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Abstract 

Crime and punishement in Västernorrland 1861-90 

How did people manage to survive the adjustment from an agrarian way of life to 
an urban and industrial one, and how did communities undergoing this transforma
tion deal with the new problems which arose in connection with the change? These 
problems are studied in this work, which is about crime, criminals and the control 
of crime in a province in northern Sweden which changed rapidly between the years 
of 1861-90 as a result of the tremendous expansion of the forestry industry. It be
came apparent that the change from agrarian to industrial society did not lead to a 
brutalisation of people's behaviour. Serious crimes did not increase. Communities 
managed to survive the transformation well and were highly mobilised to meet the 
change. New laws were created and the control of the adherence to the laws was 
changed. The control of minor criminality passed over from local autonomous insti
tutions to general courts. This change can be seen in the official statistics, which 
show that the number of minor crimes increased considerably. The threat to the 
continuation of social order was believed by the authorities to come from mobile 
workers, and society's control was aimed primarily at this group. Seasonal workers 
were, among others, controlled with the help of the drunkenness ordinance and the 
vagrancy regulation. It was mobile labour which felt the change the most strongly. 
More people found themselves in prison and for lesser offences than previously, due 
to the fact that fines were to a greater extent changed to a prison sentence on bread 
and water. Even if society managed to survive the adjustment from agrarian to 
industrial reasonably well, many individuals did not. Especially vulnerable groups 
were, apart from seasonal workers, the young and the very old. Prison recidivism 
did occur in the agrarian society, as did ostracism, but prison recidivism became 
more and more common in connection with industrialisation and people became 
outcasts at an earlier age. 
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I INLEDNING 

1 Ämnesval och syfte 

Vid 1800-talets mitt påbörjades i Sverige den övergång från agrarsam
hälle till industrisamhälle, som väl kan sägas vara fullbordad först 
hundra år senare. Denna process tog sig olika uttryck i rikets skilda 
delar, beroende på hur intensivt och i vilken form olika regioner 
berördes av industrialiseringen. 

För många människor innebar omvandlingen först och främst att 
de fick byta arbete och bostadsort. Landsbygdens trygga miljö, som 
man allmänt föreställer sig, utbyttes mot en mer anonym och stressig 
tillvaro i städer och i tätorter. Isoleringen, ensamheten och främling
skapet i dessa nya miljöer anses vara några av de faktorer som senare 
bidrog till att de sociala problemen ökade, t ex alkoholmissbruk och 
brottslighet. 

Det är en negativ bild av omdaningens följder och frågan är om 
den är riktig. Hur klarade människorna egentligen omställningen från 
ett agrart levnadssätt till ett urbant och industriellt och hur hanterade 
samhällen i omvandling de nya problem som uppstod i samband med 
omdaningen? 

Ett sätt att belysa dessa problem är att studera de mest utstötta 
grupperna och brottsligheten i ett samhälle. Det görs i denna fram
ställning som skall handla om brott, brottslingar och kontroll av brott. 

Detta problemområde har intresserat många historiker både i 
Europa och i USA. I Sverige har dock ämnet varit ganska försummat, 
trots att förutsättningar för studier av brottsligt beteende och speciellt 
av dömda personer är mycket gynnsamma på grund av det goda 
källäget. Man kan här till skillnad från andra länder studera brotts
lingar på individnivå. Den svenska kyrkobokföringen gör det nämligen 
möjligt att rekonstruera en individs hela levnadsöde alltifrån födelsen 
och framåt. 

Avhandlingen har gjorts inom projektet »Brottslingen i 1800-
talets samhälle» som startades av Jan Sundin. Förutom honom har tre 
forskarstuderande varit knutna till projektet. Eftersom studier om 
brottslighet i tidigare historiska skeden är få i Sverige, blev ett av 
projektets huvudsyften att kartlägga brottsligheten i några regioner i 
relation till samhällsförändringar. Vi antog nämligen att brott och 
straff inte överensstämde i ett traditionellt agrart samhälle och ett 
urbant och industriellt. Vi såg från början brottsligheten i första hand 
som en individs reaktionssätt på sin omgivning. Den första undersök
ningen i projektet kan ses i detta sammanhang. I Sundins artikel 
»Theft and Penury in Sweden 1830—1920» studeras hur tillgreppsbrot
ten varierade i olika regioner i riket främst i relation till ekonomiska 
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förhållanden i respektive områden, vilket också är ett klassiskt ämne i 
kriminologiska studier.1 

Det område som valdes blev Västernorrlands län och denna av
handling kommer att behandla brottslighet i detta län mellan åren 1861 
och 1890. Området är under denna period intressant ur flera synpunk
ter. Under denna tid hade länet, speciellt Sundsvall med omnejd, en 
mycket snabb befolkningstillväxt och urbanisering, beroende på såg
verksindustrins kraftiga expansion. Västernorrlands län var lämpligt som 
undersökningsområde även ur den synpunkten att flera tidigare under
sökningar beskriver befolkningen, näringarna och bebyggelsen i länet 
under motsvarande period. Ytterligare skäl att välja detta län som un
dersökningsområde var att det finns kyrkobokföringsmaterial från vissa 
församlingar i länet vid Demografiska databasen i Umeå. Detta kommer 
att göra kommande individundersökningar betydligt enklare och under
lättar t ex framskaffandet av kontrollgrupper.2 

Undersökningen om brottslighet i Västernorrlands län hade från 
början följande huvudsyften: 

1) att undersöka hur samhällsförändringar som befolkningstillväxt, 
urbanisering och industrialisering påverkade brottslighetens volym 
och struktur, 

2) att med utgångspunkt från de register som fanns i fängelser under 
denna tid undersöka vilka som begick brott och straffades, 

3) att belysa frågan varför enskilda individer eller grupper begick 
brott, 

4) att ha denna undersökning som utgångspunkt för jämförande 
regionala undersökningar och fördjupade individstudier. 

Under arbetets gång har det dock blivit klart att brottsligheten inte 
enbart kan ses som ett beteende — som en individs reaktion på sin om
givning och på det befintliga normsystemet. Brottslighet kan också vara 
en följd av samhällets reaktion på vissa företeelser. Man styr människor
nas liv genom lagar och förordningar, vilka ständigt förändras. Dess
utom har man ett kontrollsystem för bevakandet av att de givna la
garna efterföljs. Utan detta kontrollsystem är det överhuvudtaget inte 
möjligt att forska om brott. Därför har denna undersökning också fått 
ambitionen 

5) att belysa hur samhället utövade kontroll och i vilket syfte. 

1 Sundin 1976, jfr Sundin 1977 
2 Ex Wik 1941, Hjulström m fl 1955, Västernorrland 1962, Tedebrand 1972 
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Eftersom vår kunskap om den breda allmänhetens och i synnerhet 
eftersatta gruppers levnadsöden och villkor fortfarande är bristfälliga, 
blev ett av projektets huvudsyften också att beskriva den sociala verk
ligheten för en onekligen åsidosatt grupp, fångar. Därför är även mål
sättningen för denna avhandling, förutom att kartlägga vilka personer 
som fanns i Västernorrlands fängelser, att så långt källmaterialet tillåter, 
undersöka 

6) hur det gick för en del av fångarna, nämligen dem som upprepade 
gånger hamnade i fängelse. 

I denna avhandling behandlas främst den något grövre brottslighe
ten i länet, när det gäller individcentrerade frågor. För att få en så full
ständig bild som möjligt av detta områdes brottslighet och brottslingar, 
har under vissa femårsperioder även den allra lindrigaste brottsligheten 
kartlagts. Den studeras av Birgit Petersson, som dessutom undersöker 
hur brottsligheten såg ut i Malmöhus län i jämförelse med den i Väster
norrlands län. Hennes undersökning har tyngdpunkten under 1860-
talets sista hälft, när stora delar av riket hemsöktes av missväxt. Hon vill 
studera hur de sämst ställdas verklighet gestaltade sig. 

Dessutom studerar hon den sociala frågan i ett längre perspektiv. 
Med den avsågs den snabba befolkningsökningen under 1800-talets 
mitt, bland framför allt de lägsta samhällsklasserna och de problem som 
uppstod i samband härmed. Hit räknades pauperiseringen, brottslighe
ten, lösdriveriet, tiggeriet och dryckenskapen. Alla dessa företeelser an
sågs ha tilltagit i takt med befolkningstillväxten. 

Från denna avhandlings massindividdata, innehållande närmare 
20 000 intagna i fängelse, går arbetet inom projektet vidare till mer de
taljerade individstudier. I detta syfte undersöker jag också ca 200 fång
ars levnadsöden. Dessa studeras med utgångspunkt från kyrkobokfö
ringsmaterial och resultatet av denna undersökning, hoppas vi, kommer 
att närmare kunna klargöra, varför vissa personer blir brottslingar och 
bl a vilken effekt fängelsevistelsen hade för fångarnas framtida liv. En av 
dessa 200 fångar studeras mycket ingående av Martin Vejbrink, som 
med hjälp av allt tänkbart källmaterial framkallar denna persons och 
hans familjs liv och studerar hur stora samhällsförändringar återspeglas 
på mikronivå. 

Under projektarbetets gång har intresset riktat sig mer från brott 
som beteende till att undersöka den sociala kontrollens roll i olika sam
hällen. Jan Sundin håller för närvarande på att undersöka hur den socia
la kontrollen såg ut och fungerade i det gamla bondesamhället på soc
kennivån.3 Något av detta framgår också i Britt Björnfots och Marja 
Sjöbergs studie »Ensamma med skammen» om barnamord och barna-
mörderskor i Västernorrlands län. Denna undersökning kan också ses 

3 Sundin 1980 
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som ett exempel på hur man kan använda denna avhandlings massdata 
till fördjupade studier om individer eller enskilda brottstyper.4 

Innan vi går vidare är det på sin plats att klargöra begreppet brott. 
Brott definieras i denna avhandling på det konventionella sättet, enligt 
vilket brott är ett beteende som består av en i lag straffbelagd handling, 
vilken också påvisats av domstol. Följaktligen kallas den som begått en 
lagstridig handling, oavsett handlingens beskaffenhet, för brottsling eller 
lagöverträdare.5 Fördelen med denna definition är, att det lätt går att 
identifiera den grupp man ämnar studera. Nackdelen är att man bortser 
från de personer som begår brottsliga handlingar utan att dessa kommer 
till myndigheternas kännedom och registreras. 

Att komma åt det totala antalet lagöverträdelser i ett samhälle är 
omöjligt. Enligt moderna undersökningar är den uppdagade och den re
gistrerade brottsligheten bara en liten del av den faktiska. Vägen från 
brottet till domstolen är lång. »Mörkertalen» dvs de brott som inte 
kommit till myndigheternas kännedom, har ansetts vara höga speciellt 
för lindrigare brott. Man är inte lika angelägen om att polisanmäla ett 
mindre brott som ett grovt. Dessutom lägger inte myndigheterna ner 
lika stor energi på att gripa den som begått ett lindrigare brott i jämfö
relse med den som begått ett grövre brott. 

Intresset för att anmäla brott har ansetts vara speciellt lågt på lands
bygden. Man har menat att där har man av tradition ordnat rättelser 
»privat».6 Dessutom var det oftast långt till länsmannen eller polisen om 
något skulle rapporteras. Uppgifter om brottslighet på landsbygden bör 
därför vara speciellt få i jämförelse med den faktiska brottsligheten. 

Benägenheten att anmäla olika brott kan också variera mellan olika 
brottstyper och under skilda tidpunkter. Man har observerat att t ex 
lindriga våldsbrott har ökat under lugna tider på grund av att dessa då 
oftare anmälts.7 Sannolikheten att ett brott avslöjas och hamnar i 
brottsstatistiken har också ansetts vara störst då brottet riktar sig mot 
en enskild individ och dennes intressen, t ex egendomsbrott och våld. 
Mörkertalen är högst för de brott som riktar sig mot samhället.8 

Exempel på sådana brott kan t ex vara obetalda skatter, brott mot 
brännvinslagstiftningen och olaga jakt på kronans marker. Mängden av 
brott som till slut hamnar i statistiken är också beroende av hur effektiv 
den officiella kontrollen är när det gäller de enskilda brottstyperna och 
inte den faktiska mängden av lagstridiga handlingar. 

Jag vill kraftigt betona att den registrerade brottsligheten inte ger en 
helt sann bild av den verkliga brottsligheten i ett område. Trots det läm
nar den dock en stor mängd värdefull information dels om beteende

4 Björnfot-Sjöberg 1980 
5 Sutherland 1960, s 4 ff, Anttila-Törnudd 1973, s 22 ff 
6 Hurwitz-Christiansen 1971, s 315 
7 Anttila-Törnudd 1973, s 58 ff 
8 Sellin-Wolfgang 1964, s 114 ff 
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historia, dels om det samhälle där brotten begicks. Framför allt bör den 
ge en bra bild av vilka grupper och individer samhällets kontroll i första 
hand riktade sig emot. 

Avhandlingen disponeras på följande sätt. Efter detta kapitel som 
innehåller presentation av källorna, teoretiska utgångspunkter med 
forskningsläge och frågeställningar, beskrivs Västernorrlands län under 
åren 1861—90. Speciell hänsyn tas då till industrialisering, urbanisering 
och befolkningsutveckling i olika delar av länet. Kapitel III behandlar 
brottsligheten i länet i relation till samhällsomvandlingen. Hur påverka
des brottslighetens volym och struktur när samhället förändrades och 
varför? I kapitel IV och V är individen i centrum för intresset. Vilka var 
de personer och grupper som begick brott i länet och drabbades av 
samhällets sanktioner, vilka var fångarna? Vad betydde det för indivi
den att hamna i fängelse och vad kan man säga om utslagningen i ett 
samhälle med utgångspunkt från de individer som kanske upprepade 
gånger hamnade i fängelse? 

2 Källmaterial och metod 

De primära källorna för undersökningen utgörs av officiell kriminalstati
stik och s k fångrullor (stamrullor) från fängelser i Västernorrlands län. 
Under perioden 1861—90 fanns ett länsfängelse i Härnösand och ett 
kronohäkte i Sundsvall. Sundsvall var utan häkte från mars 1863 till ja
nuari 1879 och under denna tid sändes fångarna till Härnösand. För
utom dessa fängelser fanns det några andra häkten i länet, men eftersom 
dessa endast var avsedda för rannsakningsfångar har de inte tagits med i 
undersökningen.1 

Alla fångar som intogs i ett fängelse infördes i en s k fångrulla. För
utom fångens namn lämnar fångrullan upplysning om huruvida det var 
fråga om en straff-, rannsaknings- eller transportfånge. Vidare nämns 
här inskrivningsdatum, fångens ålder, födelseort, senaste mantalsskriv
ningsort och yrke, varför fången häktats och på vems befallning det 
skett, den dömande instansens namn, brottet, datum för dom och do
mens lydelse, eventuella disciplinstraff i fängelset samt avgångsdatum 
från fängelset antingen detta skett vid frigivning eller vid transport till 
annan anstalt. Dessutom innehåller fångrullan en redogörelse över 
fångens enskilda tillhörigheter, vilken skulle attesteras av fängelsedirek
tören. Dessa tillhörigheter återfick fången vid avgången. Värdet på vaije 
enskild sak noterades och fången signerade denna lista med namn, initi
aler eller bomärke. För transportfångar inskränkte sig fångrullans upp
gifter till namn, ankomstdag, häktningsanledning, varifrån fången kom
mit och förpassningsort. Varje folio i fångrullan skulle uppta maximalt 

1 BiSOS. G- Fångvården. 1880, s 1 f 
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tre personer, vilka numrerades årsvis i kronologisk ordning.2 

Ändamålet med dessa rullor var att lämna upplysningar om fångarna 
och deras förhållanden under fängelsetiden. Dessa böcker skulle också 
ligga till grund för de fångförteckningar som sammanställdes under be
stämda tider (en per månad) och som skrevs i tre exemplar. De sändes 
till hovrätten och därifrån en till vardera justitiekanslern och riksda
gens justitieombudsman. Dessa rullor granskades av dessa myndigheter 
och de skulle utgöra underlag vid frågor om fängslade personers identi
tet och övriga förhållanden.Syftet var att ha uppsikt över fångantalet 
och ordningen i fängelserna, bl a över fångens uppförande och undvika 
att fången fick lämna fängelset i utblottat tillstånd på grund av förlora
de tillhörigheter. Fångrullorna förbättrade även kontrollen av de medel 
som användes i fängelserna eftersom fångantalet och den tid varje fånge 
vistades i fängelse noterades.3 

Informationen från fångrullorna har för denna undersökning excer-
perats så att vaije individ fått en speciell blankett. Texten från blanket
ten överfördes med hjälp av koder, konstruerade för ändamålet. Alla 
transportfångar utgallrades dock, eftersom de inte hade begått sina 
brott i Västernorrlands län. De bara passerade länet under transport till 
andra fängelser. En del uppgifter i fångrullan togs inte med på grund av 
att de förekom mindre frekvent. Dessa uppgifter ansågs inte heller nöd
vändiga för undersökningen.4 

När excerperingen och kodningen var klar utsorterades blanketterna 
alfabetiskt efter personnamn för att det skulle gå att få fram hur många 
gånger en individ förekom i de aktuella fängelserna. Därefter gavs varje 
individ ett identifieringsnummer. Blanketterna rörande sådana personer 
som hade flera fängelsevistelser kompletterades med uppgift om vilken 
gång i ordningen personen ifråga var i fängelse, totala antalet gånger i 
fängelse, antalet mantalsskrivningsorter, sista brottet, kombinationer av 
olika brott samt antalet fylleriförseelser. Därefter databehandlades ma
terialet. 

Fångrullorna från undersökningsperioden innehöll 20 511 inskriv
ningstillfällen. Följande fångkategorier finns i materialet: 

1. Rannsakningsfångar för brott, försvarslöshet och lösdriveri. 
2. Fångar dömda till fängelse eller straffarbete. 
3. Fångar dömda till böter, vilka sedan omvandlats till fängelse vid vat

ten och bröd eller fängelse på grund av att personen ifråga saknade 
medel för att betala böter. 

