får kännedom om.44 

Andra som döms är en ryktare och en sadelmakare från Häcke-
berga. De har båda deltagit i ett överfall och får böta tio riksdaler var
dera, som de betalar. Två drängar däremot, som blir dömda till 
femtio riksdalers böter var för misshandel, sonar dessa med åtta 
dagars fängelsevistelse. Bådas kläder är i trasor. Två husmän blir sak-
fällda för försuttet vite och åläggs böter på fem respektive tio riks
daler. Den som fått lägsta straffet hamnar i fängelse, klädd i trasor. 
Ytterligare en person döms under perioden, en åbo från Espet, som 
gör sig skyldig till olaga minuthandel med brännvin. Han betalar sina 
böter på femtio riksdaler. 

Av dem som begått lindriga brott i Genarp 1865-69, kommer 
cirka hälften till Malmö länsfängelse för att avtjäna sina bötesstraff, 
åtta av sjutton. I Lyngby är det något fler, tio av arton. I båda sock
narna är det tillgreppsbrottslingarna som oftast hamnar i fängelse. 
Den främsta skillnaden ligger dock i arten av brott som begås och då 
framför allt egendomsbrottens dominans i Lyngby. 

Hur är det då i Gödelöv? Här begår under femårsperioden endast 
åtta stycken personer tolv olika brott. Det vanligaste brottet är löns-
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kaläge. Tre drängar blir åtalade och dömda för detta. De förmår 
betala sina böter, en tjugo riksdaler, de andra två fem vardera. 

En lantbrukare och tillika två gånger ordförande i kommunal
nämnd och kommunalstämma, först i Lyngby, sedan i Gödelöv, gör 
sig vid tvenne skilda tillfällen skyldig till ofredande, vilket han döms 
att böta tjugo respektive tjugofem riksdaler för. Dessutom åtalas och 
döms denne kommunale förtroendeman att för smädligt yttrande 
böta sjuttiofem riksdaler och för slagsmål femtio. Han kan betala. 

Slagsmål är också en husman från Björnstorp inblandad i. Det 
kostar honom fem riksdaler i böter, som han erlägger. En ladufogde 
från Ettarp gör sig skyldig till misshandel och döms att böta femton 
riksdaler. Fem riksdaler mindre får en smedshustru från Björnstorp 
betala som straff för sina okvädingsord. Hennes man är den ende av 
alla de dömda i Gödelöv, som omvandlar sina böter till fängelse. Han 
har gjort sig skyldig till olovligt betande av kreatur år 1868, vilket 
han får böta tio riksdaler för. Dessutom döms både han och hustrun 
för »tagande av olovlig väg» med fem riksdaler vardera. Smeden från 
Björnstorp sitter ett år senare tre dagar i fängelse på vatten och bröd. 
I fängelserullan antecknas att han är klädd i trasor. 

Också för Gödelöv stämmer således mönstret in: tillgreppsbrotts
lingen är fattig och måste avtjäna böterna med fängelsestraff. Att 
olovligt beta sina djur på annans mark är nämligen att anse som en 
form av tillgrepp. 

I Gödelöv döms inte någon enda person under perioden för 
snatteri. Det enda fallet av egendomsbrott är det som gäller olovligt 
betande. Gödelöv skiljer sig således från både Lyngby och Genarp i 
detta avseende. En enda person från Gödelöv kan inte betala sina 
böter och hamnar i fängelse, också detta en klar skillnad gentemot de 
andra två socknarna och framför allt gentemot Lyngby. Signifikativt 
nog, är det han som gjort sig skyldig till egendomsbrott, som måste 
omvandla sina böter. En annan olikhet är de tre fallen av lönskaläge i 
den lilla socknen. Brottsmönstret i Gödelöv, i varje fall att döma av 
de brott som beivras, tycks helt olika det i Lyngby och även i Genarp. 
En del av förklaringen till skillnaderna är att socknarna tillhör olika 
härad. Gödelöv är en del av Torna, medan Lyngby och Genarp utgör 
delar av Bara härad. Följaktligen är det olika personer som dömer, 
tydligen med i viss mån skilda värderingar av vad som bör och inte 
bör beivras. Att detta kommer till synes vad gäller sedlighetsbrotten 
är inte egendomligt, då det är just vid den här tiden, som åtal för 
denna typ av brott börjar komma ur bruk. 

Undersökningen av den lindriga brottsligheten i Genarp och 
Gödelöv har givit som resultat, att tydliga skiljaktigheter föreligger 
gentemot Lyngby. Fallet Lyngby slätter är speciellt. Sambandet 
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mellan dess höga tillgreppsbrottslighet och förekomsten av en grupp 
mycket fattiga människor framträder klart. Begreppet nödkrimi
nalitet bör på goda grunder kunna tillämpas på denna brottslighet. 
Vad gäller frekvensen av brott, både snatterier och andra, så är den 
högre än i de två grannsocknarna. Inte heller framträder något 
speciellt område, vare sig i Genarp eller Gödelöv, dit fattigbefolk
ningen har koncentrerats i sådan grad som skett på Lyngby slätter. 

De slutsatser som formulerades angående Slättafolket, har således 
indirekt bekräftats av undersökningen av den lindriga brottsligheten i 
grannsocknarna Genarp och Gödelöv. Likaså framstår den förklaring 
som föreslogs till Bara härads höga tillgreppssiffror, nämligen att de 
till stor del är ett resultat av Slättafolkets beteende, som ännu mer 
sannolik, då vi sett grannsocknarnas låga tal. 

Som vi s ett tycks brottet vara en av de utvägar som de fattiga på 
Slätterna griper till för att komma ur en outhärdlig situation. I några 
fall försöker de också en lösning av helt annat slag — religionen. Den 
andre augusti 1857 föreslår ordföranden för Lyngby sockenstämma 
att man skall hålla bibelförklaringar i enskilda hus för att bekämpa 
mormonernas villoläror, som börjat sprida sig i f örsamlingen. Försam
lingen går med på förslaget, men tydligen lyckas man inte få bukt 
med villfarelserna, som fått anhängare bl a på Lyngby slätter. Fem år 
senare, 1862, utvandrar nämligen två familjer till Nordamerika. Det 
är en husman med sin hustru och en inhysesman med maka och 
dotter, alla mormoner.45 

Dessa är inte de enda av Slättafolket som grips av den religiösa 
väckelsen. Jefta Gadd, kallad »Gaddaskräddaren» efter sitt yrke, blir 
också omvänd. Hans två söner emigrerar senare till Utah och får säll
skap med två andra män, som uppges ha varit bygdens skräck före sin 
omvändelse, nämligen »källingarna». Deras mor kallas Katta och hon 
håller smygkrog på Slätterna. Jefta Gadd vittnar om sin väckelse i 
ungefär dessa ordalag: »Det har varit svårt för mig att komma på den 
rätta vägen, närapå så svårt som att få en grov tråd genom ett smalt 
nålsöga, men det har gått för mig, och det vill jag bara säga, att vägen 
till himmeln är så smal som en sytråd. Amen.» Den självupplevda 
sanningen i dessa ord går inte att betvivla. Den har säkert giltighet 
också för de andra av Slättafolket, som söker sig bort från sin svåra 
och trista verklighet och drömmer om tusenårsriket. 

Sammanfattning 

Med hjälp av framför allt uppteckningsmaterial från Nordiska museet 
har här tecknats en bild av en fattigbefolkning, Slättafolket, i Lyngby 
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socken i Skåne under 1860-talet. 
Slättafolkets uppkomst har kunnat spåras till 1700-talet, men 

dess huvudsakliga tillväxt sker under tiden 1825-50, efter skiftet. 
Bakom ligger framför allt två orsakssammanhang. För det första 
befolkningsökningen, den stora efterfrågan på jord och prissteg
ringen, för det andra socknarnas hårda inflyttningskontroll. Dä 
Lyngby utmark skiftas på 1820-talet, kan bönderna fritt sälja av den 
dåliga jorden relativt billigt i små stycken, som gör det möjligt för 
människor med mycket ringa tillgångar att förvärva några kappland. 
Hit söker sig också sådana som de andra socknarna inte godvilligt 
släpper in: straffade och vanfrejdade personer, ensamma kvinnor 
med, eller väntande barn samt statare, »gifta drängar». På ett eller 
annat sätt lyckas de sedan hålla sig kvar och klara livhanken, framför 
allt genom dagsverksarbete på gårdarna och godsen runt omkring. 
Deras fattigdom är omvittnad och klart belagd. 

Då tiderna är dåliga och skörden slår fel, minskar deras möjlig
heter till arbete och situationen blir ännu mer besvärlig för dessa 
människor, vars marginaler redan tidigare är mycket små. Vissa av 
dem, de straffade och vanfrejdade, har även normalt svårt att få 
arbeta hos någon. De får nöja sig med de allra sämst ansedda syssel
sättningarna, såsom rackarens och vallackarens. Att under dessa om
ständigheter några griper till olagliga utvägar för att hålla nöden från 
dörren är inte egendomligt. Snarare är det förvånande att snatterierna 
inte är fler, endast ett eller två fall per år har dömts. De grövre stöl
derna är ännu färre. 

Det s k mörkertalet är dock säkerligen stort, i varje fall vad gäller 
tillgrepp i lagens mening. Många blundar sannolikt och låter nåd gä 
före rätt, då det är fråga om små och relativt obetydliga tillgrepp av 
människor, som man vet är utfattiga. Dessutom överensstämmer inte 
alltid, som förut diskuterats, lagens och gemene mans uppfattning 
om vad som är brottsligt eller ej. Här finns ytterligare en orsak till de 
få, registrerade brotten: sådant som inte anses orätt av folk i allmän
het, beivras säkerligen inte heller. 

Det har konstaterats att Slättafolket gör sig skyldigt till egen
domsbrott i större utsträckning än andra sockenmedlemmar. En jäm
förelse med de två grannförsamlingarna Genarp och Gödelöv, där 
snatterierna är ytterst få eller inga alls, förstärker intrycket av det 
exceptionella i Slättafolkets beteende. Men alldeles tydligt är sam
tidigt, att rubriken nödkriminalitet är den som bäst beskriver vad det 
här rör sig om. Med visst fog kan därför frågas vad som är mest 
exceptionellt, deras fattigdom eller deras brottslighet? — Som farliga, 
i betydelsen ett hot mot »vars och ens äganderätt», som Nibelius ut
trycker det på 1780-talet, kan snatterierna på Slätterna i varje fall 
inte betecknas. 
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Vad gäller dryckenskapen och osedligheten på Lyngby slätter är 
dessa beteenden på intet sätt framträdande eller skiljaktiga från vad 
som annars är vanligt i Lyngby eller de två grannsocknarna. Inte 
heller här kan någon farlighet således urskiljas. De övriga förseelser 
som noterats på Slätterna, smädliga yttranden och liknande, anses 
normalt inte som speciellt hotfulla. Inte heller avviker de i frekvens 
från de andra socknarna. 

Fall av våldsbrott, misshandel t ex, förekommer knappast alls i de 
här tre socknarna. På Lyngby slätter har inget enda lindrigt vålds
brott noterats under de fem åren. Någon farlighet i betydelsen hot 
mot person kan således inte folket på Slätterna beskyllas för. 

Inledningens fråga, om de fattiga är mer brottsliga, osedliga och 
begivna på dryckenskap än andra människor, måste således besvaras 
med både ja och nej vad gäller den speciella fattigbefolkning jag stu
derat. /fl, beträffande tillgreppsbrottsligheten. Samtidigt måste emel
lertid påpekas att denna har klara och tydliga drag av nödkriminalitet. 
Dessa förstärks antagligen av att det är en period med felslagna skör
dar som studerats, men å andra sidan bidrar detta till att onormalt 
stegra egendomsbrotten. Nej, vad gäller osedlighet och dryckenskap. 
Här finns inget alls avvikande. 

Är då Slättafolkets brottslighet farlig? Denna fråga måste besvaras 
med ett klart nej. Varken något stort hot mot egendom eller mot 
person kan anses föreligga. Inte heller utgör de någon fara för sedlig
heten eller är deras dryckenskap på något sätt oroväckande. 
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SAMMANFATTNING 

Det dominerande temat i debatten är underklassens farlighet. Denna 
är främst av moralisk och ekonomisk art, men också ett politiskt och 
socialt hot finns. Moraliskt anses underklassens farlighet ligga i dess 
brottslighet, fylleri, oordentlighet, lättja, lättsinne, liderlighet, otukt, 
utsvävningar, leister, uppstudsighet, olydnad, fräckhet. Listan på 
moraliskt förkastliga egenskaper kunde göras än längre, men ovan
stående räcker som exempel. 

Det ekonomiskt farliga med underklassen sägs bestå i att den 
saknar egendom, den har orimliga löneanspråk, den faller samhället 
till last, den orsakar ökade fattigvårdsutgifter, den är ett hot mot 
rikedomen. Socialt och politiskt påstås underklassen sätta samhällets 
integration och gemenskap på spel, den är en fara för bönderna och 
andra egendomsägande klasser. 

Indirekt har här avslöjats en del om hur de högre skikten i sam
hället ser på de lägre vid denna tid. Flera olika synsätt kan urskiljas. 
Det vanligaste är det som redan skymtat: de lägre klasserna utgörs av 
en helt annan sorts människor, en lägre, på de flesta punkter under
lägsen art, som inte kan klara sig utan de högre klassernas uppsikt 
och ledning. Karaktäristiken är genomgående negativ. 

Ett annat betraktelsesätt förekommer också men är mindre van
ligt. De lägre klasserna är »naturens barn», renhjärtade, goda, religiösa, 
impulsiva, känsliga, poetiska och fantasifulla. Detta synsätt är en 
positiv motsvarighet till det föregående. I båda fallen finns nämligen 
en djup klyfta mellan betraktaren, dvs den bildade överklassmänni
skan, och de betraktade, dvs folket. Ofta omtalas detta som det 
»lägre folket». Därmed anges dess egenskap av underlägsenhet och art
skillnad. 

Ytterligare ett sätt att se på underklassen finns någon gång före
trätt i debatten. Det är det för nutidens människor naturliga, nämli
gen att betrakta den som bestående av likställda individer, fastän 
ibland deformerade och demoraliserade av vidriga omständigheter, 
men med samma politiska, sociala och ekonomiska rättigheter som 
alla andra. Utmärkande för detta senare, demokratiska betraktelse
sätt är, att människorna ses som individer, inte som en stor, amorf 
massa. 

Ett annat karaktäristiskt drag för de positiva synsätten på under
klassen är, att denna själv fritas från vållande till sin situation. 
Antingen talas det om att omständigheter, som människorna själva 
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inte kunnat påverka, orsakat den eller också utsägs klart, att det är 
de högre klassernas skuld, som medvetet hållit de lägre undertryckta. 
Det helt negativa betraktelsesättet ger människorna själva helt och 
hållet skulden för den situation de hamnat i. Deras påstådda moralis
ka underlägsenhet gör det desto lättare att låta offren själva bli de 
skyldiga. 

Bilden av underklassens verklighet som möter i debatten har nära 
samband med de ovan redovisade synsätten på människorna. 