4. Försvarslösa personer dömda till allmänt arbete eller tvångsarbete. 

2 Samling af författningar 1892, s 253 ff 
3 Ibid 
4 Här finns uppgifter om bl a fångens signalement och uppförande i fängelset 
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De personer som var rannsakningsfångar i Härnösand eller i Sunds
vall är inte utgallrade i denna undersökning. Alla som inte hade stadig 
hemvist och misstänktes för brott kunde nämligen häktas. Misstanken 
skulle dock vara grundad och den häktade skulle hållas avskild från dem 
som undergick fängelse- eller straffarbetsstraff.5 Trots att några av dessa 
personer senare inte kunde fällas för något brott, lämnar denna grupp 
en värdefull information om vilka som misstänktes i samhället och 
kanske även vilka brott som var svåra att bevisa inför domstol. En stor 
del av denna grupp bestod av häktade för lösdriveri. 

Fångar som avtjänade straff kallades för straffångar. Om strafftiden 
övergick två år brukade fångarna sändas till någon av de centrala straff
anstalterna i landet, t ex Långholmen eller Norrmalm i Stockholm. Un
der vissa perioder var fängelserna i länet fullbelagda och då kunde en del 
fångar sändas till andra länsfängelser, t ex i Gävle eller i Östersund.6 

För dessa personer saknas därför uppgift om den sammanlagda uppe
hållstiden i fängelse, däremot nämns nästan alltid strafftid i det aktuella 
fängelset. 

För bötesavsittare var omvandlingsstraffet i periodens början upp 
till 28 dagars fängelse vid vatten och bröd, men minskades successivt för 
att avskaffas helt år 1884. Därefter blev fängelse omvandlingsstraff till 
böter.7 

Försvarslösa eller lösdrivare var inte brottslingar i vanlig mening, 
men eftersom de kunde drabbas av sanktioner på samma sätt som de 
som begick brott, har de medtagits i undersökningen. En person var för
svarslös om han eller hon inte var självsutten, dvs inte hade så stor för
mögenhet att det gick att försörja sig på den eller om han eller hon sak
nade laga försvar, dvs arbete.8 

Det tidigare nämnda antalet brott (20 511) som ledde till att gär
ningsmannen hamnade i fängelse, innehåller dock en del dubbelräkning
ar som måste rensas bort för att inte statistiken skall bli missvisande. 
Det förekom nämligen att en person satt av sitt straff delvis i Sundsvall 
och delvis i Härnösand. Fängelset i Sundsvall fungerade i första hand 
som häkte och därför skickades straffångarna därifrån till Härnösand. 
Detsamma gällde personer häktade som misstänkta för lösdriveri eller 
försvarslöshet. Efter frånräkning av dessa fall blir antalet brott som 
medförde intagning i fängelse 19 585.9 Denna siffra är dock inte iden
tisk med lika många personer, eftersom en person kunde förekomma i 
fängelset upprepade gånger på grund av nya brott. Antalet enskilda indi
vider i denna undersökning uppgår till 12 820. 

5 Samling av författningar 1892, s 281 
6 Förekom framförallt under nödåren 1867—69 
7 Straff-Balk 1862, 5 kap. Straff-Lag 1864 och 1890, 2 kap 
8 K. stadgan den 29 maj 1846 angående förswarslöse personer 
9 Längre fram i avhandlingen kan antalet avvika med några individer beroende på stansnings

fel 
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Här har vi enbart redovisat arbetssättet för att göra informationen 
från fångrullorna tillgängligt för databehandlingen. Vad gäller metod 
och metodproblem som uppstår i samband med olika frågeställningar 
redovisas detta i sitt sammanhang. En källgranskning som gjorts varia
belvis har visat att fångrullorna var förda med den nit och noggrannhet 
som är karakteristisk för svenska ämbetsverk på 1800-talet. Bortfallet 
för de mest centrala variablerna, dvs de som rör personernas identitet 
eller uppgifter kring brott och dom, uppgick högst till 1 %. Som regel 
var den lägre än denna andel. 

Beträffande personer som återkom i fängelse kunde det uppstå vissa 
svårigheter med identifieringen. Under periodens början hade flertalet 
son- eller dotternamn. Senare blev det vanligare med andra efternamn. 
En Anders Andersson kunde senare heta Anders Andersson Berglund 
eller enbart Anders Berglund. Identifieringen försvårades också av att en 
del personer med identiska namn ibland fått olika åldersuppgifter eller 
att födelseortsangivelserna inte stämde med varandra. Man får därför 
räkna med vissa fel i framräknandet av antalet återfallsbrottslingar i 
länet, men felprocenten är dock inte avskräckande hög. Den rör sig om 
knappt 1 %. 

Uppgifterna om den totala registrerade brottsligheten i Västernorr
lands län och i hela Sverige är hämtade från den officiella statistiken, 
BiSOS, under rubriken Rättsväsendet. Denna statistik redovisar antalet 
brott och antalet sakfällda personer länsvis. 

En person kunde på samma gång dömas för flera olika brott, t ex 
tillgrepp och fylleri, och då framstår han eller hon i statistiken som två 
olika personer. Ett brott kan också begås samtidigt av flera olika indi
vider eller samma brott kunde begås upprepade gånger av samma per
son. Därför är varken antalet brott eller antalet sakfällda helt korrekt i 
denna statistik.1 

Vid jämförelse av uppgifter rörande antalet personer som blivit 
dömda till straffarbete eller fängelse enligt den officiella brottsstatisti
ken och antalet fångar i fängelse med motsvarande straff är överens
stämmelsen god. I fängelser fanns det knappt en procent flera än i den 
officiella statistiken och skillnaden kan troligen förklaras med att dessa, 
ca 35 personer, hade dömts av hovrätten. Jämförelsen har gjorts mellan 
åren 1861—78, då den svenska kriminalstatistiken redovisar de sakfällda 
efter straffarten. Efter år 1878 fördelades de sakfällda efter brottsarten 
i grövre brott, ringare brott och i förseelser, och då är jämförelsen o-
möjlig.2 

Brottsligheten i Västernorrland kommer alltså att beskrivas med 
hjälp av dessa två källserier, kriminalstatistik och fångrullor. Kriminal
statistiken anger totala antalet registrerade brott i länet, som också de

1 Widell 1904, s 143 ff 
2 Ibid, s 141 f 
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las i olika brottstyper. Fångrullorna anger hur många brott som begicks 
i länet och som resulterade i att gärningsmannen hamnade i fängelse. 
När det gäller uppgifter om dem som begick brott, är kriminalstatisti
ken inte någon bra källa, trots att där finns vissa personupplysningar, 
t ex brottslingarnas fördelning efter kön och ålder. Den stora bristen 
hos den är att man inte kan binda brottslingen till hans eller hennes 
brott. För att kunna göra detta finns det tre källserier att tillgå: dom
stolsprotokoll, saköreslängder och fångrullor. I denna undersökning är 
utgångspunkten fångrullor på grund av att dessas uppgifter varit lättare 
att bearbeta för databehandling för en lång tidsperiod. Av detta följer 
att vi kommer åt bara en del av länets brott och brottsliga personer, 
nämligen dem som begick grövre brott och dömdes till fängelse eller 
straffarbete. Den andra gruppen som vi kommer åt är alla dem som fått 
bötesstraff omvandlade till fängelse vid vatten och bröd. För åren 
1865—69 har vi dock möjlighet att jämföra gruppen bötessittare i 
fängelserna med samtliga personer som dömts till böter. För de åren 
finns det nämligen inom projektet en parallell undersökning om brotts
lighet i Medelpad med utgångspunkt från saköreslängder.3 

3 Teoretiska utgångspunkter 

3.1 Teorier om brottslighet 

Syftet med kriminologiska teorier är att förklara brottsligt beteende. 
Teorin skall ange den process som under givna förutsättningar leder 
fram till brosttsligt beteende. Den skall förklara vilka omständigheter 
som påverkar brottslighetens volym och struktur samt helst också 
förklara varför just en speciell individ eller grupp blir brottslig. Målet 
för teorin skall vara att ge så fullständiga förklaringar som möjligt.1 

Det är stora krav som ställs på en generell teori och eftersom brotts
ligt beteende kan vara resultatet av många faktorer, har många av 
teorierna formen av partiell teori, de förklarar bara en del av brottslig
heten. 

Frågan om orsakerna till brottsligheten är inte speciellt ny. I det föl
jande skall i korthet presenteras några av de vanligaste kriminologiska 
teorierna. De teorier som tas upp har utarbetats av psykologer och 
sociologer. 

De kriminologiska teorierna brukar vanligen indelas i biologiska, 
psykologiska och sociologiska teorier. 

Först skall jag här nedan mycket kort redogöra för de biologiska 
och psykologiska teorierna, eftersom de har mindre intresse för denna 
undersökning. Det finns mycket små möjligheter att testa dessa teorier 

3 Peterson 1976. 
1 Jansson 1964, s 96. Om teorier se även Sundin 1977 
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mot källmaterialet och jag anser mig inte kunna uttala mig om de indivi
ders personlighet, vilka hamnar i källmaterialet. 

De sociologiska teorierna ser däremot brottsligheten som en funk
tion av den sociala omgivningen och blir därför mera intressanta på 
grund av att det finns åtminstone vissa möjligheter att ställa individdata 
mot den sociala bakgrunden. 

3.1.1 Biologiskt och psykologiskt inriktade förklaringar 

En av de äldre förklaringsinriktningarna med vetenskaplig ambition kal
las för den typologiska skolan och den utvecklades i slutet av 1800-ta-
let. Enligt den skilde sig kriminella från de icke kriminella genom att ha 
speciella antropologiska eller fysiologiska egenskaper. Den italienska lä
karen Lombroso undersökte på 1870-talet brottslingar och på grundval 
av detta beskrev han personer som var »födda kriminella». Dessa perso
ners kriminalitet och kroppsbyggnad var enligt Lombroso ett bevis på 
deras inneboende atavism. Med atavism menade han ett primitivt ut
vecklingsstadium av rasen. En annan gren av den typologiska skolan vil
le påvisa att orsaken till brottsligheten skulle vara psykisk utvecklings
störning eller utvecklingshämning.2 

Den psykologiska infallsvinkeln på brottslighetens orsaker går oftast 
tillbaka till Freuds teorier om bl a neuroser och frustration. Enligt den
na skola skiljer sig brottslingens personlighet från den laglydiges. Brotts
lingens antisociala beteende skulle orsakas av emotionella eller mentala 
konflikter, vilka har sitt ursprung i barn-föräldra- eller i primärgrupps-
relationer. Man har också velat se brottsligheten som ett resultat av var
aktiga karaktärsabnormiteter — psykopatier, vilket innebär att individen 
1 fråga inte känner sig bunden av sociala normer i sitt handlande.3 

De biologiskt och psykologiskt inriktade förklaringarna baserar sig 
på antagandet att brottslingarna skiljer sig från icke brottslingarna 
genom att ha vissa egenskaper, som kommer till uttryck i deras anti
sociala beteende. Redan på 1800-talet kritiserades Lombrosos kännetec
ken för en kriminell person. Det har visats av flera forskare att dessa 
kännetecken inte är mer utmärkande för brottslingar än för befolkning
en i sin helhet.4 Det har också varit svårt att visa att psykisk utveck
lingsstörning eller utvecklingshämning skulle orsaka brottslighet. 

Den faktiska begåvningen anses allmänt vara ett resultat av både arv 
och miljö. Även om man skulle konstatera att det finns proportionellt 
sett flera svagt begåvade personer i fängelset än utanför, kan man därför 
inte utgå ifrån, att just detta skulle vara orsaken till brottsligt beteende. 

2 Sutherland 1960, s 52 ff 
3 Jansson 1964, s 99 ff 
4 Anttila-Törnudd 1973, s 27 
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Förklaringen kan lika väl vara att de svagt begåvade begår brott som är 
lätta att uppdaga, eller är ett resultat av social selektion.5 

I många undersökningar hävdas att brottslingarnas personlighet inte 
skiljer sig från andras.6 Att människor reagerar olika på samma situa
tioner är klart, men de psykologiska teorierna förklarar inte helt de o-
lika brottstalen i olika åldersgrupper eller skillnader i brottsstrukturer 
mellan könen eller inom olika områden. Orsaken till skiftande beteen
demönster kan lika väl vara beroende av miljöfaktorer. 

3.1.2 Sociologiskt inriktade förklaringar 

Gemensamt för de sociologiskt inriktade förklaringarna är att de ser 
brottsligheten som en funktion av den sociala omgivningen. En av de 
centrala punkterna inom de sociologiskt inriktade förklaringarna är att 
brottsligt beteende är ett resultat av samma process som andra beteen
den, men att man betraktar det som avvikande från ett »normalt» bete
ende. Brottsligheten relateras till politiska, ekonomiska och sociala för
hållanden t ex geografisk mobilitet, befolkningstäthet, befolknings
struktur, inkomstfördelning etc. Man är också intresserad av den enskil
da människan och varför just en speciell individ blir brottsling och rela
terar analyserna till bl a inlärningsteori.7 

De sociologiskt inriktade teorierna uppstod egentligen redan på 
1830-talet med den s k kartografiska skolan. Metoden var empirisk och 
utgångspunkten för studier i t ex Frankrike officiell kriminalstatistik, 
som man använde för att bl a visa brottslighetens variationer mellan oli
ka geografiska områden. Till någon egentlig förklarande teori kom dock 
inte kartograferna.8 

Marxistiskt orienterade forskare såg brottslighet i relation till den 
totala samhällsteorin. De hävdade att brottsligheten orsakades av fattig
dom och andra faktorer som var nödvändiga följder av det kapitalistiska 
systemet. Holländaren Bonger utvecklade dessa tankar strax efter sekel
skiftet och menade att den ojämna inkomst- och förmögenhetsfördel
ningen medförde demoralisering och brottslighet betingade av nöd inom 
de lägsta samhällsklasserna, vilka också pressades hårdast av konjunktur
växlingarna. Dessutom stimulerade det ekonomiska systemet brottsligt 
beteende genom sin inneboende egoism — fri konkurrens och klass
kamp. Brottsligt beteende var enligt Bonger fullt normalt under sådana 
omständigheter.9 

Härnäst presenteras några av de mest kända teorierna om brottslig

5 Anttila-Törnudd 1973, s 29 
6 Sutherland 1960, s 117 ff, Gibbons 1970, s 86 ff 
7 Sutherland 1960, s 56 ff 
8 Ibid, s 53, Jansson 1964, s 105 
9 Jansson 1964, s 106 
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het, som anknyter till samhälle och samhällsförändring och som därför 
är användbara i det fortsatta resonemanget. De pekar på viktiga aspek
ter för beskrivning och analys av brottslighet i Västernorrlands län. 

Anomi, social kontroll och normer 

Begreppet anomi lanserades i slutet av 1800-talet av Emile Durkheim. 
Enligt Durkheim finns det två typer av mänskliga behov: de sociala och 
de fysiologiska. De fysiologiska behoven regleras automatiskt av männi
skans organiska byggnad. Detsamma gäller inte de sociala behoven t ex 
behov av makt och prestige, och för att hålla dessa inom rimliga gränser 
behövs det yttre kontroll. 

Individen lever i samhället i ett system av normer vilka hon lär sig 
att acceptera. Normalt finns en balans mellan människans önskemål och 
hennes möjlighet att tillfredsställa dem genom legalt handlande. Denna 
stabilitet tenderar dock att försvinna under ekonomiska kriser eller i ett 
starkt expanderande samhälle, vilket leder till att människan inte hinner 
anpassa sig utan får obegränsade behov. 

Enligt Durkheim kunde den ökade arbetsfördelningen i det indu
strialiserade samhället leda till ett läge av social desorganisation: mins
kad samordning mellan olika funktioner i samhället, minskad social soli
daritet samt konflikter mellan klasser. Ett sådant tillstånd inträffar när 
individerna tvingas in i nya positioner inom arbetsfördelningen, positio
ner som de inte behärskar. Kontakten sinsemellan är för liten för att det 
skulle kunna utvecklas ett system av gemensamma regler. När sådana 
regler saknas, arbetar människor mot varandra och resultaten blir »ano-
mi» — normlöshet.1 

De flesta teorierna om brottslighet betonar den sociala kontrollen 
när det gäller styrning av beteendet. Enligt Albert K Cohen är kontrol
len byggd kring två aspekter av mänsklig motivation: det mänskliga be
teendet har dels en impulsiv sida som är aggressiv och antisocial, dels en 
kontrollsida, något som styr impulserna. Vad det blir av handlingen är 
beroende på styrkan av impulsen och av kontrollen.2 

En norm definieras som en beteenderegel om hur medlemmarna i en 
grupp eller i ett samhälle skall handla och tycka, samt vilka egenskaper 
som är önskvärda hos medlemmarna. Sociala normer som gäller alla i ett 
samhälle kallas för ramnormer. Samhället består ofta av en mängd olika 
grupper: familjer, släktingar, arbetskamrater, religiösa eller politiska 
sammanslutningar osv. Ju mer komplicerat ett samhälle är desto fler 
grupper finns det och dessa grupper kan ha sina speciella normer, vilka 
kan vara mer eller mindre lika med ramnormerna.3 Individen föds enligt 
företrädarna för kontrollteorin i ett system av normer.4 Genom inlär

1 Taylor m fl 1973, s 67 ff. Jansson 1964, s 108 
2 Cohen 1966, s 48 ff 
3 Dahlström 1964, s 17 ff 
4 Hirschi 1968, s 16 ff 
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ning vid kontakt med andra människor formas beteendet, seder, tankar 
och relationer till andra människor. Vid inlärningen anses primärgrup
pen spela en stor roll eftersom den är den grupp som individen kom
mer mest i kontakt med. Oftast är det familjen som meddelar normer
na. Dessa överensstämmer i regel med de allmänna beteendereglerna i 
samhället, lagarna inkluderade. 