Med vilka medel vill man då påverka massan för att därigenom 
ändra på verkligheten och den fruktade utvecklingen? Ställnings
tagandet här hänger nära samman med den uppfattning man har om 
möjligheterna till påverkan, vilket i sin tur har samband med synen 
på underklassen. 

Har man ett helt igenom negativt åskådningssätt följer, att någon 
förbättring inte anses möjlig. Den handlingsväg som väljs blir då poli
siära åtgärder, sträng uppsikt över och reglering av arbete, fritid och 
flyttning, hårdare straff, överhuvud en så noggrann kontroll som 
möjligt av den farliga underklassen. Ett mildare sätt att uttrycka nöd
vändigheten av kontroll är talet om patriarkalismens välsignelser. 

Har man däremot en ljusare syn på massan och tror att den går 
att påverka, föreslås andra åtgärder, ofta helt motsatta dem ovan. 
»Mildare» författningar, större rörelse- och arbetsfrihet, sparbanker, 
ränteförsäkringsanstalter, fattigvård, delägarskap i företag är exempel 
på denna typ av handlingsprogram. Sedlig och religiös uppfostran är 
ett annat medel till påverkan, likaså kristlig och barmhärtig kärlek ut
övad av de högre klasserna gentemot de lägre. En förbättring av de 
fattigas materiella förhållanden, samtidigt som de rika förenklar sin 
livsföring, är en annan metod för att åstadkomma utjämning och för
soning mellan klasserna. 

Gemensamt för alla de ovan uppräknade metoderna är, att de 
endast mildrar fattigdomen och dess verkningar för att därigenom 
göra den mindre farlig, men inte på något sätt ändrar den bestående 
samhälls- och klasstrukturen. 

En närmre analys visar, att debatten om Den sociala frågan egent
ligen förs på två olika plan. Det är fråga om två skilda saker man är 
rädd för. Å ena sidan fruktar man en politisk, social och ekonomisk 
omvälvning av hela samhället, en proletariatets revolution. Förutsätt
ningen för detta är en undertryckt industriarbetarklass, men någon 
sådan finns knappast i Sverige vid denna tid. 

Å andra sidan finns det en fruktan för vad den konkreta situatio
nen i landet med den snabba ökningen av landsbygdens obesuttna 
klasser kan få för följder. Man pekar på en växande fattigdom och 
därmed sammanhängande stegring i brottslighet, lösdriveri, tiggeri 
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och dryckenskap. Debatten om Den sociala frågan i 1830- och 1840-
talens Sverige är alltså till stora delar en diskussion om framtiden. 

I debattens efterdyningar under 1850- och 1860-talen kan de 
samma, motsatta synsätten på underklassen och dess verklighet iakt
tas. Rädslan för en revolutionär utveckling är emellertid nu mer däm
pad och inte så framträdande. I stället står pauperismen och den kon
kreta svenska verkligheten med sina problem i centrum. 

Analysen av brottsstatistikens verklighet ger en mer konkret och 
nyansrik bild än debattens svartvita. Det är inte alls så att det är 
underklassen, som svarar för de flesta av de lindriga brott som under
sökts, utan det är människor från samhällets alla skikt. Det är till och 
med så, att det är de övre skikten som har flest domar i förhållande 
till sin andel av befolkningen. En avsevärd skillnad mellan vilka typer 
av förbrytelser, som de olika sociala grupperna döms för, finns dock. 

Vilka är då underklassens »farliga» brott? Om man med under
klassen som den samtida debatten gör, avser »folket», »den stora 
massan» så är fylleri eller ordningsbrott de allra vanligaste. Inget av 
dem kan betecknas som farligt i ordets gängse mening. De anses inte 
heller av gemene man som några allvarliga förbrytelser, ja, knappast 
som några brott överhuvud. Vill man ställa saken på sin spets, kan 
man således påstå att underklassens vanliga brott varken är farliga 
eller några brott! 

Det brott som är farligt i betydelsen att det utgör ett hot mot 
individen, dvs den lindriga våldsförbrytelsen, är inte alls koncentrerat 
till samhällets lägsta skikt utan förekommer överallt. Vad gäller de 
brott som hotar egendomen, snatterier och bedrägerier, är visserligen 
de första vanligast i de allra lägsta och sämst ställda grupperna i sam
hället, men — tillgreppen är väldigt få och ofta förknippade med nöd. 
Bedrägerierna är ännu färre och inte på något sätt utmärkande för 
underklassens brottslighet. 

Männens dominans bland de dömda är mycket stor. Vad som 
tidigare sagts har därför till allra största delen gällt dem. De få kvin
nor som döms, under tio procent, tillhör nästan alltid samhällets 
lägsta och fattigaste skikt. De allra flesta av dem är ensamstående. 
Kvinnornas brottsbild har en tydlig karaktär av nödkriminalitet och 
den pekar i högre utsträckning än mannens mot utsatthet och fattig
dom. 

Stadsbor bötfälls i mycket högre utsträckning än lantbor. Detta 
innebär dock inte alls att det går att säga att de rent generellt är 
»brottsligare». För det första finns det fler poliser i staden, likaså reg
ler och bestämmelser att bryta mot. Vissa brott kan nästan bara för
övas i staden, som t ex fylleri. För det andra begås ungefär en femte
del av de förbrytelser som döms vid stadsdomstolen av inresta lant-
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bor. Härtill kommer »mörkertalet», som är okänt både för stadens 
och landsbygdens del. Dessutom, alla upptäckta brott dras inte inför 
häradsrätt eller rådstuvurätt utan döms av olika, extrajudiciella 
instanser, t ex kyrkoråd, by- eller sockenstämmor, hantverksämbeten 
eller de skilda institutioner, som utrustats med husbondemakt. Hur 
många dessa fall utgör, är nästan omöjligt att säga, i varje fall utan 
mycket arbets krävande forskning. 

Gott och väl en femtedel av dem som dömts till böter omvandlar 
dem till fängelse på vatten och bröd. Framför allt är det tillgrepps
brott som avtjänas. Arbets- och fattighjon går oftast i fängelse, ofta 
också de ensamstående hustrurna, arbetare oftare än hantverkare, 
kvinnor oftare än män. Andelen avtjänare stiger under det svåra året 
1868 och året efter. Alla dessa fakta pekar i samma riktning — att 
bötesomvandling är nära förknippat med svåra ekonomiska och socia
la villkor. Dessa slutsatser styrks ytterligare av upplysningarna i fång
rullan om bötesavsittarnas klädsel. »Klädd i värdelösa persedlar», 
»trasor», står det i åttiofem procent av fallen. 

De slutsatser som ovan dragits har helt och hållet baserats på 
studier av den lindriga brottsligheten. Denna utgör också den absolut 
största delen av den totala registrerade brottsligheten. För malmö
områdets del är siffran 85 %. 

En analys av vilka det är som dömts och satts i fängelse för stöl
derna och våldet, som utgör merparten av de grövre brotten, visar att 
det är en alldeles speciell grupp som svarar för över en tredjedel av 
dem. Det är människor som redan förut varit dömda eller intagna på 
någon statlig korrektions- eller arbetsinrättning samt lösdrivare. Deras 
antal ökar avsevärt åren 1868 och 1869, vilket är ett indicium på 
nödkriminalitet. I övrigt är det mest hantverkare, arbetare, drängar 
och soldater men även människor från samhällets övre skikt finns 
med. 

Även då de grövre brotten tas med i bilden, blir det svårt att hålla 
fast vid debattens kliché av den farliga och brottsliga underklassen. 
En stor del av förbrytelserna begås som vi sett av en speciell grupp, 
återfallsförbrytare och andra utslagna existenser, som knappast kan 
sägas vara representativa för »folket». »Farligheten» är framför allt 
begränsad till egendomsbrott, vilka ibland har en tydlig prägel av 
nödkriminalitet. Hotet mot person är obetydligt. Dessutom — de 
grova förbrytelserna är få och den stränga synen på dem medför 
hårda straff även för obetydliga brott. Den verklighet som studiet av 
underklassens »farliga» brott har låtit ana är en verklighet av nöd och 
fattigdom. 

På sockennivå manifesterar sig underklassens »farlighet» framför 
allt i mängden av människor, som enligt protokollen vill »tränga sig 
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in» i församlingen. I själva verket är det fråga om personer som vill 
använda sig av den år 1847 lagstadgade, fria flyttningsrätten. Också 
tidigare var det endast sådana som kunde befaras öka fattigvårdsbör
dan, som man hade rätt att vägra inflyttning, inte friska och arbets
föra människor. 

Både före och efter år 1847 sätter emellertid de tre undersökta 
socknarna upp spärrar vid sina gränser. Genom att kräva borgen av 
arbetsgivaren eller den som sålt jord till den inflyttningssökande, för
söker man gardera sig mot ovälkomna fattigvårdsutgifter. Ogifta, 
havande pigor, ogifta mödrar, statare (»gifta drängar») och personer 
som någon gång begått ett brott, nekas helt sonika att flytta in. Även 
om dessa människor överklagar sockens beslut hos landshövdingen, 
vars resolution i regel ger de klagande rätt, vägrar oftast socknen att 
foga sig. Också giftermålsförbud gentemot fattiga används av sock
narna. 

Trots alla dessa försök att stoppa eller begränsa inflyttningarna, 
misslyckas man i stort sett. Framför allt gäller det Lyngby socken, 
vars befolkning tredubblas mellan 1825 och 1860. Efter skiftet säljs 
en utmark av i smålotter och det är här på Lyngby slätter, som de 
fattiga, Slättafolket, bosätter sig. 

Den rigorösa inflyttningskon troll som församlingarna söker upp
rätthålla, kan inte tolkas på annat sätt än som ett uttryck för en 
rädsla hos de besuttna stämmodeltagarna. Det är en rädsla som fram
för allt har skattemässiga grunder: man vill undvika ökade fattigvårds
utgifter. Dessa drabbar nämligen främst bönderna och godsägarna. 

Rädslan för de fattiga är också en skräck för deras moraliska och 
sociala farlighet. Avvisandet av vanfrejdade personer och sådana som 
på något sätt har någon anknytning till brottslighet, kan ses som ett 
uttryck för detta och är alls ingen nyhet. Den fattigbefolkning som 
växer fram på Lyngby slätter, betraktas med stor oro av sockenstäm
man. »Mindre väl känt» folk sägs samlas där och det är tydligen den 
stora anhopningen av både fattiga och straffade människor som anses 
så hotande. 

En genomgång av fyra olika ordningsstadgor (1817, 1832, 1838 
och 1863) har visat på en relativt stor kontinuitet i både utformning 
och innehåll. Dryckenskapen och ungdomens nöjen är genomgående 
ternata, medan stadgandena i ståndsåtskiljande syfte försvinner. 
Också kontrollfunktionen förändras över tiden. Den utvidgas och 
formaliseras — en mre onaturlig utveckling med hänsyn till den stora 
befolkningsökning, som sker under perioden. 

önskan att reglera underklassens levnadssätt kommer alltid upp
ifrån — frän ståndspersoner och icke-bönder. Det är deras perspektiv 
på och upplevelse av allmoge livet som oordnat och irrationellt, som 
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gör att de anser regleringar och ordningsbestämmelser av olika slag 
som nödvändiga. Någon djupare förståelse eller sympati finns ofta 
inte. Från sockenbornas egen sida föreligger säkerligen inte något 
behov av regleringar. Det är endast utifrån en politisk och ekonomisk 
maktposition, som de kan genomföras. En viss förändring av dessa 
maktförhållanden kan iakttas. De tre första stadgorna antas i stort 
sett utan opposition, så långt detta kan studeras i protokollen, nota 
bene. Däremot tackar Genarps stämma bestämt nej till ordnings
stadga 1863, vilket måste ses som ett uttryck för en mer självständig 
hållning från sockenbornas sida. 

Ordningsstadgornas innehåll är ett slående bevis på de högre stån
dens förmyndarinställning gentemot de lägre. Dessa kan inte klara av 
sina liv utan ingående regler för sitt levnadssätt. De är obetänksamma, 
slösaktiga och begivna på dryckenskap och måste därför övervakas 
och disciplineras. 

Också en undersökning har gjorts av hur socknarna hanterar sin 
rätt att ge tillstånd till försäljning av brännvin. Den har visat att de 
kommunala myndigheterna betraktar förbud häremot som ett viktigt 
led i sin strävan att minska alkoholförtäringen. Särskilt är det omtan
ken om de fattiga, som lätt kan ledas in på farliga vägar, som man 
framhåller. Denna omsorg blir speciellt framträdande, då tiderna är 
svåra. En närmare analys avslöjar dock, att vården om fattigkassan 
och de skattebetalande sockenborna spelar en väl så viktig roll. 

Skäl som ofta anförs mot brännvinsförsäljningen är dess skadliga 
inverkan på ordning och sedlighet i socknen. Indirekt får naturligtvis 
också detta konsekvenser för fattigvården, t ex i form av fler ogifta 
mödrar och familjer till försupna män som faller socknen till last. 
Också här finns således rädslan för »fattigpersonalens» ökning, fastän 
den kläs i andra ord. 

Hurdan är då den syn på underklassen som framträder i socken
stämmoprotokollen? Bilden är, inte oväntat, mer realistisk än debat
tens. Här rör det sig hela tiden om verkliga människor och deras 
problem, medan det i debatten gärna blir fråga om schabloner, hot
bilder, som manas fram. Gemensam för både debatten och proto
kollen är dock synen på de lägre klasserna som obetänksamma och 
oansvariga. De rusar t ex åstad och gifter sig utan att tänka på hur de 
skall kunna försörja sig och familjen. Lättja och liknöjdhet är också 
egenskaper som ofta tillvitas de hjälpsökande. Oordentlighet, varmed 
avses benägenhet för dryckenskap, är en annan vanlig karaktäristik. 
Det är fråga om negativa egenskaper hos de fattiga, egenskaper som 
de själva anses kunna påverka och förändra, vilket egentligen är allde
les ologiskt med tanke på deras påstådda obetänksamhet och oansva
righet. Det är tydligt, att sockenstämman anser att orsakerna till de 
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fattigas belägenhet ligger hos dem själva och inte i det ekonomiska 
systemet. Skulden är deras egen. Liksom i riksdebatten skyller man 
således på offren och blir därmed själv fri från allt ansvar. 

Moraliserande, fördömande och förmyndarmässiga synsätt är ut
märkande för sockenstämmoprotokollen. Stämmorna utgör ju fram
för allt ett forum för husbönderna och det är därför mycket förklar
ligt, att de då blir ett språkrör för patriarkalismen, i alla tider de 
ägandes socialpolitiska ideologi. En naturlig följd av den patriarkala 
synen blir att kontroll och förbud dominerar som metoder att lösa 
problemen med den ökande fattigbefolkningen. Filantropi är en 
annan väg som skymtar. Den är väl förenlig med ett patriarkalt för
hållningssätt, därför att den är en selektiv, personlig relation mellan 
givaren och mottagaren. Denne blir ständigt påmind om att han får 
gåvan av den andres nåd, inte för att han har någon »rätt» till den. 
Båda metoderna syftar till ett bevarande av det bestående samhället. 
De fattiga blir integrerade i ett gåvosystem, som de lär sig acceptera 
och som inte ger dem någon plattform att klaga ifrån. Någon lösning 
som skulle kräva en förändring av samhällsförhållandena är naturligt
vis ingenstans synlig, även om vissa fattiga överklagar socknens beslut 
hos landshövdingen. Inte heller har det som i analysen av riksdebat
ten kallades »det demokratiska synsättet» gått att upptäcka på 
sockenplanet. Landshövdingens »demokratiska» resolutioner blir stän
digt åsidosatta av kommunerna. 