Varför finns då normer och vad beror det på att människor följer 
dessa normer? Man kan också fråga varför inte alla människor följer 
gruppens eller samhällets normer. Den sistnämnda frågan är utgångs
punkt för många undersökningar om brottslighet. Att individen följer 
dessa normer är beroende av den sociala kontrollen. Med denna menas 
de processer som verkar för social konformitet samt sanktionssystemet, 
dvs individens behov att vinna gruppens gillande och uppskattning eller 
för att undvika straff av olika slag. Den sociala kontroll som sker via pri
märgrupper kallas för informell social kontroll. Den kontroll som ser till 
att lagarna efterlevs kallas för formell social kontroll. Enligt kontroll
teorin är den främsta orsaken till avvikande beteende att individen haft 
svaga relationer med primärgruppen och inte internaliserat dess nor
mer.5 

Tillstånd av anomi och bristen på social kontroll har ofta sagts vara 
den grundläggande orsaken till brottsligheten. Den amerikanska socio
logen Robert K Merton utvecklade anomibegreppet i slutet av 1930-ta-
let i sin uppsats »Social Structure and Anomie». Enligt Merton består 
det organiserade sociala livet av två aspekter: den kulturella strukturen 
och den sociala strukturen. Den förstnämnda innehåller kulturellt defi
nierbara mål, önskningar och ambitioner som en människa har. Den so
ciala strukturen består av de institutionella medlen — tillfällen och möj
ligheter för individen att nå de kulturella målen med hjälp av legitima 
medel. Enligt Merton uppstår inte anomin på grund av att behoven blir 
obegränsade utan genom att det blir en konflikt mellan människans 
önskemål och de legitima sätten att uppnå dessa mål. Brottsligt beteen
de pressas fram då det uppstår en stor diskrepans. En sådan situation kan 
även uppstå under andra omständigheter än de som Durkheim anger, 
under ekonomiska kriser eller under industriell expansion. Samhället, 
speciellt det amerikanska, föreskriver enligt Merton, individer i alla 
samhällsklasser ambitionen att »lyckas» i materiellt hänseende. Indivi
den har olika positioner i samhället. Om nu en person har en målsätt
ning att t ex nå materiell framgång och saknar tillgång till de medel som 
krävs för att nå sina mål på grund av sin låga samhällsposition, försvagas 
dennes lojalitet. De lägsta socialgrupperna har naturligtvis de sämsta 
möjligheterna till behovstillfredsställelse. Detta gäller speciellt unga män 
i större städer, vilka då genom olagliga medel försöker nå sina mål.6 

5 Dahlström 1964, s 17 ff 
6 Merton 1938, s 238 ff 
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Dürkheims anomibegrepp är också implicit närvarande i de teorier 
som vill se den sociala desorganisationen i ett samhälle som den primära 
orsaken till brottslighet. Med social desorganisation menas ett tillstånd 
då samhällets regler inte har följts eller inte har kunnat följas, bristande 
sociala relationer och samarbete samt oförmåga att lösa gemensamma 
problem. Social desorganisation kan uppstå som en följd av avvikelser 
från de tidigare konstituerade reglerna eller målen i samhället. Avvikel
serna kan vara följden av yttre faktorer, t ex att samhället har råkat ut 
för en katastrof eller av inre faktorer t ex individerna saknar motivation 
att försöka lösa gemensamma problem eller att följa systemets regler.7 

Man kan tänka sig att nödår, krig eller jordbävning skulle tillfälligt 
orsaka ett tillstånd av social desorganisation vilket skulle medföra 
brottslighet, men i de fall man anser att en hög frekvens av normalavvi
kelser är ett kriterium på social desorganisation har man emellertid 
hamnat i cirkelresonemang, vilket också påpekas av Taylor m fl.8 

Differentiell association och delkulturer 

Begreppet »differentiell social organisation» används ibland om samhäl
len med många olika organisationer och »differentiell association» om 
individernas benägenhet att identifiera sig med olika grupper. Många av 
de sociologiska teorierna om orsaken till brottslighet går tillbaka till 
Edwin Sutherland och hans teori om differentiell association, som pre
senterades år 1939. Denna teori är egentligen en teori om inlärning. En
ligt Sutherland är det viktigt att förklara vilka kontakter en person har 
och varför han har dem. Beteenden och associationer har sin utgångs
punkt i den sociala organisationen i samhället. Enligt Sutherlands teori 
är kriminellt beteende inlärt i en kommunikationsprocess med andra 
människor huvudsakligen i små, intima grupper, på samma sätt som icke 
kriminellt beteende. Inlärningen inkluderar såväl teknik, attityder som 
motiv. »A person becomes delinquent because of an excess of defini
tions favourable to violation of law over definitions unfavourable to 
violation of law.» Sådana definitioner är inlärda i en normal inlärnings
process och hur effektiv inlärningen blir är beroende av gruppkontakter
nas varaktighet och intensitet antingen med en kriminell eller med en 
icke kriminell grupp.9 

Den kritik som riktats mot denna teori består i att den inte för
klarar varför det uppstått en kriminell grupp från början. Inte heller 
förklarar den hur en individ kommit i kontakt med en kriminell grupp 
och inte med en annan.1 

7 All ar dt 1964, s 47 ff 
8 Taylor m fl 1973, s 125 
9 Sutherland 1960, s 77 ff 
1 Jefferey 1958, s 537 
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Anomiteorin såsom Merton framställde den är också utgångspunk
ten för de forskare som vill se brottsligheten som ett resultat av en del
kultur. Med delkultur menas att det inom ett kulturellt system finns 
en annan kultur med avvikande värde- och normsystem. Det kan t ex 
vara en grupp av annat etniskt ursprung eller ett ungdomsgäng. Om so
cialiseringsprocessen sker i ett annat kulturellt system kommer indivi
dens normer åtminstone delvis att skilja sig från de legala normerna.2 

Cloward och Ohlin har försökt att förena anomiteorin och teorin 
om differentiell association. Skillnaden gentemot Mertons anomiteori 
består bl a i att de ser brottsligheten som ett kollektivt beteende hellre 
än ett individuellt.3 Sin teori kallar de för differentiella möjligheter 
och de vill se på individen i relation till både ett legitimt och ett illegi
timt system. Speciellt personer som kommer från slumområden har 
svårt att tillfredsställa sina behov på lagligt sätt och söker sig då lätt till 
en grupp där andra sätt är vanliga för att tillfredsställa behov. 

Albert K Cohen utvecklar en annan variant av brottsliga delkultu
rer. Han menar att dessa kulturer är en produkt av en konflikt mellan 
arbetar- och medelklasskulturen. I skolan hamnar de elever som kom
mer från arbetarklassen i konflikt mot medelklassens värderingar om 
vad som anses som framgång i livet samt livsstil. De hamnar då i ett lä
ge av »statusfrustration» och reagerar mot de normer som de inte kan 
leva upp till genom att hemfalla till ett brottsligt beteende.4 

Social reaktion och stämpling 

Anhängare till teorin om social reaktion och stämpling kallar lan 
Taylor m fl för sociologiska relativister.5 Deras infallsvinkel vid under
sökning av brottslighetens orsaker utgår från frågor »avvikande i för
hållande till vem?» eller »avvikande från vad?». De menar att vad som 
är avvikande för en person inte behöver vara avvikande för en annan. 
Det finns variationer i tid och rum. De menar också att den sociala 
kontrollen orsakar avvikande beteende och att ett beteende inte är av
vikande förrän någon stämplar det som avvikande. En social reaktion 
mot den som begår primär avvikelse kan leda till en varaktig avvikelse 
genom att individen börjar uppfatta sig själv som avvikande. Ställt på 
sin spets menar man att existensen av den sociala kontrollen produce
rar avvikande beteende. Brott kan med andra ord ses som ett resultat 
av polisens och rättssystemets arbete. 

Stämplingen eller stigmatiseringen orsakar då återfall i brott bero
ende på att t ex en fängelsevistelse skulle verka som ett stigma med 
självuppfyllande profetia: betraktar man en person som kriminell, blir 

2 Sellin 1938, s 186 ff, Jansson 1964,sll5ff, jfrTobias 1972 
3 Cloward-Ohlin 1960, s 150 ff 
4 Taylor m fl 1975, s 139 ff 
5 Ibid, s 140 
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han det.6 

Mångfaktorteorin 

Några forskare menar att det inte är möjligt att ha en generell krimino-
logisk teori om brottsligt beteende och att brottsligheten är en pro
dukt av många sammanhängande faktorer. Typiskt för dessa faktorer 
är att de är »negativa», t ex dålig uppväxtmiljö, ofullständiga familjer, 
dålig utbildning. Denna infallsvinkel har använts speciellt vid studier av 
enskilda fall. Vad man kommit fram till är att ett stort antal faktorer 
kan visa statistiska samband med brottslighet, men inte hur dessa fak
torer förhåller sig till varandra. Edwin Sutherland med flera påpekar 
därför att mångfaktorteorin inte är en teori som förklarar något utan 
att det är ett sätt att analysera brottsligheten.7 

3.2 Forskningsläge 

Den historiska forskningen om brottsligheten i Sverige är tämligen li
ten. Fängelsernas och fångvårdens utveckling har redan före sekelskif
tet behandlats av Siegfried Wieseigren och på 1960-talet av Torsten 
Eriksson.8 Historia om Långholmen, som har varit en av Sveriges mest 
kända centrala straffarbetsanstalter, har skrivits av Gunnar Rudstedt.9 

Den förste som systematiskt behandlat brottsvolymens förändringar 
och struktur i Sverige är antagligen Ludvig Widell. I statistisk tidsskrift 
år 1904 redogjorde han för utvecklingen av antalet sakfällda i olika 
brottstyper för perioden 1866—1904 med utgångspunkt från den offi
ciella brottsstatistiken. Förutom utvecklingen av enskilda brott redo
visade han de sakfälldas fördelning efter kön och ålder och brottens 
fördelning på landsbygd och stad. I ett annat studium gjorde han ock
så ett försök att kartlägga återfallsbrottsligheten med utgångspunkt 
från samma källa.1 

Av de nyare framställningar som berör brottsligheten i tidigare 
historiska skeden kan nämnas Anne-Marie Fällströms avhandling, i 
vilken hon behandlar brottsligheten i Göteborg under 1800-talets för
sta decennier. Hon fann bl a att i Göteborg var egendomsbrotten van
ligare än andra brott och de begicks ofta av kriminellt belastade perso
ner, av lösdrivare eller av de sämst ställda i samhället. Enligt henne var 
återfall i stöld mycket allmänt förekommande. Detta berodde på att 
de dömdas återanpassning i samhället var svår på grund av det dåva
rande straffsystemet, som använde skamstraff och kroppsstraff vilka 
hade en stämplingseffekt. Hon fann också att antalet tillgrepp sjönk 

6 Jfr Knutsson 1977 
7 Sutherland 1960, s 59 ff 
8 Wieseigren 1895, Eriksson 1967 
9 Rudstedt 1972 
1 Widell 1904 
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under högkonjunktur, men nedgången märktes mest i de lindrigare 
brotten.2 

De ekonomiska konjunkturernas inverkan på tillgreppsbrotten har 
varit ett ämne som intresserat flera forskare i Sverige, bl a Gösta Carls
son, Torun Hedlund-Nyström och Jan Sundin.3 Sundin har jämfört 
tillgreppsbrottens antal i olika svenska län mellan åren 1830—1920. 
Han fann att sambandet mellan tillgrepp och ekonomiska förhållanden 
var starkast i de län där jordbruket var den mest dominerande närings
grenen. I regioner där man hade tillgång till andra försörjningsmöjlig
heter, speciellt skogsbruk fanns det svagaste sambandet.4 

Andra svenska undersökningar om brottslighet som kan nämnas i 
detta sammanhang är från Sven Sperlings undersökning om våldsbrot
tens utveckling i Stockholm från 1840-talet och framåt. Han relaterar 
våldsbrottens utveckling till konflikter i samhället, relationer mellan o-
lika individer och grupper, och framförallt arbetarklassens roll i sam
manhanget.5 En annan intressant undersökning är Johannes Knutssons 
om kvinnobrottsligheten i Sverige 1857—1975 som den framgår i den 
svenska kriminalstatistiken. Utgångspunkt för honom är förhållandet 
mellan kvinnans förändrade sociala situation och hennes brottsliga be
teende.6 

Än så länge finns inga större undersökningar om brottslighet i 
samband med samhällsförändringar, som belyser utvecklingen av 
samtliga typer av brott och inte heller om vilka som straffas för dessa 
brott. Knut Sveri hävdar i en artikel där han relaterat brottslighet till 
samhällsstruktur, att i ett förindustriellt samhälle var våldsbrotten rela
tivt sett flera och egendomsbrotten färre än i ett industriellt samhäl
le7 I andra länder förekommer en livlig forskning om brottslighet i 
samband med samhällsförändring, framförallt i samband med industri
alisering och urbanisering. Eftersom denna forskning bjuder till jämfö
relser med brottslighet i Västernorrlands län kommer några av de vik
tigaste huvudlinjerna i denna forskning att redovisas här nedan. 

Relationen mellan urbanisering och kriminalitet har ansetts sta
tistiskt välkänd.8 Marshall B Clinards undersökning om sambandet 
mellan urbaniseringsprocessen och kriminellt beteende i Iowa, är klas
sisk i sammanhanget.9 Som utgångspunkt för undersökningen hade 
han en generell hypotes om att urbana miljöer hade vissa karakteristis
ka drag som opersonliga relationer, stor mobilitet och tillhörighet till 
många olika grupper. Enligt hans undersökning ökade egendoms

2 Fallström 1974 
3 Sveri 1970, Hedlund-Nyström 1975, Sundin 1976 
4 Sundin 1976, s 289 ff 
5 Sperlings 1976 
6 Knutsson 1979 
7 Sveri 1970 
8 Hurwitz-Christiansen 1971, s 421 ff 
9 Clinard 1942, s 202 ff 
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brottsligheten i samband med urbaniseringen. »Rurala brottslingar» 
var mer rörliga än icke brottslingar från samma område och begick 
brott utanför hemorten i anonyma situationer. Associationer med 
kriminella normer var också starkare i urbana miljöer än i rurala mil
jöer. Skillnader i relationen ålder - brottskarriär var beroende av hur 
urbaniserad miljö personen ifråga kom ifrån. Clinard menade också 
att rurala brottslingar hade en urban livsstil. 

Erik Monkkonen anknyter till Clinard i ett arbete om kriminali
tet och fattigdom i Columbus, Ohio, 1860—85. En av hans mest 
centrala hypoteser är att den rurala och den urbana migrationen samt 
förändringen från förindustriellt samhälle till industriellt ledde till en 
ökning av antalet kriminella och fattiga. Vissa etniska grupper och yr
kesgrupper klarade inte förändringen utan blev kriminella och fattiga. 
Han kom bl a fram till att stöld och urbanisering var korrelerade, 
men att det i regel inte var de allra fattigaste i samhället som begick 
brott — de var enligt Monkkonen alldeles för påpassade för att kunna 
ägna sig åt brottslig verksamhet. Han fann inte heller någon massiv 
ökning av kriminaliteten, däremot blev den mer varierande i samband 
med urbaniseringen.1 

Louis Chevalier som har undersökt brottslighet i 1800-talets 
Paris, hävdar att inflyttningsmiljön var av stor betydelse när det gäll
de människors benägenhet att begå brott. Arbetare flyttade in i nya 
områden, vilka präglades av fattigdom. De gamla bostadsområdena 
var mer välbärgade och där fanns inte heller brottslighet som i de nya 
områdena. Speciellt utsatta för brottslighet var områden med stark 
säsongsmigration, områden där kommunikationerna möttes. Enligt 
Chevalier medförde urbaniseringen att de kulturella rötterna i områ
det förstördes, därav brottsökning.2 

Howard Zehr har också varit inne på dessa tankar i sin studie om 
brottsligheten i Tyskland och Frankrike under 1800-talet. Han fann 
att när samhället blev mer »modernt» förändrades också brottsstruk
turen och brottsvolymen. I nya urbana områden ökade både våld och 
tillgrepp, men han observerade även, liksom Sveri när det gällde 
Sverige, att våldet speciellt det grövre våldet var relativt sett vanligare 
i det förindustriella samhället. Våldet blev också lindrigare med ti
den. Migration korrelerade med stölder. Med stigande levnadsstan
dard och framtidsförväntningar gick utvecklingen enligt Zehr bort 
från rurala traditioner mot modernt kriminellt beteende. Kriminalite
ten speglade det förändrade värde- och normsystemet, men inte ett 
tillstånd av normlöshet i urbana områden.3 

1 Monkkonen 1975 
2 Chevalier 1973, s 295 ff 
3 Zehr 1976 
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Liknande ståndpunkter intar också David Philips som undersökt 
brottsligheten i England i Black Country i samband med den industri
ella revolutionen. Enligt honom ökade då den registrerade brottslig
heten kraftigt, men denna ökning var nära förknippad med föränd
ringar inom polisväsendet och inom rättegångsförfarandet liksom vad 
som för tillfället definierades som kriminellt beteende. Men även om 
brottsligheten ökade i nya industrisamhällen framställer han dem 
som ganska lugna. Det var inte de allvarligaste brotten som ökade. 
Det fanns ingen större opposition mot det legala systemet och för det 
mesta respekterade befolkningen kriminallagen. De flesta brotten i 
dessa samhällen begicks av personer som tillhörde arbetarklassen men 
i regel respekterade även de lagarna. Misstänksamhet förekom dock 
mot polisen speciellt i de fall den användes mot strejkande. Arbeta
re var också misstänksamma mot de lagar som speciellt gynnade den 
välsituerade delen av befolkningen. De som begick brott i dessa sam
hällen var oftast vanliga människor med arbete och enligt Philips bara 
en mindre del av dem kunde betraktas tillhöra en »kriminell klass» i 
motsats till Tobias föreställning om brottslingarna i London.4 

Det är inte helt självklart att industrialiseringen och urbanisering
en medförde en brottsökning orsakad av samhällets »desorganisa
tion», anomi eller brist på informell social kontroll. På senare tid har 
forskare ifrågasatt brottsstatistikens tillförlitlighet som mätare på 
brottslighet i ett samhälle. Man har också fäst uppmärksamheten på 
straffsystemet i olika tider. Mot slutet av 1700-talet ägde en omfat
tande humanisering av strafflagen rum i hela Europa. Man avskaffade 
tortyr och grymma bestraffningsformer som mest använts för att sta
tuera exempel. Från den franska revolutionen och framåt blev dom
stolarnas verksamhet i Europa mer inriktad på straff. Målet var att 
anpassa människor att leva efter de befintliga lagarna och fängelse 
blev ett standardstraff. Denna förändring berodde enligt Foucault på 
att samhällets resurser hade krympt och befolkningen nonchalerade 
förordningarna. Det låg i statens intresse att brott mot egendom be
ivrades med eftertryck. Staten övertog kontrollen av brottslighet och 
också kontrollen av det vardagliga livet. Fängelsestraffens funktion 
skulle bli att behandla brottslingen så att han i fortsättningen levde 
efter de gällande reglerna.5 Fängelsesystemets införande har också 
sagts medföra att samhället kom att kontrollera och straffa kriminel
la effektivare än någonsin tidigare. »The transformation of criminal 
justice from the law of community to the law of the state amounted 
to nothing less than a judical revolution». Flera forskare menar också 
att kriminalstatistiken före denna revolution, före 1870, är mycket 
otillförlitlig.6 

4 Philips 1977. Jfr Tobias 1972 
5 Foucault 1975 
6 Lenman-Parker 1979, Soman 1979, Castan 1977 
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Det har alltså varit en gängse uppfattning att brottsligheten 
ökade vid övergång från ett agrart till ett industriellt samhälle. Det 
finns dock olika uppfattningar om orsakerna till denna ökning. Ett 
mycket vanligt sätt att förklara denna ökning har varit att urbana 
miljöer skilde sig markant från de agrara. Man poängterar rörligheten, 
anonymiteten och bristen på social kontroll. Detta medförde bl a 
anomi och frustration och de spärrar som tidigare hindrat människor 
att begå brott saknades. Därför ökade brottsligheten. De som begick 
brott i dessa miljöer har ansetts tillhöra de lägsta grupperna i samhäl
let och vara oftast arbetare, personer med urban livsstil eller personer 
som tillhörde andra etniska befolkningsgrupper än majoriteten av be
folkningen. 

Ett något annorlunda sätt att förklara brottsökningen är att en 
del av denna ökning var nära förknippad med faktorer som t ex en 
bättre organiserad poliskår, förändringar inom lagstiftningen och i 
hela det legala systemet. Kontrollen av kriminalitet försköts från 
det lokala samhället till staten. Denna förändring syns i kriminalsta
tistiken genom att antalet registrerade brott ökade. Därför kan man 
få den uppfattningen att brottsligheten skulle ha ökat, trots att 
mängden av kriminella handlingar kanske i verkligheten stannade på 
tidigare nivå. 

3.3 Fråges tällningar 

Målsättningen med denna avhandling är att undersöka brottslighet i 
Västernorrlands län under en omvälvande period. I denna region bör 
effekterna av samhällsförändringarna ha varit väl synliga med tanke 
på industrins kraftiga expansion, urbaniseringen och befolkningsrör
ligheten. 

Det är dock uppenbart att ingen av de tidigare redovisade teori
erna om brottslighetens orsaker förmår att förklara samtliga typer av 
brottsligt beteende, eftersom dessa kan vara så olika till sin karaktär 
t ex utevaro från rätten, tjuvjakt, fylleri, stöld, barnamord, dråp etc. 
Brottstyperna måste studeras för sig och förklaringarna är rimligen 
olika för olika brott. Teoriernas testbarhet är också begränsad när det 
gäller historiska undersökningar över brottsligheten, men liknande 
svårigheter möter även nutidsforskaren. 

Som vi sett har kriminaliteten minst tre viktiga aspekter: den 
psykologiska, sociologiska och den legala. Den sistnämnda innebär 
att brottsligheten även måste studeras utifrån det institutionella 
systemet. En statistisk ökning av kriminalitet kan nämligen också va
ra ett resultat av lagförändringar eller en förändring av rättspraxis. 

Det är dock ett vanligt antagande att det förindustriella samhäl
let karakteriserades av starka primära relationer: alla kände alla och 
den informella sociala kontrollen var stark. Individen accepterade 
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samhällets normer, vilket gjorde att brottsligheten var låg. Det ur
baniserade samhället karakteriserades av sekundära kontakter och 
svag informell kontroll. Detta skulle vara ett resultat av befolknings
ökningen i urbaniserade områden. Människor flyttar in och ut, iden
tifikationen av andras roller var svår på grund av att sysslorna blev 
många, sekulariseringsprocessen medverkade också till att normerna 
inte upplevdes så bindande som förr. Levnadsstandarden ökade 
kanske på sikt, men vissa grupper fick det svårt att anpassa sig i den 
nya miljön. Trångboddhet var vanlig på grund av den starka inflytt
ningen. Skillnaden mellan rika och fattiga märktes kanske också 
tydligare i urbaniserade områden än på landsbygden. I och med att 
samhället blev mer differentierat försköts kontrollen från familjen 
till olika institutioner och detta har ansetts som en av de mest fun
damentala förändringarna i samhället. 

Eftersom denna syn på urbaniseringens och industrialiseringens 
effekter är så allmän, får den utgöra den hypotetiska utgångspunk
ten för denna undersökning. Kommer brottsligheten som teorin för
utsätter att öka i Västernorrlands län under industrialiseringen och 
kan vi i så fall isolera de faktorer som bidragit till denna ökning? En
ligt hypotesen bör brottsligheten öka mest i de områden i länet 
som blev utpräglat industrialiserade och urbaniserade, mindre på 
landsbygden där jordbruk och binäringar var huvudsakliga näringar. 

Var det samtliga typer av brott som ökade eller ökade vissa 
typer av brottsliga beteenden medan andra minskade? Visade 
brottsstrukturen samma mönster i olika socio-ekonomiska miljöer 
eller var det så att i urbaniserade områden förekom vissa typer av 
brott och på landsbygden andra? Vilka begick dessa brott och utsat
tes för sanktioner? När samhället förändrades, var det samma kate
gori av människor som begick brott och arresterades fast för helt 
andra typer av brott än tidigare? Kan man överhuvudtaget särskilja 
den brottsliga gruppen från andra människor? Gjorde olika sociala 
grupper olika brott? Hur såg den kvinnliga brottsligheten ut i jämfö
relse med den manliga? Avslutningsvis berörs frågan hur det gick 
för personer som en gång arresterats. Hur stor var risken för åter
fall? Finns det belägg för talesättet »en gång tjuv — alltid tjuv»? Vil
ka var de som blev utslagna i det agrara samhället och i det urbana? 
Minskade utslagningen i samband med välståndsökningen? 
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II VÄSTERNORRLAND 1861 - 90 

Ett samhälle i omvandling 

Ännu i mitten av 1800-talet var Västernorrland ett utpräglat jord
brukslän, som låg ganska isolerat från landets centrala delar. Länet om
fattade hela landskapet Medelpad samt större delen av landskapet 
Ångermanland. Administrativt indelades länet i tre domsagor: Medel-
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pads, Södra Ångermanlands och Norra Ångermanlands domsaga. Dessa 
motsvarade fögderier med samma namn. Fögderierna bestod av tings
lag, 17 stycken år 1861. Varje tingslag innehöll ett varierande antal 
socknar som styrdes av lokala självstyrelseorgan. Det fanns två städer i 
länet, Sundsvall och Härnösand, och en köping, Örnsköldsvik.1 

Västernorrlands län var till sin storlek det femte i riket med en yta 
på 5,7 % av rikets. Befolkningen uppgick år 1851 till något över 
100 000 invånare, vilket var bara 2,9 % av rikets 3,5 miljoner invånare. 
Befolkningstätheten var låg, knappt fyra personer/km . Ändå hade 
den fördubblats under de senaste 60 åren. Bebyggelsen var koncentre
rad till kusten och de bördiga älvdalarna. Städerna var ännu små och 
hade tillsammans en befolkning som uppgick till drygt 6 000 invånar-
re.2 

1 Industrialisering och befolkningsutveckling 

Den industriella expansionen i Västernorrland var helt beroende av 
utvecklingen inom trävaruindustrin. Länet hade utmärkta förutsätt
ningar för trävaruindustri, eftersom ca 83 % av dess yta var täckt av 
produktiv skogsmark. Flera älvar sörjde för vattenkraften och de 
fungerade även som transportleder för timret. Vissa industritraditio
ner fanns inom järnindustrin, som lokaliserats dit på grund av riklig 
tillgång på skog.3 

Av betydelse för industrins utveckling var näringsfrihetens infö
rande i mitten av seklet. De sista svenska exporttullarna avskaffades 
år 1864. Långt större betydelse fick dock avskaffandet av de engelska 
importtullarna på sågade trävaror två år senare. Den snabbt expan
derande byggnads- och anläggningsindustrin i många europeiska länder 
skapade stor efterfrågan på sågade trävaror från Sverige, där de väster
norrländska skogarna ännu var tämligen outnyttjade.4 

Även ångans användning i sågverksindustrins tjänst var av stor be
tydelse. Sågverk kunde nu anläggas vid kusten med direkta skepp-
ningsmöjligheter. Den första ångsågen startade år 1849 i Sundsvalls
distriktet. Utvecklingen därefter gick snabbt. År 1862 hade antalet 
ångsågar vuxit till 12, år 1871 till 39, år 1880 till 73 och år 1890 till 
97. Samtidigt fanns det en icke obetydlig vattensågsindustri, som även 
den till en början gynnades av de fördelaktiga träkonjunkturerna.5 

Den tidiga industrialiseringen innebar inte en kraftig mekanisering 

1 Åslund 1878, s 15 
2 Emigrationsutredningen 1913, s 461 ff 
3 Se t ex Hjulström-Arpi-Lövgren 1955, Västernorrland I 1962, Tedebrand 1972 
4 Wik 1950, s 81 ff 
5 Västernorrland I 1962, s 212 ff 
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av produktionen, utan krävde mycket arbetskraft vid avverkningarna, 
flottningen, sorteringen, sågningen och lastningen. Arbetskraftsbeho
vet var mycket säsongbetonat med stark koncentration under sommar
halvåret under skeppningen, då sågverken var i full drift. Arbetsvand-
ringar, som hade en lång tradition i det svenska samhället, försåg 
skogsindustrin med arbetskraft. Till sågverken i Västemorrlands län 
sökte sig värmlänningar med skogsbrukstraditioner, dalkarlar, finnar 
från Österbotten och arbetare från andra norrländska län.6 

Tabell 1. Folkökningen i Västernorrlands län från 1851 till 1890. 
Födelseöverskott och omflyttningsresultat 

År Folkmängd Folk Födelse O m f l y t t n i n g s r e s u l t a t  
vid perio ökning över Netto Därav 
dens slut skott totalt Inrikes Utrikes 

1851-60 116908 17373 15889 + 1484 + 1559 - 75 
1861-70 134648 17740 15284 + 2456 + 3783 - 1327 
1871-80 169217 34569 26081 + 8488 + 9494 - 1006 
1881-90 208811 39594 34967 + 4627 + 9536 - 4909 

Källa: Emigrationsutredningen. Betänkande. 1913, s 463. Tab 180 

Folkökningen i länet var anmärkningsvärt hög. När rikets be
folkning mellan 1860—90 ökade med 24 %, uppgick befolkningstill
växten i Västernorrland till 79 %. Under 1860-talet var ökningen årli
gen ca 14 promille av medelfolkmängden. Bara Stockholms stad hade 
en större folkökning. I slutet av detta årtionde drabbades länet av dåli
ga skördar och missväxt, vilket satte sina spår i befolkningsutveckling
en i form av emigration och högre dödlighet. Födelseöverskottet sjönk 
i förhållande till den föregående 1 O-årsperioden.7 

Mellan år 1870 och 1880 var befolkningstillväxten ännu större. 
Folkökningen var årligen 20 promille av medelfolkmängden. Rikets 
medeltal var under 1870-talet knappt 9 promille och under 1880-talet 
knappt 5 promille av medelfolkmängden. Den stora folkökningen i 
Västernorrlands län var dock främst beroende av det stora födelse
överskottet och inte av inflyttningen. Äktenskapsfrekvensen steg och 
därmed också antalet barn. Inflyttningsöverskottet var dock större än 
födelseöverskottet i länets städer och i Sköns tingslag. I Skön låg 
Medelpads sågverkscentrum.8 Man bör även hålla i minnet att den of
ficiella statistiken inte redovisar säsongarbetare av vilka en del stanna
de i länet utan att mantalskriva sig. 

Den snabba industrialiseringen ledde också till en omfördelning av 
befolkningens ålders- och yrkesstruktur. Det stora födelseöverskottet 

6 Rosander 1967, Rondahl 1972, Wester 1977 
7 Emigrationsutredningen 1913, s 463 ff 
8 Ibid, s 463. Se även Tedebrand 1972, 1977 och Norberg 1978 
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och det faktum att inflyttarna oftast var unga, i barnproducerande 
åldrar, pressade ner befolkningens medelålder, speciellt på landsbyg
den. År 1860 var andelen personer över 15 år 66 % på landsbygden, 
70 % i städerna. Trettio år senare hade denna andel minskat på lands
bygden till 62 % och i städerna till 69 %.9 

Samhällsomvandlingen medförde att en ökande andel av befolk
ningen övergick till industrinäringar. Att beräkna antalet anställda 
inom industrin före 1896 är dock förenat med stora svårigheter. Före 
detta år räknades inte sågverken officiellt till industrin. Kvarnar och 
sågar tillhörde jordbruksnäringen och någon statistisk redovisning av 
dessa ägde inte rum.1 

Även om statistiken över antalet industriarbetare ej är fullständig, 
belyser den dock i grova drag den starka tillväxten av industriarbetare, 
framför allt inom sågverksnäringen i länet. Enligt Emigrationsutred
ningen livnärde sig år 1840 ännu drygt 88 % av länets befolkning av 
jordbruk med binäringar.2 Folkmängdstabeller från 1855 lämnar upp
gifter om antalet sysselsatta inom industrin i Västernorrland. Enligt 
dessa var det totala antalet arbetare inom denna näringsgren omkring 
1070 personer. Av dessa angavs 270 personer arbeta vid sågverk. Järn
bruken sysselsatte omkring 400, masugnar 65 och skeppsvarv ca 180 
personer.3 

I sina femårsberättelser för åren 1861—65 och 1871—75 lämnar, 
landshövdingen uppgifter om antalet arbetare vid de större sågverken 
i länet. För den föregående perioden anges ett årligt medeltal omkring 
2000 personer, för den senare perioden närmare 4000.4 

År 1896, enligt Kommerskollegii berättelse om fabriker och hant
verk, hade antalet arbetare som tillverkade sågade eller hyvlade varor 
stigit till 10 870. De flesta av dem arbetade på landsbygden, nämligen 
10 612 personer fördelade mellan 112 fabriker. I städerna var motsva
rande andel 258 personer i tre fabriker, vilket tydligt visar sågverksin
dustrins landsbygdskaraktär. I verkligheten måste sågverksindustrin ha 
gett arbete åt betydligt fler personer, eftersom skogsarbetare, tjänste
män och övriga anställda inte finns med i denna statistik. 

Enligt samma statistik fanns det sammanlagt 62 fabriker i länets 
städer med 838 arbetare. På landsbygden redovisas 272 fabriker med 
totalt 12 205 arbetare. Av länets arbetare fick med andra ord 89 % sin 
sysselsättning inom sågverksindustrin.5 

Sammanlagt sysselsatte industrin år 1900 32 % av alla yrkesutöva
re i länet. Motsvarande andel för riket var 29 %.6 

9 BiSOS. Befolkningsstatistik 1860—90 
1 Västernorrland I 1962, s 223 
2 Emigrationsutredningen 1913, s 649 
3 Folkmängdstabeller. 1855 
4 Femårsberättelser 1861—65 och 1871 — 75, s 9 och 26 
5 BiSOS. Fabriker och hantverk. 1896 
6 Emigrationsutredningen 1913, s 469 
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Trots att antalet arbetare inom industrin ökade kraftigt under se
nare delen av 1880-talet, livnärde sig ännu år 1900 ca 57 % av Väster
norrlands befolkning av jordbruk och boskapsskötsel.7 Utvecklingen 
inom jordbruket hade inte skett i samma takt som inom industrin. Un
der hela perioden var länet beroende av import av livsmedel. Detta till
sammans med folkökningen pressade upp livsmedelspriserna. I och 
med att industrin utvecklades och nya tätorter började växa fram, gick 
en del av jordbruksproduktionen till försäljning. På grund av de dåliga 
kommunikationerna var det huvudsakligen områden kring tätorter 
som kunde producera till avsalu i större skala. Distributionsmöjlighe
terna förbättrades under 1870- och 1880-talen då järnvägar och lands
vägar byggdes ut.8 Skogsbruket sågs bl a av landshövdingen som ett 
hinder för jordbrukets utveckling, eftersom många hellre tog syssel
sättning inom skogsavverkningarna på grund av den högre dagpenning
en där.9 

2 Urbanisering 

Ett typiskt drag för industrialiseringen i Västernorrland var att den in
te medförde storstadskoncentration utan dominerades av mindre ut
spridda samhällen. Svenska städer var överhuvudtaget små ännu i bör
jan av 1860-talet. Det fanns bara sex städer i landet som hade en be
folkning som översteg 10 000 invånare.1 Sundsvall och Härnösand ha
de tillsammans en befolkning på bara 7 671 invånare, vilket var 
knappt 7 % av länets befolkning. I slutet av perioden hade länets 
stadsbefolkning stigit till 19 004 personer, vilket utgjorde 9 % av läns
befolkningen.2 

Den svenska befolkningsstatistiken under 1800-talet redovisar bara 
fördelningen av befolkningen mellan landsbygd och städer. Eventuella 
tätorter på landsbygden redovisas ej. Folktätheten i Sundsvall var år 
1860 201 personer/km2 och i Härnösand 83/km2. Det fanns bara en 
socken som hade en folktäthet som var över 20/km2. Det var Skön 
med sina 38 personer/km2. Samtidigt fanns det stora arealer i länet 
med mycket gles befolkning. Stora delar av inlandets skogssocknar 
hade bara 1 person/km2.3 

Med sågverksindustrins expansion växte samhällen upp vid sågver
ken. Dessa var koncentrerade till tre områden. För det första Sunds
vallsdistriktet längs Medelpads kust, mellan Ljungans och Indalsälvens 

7 Emigrationsutredningen 1913, s 469 
8 Västernorrland I 1962, s 126 ff 
9 Femårsberättelser. 1861—65, s 5 
1 Emigrationsutredningen 1913, s 148 
2 BiSOS. Befolkningsstatistik 1860—90 
3 Ibid 
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älvmynningar, vilket utvecklade sig till ett av Europas största träindu
striområden. För det andra området kring Ångermanälvens nedre ådal 
i Härnösandsdistriktet och för det tredje socknarna runt Örnsköldsvik.4 

År 1890 var folktätheten i Sundsvall 598 personer/km2 och i 
Härnösand 150/km2. Sundsvallsdistriktets socknar hade blivit tätbe
byggda. Skön hade tätare befolkning än Härnösand med sina 240 in
vånare/km2. Alnön hade 74 och Timrå 46 personer/km2. Sammanlagt 
fanns det elva socknar där befolkningstätheten översteg 20 indivi
der/km2. Alla dessa hade en betydande industri.5 

3 Socioekonomiska miljöer i Västernorrland 

Att mäta industrialiseringsprocessen på länsnivå och på sockennivå är 
problematiskt. Det enklaste sättet att göra detta vore naturligtvis att 
utgå från antalet arbetare inom industrin. Sådan statistik saknas dock, 
vilket ovan påpekats. För denna studie behövs det ett mått på industri
aliseringsprocessen på länsplanet eftersom målsättningen är att relatera 
brottsutvecklingen i länet mot denna. Dessutom behövs det en be
skrivning av industrialiseringsprocessen på sockennivå för att i första 
hand kunna göra jämförelser med industrisocknar och jordbrukssock
nar. För enkelhetens skull används här befolkningsutvecklingen i länet 
som ett mått på industrins utveckling. Det har tidigare visats att be
folkningsutvecklingen i Västernorrland hängde intimt samman med 
industrialiseringsförloppet. 