Riksdebattens bild av ett väldigt, revolutionärt hot är mycket 
svår att återfinna på det lokala planet. Det politiska hotet från 
underklassen tar aldrig form i socknarna. 

Det revolutionära spöket i debatten visade sig vid närmare besikt
ning vara hämtat från England och dess utarmade industriarbetar
klass. Att denna i mycket teoretiska framtidsdebatt, som förs av pro
fessionella författare och debattörer, inte låter höra sig på socken
planet är helt naturligt. Här har man i stället fullt upp med att debat
tera hur man skall ta itu med verklighetens konkreta problem: fattig
hopens, landsbygdsproletariatets kolossala ökning. På detta plan är 
det framför allt skattetrycket och i någon mån det sociala hotet som 
dominerar. Samma verklighetsbild som brottsstatistiken lät ana 
möter på sockenplanet — grå, trist fattigdom och ett desperat sökan
de efter möjligheter att komma bort från den. 

Undersökningen på mikronivå av en fattigbefolkning, Slättafolket, 
kompletterar och belyser klarare bilderna av underklassens verklighet. 
Människorna lever på mycket små marginaler och får ibland hålla till 
godo med de sämst ansedda sysselsättningarna. Att några under dessa 
omständigheter griper till olagliga utvägar för att hålla nöden från 
dörren är inte egendomligt. Snarare är det förvånande att snatterierna 
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inte är fler, endast ett eller två fall per år har dömts. 
De grövre stölderna är ännu färre. En jämförelse med de två 

grannförsamlingarna Genarp och Gödelöv, där snatterierna är ytterst 
få eller inga alls, förstärker intrycket av det exceptionella i slättafol
kets beteende. Men alldeles tydligt är samtidigt, att rubriken nödkri
minalitet är den som bäst beskriver vad det rör sig om. Med visst fog 
kan därför frågas vad som är mest exceptionellt, deras fattigdom eller 
deras brottslighet? — Som farliga i betydelsen ett hot mot »vars och 
ens äganderätt», kan snatterierna på Slätterna i varje fall inte beteck
nas. 

Vad gäller dryckenskapen och osedligheten på Lyngby slätter, 
där Slättafolket bor, är dessa beteenden på intet sätt framträdande 
eller skiljaktiga från vad som annars är vanligt i Lyngby eller de två 
grannsocknarna. Inte heller någon moralisk farlighet kan således ur
skiljas. De övriga förseelser som noterats på Slätterna, smädliga 
yttranden och liknande, anses normalt inte som speciellt hotfulla. 
Inte heller avviker de i frekvens från de andra socknarna. 

Fall av våldsbrott, misshandel t ex, förekommer knappast alls i 
de här tre socknarna. På Lyngby slätter har inget enda lindrigt vålds
brott noterats under de fem åren. Någon farlighet i betydelsen hot 
mot individen kan således inte heller folket på Slätterna beskyllas för. 

En mer ingående kartläggning av vilka människor som bor på 
Slätterna, varifrån de kommer, hur länge de bor kvar och deras rela
tioner till den omgivande jordbruksbygden vore av stort intresse, men 
har här inte varit möjligt.* 

Studiet av de fyra verklighetsnivåerna har givit som resultat i 
stort sett två skilda tavlor. Den ena har framkommit vid genom
gången av debatten på riksnivå och delvis vid studiet av sockennivån. 
Det är en bild av underklassen och dess verklighet sedd uppifrån. 
Människorna är en sorts underlägsna och sämre varelser, som behöver 
uppfostras, disciplineras och kontrolleras av de högre klasserna. 
Ibland idylliseras verkligheten och människorna betraktas som stora 
barn. Det är dock fortfarande en bild uppifrån och människorna är i 
samma behov av patriarkal ledning och övervakning. 

En annan tavla skymtar ibland fram i debatten och i sockenstäm
moprotokollen och blir efterhand alltmer tydlig. Det är bilden av 
underklassen som självständigt handlande individer, aktivt sökande 
sig möjligheter till utkomst och förändring av sin situation. Det är en 
bild av människor, som lever i stor fattigdom och ibland ren nöd. I 

*En norsk sådan undersökning med intressanta resultat har gjorts av en liknande 
fattigbosättning i Sogndal. Se Aage Engesaeter, »Flytterorsler i ei vestlandsbygd» 
i På flyttefot. Innanlands vandring på 1800-talet, red Brynjulv Gjerdåker (Oslo 
1981). 
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sina försök att överleva kommer de ibland i konflikt med lagens stad-
ganden om individuell äganderätt. Våldsbrott är det nästan aldrig 
fråga om. Debattens bild av underklassens brottslighet som samhälls-
farlig och hotfull bekräftas på intet sätt av studiet av brottsstatistiken, 
sockenstämmoprotokollen eller Slättafolket. Däremot har klart fram
gått hur noga man på olika nivåer försöker övervaka och kontrollera 
underklassen. 

Varpå beror då den stora rädslan för underklassen? Analysen av 
debatten visar att den egentligen gäller två saker, dels en revolution 
från ett industriproletariat, som ännu inte finns i Sverige, dels hotet 
från det växande svenska landsbygdsproletariatet. Undersökningen av 
brottsstatistiken, liksom av sockennivån och fattigbefolkningen, har 
givit som resultat att rädslan för underklassens brottslighet, drycken
skap och sedeslöshet tycks överdriven. Någon samhällsfara kan inte 
urskiljas och inte heller något revolutionärt hot. 

Varför är då rädslan så intensiv och debatten så högljudd? Den 
politiska och sociala oron ute i Europa, revolutionerna i Frankrike, 
Peterloo och Captain Swing i England, förklarar en del. »Revolutio
nens tidsålder» är inne, med Hobsbawms ord. Inte heller Sverige har 
undgått tidens smitta. Mordet på von Fersen, slaget vid Klågerup, 
upploppen i samband med fängslandet av Crusenstolpe, marsorolig
heterna och frälsebonderörelserna är några välkända exempel. Även 
här tycks således finnas en latent om inte upprors- så upploppsfara, 
ett potentiellt våld under ytan, som ibland utlöses. Något nytt i 
svensk historia är detta inte alls. Det räcker att peka på dalaallmogens 
notoriska uppstudsighet. 

Varför blir det då inga större omvälvningar i Sverige? De stora 
proletariserade och pauperiserade massorna på landsbygden borde ha 
utgjort en ypperlig grogrund för omstörtande idéer. En mottaglighet 
fanns, det visar t ex väckelserörelsernas utbredning. De socialistiska 
och revolutionära idéerna sprids också mycket tidigt här i landet. Här 
spelar de vandrande gesällerna en nyckelroll. Främst är det bland 
hantverkarna, och mest i huvudstaden, som dessa nya tankar vinner 
gehör. Men — ha ntverkarna är en relativt liten grupp, socialt och 
ekonomiskt på reträtt. Det är som bekant först när idéerna når arbe
tarmassorna, som de får någon betydelse. 

Således, där idéerna finns, saknas förutsättningar för en »farlig» 
utveckling och där förutsättningarna föreligger, sprids inte idéerna 
— ett glapp som får historisk betydelse. 

Finns det någon ytterligare förklaring till rädslan? Den oenighet 
som föreligger inom de styrande skikten om hur samhället egentligen 
bör vara inrättat, tror jag spelar en betydande roll. Det gamla, patriar-
kala synsättet bryts mot de nya, liberala idéerna. Två samhällsmodel-
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1er står mot varandra: det gamla, hierarkiska kontrollsamhället med 
husbondevälde och hustavleideologi som ledstjärnor och liberalis
mens individualistiska och kapitalistiska modell, där vinstintresse och 
individens frihet är honnörsord. Oenigheten avspeglas t ex i den 
ambivalenta lagstiftningen angående jordstyckningen och i de ofta 
förändrade lagarna om försvarslöshet och fattigvård. Också på 
sockennivå kan denna ambivalens urskiljas. Inflyttning förbjuds, men 
inte desto mindre är rörligheten över sockengränserna intensiv. 

Denna oenighet måste skapa en osäkerhet, som säkerligen med
verkar till att de redan stora ekonomiska och sociala problemen med 
de växande, egendomslösa skarorna på landsbygden antar ännu större 
dimensioner. Rädslan för underklassen blir nästan till en psykos. 
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SUMMARY 

During the 19th century in Sweden, as in many other European countries, there 
is a great fear of The Revolution. The spectre that travels around Europe in the 
middle of the century and which Marx calls communism is just another word for 
the same thing. What they are basically afraid of is that the lower social classes, 
the dangerous classes (les classes dangereuses), will riot and take over power 
from the ruling classes, the upper class. 

In this book I investigate partly how this fear was formulated and how it 
was expressed and partly if this can be considered justifiable in Sweden's case. 
At the same time I w ant to try to show how the same reality appears from diffe
rent viewpoints and how it can be described in totally divergent ways. The reali
ty that I am particularly interested in is that of the people they are scared of, the 
dangerous lower classes. Getting at reality in a deeper sense is obviously im
possible but through researching and describing these various levels a more subtle 
and diversified picture can be given and thus one that is probably nearer the 
truth. 

The different realities investigated are; the debates, the statistics, the Parish 
meetings, and the "Slättafolk" (the people of the plains), all at the micro level. 
The debate that is studied is the intensive one that took place in literature, the 
newspapers and the Riksdag (Swedish Parliament), during the 1830's and 1840's 
concerning The Social Question, yet another name for Marx's spectre. The reper
cussions in the 1850's and 1860's are also investigated. The statistical level 
mainly concerns petty crimes in the latter part of the 1860's, 1865-1869. The 
criminality of the lower classes is an ongoing theme in the debate and it is 
because of this that I have chosen to investigate what it actually looks like. Is it 
as dangerous as one believes? 

The area studied is the town of Malmö in southernmost Sweden with it's 
rapidly rising population, developing industrialisation and it's mainly fertile 
hinterland. This area will later become one of Sweden's most politically radical. 
During the 1860's the structural changes and forces causing the proletarianism 
of the countryside reached their climax. Industrialisation finds itself in it's early 
stages and the chance of emigrating has not yet been realised. At the same time 
one of the severest crop failures ever occurred which resulted in genuine famine 
and starvation. There is both a structural and circumstantial crisis in the country. 

Through studying the parish meeting and those participating in it I want to 
get at how the "danger" is perceived at the lower level where one comes into 
direct contact with it and how one handles the different problems. The research 
covers three parishes in the target area from the beginning of the century to 
around 1870. Finally, through studying a genuinely poor sector of the popula
tion — the Slättafolk, I am attempting to get as near as possible to the lower 
classes own reality. The research concerns the 1860's and was partly carried out 
with the aid of records and interview material. 

How then, was this fear of the lower class formulated in the debate? What 
do the lower classes and their reality look like from the debate's national pers
pective? The predominant theme is the dangerousness of the lower class. This 
danger is especially of an economic and moral nature but there is also a political 
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and social threat. 
The moral danger of the lower classes is considered to be in their; crimina

lity, drunkenness, disorderliness, idleness, wantonness, lewdness, fornication, 
dissipation, vices, insubordination, disobedience, idleness. The list of their 
morally abominable characteristics could be made even longer but the above will 
suffice as an example. 

The economic danger from the lower class is said to consist of the fact that; 
they do not own property, they have wage claims out of all proportion, they are 
a burden to society, they cause Poor law expenditure to increase, they are a 
threat to the kingdom. 

Socially and politically speaking, the lower classes are said to put society's 
integration and sense of community at risk, they are a danger to the farmers and 
the other property owning classes. 

Here part of the view of the higher strata in society over the lower at this 
time has been revealed indirectly. Several different viewpoints can be distin
guished. The most usual is that which we have already encountered: the lower 
classes consist of a totally different type of human being, a lower and for the 
most part an inferior species who can not manage without the higher classes 
leadership and supervision. They are a criminal rabble, the dregs of mankind, a 
dangerous mob, a class of servitude, they are morally degenerate, un- or partially 
educated, lazy, idle, thoughtless, imcompetent, bestial, dishonest, they have 
crude desires, corrupt lusts ànd are too readily violent. This caricature is thor
oughly negative. 

There is also another outlook that occurs though this one is not so common. 
The lower classes are "The Children of Nature", pure in heart, good, religious, 
impulsive, sensitive, poetic, and imaginative. This view is the positive counterpart 
to the preceeding one. In both cases there is, in fact, a wide gulf between the 
observer, ie. the educated upper class person, and the observed, ie. the people. 
They are often talked about as "The Lower People". This is due to their charac
teristics of inferiority and of being "another sort". 

In the debate there sometimes occurred yet another way of looking at the 
lower class. Nowadays people, quite naturally, consider them as consisting of 
equal individuals who though sometimes deformed and demoralised by wretched 
circumstances, do posses the same political, social and economic rights as every
one else. What distinguishes this democratic outlook is that human beings are 
considered as individuals, not as a great amorphous mass. 

Another typical feature of the positive view of the lower class is they them
selves are not seen as causing their own situation. One either talks about circum
stances that people themselves have not been able to influence, or cause, or it is 
clearly stated that the upper classes are to blame as they deliberately kept the 
lower oppressed. The totally negative outlook entirely blames the people for the 
situation which they find themselves in. Their supposed moral inferiority makes 
it somewhat easier to let the victims be the guilty ones themselves. The picture 
of the lower classes' reality met in the debate is closely connected with the view 
of mankind shown above. 

Thus by which means does one want to influence the masses in order to 
change reality and the feared developments? One's attitude here is closely 
connected with one's understanding of the possibilities for influence, which in 
it's turn is related to one's view of the lower class. 

If one has a totally negative view it follows that any improvement is not 
seen as possible. The policies thus chosen will be to do with policing methods; 
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harsh supervision and regulation of work, leisure and movement, harder penalties, 
overall control over the dangerous lower class which is as strict as possible. A 
milder way to express the necessity for control is to talk about the blessings of 
paternalism. 

On the other hand if one has a more optimistic view of the masses and 
believes that they can be influenced, then other policies are suggested, often 
totally opposed to the former. "Milder" statutes, greater freedom of work and 
movement, savings banks, annuity assurance offices, care for the poor and part 
ownership in companies are examples of this type of policy. Another method of 
influence is a moral and religious upbringing and a christian and merciful love 
exercised by the higher classes towards the lower. A further way of bringing 
about a tendency towards equality and reconciliation between classes is to 
improve the material standards of the poor while, at the same time, the rich 
simplify their way of life. 

What all the above methods have in common is that they just alleviate 
poverty and it's effects in order to make it less dangerous, while not, in any way 
altering the fundamental class structure of society. 