För att kunna belysa befolkningsutvecklingen och omflyttningen 
mot bakgrund av det industriella förloppet i Västernorrland under pe
rioden 1875—1913, har Tedebrand gjort en sockenklassificering efter 
industrialiseringen av socknarna. Han delar socknarna i fyra kategorier, 
nämligen industrisocknar, jordbrukssocknar, jordbruksblandsocknar 
och bolagssocknar. Socknarna har klassificerats med utgångspunkt 
från den taxerade förmögenhetens fördelning på jordbruksfastighet 
och annan fastighet. Till grund för indelningen har legat de av emigra
tionsutredningen presenterade taxeringsvärdena för år 1906. Tätorts
bildningen som uppstod som resultat av industrialiseringen anses dock 
i stort ha varit färd igu t bild ad redan 1880.6 

Intresset kommer främst att koncentreras till industriområden 
kontra jordbruksområden och städer, för att vi skall få fram en så ren

4 Västernorrland I 1962, s 224 
5 BiS OS. Befolkningsstatistik 1890 
6 Tedebrand 1973, s 60 ff. Följande principer har använts vid indelningen: 

Industrisocknar — taxeringsvärdet av annan fastighet än jordbruk är över 35 % 
J ordbrukssocknar: 
a) Jordbruksblandsocknar — viss industriell verksamhet, taxeringsvärdet av annan 

fastighet än jordbruksfastighet är 20-35 % 
b) Jordbrukssocknar — taxeringsvärdet av annan fastighet än jordbruk är mindre 

än 20% 
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odlad bild som möjligt av sambanden mellan industrialisering och 
brottslighet. Den som begick ett brott dömdes vid underrätten inom 
det område där han eller hon begick brottet. Dessa områden kallades 
tingslag och de bestod av flera socknar, vilka ibland hade något avvi
kande näringsstruktur. De tingslag som var likartade har slagits sam
man till större grupper enligt följande: 

1 Städer: Sundsvall och Härnösand 

2 Industritingslag: Njurunda och Skön i Sundsvallsdistriktet. Sollef
teå, Boteå och Gudmundrå i Härnösandsdistriktet och Själevad i 
norra Ångermanland 

3 Jordbrukstingslag : 
Jordbruksbiand tingslag: Tuna, Ljustorp, Säbrå, Nora och Arnäs 
Jordbrukstingslag: Selånger och Nordingrå 
Bolagstingslag: Torp, Indal och Ramsele 

Av nedanstående tabell framgår tydligt hur nära förknippad be
folkningsutvecklingen var med den industriella utvecklingen. Befolk
ningen ökade mest i städer och industritingslag. Bolagstingslagen hade 
en snabbare befolkningstillväxt än både jordbruksblandtingslag och 
rena jordbrukstingslag. Den snabbaste befolkningsökningen i länet, 
25 % på tio år, ägde rum på 1870-talet. Störst var den i städer och i 
industritingslag, där ökningen var omkring 40 % under motsvarande 
tid. 

Tabell 2. Folkmängd och folkökning i Västernorrlands socioekonomi-
ska huvudområden vart tionde år från I860 till 1890 

T ingslagstyp 1860 ökn % 1870 ökn % 1880 ökn % 1890 ökn % 
60/70 70/80 80/90 60/90 

Industri 35002 20,1 42039 3 7,0 57608 35,8 78208 123,4 
Jordbruk: 73996 11,4 82447 17,8 97101 14,9 111551 50,8 

Jordbr bland 43623 9,9 47943 16,4 55805 15,3 64364 47,5 
Jordbruk 9855 2,8 10134 7,9 10931 9,1 11931 21,1 
Bolag 20513 18,8 24370 24,6 30365 16,1 35256 71,9 

Städer: 7671 31,8 10112 43,3 14486 31,2 19004 147,7 
Härnösand 3239 14,4 3707 44,9 5370 7,8 5789 78,7 
Sundsvall 4432 44,5 6405 42,3 9116 45,0 13215 198,2 

Hela länet 116669 15,4 134598 25,7 169195 23,4 208763 78,9 

Källa: BiSOS. Befolkningsstatistik 1890. III. Tab. 1.22 

c) Bolagssocknar — de av jordbrukssocknar där trävaruindustrin år 1900 hade 1/3 
mer av den enskilt ägda jorden 

Det är dock inte alltid klart att annan fastighet är lika med fastighet disponibel för indu
striell verksamhet. Detta har påpekats av Hans Norman 1973, s 263. Följande socknar bör en
ligt Norman hellre betraktas som jordbrukssocknar: Borgsjö, Tuna, Ed, Långsele och Hemsö. I 
sockenklassificeringen har hänsyn tagits till detta påpekande och de nämnda socknarna har 
överförts till jordbrukssocknar. 
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3.1 Städer 

Sundsvall7 

Ännu i mitten av 1800-talet var Sundsvall en agrar köpstad som skilde 
sig från den omgivande landsbygden genom att stadsnäringarna var för
hållandevis starkt företrädda. Hantverkare utgjorde den dominerande 
yrkesgruppen och deras andel var 23 % av befolkningen. Anställda i 
allmän tjänst var drygt 11 % och handel och gästgiveriverksamhet sys
selsatte 12 %. Dessutom var ca 11 % fiskare och drygt 14 % sjömän.8 

Stadens befolkning uppgick år 1861 till 4432 invånare.9 Bebyggel
sen bestod av en- och tvåvånings trähus. Det fanns få stenbyggnader 
frånsett kyrkan, som låg mitt i staden, och stadshuset. År 1863 var an
talet gårdar i staden 449 och antalet tomter 401. Dessutom fanns det 
ett femtiotal magasins- och trädgårdstomter. Tomterna var små och 
gårdarna trånga. Man skilde mellan »västerstaden» och »österstaden». 
Österstaden låg på sjösidan om kyrkan och där fanns de flesta offentli
ga byggnaderna, Stortorget och stadshuset. Där låg också ångbåtsham
nen och järnvägsstationen. Området väst på stan var ännu på 1880-ta-
let ett gytter av trähus och smala prång och hemsöktes ofta av epide
mier. I 1880-talets slut bodde där ca 1600 personer. Till 1890 hade he
la stadens befolkning vuxit till 13 215 invånare.1 Detta innebar en 
folkökning med 198 % på trettio år. 

Förutsättningen för stadens tillväxt var träindustrin i omgiv
ningarna. Den gynnade affärsverksamhet, skeppsbyggen, sjöfart och 
stuveriverksamhet. Redan 1863 anlöpte nära 450 fartyg Sundsvall och 
under 1870- och 1880-talen var det drygt 1000 inkommande och av
gående fartyg årligen. Som exempel på den livliga sjöfarten kan också 
nämnas att 1884 passerades Brämöfyr under ett dygn av ca 80 fartyg 
på väg till Sundsvall eller dess omnejd. Staden hade egen handelsflotta 
som år 1878 bestod av 110 fartyg. Av dessa var många byggda inom 
området. Tulluppbörden i Sundsvall visar tydligt sjöfartens växande 
betydelse. År 1870 var tulluppbörden 203 338 kr, år 1875 334 717 kr 
och år 1880 och 1885 623 455 respektive 904 820 kr.2 

Det fanns inga sågverk inne i själva staden. Däremot fanns det ång-
kvarnar, färgerier, boktryckerier, bryggerier och ett gjuteri. Det lantli
ga inslaget fanns dock kvar länge och ännu i början av 1880-talet fanns 
det i staden 133 häststall, 83 fähus och 106 stior. År 1880 vari Sunds
vall drygt 3 % sysselsatta inom jordbruket, industrin sysselsatte 26 %, 

7 Framställningen bygger på Nilsson 1940, passim, där inga andra hänvisningar ges 
8 Hjulström 1950, s 288 ff 
9 BiSOS. Befolkningsstatistik 1861 
1 Ibid. 1890 
2 Nilsson 1940, s 489 

30 



handel 30 %, förvaltning och skolor 6 %. Andelen tjänstehjon och o-
specificerade arbetare var 35 %.3 

Staden var också första anhalt för många av dem som kom till lä
net för att söka arbete inom industrin. Det har beräknats att under 
1870-talets högkonjunkturår vistades i Sundsvall omkring 3000 perso
ner utöver dem som var skrivna där.4 När folkmängden ökade blev 
bostadsbristen besvärande. Markpriserna steg inne i staden och mindre 
bemedlade tvingades att flytta till utkanterna. Följden måste ha blivit 
en tydlig social differentiering. Ännu tydligare bör detta ha varit i det 
Sundsvall som byggdes upp efter stadsbranden 1888. 

Den stora folkökningen medförde även andra sociala problem än 
bostadsbrist och ökade levnadskostnader. Redan i början av 1860-talet 
påtalas i stadsfullmäktige en ökad oordning i staden. Som orsak anges 
de många ölkrogarna och det stora antalet främmande människor. 
Ordningsmakten bestod då av fyra poliskonstaplar och en stadsfiskal. 
Detta ansågs vara alldeles för litet och med tiden ökades polisernas an
tal. Under 1860-talet fanns det också speciella nattpatruller som hade 
hand om branduppsynen, men som även fungerade som ordningsvak
ter. Dessa tillhörde inte det officiella ordningsväsendet utan var utsän
da av stadens borgare. Det fanns även särskilda kvartersmän som var 
utsedda av invånarna i staden. Dessa hade till uppgift att vaka över 
ordningen i sina kvarter, ha tillsyn över försvarslösa personer, närvara 
vid mantalskrivningen och ha uppsikt över inflyttade personer som an
sågs komma fattigvården till last. Enligt en lista över stadens fattiga i 
slutet av 1860-talet, som gjordes med hjälp av dessa kvartersmän, 
framgår att det fanns 830 fattiga i staden. Av dessa var 469 barn, 242 
kvinnor och 119 män. Endast 110 av dessa var födda inom staden. 
Fattigdomen var alltså ganska vanlig, ca 13 % av befolkningen räkna
des som fattiga. 

Sundsvalls problem växte med folkökningen. I stadens fullmäktige 
restes krav på förbättring av polisväsendet. Från 1871 fick polisen uni
form och kom därmed att skiljas från den civila befolkningen. Antalet 
poliser ökades också. År 1874 fanns det en poliskommissarie, åtta or
dinarie konstaplar och sex extra konstaplar. Framför allt under skepp-
ningssäsongen ansågs förhållandena vara besvärliga. Det fanns närmare 
100 ölutskänkningsställen i staden och dessa ansågs vara orsaken till 
dryckenskap och slagsmål som förekom ofta. Det anges också att det 
fanns omkring 100 prostituerade kvinnor i staden och ett stort antal 
f d straffade. 

Det gamla Sundsvall försvann vid branden midsommardagen 1888. 
Då var också de bästa konjunkturerna inom träindustrin över. Sunds
valls befolkning fortsatte dock att växa kraftigt ett par år till. Stadens 

3 SCB. Primärmaterial till folkräkningarna (1880). Beräkningen gjord av S Gaunitz som har 
överlämnat sina excerpter till mitt förfogande 

4 Åslund 1878, s 271. Jfr Norberg 1975,1979 
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återuppbyggnad erbjöd många arbetstillfällen och detta gjorde att den 
största befolkningstillväxten under 1861 — 1890 skedde just under den 
sista femårsperioden.5 Invånarantalet ökade då med 2490 personer. 
Från 1890 vände utvecklingen inom träindustrin och under de följan
de åren blev tillväxten mycket blygsam i förhållande till den tidigare 
30-årsperioden. 

Härnösand 

Bebyggelsen i Härnösand bestod i början av 1860-talet av envåningsträ-
hus. Antalet gårdstomter var 276 och dessutom fanns det nära 200 
bod- och magasinstomter. Till gårdarna hörde ladugårdar, stall och 
trädgård. Gatorna var smala och krokiga. Stadsbilden präglades av ha
vet, kajen och de många sjöbodarna längs stranden. Härnösand hade 
ett utmärkt hamnläge. Den huvudsakliga näringen för härnösandsbor 
hade tidigare varit fiske. Staden var dessutom ett centrum för Ånger
manlands lanthandel. I samband med industrins expansion förlorade 
fisket sin forna betydelse och lanthandeln övertogs av Sollefteå och 
Örnsköldsvik.6 

Liksom i Sundsvall, medförde även i Härnösand skogsindustrins ut
veckling och läget vid havet att sjöfarten stimulerades. Härnösand kom 
en tid att tillhöra landets främsta sjöfartsorter. År 1877 var omkring 
100 fartyg registrerade i området. Härnösands tullinkomster var dock 
betydligt lägre än Sundsvalls, under 1870-och 1880-talen 4—6 gånger 
lägre.7 Sågverken låg mera utspridda i förhållande till staden än i 
Sundsvall. De flesta sågverken låg längre upp i inlandet vid Ångerman
älven. Det industriella inslaget borde därför varit mindre påtagligt i 
Härnösand än i Sundsvall. De fabriker som fanns i själva staden i slutet 
av 1870-talet var en mekanisk verkstad, en tobaksfabrik och ett bryg
geri.8 Härnösand var främst ett administrativt centrum med länsresi
dens och biskopssäte. Staden hade också många skolor och utbild
ningsanstalter t ex folkskollärarseminarium, navigationsskola och döv-
stumsinstitut.9 

Stadens befolkning växte under perioden från 3239 till 5789 invå
nare.1 Ökningen var 77 % och således något lägre än länets genom
snitt. Den snabbaste ökningen sammanföll med 1870-talets goda trä
konjunkturer. Befolkningens åldersstruktur pekar också på att Härnö
sand hade en annorlunda karaktär än Sundsvall. Medan andelen perso
ner i åldersklasserna under 15 år ökade i Sundsvall under senare hälf
ten av 1800-talet, var befolkningens åldersfördelning relativt konstant 

5 Jfr tabell 2 
6 Ahnlund-Carlgren 1923, passim 
7 Nilsson 1940, s 489 
8 Åslund 1878, s 90 
9 Ibid, s 90 ff 
1 Se tabell 2 
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i Härnösand.2 

3.2 Industrisocknar 

Industrisocknarna i Västernorrland låg huvudsakligen i Sundsvalls
distriktet i Medelpad och i Ådalen i Ångermanland. Det mest industri
aliserade området var Sundsvallsdistriktet med socknarna Skön, 
Timrå, Alnö och Njurunda där sågverken låg tätt. Av Ådalens socknar i 
Härnösandsdistriktet var Högsjö, Gudmundrå, Ytterlännäs, Överlännäs 
och Sollefteå industrialiserade. I norra Ångermanland räknas som in
dustrisocken även Själevad som innefattade köpingen Örnsköldsvik. 

Dessa socknars folkmängd steg från 1860 till 1890 med 135 % och 
hade det sistnämnda året nära 35 % av länets befolkning. Stora inflytt
ningsvinster gjordes under 1870—78, 1880, 1882—83 och 1887—89, 
år som i stort sammanföll med högkonjunkturerna.3 En stor del av in
flyttningen bestod av långdistansflyttning, vilken medförde att antalet 
personer med främmande härkomst ökade. Många inflyttare kom från 
Värmland, Dalarna och Svealand. Omkring 5 % av inflyttarna kom 
från främmande länder och majoriteten av dessa från Finland. Flerta
let av länets industrisocknar hade enligt 1890 års folkräkning 30—40 % 
invånare som var födda utanför länet, Sundsvallsdistriktet ända upp 
t i l l  5 2 % 4  

Tätortsbildningen var kraftigast inom Sundsvallsdistriktet, som 
mer än fyrdubblade sin befolkning under denna tid. Inom detta di
strikt var urbaniseringen intensivast i Skön och där uppstod flera tät
bebyggda områden t ex Skönsmon och Gångviken. Den snabba urbani
seringen medförde att andelen personer som arbetade inom jordbruket 
minskade och var år 1890 så låg som 36,5 % i Sundsvallsdistriktet. 
Speciellt i Skön dominerade industriarbetarna.5 

De fast anställda arbetarna bodde vid sågverken i samhällen som 
var patriarkaliskt ordnade enligt liknande mönster som hade före
kommit vid järnbruken. En del av arbetarlönen bestod av naturaför
måner. Sågverksägaren höll arbetarfamiljen med små bostäder, sjuk
vård och pension. I samhället kunde det finnas egna affärer och egen 
skola. Till bostäderna hörde en bit jord där familjerna odlade potatis 
och andra grödor, vilka utgjorde en viktig del av försörjningen.6 

I och med att arbetarbefolkningen ökade vid sågverken uppstod i 
närheten av dessa s k komplementsamhällen. I inflyttningen hit före
kom också en rad andra kategorier såsom handelsmän, hantverkare 
och andra. Vid sågverken byggdes kasernliknande byggnader för inhys-

2 BiSOS. Befolkningsstatistik 1860—90 
3 Tedebrand 1973, s 86. I in dus tri tingslag är ökningen något mindre på grund av att i dem 

kan även ingå någon socken som inte uppfyller kriterierna för industrisocknar. Jfr tab 2 
4 Ibid, s 115 ff 
5 Tedebrand 1977, Norberg 1979 
6 För miljöbeskrivningar se t ex Olsson 1949, Sågverksminnen 1948 
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ning av arbetare där trångboddheten var påtaglig. Speciellt ont om 
bostadsutrymme var det under sommarmånaderna då sågverken inva
derades av s k lösarbetare. De brukade komma på våren då dubbla 
skift erbjöd många arbetstillfällen och de bodde i tillfälliga logement, 
antingen vid sågverken eller i bygden runtomkring.7 Dessa lösarbeta
re skilde sig från fasta arbetare genom att de ofta saknade familjer. 
De brukade inte heller mantal- eller kyrkoskriva sig på orten, vilket 
måste ha medfört att kontrollmöjligheterna från samhällets sida för
svårades när det gällde dessa grupper.8 

Många arbetarminnen talar om att förhållandena i sågverkssam
hällena tidvis kunde vara mycket oroliga. Detta förhållande tas också 
upp av landshövdingen i femårsberättelserna, där han utpekar speci
ellt Skönsmons samhälle utanför Sundsvall. Dryckenskap, våld och 
äktenskapsbrott var vanliga enligt honom och orsaken var de många 
säsongarbetare som fanns på platsen. Många av dessa stannade dess
utom kvar på orten flera år utan att bry sig om att mantalskriva sig.9 

Sågverksindustrin var också konjunkturkänslig och spekulativ. I 
slutet av 1870-talet minskade efterfrågan på trävaror som en följd av 
en internationell kris. Priserna föll. Detta ledde till att det förekom 
arbetslöshet vid sågverken och dessutom sänktes arbetslönerna våren 
1879. Detta ledde till landets första stora strejk. I denna deltog drygt 
5000 arbetare från Sundsvallsdistriktet.1 

Hur förändrades människors villkor och levnadssätt i dessa sam
hällen i förhållande till de agrara samhällena? Det finns några studier 
om hur samhällets befolkningsstruktur och sociala förhållanden för
ändrades under denna period i Sundsvallsdistriktet.2 Man har bl a un
dersökt vilken roll och funktion familjen hade i dessa socknar. Tede-
brand har bl a funnit att ett väsentligt drag i inflyttningen till distrik
tet var, att kvarboendegraden inom området var överraskande hög. 
Familjebildningen var också omfattande och därför var födelseöver
skottet högt. Man levde huvudsakligen i kärnfamiljer. Tregenerations-
familjer var sällsynta. Inneboendesystemet var också ovanligt frånsett 
sommarmånaderna. Männen arbetade inom industrin, kvinnorna stan
nade hemma och hade liknande uppgifter som inom jordbruket.3 

Den starka familjebildningen som finns enligt kyrkobokföringens 
uppgifter om Sundsvallsdistriktets befolkning ger med andra ord en 
överraskande lugn bild av dessa samhällen. De är samhällen med en 
stark informell social kontroll utövad av familjen. Denna bild kan 
delvis vara missvisande eftersom den gäller enbart den fasta delen av 
befolkningen. Säsongarbetare och personer som bodde i området 

7 Land och stad 1975, s 148 ff 
8 Femårsberättelser 1871—75, s 7 
9 Ibid. Jfr Norberg. 1975, 1978 
1 Björklund 1976, Norberg 1979 
2 Tedebrand 1977, Åkerman-Norberg 1975 
3 Norberg-Åkerman 1975 
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utan att mantalskriva sig var många. Deras familjebildning och lev
nadssätt avvek kanske markant från de fast anställdas och välanpas
sade individernas i det nya samhället. 

Ångermanländska industrisamhällen bör ha skilt sig en del från 
Sundsvallsdistriktets. Dels låg sågverken mer utspridda, dels långt 
från kusten och städerna. Både Örnsköldsvik och Sollefteå bildade 
mindre lokala centra för affärsverksamheten. Sågverkscentrum låg i 
Gudmundrå som även hade egen tullstation. Flertalet av ådalens in
dustrisocknar hade dessutom järnbruk eller masugnar. På grund av 
att de ångermanländska socknarna låg en bit in i landet medförde 
detta att arbetskraftens rekrytering till industrin huvudsakligen 
täcktes från omliggande byar. Lösarbetarnas antal var betydligt 
mindre än i Sundsvallsdistriktet.4 

3.3 J ordbrukssocknar 

Jordbrukssocknarna i Västernorrland kunde vara ganska olika till 
sin karaktär. Jordbrukets inriktning och omfattning var beroende av 
det geografiska läget. I länets inre delar, i socknarna Resele, Nätra 
och Torp, var den odlade ytan två procent eller mindre. Motsvaran
de areal i t ex Selånger och Nora var 10—15 %.5 Jordbrukets avkast
ning var låg i hela länet och till jordbruket hörde en mängd bisyssel-
sättningar som skogsavverkning, försäljning av skogsprodukter, 
flottning, körslor, jakt och fiske. 

Jordbrukssocknar fanns i närheten av sågverksdistrikten. Vid si
dan av jordbruket hade dessa socknar industriella anläggningar i nå
gon form t ex ångsågar, vattensågar, lastageplatser, järnverk och lik
nande. Industrin var dock för liten ur arbetsmarknadssynpunkt och 
därför var befolkningstillväxten betydligt lägre än i industrisocknar
na nämligen 43 % mot industrisocknarnas 134 %. 

Jordbrukssocknarna hade den minsta folkökningen i länet. I 
jordbrukstingslagen stannade den vid ca 20 %. Selånger och Sättna 
låg i närheten av Sundsvallsdistriktet, vilket bidrog till att handeln 
med jordbruks- och skogsprodukter fick ett uppsving. I Ångerman
ländska kustsocknar var fisket en viktig binäring till jordbruket. 
Framförallt i norra Ångermanland var utvecklingen mycket långsam 
i jordbrukssocknarna. Nordingrå tingslag som huvudsakligen var 
jordbruksbygd med fiskarinslag ger en bild av ett stillastående sam
hälle. Det var det enda av länets tingslag som hade vikande befolk
ningsunderlag. Andelen personer som var över 15 år ökade där un
der sista hälften av 1800-talet.7 

4 Femårsberättelser, Åslund 1878 
5 Emigrationsutredningen, s 469 
6 Tedebrand 1973, s 88. Tab 2 
7 BiSOS. Befolkningsstatistik. 1855 och 1900 
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Inom jordbrukssocknarna var också antalet personer som var föd
da utanför länet lägre än i de andra socken typerna, år 1890 bara 15 % 
av befolkningen. In- och utflyttningen i dessa socknar tog i stort sett 
ut varandra och var mycket beroende av konjunkturerna inom indu
strin. Under goda konjunkturer flyttade många från dessa områden till 
industridistrikten för att arbeta. När tiderna blev sämre, återvände de 
till sina hembygder. 

Bolagssocknarna var ursprungligen inlandets glesbebyggda skogs
socknar. Dessa områden beboddes av nybyggare, men jordbruket hade 
ytterst små möjligheter där eftersom jorden var frostkänslig. Därför 
var befolkningens ekonomi i stor utsträckning beroende av trävarukon-
junkturerna och skogsavverkningarna hade stor betydelse för arbetstill
fällena. Före 1870 upplevde dessa socknar en nästan lika kraftig be
folkningstillväxt som länets industrisocknar. Liksom i industrisock
narna var även där andelen personer som hade flyttat från andra län 
ganska stor. Efter 1870 var folkökningen svagare än i industrisocknar
na. Befolkningstillväxten var störst i perifera områden. Däremot växte 
områden som låg i närheten av industridistrikten mindre.9 

3.4 Sammanfattning 

Två karakteristiska drag för utvecklingen i Västernorrlands län är up
penbara. Dels hade länet en snabbt expanderande industri, vilket med
förde en befolkningstillväxt, urbanisering, migration och omfördelning 
av befolkningens ålders- och yrkesstruktur, dels en relativt stillaståen
de jordbrukssektor. Detta faktum erbjuder utmärkta möjligheter att 
studera sambandet brott och samhällsförändring samtidigt i olika so-
cioekonomiska miljöer i länet. De samhällen som uppstod vid industri
aliseringen bör ha skilt sig från de agrara. Människorna bodde annor
lunda, livnärde sig med andra sysslor och hade den växande statsap
paraten närmare inpå sig. Vad som är speciellt intressant i detta sam
manhang är om och i så fall i vilken omfattning, dessa förändringar 
medförde att en ny samhällstyp uppstod med andra normer, attityder 
och en annan typ av social kontroll. 

8 Tedebrand 1973, s 88 
9 Ibid, s 76 och 115, jfr Rolen 1979 
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III BROTTSLIGHET OCH SAMHÄLLSOMVANDLING 

1 Den rättsliga bakgrunden 

De brottsliga beteendena definierades i lagen. Till och med år 1864 var 
den gällande strafflagen i Sverige från år 1734, men denna lag hade 
genomgått många förändringar. Straffbeskrivningarna var från början 
mycket summariska och lämnade stort spelrum för domstolarnas god
tycke. Straffsystemet byggde på dödsstraff, spöstraff, skamstraff och 
liknande straff. Frihetsstraffen intog ingen central plats i lagen i 
men kom att användas mer och mer genom omvandlingsstraffen. 

Under upplysningstiden utformades straffrätten i modernare rikt
ning. Upplysningsidéerna påverkade lagen så att straffen stod mer i 
proportion till brotten och dödsstraffen avskaffades för ett stort antal 
brott. Man ökade också användandet av frihetsstraff i stället för 
kropps- och skamstraff.1 

På 1850-talet och i början av 1860-talet gjordes ytterligare ett an
tal partiella reformer i strafflagen och brottstyperna fick en mer tids
enlig utformning. År 1855 avskaffades spö- och risstraffen, vilka stred 
mot tidens humanitära strömningar. Samma år avskaffades också det 
skamstraff som kallades kyrkoplikt.2 Fängelse »vid vatten och bröd» 
ersatte spöstraffet och kvarstod som omvandlingsstraff till böter till 
år 1884, då detta sista kroppsstraff försvann. År 1864 avskaffades 
också straff arterna »landsförvisning» och »ärans förlust». Alla reformer 
medtogs sedan i 1864 års strafflag som började tillämpas från år 1865. 
Enligt denna lag var huvudstraffen dödsstraff, straffarbete, fängelse el
ler böter.3 

Mellan år 1865 och 1890 förekom inga större förändringar i straff
lagen. Däremot tillkom en mängd nya förordningar och äldre förord
ningar fick en mer tidsenlig form. Dessa reglerade livet för människor
na och ökade deras möjligheter att komma i konflikt med lagen. Såda
na förordningar var t ex lagen från 1885 angående lösdrivarnas be
handling, vilken ersatte den tidigare förordningen från 1864, förord
ningen angående försäljning av brännvin och andra sprithaltiga dryc
ker, också den från 1885. Detsamma gäller 1841 års förordning mot 
fylleri och dryckenskap som förändrades år 1864 och år 1885. Även 
ordningsstadgan för rikets städer från 1868, byggnadsstadgan för ri
kets städer och brandstadgan, vilka var från 1874, utgör exempel på 
nya regler.4 

1 Agge 1967, s 80 ff 
2 Till 1855 utestängdes man från nattvarden om man hade begått vissa brott, t ex till

greppsbrott och sedlighetsbrott. Kyrkoupptagningen skedde efter att personen i fråga lät 
sig förhöras och avlösas av prästen i två eller tre vittnens närvaro. Strafflagen 1862, 2:20 

3 Agge 1967, s 85 ff 
4 Jfr Sveriges rikes lag 1864 och 1890 
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Frihetsberövandet som strafform hade gamla anor. Det började få 
betydelse redan på 1500-talet, även om andra strafformer användes 
mera. Första straffarbetsstraffet som hade fångens förbättring som 
mål, förekom i slutet av 1500-talet i Holland men var en lokal före
teelse. Tanken var att den dömdes brottsliga vilja skulle brytas ned 
genom hårt arbete och under sträng tukt, därav ordet tukthus.5 I 
Sverige framkallade lösdriveriet och tiggeriet planerna på en tukthus
institution. I barn- och tukthusförordningen från år 1624 bestämdes 
att varje stad och provins skulle ha ett barnhus för föräldralösa barn 
samt tukthus för vuxna lösdrivare. Det enda tukthus som kom till 
stånd var en kombinerad barnuppfostrings-, tvångsarbets- och straff
anstalt på Gråmunkeholmen i Stockholm.6 För att förebygga lösdri
veriet och skaffa manskap till krigsmakten beslutades år 1635 att var
je karl eller dräng, som inte var självsutten eller hade en ordentlig 
tjänst, skulle göra krigstjänst. Enligt 1686 års stadga om tjänstefolk 
och legohjon skulle de försvarslösa sändas till konungens slott, fäst
ning eller ladugård för att arbeta. Något senare utbyttes ladugård mot 
något av länens bergverk.7 

Under 1600-talets två sista decennier förekom svåra nödår och 
antalet lösdrivare och tiggare ökade. För att lösa problemet skulle ett 
arbets-, rasp- och spinnhus inrättas i Stockholm, dit försvarslösa skul
le förpassas. Denna anläggning ersatte det gamla tukthuset, som hade 
omvandlats till ett straffängelse för enbart kvinnor.8 

År 1634 genomfördes en administrativ indelning av riket i 23 län 
med en landshövding som kungens befallningshavande. Residenssta
den blev därefter den huvudsakliga platsen för fångförvar: länsfängel
serna uppstod. Under 1600-talets senare del blev fängelserna över
fyllda på grund av omvandlingsstraffen, dvs man utdömde fängelse
straff i stället för kroppsstraff, skamstraff eller böter. Då uppstod frå
gan vad man skulle göra med de grövre brottslingarna i fängelserna. I 
gränsprovinserna höll man på med fästningsarbeten. Där behövdes ar
betskraft och fr o m 1670-talet började man grunda fängelser i an
slutning till fästningar.9 Före mitten av 1800-talet hade frihetsstraf
fen i regel verkställts i gemensamhetsanläggningar, där fångarna sam
manfördes utan urskiljning, vilket ofta ledde till att förhållandena i 
fängelserna var bedrövliga. Omkring 1800 hade kväkarna i Philadel
phia och Pennsylvania funnit ett nytt system för behandling av fång
ar, det s k cellsystemet. Man skulle fostra fången till ett laglydigt liv 
genom att fullständigt skilja honom eller henne från andra fångar. 
Cellstraffsidén spred sig till Sverige, där man år 1811 hade tillsatt en 

5 Anners 1965, s 32, 1972, s 5 ff. Jfr Wieseigren 1895, Eriksson 1967 
6 Wieseigren 1895, s 22 ff 
7 Ibid, s 99 f 
8 Ibid, s 156 f 
9 Ibid, s 115 f 
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kommitté för att reformera 1734 års lag. Man ville ändra straffsyste
met så att frihetsstraffen skulle bilda kärnan. Målet med straff blev att 
uppfostra brottslingar till ett laglydigt liv. I hela Europa hade fängelse 
blivit standardstraffet och detta har ansetts bero bl a på att staten vil
le kontrollera lagarnas efterlevnad för att bättre försäkra sina intres
sen. Fängelserna behövdes för att kunna behandla brottslingen. Cell
systemet ansågs innebära en radikal förbättring gentemot tidigare för
hållanden. I Sverige antogs »ensamhetssystemet» vid 1840—41 års riks
dag och pengar avsattes till uppförandet av cellfängelser. Ett flertal 
svenska cellfängelser togs i bruk under 1850- och 1860-talen.1 

Statens fängelser och arbetsinrättningar bestod i slutet av 1800-
talet av tre kategorier: läns- och kronocellfängelser, centrala straffan
stalter och centrala arbetsanstalter. I läns- och kronocellfängelser 
(kronohäkten) förvarades rannsakningsfångar för brott och lösdriveri, 
fångar som var dömda till fängelse, fångar som hade fått böterna om
vandlade till fängelse och straffarbetsfångar, vilkas strafftid var upp till 
två år. I centrala straffanstalter, varav en del var gamla fästningsfängel
ser, förvarades fångar som var dömda till straffarbete i mer än två år. I 
centrala arbetsanstalter (förr tukthus, korrektionsinrättningar och 
kronoarbetskompanier) förvarades i första hand till allmänt arbete 
dömda försvarslösa. Förutom dessa fängelsekategorier fanns det rege-
mentsarrester och stads- och häradshäkten. Dessa var dock ämnade en
bart för rannsakningsfångar.2 

I Västernorrland böljade länsfängelset i Härnösand sin verksamhet 
år 1861 och det innehöll 56 celler. Kronohäktet i Sundsvall togs i bruk 
först år 1879 med 53 celler.3 Dessa drygt hundra celler skulle under 
perioden 1861 —90 inhysa mer än 12 000 olika individer. 