A closer analysis of the debate on The social question shows that this is 
actually manifest on two different levels. It is a metter of them being afraid of 
two separate things. On the one hand they fear political, social and economic 
upheaval over the whole of society, the revolution of the proletariat. The nec
essary condition for this is an oppressed working class but this was hardly the 
situation in Sweden at the time. 

On the other hand there is concern for the actual situation in the country 
due to the unknown consequences of the rapid increase in the landless classes in 
the countryside. They pointed out the growing poverty and consequential in
crease in crime, vagrancy, begging and drunkenness. Thus the debate on The 
social question in Sweden during the 1830's and 1840's was mostly a discussion 
about the future. 

In the debate's repercussions in the 1850's and 1860's the same, opposite, 
views to the lower class and it's reality are observed. The terror of revolutionary 
developments, however, is now more subdued and not so apparent. The central 
problem is now pauperism and the actual Swedish reality instead. 

The debate is exposed through an analysis of the real crime statistics which 
give a substantial and informative picture, It is not at all true that the lower class 
are responsible for most petty crime investigated but it is, in fact, the higher 
strata who have the most judicial sentences in relation to their proportion of the 
population. However there is a noticeable difference between the types of 
offences that various social groups commit. 

What then, are the lower classes' "dangerous" crimes? If one, as does the 
debate, sees the lower class as "the people" or "the great mass" then drunken
ness or breaches of the peace are the most usual. Neither of these can be desig
nated "dangerous" in the word's current meaning. Similarly the man in the 
street did not see them as serious offences, hardly a crime at all in fact. To put it 
into a nutshell, it can thus be suggested that the lower classes' common crimes 
were neither dangerous nor crimes at all! 

The crime that is dangerous in the sense that it involves a threat to the indi
vidual ie. minor assaults, are not at all concentrated in the lower strata but occur 
everywhere. When it concerns the crimes which threaten property — theft and 
fraud, then these are certainly most common among the lowest and worst placed 
groups in society, but, cases of theft are quite infrequent and often associated 
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with necessity. Gases of fraud are even more infrequent and are not, in any 
way, a distinguishing feature of lower class crime. 

Men are predominant amongst those sentenced. All that has been said earlier 
has thus mainly concerned them. The few women sentenced, under ten per cent, 
nearly always belong to the lowest and poorest strata in society. Most of them 
are single. The picture of women's crimes clearly shows criminal necessity and 
indicates, to a greater extent than for men, isolation and poverty. 

Town dwellers are fined to a much greater extent than country dwellers. 
However this does not mean that they can generally be said to be more criminal. 
In the first place there are more police in town, as well as more rules and regu
lations to break. Certain crimes can almost only ever be practised in towns, 
drunkenness for example. Secondly visiting country dwellers commit around one 
fifth of all offences tried before the town court. To this must be added ''The 
dark figures" who are unknown both in the town and country. Moreover, all 
reported crimes do not come up before the assizes or town court but are judged 
by various extra-judicial bodies, for example the church board, village or parish 
meeting or those institutions enpowered with "Masters Authority". How many 
cases occur here remains largely unknown, at least without much time consuming 
research. 

Nevertheless one fifth of those sentenced to fines changed them to a prison 
sentence on bread and water. Above all it is thieves who were forced to sit off 
their sentence in prison. Those who go to prison the most often are from the 
workhouse or poorhouse as well as deserted wives, labourers go more often than 
craftsmen, women more often than men. The percentage of those sitting off 
their sentence rises during the harsh year of 1868 and the following year. All 
these facts point in the same direction — that converting a fine into a prison 
sentence is closely related to economic and social conditions. This conclusion is 
further strengthened by information in the prison records about clothes of those 
sitting off fines. In eighty five per cent of all cases it states, "Clothed in worth
less garments" or "Rags". The conclusions drawn above are totally based on 
studying petty crime. This is, in fact, the greatest part of all registered crimina
lity. In the area studied it is 85 %. 

An analysis of those sentenced and imprisoned for robbery and violence, 
which is the largest part of serious crime, shows that there is a particular group 
which make up over one third of these cases. This group consists of people 
who have previously been incarcerated or imprisoned in a workhouse or house 
of correction and vagabonds. Their numbers increase quite noticeably in 1868 
and 1869, which is indicative of crimes of necessity. Otherwise they are mainly 
craftsmen, labourers, farmhands and soldiers though there are even people from 
society's higher strata. 

So even when serious crime comes into the picture it becomes difficult to 
maintain the debate's cliché of the dangerous and criminal lower class. As we 
have seen, a large part of all offences are committed by a particular group, re-
offenders and social outcasts, who can hardly be said to be representative of the 
people as a whole. "Dangerousness", above all, is restricted to property crimes, 
which sometimes produce a clear impression of necessity. The danger to people 
is unimportant. Furthermore there are few serious offences and the harsh view 
of them brings about severe punishment even for unimportant crimes. The 
reality hinted at through a study of the lower classes "dangerous" crimes is of a 
reality of need and poverty. 

At the parish level the lower classes' "dangerousness" particularly manifests 
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itself in the number of people who, according to the records, want to "squeeze 
themselves in" to the parish. As a matter of fact it is a question of people who 
want to use "The right of free movement" as established in 1847. It was only 
such people who could be seen as threatening to increase the burden of poor 
relief and, as before, the parish had the right to refuse them entry, though not 
the healthy and able-bodied. 

However both before and after 1847 the parishes studied set up barriers at 
their border. Through demanding guarantees from the employer or the one who 
sold land to the person seeking entry, they are attempting to protect themselves 
against unwelcome expenditure on poor relief. They quite simply refused entry 
to the unmarried, pregnant maids, "statare" (married farm labourers) and people 
who had previously committed some crime. Even if these people appealed 
against the parishes' decision to the county governor — whose judgement was 
usually in the appellants favour, the parish often refused to carry it out. Similarly 
a ban on marriages between the poor is used by the parishes to prevent a feared 
increase in poor relief expenditure. 

Despite all these attempts to stop or at least restrict entry, by and large t hey 
do not succeed. Above all this concerns the parish of Lyngby whose population 
increased threefold between 1825 and 1860. After the enclosure reforms the 
outlying land is sold off in small plots, and it is here, on the Lyngby plains, that 
the poor the Slättafolk settle. 

The strict control over entry that the parishes attempt to maintain can not 
be interpreted in any other way than as an expression of fear on the part of the 
property owning members of the parish. It is a fear based, above all on taxes; 
they want to avoid increased poor law expenditure. Obviously this mainly affects 
farmers and estate owners. 

Fear of the poor is also a horror of their moral and social danger. The rejec
tion of "dishonourable" people and all those who have some connection with 
criminality can be seen as an expression of this, and is not at all anything new. 
The poor population which is growing on the Lyngby plains is viewed with great 
concern by the parish meeting. "Unknown" people are said to meet there and it 
is clearly the great accumulation of both poor people and those with criminal 
records which is seen as threatening. Going through the four different sets of 
Public order and private behaviour regulations (1817, 1832, 1838, and 1863) 
show a relatively great sense of continuity in both form and content. Drunken
ness and the pleasures of youth are constant themes, while regulations separating 
The Four Estates disappear. Similarly the control function changes over time. It 
is broadened and formalised — hardly an unnatural development with regard to 
the great increase in the population that takes place over the period. 