Västernorrlands län var administrativt indelat i domsagor, fögderi
er och tingslag. Varje tingslag hade en häradsrätt och städerna hade var 
sin rådhusrätt. År 1862 fanns det i länet 17 tingslag. År 1881 tillkom 
ytterligare ett, Resele, genom att Sollefteå tingslag delades.4 Varje 
tingslag bestod av flera socknar som varierade både till yta och folk
mängd. En person ställdes inför rätta i det tingslag där han eller hon 
hade begått sitt brott.5 

Häradsrätterna (häradstingen) var underrätter på landsbygden. De 
bestod av en häradshövding och tolv bönder, som valdes av socken
stämman för sex år i taget. Rätten samlades två eller tre gånger per år, 

1 Strahl 1967, s 27 ff. Jfr Foucault 1977, s 205 ff, om den svenska kriminalvården, se 
Eriksson 1967, s 205 ff 

2 Förteckning över statens fängelser. BiSOS. Fångvården. 1890 
3 Ibid 
4 BiSOS. Befolkningsstatistik 1890. 2, s 84. I denna avhandling räknas dock för enkel

hetens skull Resele som en del av Sollefteå under hela perioden 
5 Sveriges rikes lag 1864, R 10:21 
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på våren, på hösten och på sommaren. Vid grövre brottsmål kunde ett 
extra möte sammankallas, s k urtima ting. Häradshövdingen var skyl
dig att hålla dombok över de ärenden som behandlades på tinget. I slu
tet av denna bok fanns också en förteckning över de böter som ut
dömts på tinget.6 Tingen var i regel offentliga och samlade mycket 
folk. På detta sätt fick befolkningen på landsbygden kunskap om rätts
systemet och de befintliga lagarna.7 

I städer var motsvarande underrätt rådhusrätten (rådstuvurätten). 
Den bestod av borgmästaren och rådmän. Denna rätt kunde vara inde
lad i flera avdelningar efter ärendenas art och rätten samlades oftare än 
på landsbygden. Enligt rättegångsbalken skulle denna rätt samlas varje 
måndag och därefter vid behov. Först behandlades brottmålen i dessa 
instanser, därefter fanns det möjlighet att överklaga hos en högre 
rätt:8 

En individs beteenden kontrollerades av statsmaktens representan
ter, kyrkan och lokala självstyrelseorgan. 

Till detta kommer den informella kontroll som utövades av sam
hällets invånare. 

När ett brott blev begånget var domstolarna enligt 1734 års lag den 
egentliga undersökningsmyndigheten, som hade både att rannsaka och 
att döma. Det saknades dock organisatoriska förutsättningar för detta 
och därför ankom förberedande åtgärder såväl i brottmål som i tviste
mål privata personer eller i praktiken ofta allmänna förvaltningsmyn
digheter.9 

Den högsta polismyndigheten i länet utövades av konungens befall-
ningshavande, dvs landshövdingen. I praktiken kom landshövdingen 
endast att ha hand om större saker som upprors- och förräderifall. På 
landsbygden hade i stället kronofogdar, länsmän och fjärdingsmän att 
bevaka ordningen. De hade också skyldighet att beivra brott. 

Kronofogdarna var kamerala tjänstemän. De skulle ha hand om 
uppbördstjänsten, men de skulle också vara närvarande vid tingen. Vid 
grövre brottmål skulle kronofogden inkalla urtima ting. Han skulle 
också vara närvarande vid eventuella husrannsakningar och vid präs
ternas förhör angående spädbarns misstänkta dödsfall. Kronofogden 
skulle genom underlydande länsmän beivra begångna brott, som föll 
under allmänt åtal. För att bli kronofogde krävdes fr o m 1865 domar
examen. 

För att bli länsman var kraven inte så höga. De skulle inför befall-
ningshavande ha undergått ett förhör och visat att de kunde uttrycka 
sig tydligt i skrift, räkna och ha en försvarlig kännedom om lag och 
författningar. Länsmän förordnades av landshövdingen och bestod av 
bofasta bönder i häradet. 

6 Sveriges rikes lag 1864, R 10:21 
7 Jfr Ylikangas 1976, s 219 
8 Sveriges rikes lag 1862, R kap 6 

9 Hassler 1923, s 67 ff 
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Fjärdingsmän utsågs av sockenstämman och de hade till uppgift att 
bl a underrätta länsmannen eller kronofogden om grövre brott eller 
om något hotade den allmänna ordningen eller hus- och hemfriden i 
socknen. 

Ansvaret för lagens efterlevnad på lokal nivå låg huvudsakligen hos 
länsmännen, vilka var lågt avlönade. De fick t ex inte ersättning för 
resor inom sitt distrikt. Resor för uppspaning av brottslingar fick i 
regel bekostas av dem själva. Med tanke på dåtida kommunikationer 
förstår man att systemet »icke var ägnadt att uppmuntra dem till sär
skild ifver i dylika fall».1 

Länsmanssysslan ansågs inte alltid kräva heltidsarbete och det fö
rekom att länsmän hade bisysslor. Bristen på poliser ansågs dock bli 
besvärligare ju mer industrialiseringen på landsbygden fortskred. De 
områden som ansågs av länsstyrelsen som speciellt utsatta, fick därför 
extra polisbevakning. Sådana platser var Sollefteå, Gådeå utanför 
Härnösand och Skönsmon utanför Sundsvall och orter där järnvägsar
beten pågick.2 

De flesta poliserna i Västernorrland fanns i städerna. Där bestod 
personalen vid poliskåren av en stadsfiskal, poliskommissarie och kon
staplar. Som tidigare nämnts fick sundsvallspolisen uniform år 1871 
kom därmed att skiljas från den civila befolkningen. Antalet poliser 
ökade med tiden. År 1874 var antalet 15, under 1880-talet drygt 20. 
Sundsvall hade det största antalet poliser efter stadsbranden år 1888, 
då antalet fördubblades med 22 extra till sammanlagt 44. I Härnösand 
var poliserna sannolikt betydligt färre.3 

Hypotesen att brottsligheten ökade i samband med industrialise
ringen och urbaniseringen innefattar tanken att detta primärt var följ
den av att den informella sociala kontrollen försvagades i samhällen 
som urbaniserades. 

I förindustriella samhällen var kontrollen över individen stark, inte 
minst genom de lokala självstyrelseorganens försorg. Dessa kunde be
stå av sockenstämman, kyrkostämman eller -rådet och byastämman. I 
de två föregående organen var kyrkoherden ordförande.4 

Kyrkans inflytande borde ha varit starkt genom husförhören,5 

nattvarden och prästernas skyldighet att närvara vid mantalsskrivning
arna. Om någon kände byborna borde det ha varit kyrkoherden. Vid 
sidan av domstolarna kunde prästerskapet även spela en viss roll i den 
officiella rättskipningen. De kunde ha enskilda samtal med brottsling
arna och på det sättet påverka dem till bekännelse. Detta var viktigt, 

1 Löneregl.Kommittens betänkande 1903, s 299 ff, Polismännens fackliga verksamhet, 
196 3, s 21 ff. Hassler 1923, s 73 ff 

2 Femårsberättelser 1881—85, s 36 
3 Femårsberättelser 1886—90, s 6. Nilsson 1940, s 137 ff 
4 K Förordning om kyrkostämman 1862 
5 Församlingsprästens årliga besök hos sockenborna med förhör av kunskaperna i kristen

dom. Se vidare Pleijel 1965 
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för utan bekännande behövdes två ögonvittnen. En kontroll utövade 
de säkert genom sin skyldighet att skriva »frejdebetyg» åt personer som 
t ex flyttade från länet.6 

Kyrkostämman och kyrkorådet skulle se till att kyrkotukten upp
rätthölls. De hade inte bara hand om kyrkodisciplinen utan även reli
gionens och sedernas vård inom församlingarna, frågor och tvister 
inom äktenskap, olydnad mot föräldrar och vårdslöshet i barnuppfost
ran. Dessa organ skulle dock inte ha hand om egentliga brottmål, men 
mycket inom den allmänna ordningens område löstes i dessa instanser 
utan att detta lämnade spår i några domstolsprotokoll. Som påtryck
ningsmedel eller straff kunde man använda viten eller böter.7 

Kyrkans möjlighet att utöva kontroll minskade med en allt libe
ralare lagstiftning och när folkundervisningen togs om hand av folk
skolorna. De religiösa väckelserörelsernas utbredning under 1800-talet 
bör rimligen ha verkat i motsatt riktning och dessa rörelser bör ha ut
övat stark kontroll över individerna i de trakter där de fick stor om
fattning.8 

En del av konflikterna kunde också lösas inom byarna. Byastäm-
mor har gamla anor i Sverige. Till deras uppgifter hörde främst att reg
lera ekonomiska frågor inom byn som skiften, betesmarker, jakt- och 
fiskerätt.9 Därtill kunde de ha hand om vissa ordningsfrågor av lindri
gare art. Det kunde förekomma lokala ordningsstadgar som liknade 
polisens. Vid brott ålades viten som bl a användes för byns fattigvård. 
Bystadgor var vanliga i övre Norrland, liksom i Österbotten i Finland 
under 1700-och 1800-talen.1 

I Västernorrland var dock enligt Isaksson byorganisationen svaga
re beroende på att byarna var små och ofta lokaliserade längs älvdalar
na. I norra Ångermanland dvs närmare Västerbotten var dock organi
serade byar vanligare. Det finns vissa bevarade bystadgor i Medelpad, 
bl a från Ovansjöby i Ånge socken, vilket tyder på att det förekommit 
en byorganisation.2 

Mycket talar för att även i Västernorrland tvister ofta löstes lokalt 
inom byorganisationen eller av sockenstämman utan domstolarnas in
blandning.3 

En effektiv informell kontroll utövades säkerligen också av famil
jen och hushållen. Husbonden hade före år 1858 lagstadgad rätt och 
skyldighet att utöva denna kontroll och rätta till vissa ovanor hos sitt 
tjänstefolk genom t ex aga.4 

6 Ylikangas 1978, s 228. Hassler 1923, s 90, 95 ff 
7 K Förordning om kyrkostämma 1862. Sundin 1980 
8 Jfr Larsson 1975, Lundkvist 1976, Åberg 1978 
9 Se t ex Isaksson 1967 
1 Se t ex Ylikangas 1973, Isaksson 1967 
2 Isaksson 1967, s 34 ff 
3 Sundin 1980 
4 Sveriges rikes lag 1863 H 14:5, Legostadgan § 5, 10 och 17, Om husagan se Pleijel 1965, 

s 37 ff 
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Som följd av den snabba befolkningstillväxten ökade jordbruks
proletariatet och rörligheten på landsbygden. Med urbaniseringen och 
industrialiseringen tilltog rörligheten och antalet obekanta. Den infor
mella sociala kontrollen bör kraftigt ha försvårats liksom de lokala 
självstyrelseorganens möjligheter till kontroll. I stället övertogs kon
trollen av administrativa myndigheter och den dömande funktionen av 
domstolsväsendet, även för lindrigare brott. Den registrerade brottslig
heten i Västernorrland bör ses mot bakgrunden av denna förändring, 
även om vi inte direkt har några mått på hur stor andel av de s k 
brottsliga beteendena som reglerades utanför domstolarna i det förin
dustriella samhället. 

2 Brottslighet - industrialisering och urbanisering 

Mellan åren 1860 och 1890 ökade Västernorrlands befolkning med 
79 %. Denna befolkning var, liksom tidigare framkommit, nära knu
ten till den industriella utvecklingen i länet och var ett resultat av sti
gande födelseöverskott och av ett positivt flyttningsnetto. Inflyttning
en var störst under goda konjunkturer, lägre under sämre år. 

I Västernorrlands län var konjunkturerna och de ekonomiska för
hållandena mindre gynnsamma först och främst under nödåren 
1867—68 när det gäller jordbruket, när det gäller industrin under låg
konjunkturen under de sista åren av 1870-talet och i mitten av 1980-
talet. 

Industrin i länet kom i gång på 1850-talet och den industriella pro
duktionen ökade kraftigt under 1860-talet. Gynnsamma perioder för 
industrin var dessutom framförallt första hälften av 1870-talet, några 
år i början av 1880-talet och speciellt för Sundsvalls vidkommande å-
ren efter stadsbranden 1888. 

Karakteristiskt för perioden var förutom industrialisering och ur
banisering, även starka konjunkturväxlingar som påverkade tillgången 
på arbete. 

Om hypotesen att brottsligheten ökade i samband med länets in
dustrialisering är riktig, bör antalet begångna brott öka snabbare än 
befolkningen i straffbar ålder. Brottsökningen skall vara en följd av be
teendeförändringar hos personer i urbana och industriella miljöer, och 
inte en följd av förändringar inom lagstiftningen, rättegångspraxisen el
ler inom polisväsendet. 

Eftersom brott definieras som en lagstridig handling, innefattas i 
begreppet både grövre och lindrigare brott och förseelser. Bland de se
nare kan då finnas brott som man vanligen inte tänker på i samman
hanget, t ex fylleri eller försummelse av snöplogning. Därför ställs ock
så frågan om den ovannämnda hypotesen gäller för båda dessa brotts
grupper. 
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Med lindriga brott menas i denna avhandling brott, för vilka man 
dömdes till böter. Grövre brott är brott, för vilka straffet var strängare 
än böter, först och främst straffarbete eller fängelse. 

Det är dock inte tillfredsställande att enbart studera sambandet 
brottslighet — industrialisering och urbanisering med utgångspunkt 
från brottsuppgifter på länsnivån. Om det finns ett samband mellan 
dessa, bör detta synas ännu tydligare på den lokala nivån. De områ
den som förblev tämligen opåverkade av industrin, förväntas att behål
la låga brottstal. 

Genom att jämföra brottsligheten i olika miljöer samtidigt, bör 
också effekter av en lagändring åtminstone delvis elimineras. Rimligen 
åberopades samma lag i hela länet. Däremot kunde rättspraxis, polis
täthet och anmälningsfrekvens ha varierat inom olika områden. 

2.1 Registrerade brott i Västernorrlands län 

Samtliga i Västernorrland registrerade brott finns upptagna i den offi
ciella statistiken, som också anger brottens ospecificerade fördelning i 
olika underrätter. De brott som räknas till grövre brott har hämtats ur 
fångrullor eftersom domens art finns angiven där. I fångrullorna fram
går också lindriga brott, för vilka domen från böljan var böter, men 
som senare omvandlades till fängelsestraff. 

Diagram 1. Antalet brott och förseelser i Västernorrlands län och i 
Sverige samt antalet intagningar i Västernorrlands fängel
ser 1861—90. Per 10 000 invånare. 
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Källa: Bilaga 1-2 
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I diagram 1 och tabell 3 framgår hur många brott det begicks i 
Västernorrlands län under den studerade trettioårsperioden omräknat i 
förhållande till befolkningen i länet under motsvarande tid.1 

Under den första studerade tidsperioden var antalet registrerade 
brott i länet förhållandevis lågt och lägst under den senare halvan av 
1860-talet, då länet drabbades av missväxt. Under 1870-talets första 
hälft steg brottstalen brant och de fördubblades sedan fram till år 
1875. En mindre ökning av brott förekom även under senare delen av 
1870-talet. På 1880-talet stod brottsnivån stilla, men den var tre gång
er högre under 1860-talet. 

En liknande utveckling fanns i hela riket, men i Västernorrlands 
län var brottsökningen hastigare och brottsnivån låg högre än i riket i 
genomsnitt, troligen beroende på länets snabba och tidiga industriali
sering. Detta pekar på att det tycks finnas ett samband mellan brotts
lighet och industrialisering. I vaije fall ägde den snabba ökningen av 
brott rum samtidigt med det industriella genombrottet. Men brottsta
len fortsatte inte att öka över hela perioden, utan ökningen var kon
centrerad till industrins brytningsskede i början av 1870-talet. 

Det var dock inte alla typer av brott som ökade. En stor del av ök
ningen stod de lindrigare brotten för. Den grövre brottsligheten, dvs 
brott för vilka straffen var strängare än böter, ökade mycket litet i för
hållande till befolkningen. Om hänsyn tas till att det fanns en betyd
ligt större befolkning i länet än vad statistiken anger med tanke på alla 
oregistrerade säsongarbetare i länet, förekom det på sikt troligen 
ingen ökning av de grövre brotten. 

Det fanns dock två femårsperioder då de grövre brotten ökade. 
Den första var under 1860-talets sista hälft då nöden i länet var om
fattande på grund av missväxten, vilken antagligen drabbade de sämst 
ställda i samhället värst. En ökning av grövre brott kan också obser
veras under 1870-talets första hälft. Denna ökning berodde dock helt 
på att en grupp om drygt 300 unga män samtidigt åtalades för rym
ning från militärövning. Detta brott renderade dem fyra dagars arrest i 
fängelse och eftersom det inte var fråga om omvandlingsstraff, har des
sa hamnat under kategorin grövre brott. Efter 1875 minskade de gröv
re brotten otvivelaktigt i förhållande till befolkningen.2 

1 Se bilaga 1—2 
2 Man kan invända mot detta genom att påpeka att det kanske var straffsatserna som änd

rades. Det kanske förekom att flera brott som tidigare hade fått fängelse som påfäljd, nu 
efter mitten av 1870-talet kunde sonas med böter. Så var dock inte i regel fallet. För de 
vanligaste brotten, tillgrepp och våld, dömdes man till böter, fängelse eller straffarbete 
beroende på svårighetsgraden av brottet. Gränsen mellan böter och fängelsedom för till
greppsbrott var oförändrad över hela perioden. När det gäller våldsbrott kunde man klara 
sig med böter om brottet inte resulterade i personskador. Annars dömdes man till straff
arbete eller fängelse. Däremot minskade strafftiden för många brott. 
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Tabell 3. Brottsutveckling i Västernorrlands län och i Sverige 1861—90. 
Samtliga sakfällda brott, brott som medförde en intagning i 
fängelse och brott för vilka domen var fängelse eller straff
arbete. Per 10 000 invånare. Femårsmedeltal och den procen
tuella förändringen mellan femårsperioder. 

VÄSTERNORRLAND SVERIGE 

Sam ti För- Inskr i För- Grövre För- Samtl För
brott ändring fängelse ändring brott ändring brott ändring 

% % % % 

1861-65 89 - 14 - 6 - 97 -

1866-70 81 - 9,0 30 + 114,3 9 + 50,0 84 - 13,4 

1871-75 177 +118,5 45 + 26,7 13 + 44,0 105 + 26,2 

1876-80 214 + 20,9 50 + 19,0 8 - 38,5 134 + 26,4 

1881-85 211 • 1,4 48 - 4,0 8 _+ o 132 1,5 
1886-90 211 t o 54 + 12,5 7 7 - 12,5 132 t 0 

Källa: BiSOS. B. Rättsväsendet, A. Befolkningsstatistik, 1861—90 
Fångrullor 1861-90. HLA. Bilaga 1,6 och 8 

Studerar man däremot andelen grövre brott av den totala brotts
ligheten i länet framgår det att deras procentuella andel bara steg 
under nödåren. Därefter minskade deras andel till den nivå de hade 
i början av 1860-talet.3 

Diagram 2. Registrerade brott i Västernorrlands län 1861—90. Per 
10 000 invånare. Samtliga brott och därav andelen grövre 
brott och bötesavsittare. Femårsperioder. 