The desire to regulate the lower classes' style of life always comes from 
above — from people of rank and non-farmers. It is their perspective to and 
experience of rustic life as disordered and irrational which means that they 
consider various types of rules and regulations to be neccessary. There is often 
not any deeper understanding or sympathy. From those who live in the parish 
there is certainly not any need for regulations. They can only be imposed from 
outside, from a position of economic and political power. A certain change in 
this power relationship can be observed. The first three sets of regulations were, 
by and large, accepted without opposition though it must be noted that this 
only comes from studying the reports of the time. On the other hand the parish 
of Genarp refused point blank to accept the 1863 set of regulations which must 
be seen as an expression of a more independent position from the parish dwel
lers' side. 
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The regulations' contents are striking proof of the "guardian" position 
adopted by those of higher status against the lower. The latter can not manage 
their own lives without detailed rules for their style of life. They are thoughtless, 
extravagant and given over to drunkenness and must therefore be watched and 
disciplined. 

A study of the way in which the parishes handle their right to give licences 
for selling spirits has also been carried out. It has demonstrated that the munici
pal authorities here consider prohibition as an important tool in their striving to 
reduce alcohol consumption. As they emphasise it is particularly directed towards 
the poor who can easily be led down dangerous paths. This care and attention 
comes especially to the poor when times are hard. Closer analysis, though, 
reveals that care of the poor relief fund and the tax paying parish dwellers is 
certainly rather important. 

The reason often given for opposition to the selling of spirits is that it causes 
damaging effects to order and morality in the parish. Indirectly this also has, 
quite naturally, effects upon poor relief, for example in the form of more un
married mothers and families of drunkards who are a burden to the parish. Thus 
also here is the fear of the "poor peoples'" increase, although clothed in other 
terms. 

What kind of view of the lower class then is that which is foremost in the 
records of parish meetings? The picture derived from the records of the poor is, 
not surprisingly, somewhat more realistic than that in the debate. The former is 
concerned, all the time, with real human beings and their problems while in the 
debate it is a matter of models and threatening images. Nonetheless both the 
debate and the records have in common a view of the lower classes as thought
less and irresponsible. The lower classes rush out and, for example, set out and 
get married without a thought as to how they will be able to support themselves 
and their families. Those seeking help are also often accused of having the 
characteristics of idleness and indifference. 

Disorderliness, a part of which is considered to be a tendency towards 
drunkenness is another common characteristic. In all cases it is a matter of the 
poor having negative qualities, which, it is considered, they themselves can both 
influence and change, though this is totally illogical if one thinks of their sugges
ted thoughtlessness and irresponsibility. It is quite clear that the parish meeting 
considers that the causes of the poors' situation lie with themselves and not in 
the economic system. They are the guilty ones. Similarly in the national debate 
people blame the victims and are thus free from all personal responsibility. 

The records of the parish meetings are characterised by a moralising, pre
judicial and guardian like point of view. These meetings are, above all, a forum 
for Masters and it is therefore quite clear that they become a mouthpiece for 
paternalism, the socio-political ideology of "the owners" throughout the ages. 
A natural consequence of this paternal view is that controls and prohibitions 
predominate as methods of solving the problems of an increasing number of 
poor people. Sometimes philanthropy is seen as another path. It is closely 
associated with paternal behaviour because it is a selective, personal relationship 
between the giver and the recipient. The latter is constantly reminded that he 
gets charity thanks to the grace of another, not because he has any "right" to it. 
Both methods are aimed at maintaining society as it stands. The poor become 
integrated into a charitable system which they learn to accept and which does 
not give them any basis for complaints. Any solution that would demand a 
change in intra-societal relations is, quite naturally, nowhere to be seen, even 
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though some poor appeal to the county governor against the parishes' decision. 
Moreover, what the analysis of the national debate called "the democratic view
point" is not visible at the parish level. The county governors "democratic deci
sions" are constantly brushed aside by the municipalities. 

The national debates' image of a real revolutionary threat is rather hard to 
find at the local level. The lower classes' political threat never develops in the 
parishes. The spectre of revolution in the debate, on closer examination, is 
shown to have been taken from England with its' impoverished working class. It 
is quite obvious that as this debate about the future is very theoretical and 
carried on among professional authors and orators then it will not be heard at 
the parish level. Instead they are preoccupied in discussing how they should get 
to grips with the real problem: the poor multitudes, the massive increase in the 
agricultural proletariat. At this level the dominating factor is, above all, the 
pressure on taxe and, to some extent, the social threat. 

Studying the records of parish meetings and their treatment of the agricult
ural proletariat has further strengthened and underlined the conclusions drawn 
from the analysis of the debate at the national level. The disputants there evoked 
images of a political revolutionary threat which can not actually be found in the 
Swedish reality out in the parishes. Here the spectre is one of genuine want and 
grey, sad poverty. It is thus the same picture of reality that was suggested by the 
crime statistics. 

Research at the micro level on a poor people, the Slättafolk, both completes 
and illuminates the picture of the reality of the lower classes' life arrived at 
through studying the crime statistics and parish level. These people live at the 
margin and sometimes have to keep themselves together through employment 
of the lowest status. It is not at all peculiar that, in these dreadful circumstances, 
some of them employ illegal methods to keep the wolf from the door. It is 
rather surprising that there are not more cases of theft, only one or two a year 
appear before the courts. 

Serious thefts are even fewer. If one compares the neighbouring parishes 
of Genarp and Gödelöv, where there are few or no thefts, then the impression 
that there is something exceptional in the Slättafoik's behavior is strengthened. 
But at the same time it is quite clear that the label "crime of neccessity" is the 
best description of what it is all about. With due good reason one can ask; what 
is the most exceptional, their poverty or their criminality? In any case the thefts 
on the plains can not be described as dangerous in the sense of being against 
"The right of all to own property". 

When it comes to drunkenness and immorality on the Lyngby plains where 
the Slättafolk live then their behaviour is no more prominent or distinguishable 
from what is otherwise common, than in Lyngby or the two neighbouring 
parishes. Thus no moral danger can be discerned either. The rest of the offences 
recorded on the plains; abusive speeches and suchlike are not usually seen as 
anything threatening. Neither do they differ in frequency from the other 
parishes. 

Cases of robbery with violence and assault, for example, hardly occur at all 
in the three parishes. On the Lyngby plains not a single minor crime of violence 
is recorded during these five years. Thus the people on the plains can not even be 
accused of dangerousness in terms of being a threat to the individual. 

The study of the four levels of reality has given, as a result, two basically 
separate pictures. One of them has been arrived at by going through the debate 
at the national level and also partly through studies at the parish level. It is a 
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picture of the lower class and their reality as seen from above. People are a kind 
of inferior and low quality being who need to be brought up, disciplined and 
controlled by the higher classes. Sometimes reality is idealised and people are 
considered as large children. Nonetheless it is still an image from above and 
human beings have the same need of paternal guidance and overseeing. 

Another picture is sometimes glimpsed in the debate and in the records of 
parish meeting, and eventually becomes much clearer. It is a picture of the lower 
class as independently acting individuals, actively pursuing all chances to change 
and get out of their current situation. It is a picture of human beings who live 
in a state of great poverty and sometimes genuine distress. In their attempts to 
survive they sometimes come into conflict with the letter of the law and indivi
duals' property rights. It is almost never a question of crimes of violence. The 
debates' picture of lower class criminality can not be confirmed at all by a study 
of the crime statistics, the records of parish meetings or the Slättafolk. On the 
other hand it is clearly evident how carefully those on different levels tried to 
watch over and control the lower class. Nevertheless, under the surface there is 
certainly an active desire for opposition and potential violence. It is expressed in 
crowding at the parish boundaries, in the striving to buy nobles' land, question
ing ownership rights, in refusal to do their work quota for the landowner and, 
one time, in a direct uprising as in the events at Klågerup in 1811 where a crowd 
of peasants was vanquished by the military. Knowledge of this resistance is one 
of the things that caused the higher classes to be afraid of the lower. This fear 
was strengthened by events out in Europe where, in Hobsbawms' phrase "The 
Age of Revolution" was current. The dangerous lower class is everywhere! 
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