I  1 7 7  i  2 1 4  j  2 1 1  t  2 1 1  

B Ö T E R  

J L 
B Ö T E S A V S I T T A R E  

G R Ö V R E  B R O T T  

1 8 6 1  -  6 5  1 8 6 6 -  7 0  1 8 7 1  -  7 5  * 1 8 7 6 -  8 0  ' i 8 8 1 ' - 8  5  * 1 8 8 6  -  9 0  

Källa: Tabell 3, bilaga 1-2 

3 Se bilaga 8 
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Trots att brotten blev relativt sett lindrigare med tiden, blev det 
dock vanligare att gärningsmannen fick sona sitt brott i fängelse. Det 
var nämligen flera som inte kunde betala de böter de dömdes till. I 
böljan av 1860-talet resulterade vart sjätte brott i att gärningsmannen 
hamnade i fängelse. Motsvarande siffra under nödåren i slutet av 1860-
talet varvart tredje och under 1870- och 1880-talen vart fjärde. 

Att en större andel av de brott som begicks under nödåren resulte
rade i att lagöverträdaren hamnade i fängelse är ganska förståeligt, ef
tersom penningtillgången säkert var knapp för många. Men vilka var de 
som utgjorde den ökande skaran bötesavsittare på 1870- och 1880-ta
len i ett samhälle där levnadsstandarden ändå ökade på sikt? Frågan är 
också vad det betydde att flera kom i kontakt med ett fängelse. Det 
finns anledning att återkomma till dessa frågor i den senare delen av 
avhandlingen. 

Följande tendenser kan alltså urskiljas i brottsligheten i Väster
norrlands län. Brottsvolymen ökade kraftigt i anslutning till det indu
striella genombrottet. Det var de lindrigare brotten som ökade. De 
grövre brottens andel av den totala brottsligheten minskade och de 
grövre brotten ökade knappast heller i förhållande till befolkningen. 
Antalet brott som resulterade i att gärningsmannen hamnade i fängelse 
ökade. 

Innan dessa resultat diskuteras, undersöks om en liknande utveck
ling ägde rum på den lokala nivån i länet. 

2.2 Städer 

Som tidigare framkommit var städerna i Västernorrlands län ännu i 
början av 1860-talet mycket små. Tillsammans hade Sundsvall och 
Härnösand en befolkning på drygt 7 500 invånare, vilket utgjorde 
knappt 7 % av länets befolkning. År 1890 hade städernas befolkning 
ökat till 19 000 invånare, vilket var 9 % av länets befolkning. Det var 
framför allt Sundsvall som expanderade kraftigt. Där ökade befolk
ningen med ca 198 % på dessa trettio år. 

Redan i böljan av 1860-talet var Sundsvall påverkad av den indu
striella utvecklingen som hade påbörjats tio år tidigare i och med att 
flera ångsågar byggdes i stadens omedelbara närhet. Det ökande anta
let sågverk i Sundsvallsdistriktet stimulerade handeln och sjöfarten i 
staden. Rörligheten ökade. Redan under 1860-talet klagades det i sta
dens fullmäktige över att det blivit sämre ordning i staden på grund av 
ökat antal främmande människor och de många ölkrogarna som samla
de mycket folk. 

Härnösand var däremot ännu under 1860-talets början obetydligt 
påverkad av industrin. Där bodde färre invånare än i Sundsvall och till
växten var också långsammare. Men ändå bör Härnösand ha haft en 
ganska rörlig befolkning i jämförelse med landsbygden, eftersom sta
den fungerade som köpcentrum för en stor del av Ångermanland. Där 
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fanns dessutom, liksom i Sundsvall, länets utskänkningslokaler.1 

Trots att dessa städer ännu år 1861 var små och ganska lantliga 
begicks där, enligt den officiella statistiken, de flesta sakfällda brotten 
i länet, både i absoluta tal och i förhållande till folkmängden (tab 
4—6). I städerna begicks då 1 079 brott per 10 000 invånare, på lands
bygden bara 46! Den största av städerna, nämligen Sundsvall, svarade 
ensam för nästan hälften av alla brott i länet, men även Härnösand 
uppvisade i jämförelse med landsbygden ett stort antal brott. Registre
rade brott var där nära fyra gånger flera än i Njurunda, det tingslag på 
landsbygden, som hade den högsta registrerade brottsligheten. I Sunds
vall var motsvarande antal tio gånger större i förhållande till befolk
ningen.2 

Mot slutet av 1860-talet blev det ekonomiska läget i länet prekärt 
på grund av missväxt. Under denna tid minskade den totala registrera
de brottsligheten i länet i förhållande till befolkningen. Det var de 
lindrigare brotten som minskade, framförallt fylleriet, som vi senare 
kommer att få se. 

Under 1870-talets första hälft var det lysande tider för sågverksin
dustrin som lockade till sig arbetskraft från hela landet. Både Sunds
vall och Härnösand blev påverkade av denna utveckling, vilket bl a 
framgick i att befolkningen ökade mycket snabbt.3 Även brottstalen 
ökade. I Sundsvall som låg mitt i ett sågverksdistrikt trefaldigades 
brotten.I Härnösand som låg något längre från industrierna fördubbla
des de. Efter denna kraftiga ökning sjönk brottstalen åren 1880 och 
1885 i båda dessa städer. De åren var också ur ekonomisk synpunkt 
sämre. Från 1885 till 1890 ökade brotten igen. Man kan således se en 
viss samvariation mellan brott och konjunkturer och det sambandet 
hänger ihop med inflyttningen till länet och med sådana brott som fyl
leri. 

I jämförelse med år 1861 är skillnaden mellan Sundsvalls och 
Härnösands brottslighet mycket liten år 1890. I Härnösand hade den 
registrerade brottsligheten ökat under perioden. I Sundsvall däremot 
var brotten relativt sett färre i periodens slutskede än i början. Otvivel
aktigt var dock Sundsvall mer påverkad av industrin år 1890 än 1861. 
En rimlig förklaring till detta är att brottstalen i Sundsvall redan tidi
gare hade stigit till en »industriell nivå». Vid en undersökning av anta
let brott i dessa städer under 1850-talet framkom det att brottstalen i 
Sundsvall steg redan i mitten av 1850-talet. Då var också Sundsvalls in
dustriella utveckling i gång.4 

Även de flesta grövre brott begick i städerna. I periodens början 
låg deras numerära antal mycket nära varandra i både Sundsvall och i 
Härnösand. I förhållande till befolkningen begicks dock flera grövre 

1 Jfr kap 11:3,1 
2 Jfr bilaga 3 
3 Jfr tabell 2 
4 BiSOS. B. Rättsväsendet, 1850—60 
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Tabell 4. Antalet brott för vilka personer blivit sakfällda i Västernorr
lands län 1861—90 i olik^tmgslagsJ^^rP^_10J)0(^mvânare 

Tingslagstyp 1861 1865 1869 1875 1880 1885 1890 

Industri 67 26 38 77 119 146 174 
Jordbruk: 37 27 46 73 90 73 99 

JB 30 25 35 57 63 61 104 

J 53 31 37 55 42 44 74 
B 43 30 71 111 157 105 99 

Härnösand 614 606 639 1151 775 749 1119 
Sundsvall 1419 738 718 2504 1717 1023 1241 
Länet 114 72 92 233 210 172 228 
Städer 1079 687 689 1987 1368 928 1205 
Landsbygd 46 27 43 74 101 101 130 

Källa: BiSOS. B. Rättsväsendet. Motsvarande år 
BiSOS. A. Befolkningsstatistik. 3. 1890. Se bilaga 3 

Tabell 5. Antalet brott som medförde intagning i fängelse i olika tings-
lags tygerJ_ Väs±ejnojrJmds_län_ J86J—90.P^r_lJ)J)00mjånar_e 

Typ 1861 1865 1869 1875 1880 1885 1890 

Industri 5 7 14 13 19 18 22 
Jordbruk: 5 4 15 9 14 9 14 

JB 4 4 14 7 10 6 14 

J 3 3 10 8 10 7 10 
B 6 5 18 13 22 15 14 

Härnösand 99 54 65 69 112 86 104 
Sundsvall 163 158 251 512 406 210 564 
Länet 13 13 27 38 40 26 54 
Städer 136 118 182 343 297 167 424 
Landsbygd 5 5 15 10 16 13 17 

Källa: Fångrullor. Motsvarande år. HLA 
BiSOS. A. Befolkningsstatistik. 1890. Se bilaga 4 

Tabell 6. Antalet grövre brott i olika tingslagstyper i Västernorrlands 
län 1861—90. Per 10 000 invånare 

Typ 1861 1865 1869 1875 1880 1885 1890 

Industri 2 4 7 6 4 5 5 
Jordbruk. 2 2 5 5 4 2 3 

JB 1 2 6 4 3 3 4 

J 1 2 4 8 3 1 3 
B 3 2 4 7 4 2 3 

Härnösand 59 33 24 19 28 22 36 
Sundsvall 47 54 73 78 52 42 37 
Länet 5 5 9 10 8 6 6 
Städer 52 46 55 55 43 35 37 
Landsbygd 2 3 6 6 4 3 4 

Källa: Fångrullor. Motsvarande år. HLA 
BiSOS. A. Befolkningsstatistik. 1890. Se bilaga 5 
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i Härnösand än i Sundsvall. Under de kommande åren var utveckling
en av antalet grövre brott dock olika i dessa städer. I Härnösand var 
antalet brott störst i periodens början i förhållande till folkmängden, 
men uppnådde aldrig under de följande åren samma nivå som år 
1861. I Sundsvall ökade de grövre brottens antal åtminstone till år 
1875 och blev först därefter lägre. Skillnaden i antalet grövre brott 
mellan dessa städer var speciellt stor år 1869 och 1875. Då låg de tre 
eller fyra gånger högre i Sundsvall än i Härnösand. I slutet av perio
den begicks betydligt färre grövre brott än i periodens början, men 
båda städerna hade ungefär lika många sådana brott i förhållande till 
befolkningen. 

Det har också tidigare framkommit, att det blev vanligare att 
brott ledde till att gärningsmannen hamnade i fängelse. Antalet in-
inskrivningar i fängelserna ökade under perioden tre gånger beroende 
på att böterna omvandlades till fängelsestraff. Även här märks bety
dande skillnader mellan länets städer. Det var vanligare att ett brott 
som begicks i Sundsvall resulterade i fängelsevistelse i jämförelse med 
brott som begicks i Härnösand. Denna skillnad märks mycket väl från 
1865 och framåt, då man jämför antalet sakfällda brott i dessa städer 
med antalet inskrivningar i fängelse (tabell 4—5). I slutet av perioden 
var det fem gånger vanligare att ett brott i Sundsvall ledde till fängel
se än i Härnösand.5 

2.3 Landsbygden 

Enligt hypotesen om ett existerande samband mellan brottslighet — 
industrialisering och urbanisering väntas nu att den totala registrerade 
brottsligheten skulle stiga mest på landsbygden i de områden som 
blev mest industrialiserade, dvs Sundsvallsdistriktets tingslag, tings
lagen i Ådalen och i Själevad i norra Ångermanland. Som det framgår 
i tabell 4, visade det sig att dessa områden tillsammans redan år 1861 
hade flera brott än de övriga tingslagen på landsbygden. Det var dock 
främst Njurunda och Skön i Sundsvalls omedelbara närhet som orsa
kade denna skillnad. Det var i dessa områden den första ångsågen lo
kaliserades. Den registrerade brottsligheten i t ex Sollefteå, som var 
inlandets centrum, var ännu tre gånger mindre än i Njurunda och det 
minsta antalet brott i förhållande till folkmängden begicks i Gud-
mundrå, där Ådalens många sågverk senare skulle finnas (tabell 5—6, 
bilaga 3). 

Som väntat kom industritingslagen att ha en högre brottsnivå än 
jordbrukstingslagen med undantag för åren 1865 och 1869. De åren 
drabbades länet av dåliga skördar. 

Som tidigare nämnts skedde den största ökningen av brott på 

5 Se bilaga 4 
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landsbygden samtidigt som i städerna, nämligen under 1870-talets 
första hälft. Då ökade brotten i industri tingslagen med ca 100 % och 
i jordbruksområdena med ca 50 %. Under motsvarande tid ökade 
brottsligheten i områden som var utpräglat agrara bara något, ibland 
inget alls. I Nordingrå som ligger i norra Ångermanlands kustband, 
observerades en minskning av brott. 

Det var dock inte bara i industriområden som brottsligheten 
ökade. Också i inlandets skogssocknar ökade den kraftigt från 1860-
talets mitt till 1880. Då begicks där tom flera brott än i industri
tingslagen. Under denna tid upplevde skogsområden i länet en tillfäl
lig högkonjunktur som orsakades av en ökad efterfrågan på skogspro
dukter. Skogsavverkningen och flottningen erbjöd arbete och därför 
inflyttade många arbetare till dessa trakter. Järnvägen byggdes också 
ut, vilket i sin tur höjde sysselsättningen i vissa delar av inlandssock
narna. Förhållandena inom dessa områden liknade med andra ord 
ganska mycket dem som rådde i industriområden. Förutom att brot
ten ökade i ovanstående områden, ökade de dessutom i områden som 
låg i närheten av städerna eller av sågverksdistrikten. 

I regel ökade brottsligheten i områden som industrialiserades, 
var påverkade av den industriella utvecklingen genom ökad sysselsätt
ning eller vilka låg i närheten av länets urbana och industriella centra. 
Ett undantag finns dock. Gudmundrås tingslag i Ådalen som industri
aliserades under perioden hade mycket få brott även i förhållande till 
många jordbrukstingslag. Detta väcker frågan vad det var som skilde 
Gudmundrå från t ex Skön eller Sollefteå? Ett försök till förklaring 
ges något längre fram. 

Som tidigare framkommit hade de grövre brotten minskat i stä
derna över perioden. Motsvarande utveckling ägde inte rum på lands
bygden, utan där ökade dessa brott. För landsbygdens del tycks alltså 
industrialisering ha inneburit en ökning av både grövre och lindrigare 
brott. 

Det var dock mycket få registrerade brott på landsbygden i pe
riodens början och därmed också få brott som medförde fängelse. 
Det kunde röra sig mellan ett och sex brott per tingslag och år. Dessa 
brott var också ganska spridda över hela länet och det var ingen stör
re skillnad mellan olika delar av länet. Det var också mycket ovanligt 
att fängelsevistelsen orsakades av att man satt av böter. Bötesavsitt-
ningen ökade dock i områden som industrialiserades. 

2.4 Sammanfattande synpunkter 

Huvudlinjerna i utvecklingen av antalet brott i Västernorrlands län 
1861—90 överensstämmer väl med andra statistiska undersökningar 
om brottslighetens geografiska fördelning. Flera moderna kriminolo
giska undersökningar har visat att den totala brottsligheten är större 
i städer än på landsbygden och relativt större i storstäder än i småstä-
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der. Man har inte ansett stadsstorleken i sig vara den viktigaste fak
torn i sammanhanget utan relationen till den urbana och industriella 
processen. 

En helt övervägande del av brotten i Västernorrland begicks i stä
der redan före industrins genombrott. Detta visar att urbaniseringen 
var en viktig faktor i sammanhanget. Brottsligheten var också högre i 
den större av städerna som var Sundsvall. Det framgick också klart 
att brottsnivån steg kraftigt i städerna när de sedan blev påverkade av 
industrin, speciellt väl syns detta i början av 1870-talet. »Brottslyftet» 
till en industriell nivå ägde dock rum tidigare i Sundsvall än i Härnö
sand, eftersom den förra staden tidigare påverkades av industrin. 

Men industrialiseringen medförde inte att den grövre brottslig
heten steg i städerna. Tvärtom minskade de grövre brotten på sikt. 
Bland dessa brott finns de flesta av de brott som man traditionellt 
sammanbinder med brottslighet: stölder, mord, dråp, barnamord, 
grova misshandelsbrott, förfalskningar och bedrägerier. De brott som 
ökade var lindrigare, som t ex fylleri och olika ordnigsbrott. Därför 
är det inte riktigt att påstå att stadsmiljön eller urbaniseringen hade 
en nedbrytande inverkan på människors seder och bruk så att män
niskors beteende brutaliserades eller blev brottsligare. På sin höjd 
blev vanartiga beteenden flera. 

Det framgick också att brott oftare ledde till att gärningsmannen 
hamnade i fängelse i Sundsvall än i Härnösand. Detta innebär att den 
stora befolkningstillväxten i Härnösand under 1870-talets första hälft 
inte tillnärmelsevis fick samma konsekvenser som i Sundsvall, dvs att 
flera hamnade i fängelse. Tydligen var det inte samma kategorier 
människor som flyttade in till Härnösand som till Sundsvall. De förra 
hade oftare möjligheter att betala böterna. Den oregistrerade inflytt
ningen var också utan tvekan större till Sundsvall än till Härnösand, 
beroende på sågverkens lokalisering. 

Att städerna under denna tid i Sverige hade en betydligt högre 
»brottslighet» än landsbygden har också påpekats av den nästan sam
tida statistikern Ludvig Widell, som år 1904 publicerade en analys av 
brottsligheten på riksnivå. I den framgick, liksom i denna undersök
ning, att städerna uppvisade betydligt fler brott än landsbygden, men 
att brottsligheten ökade fortare på landsbygden än i städerna. Som 
förklaring till skiljaktigheterna mellan landsbygdens och städernas 
brottslighet angav Widell bl a att i städerna dömdes man för sådana 
brott som oljud, förargelseväckande beteende på allmän plats, fylleri, 
slagsmål och ringare misshandelsbrott. De var brott vars beivrande en
dast kunde ifrågakomma på orter där det fanns en ordnad polisbe
vakning och en vaksam åklagarmakt. 

Widell menade också att man på landsbygden lät ringare förbry
telser passera »onäpsta» och att man inskränkte sig till att endast be
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straffa de grövre brotten. Att brotten ökade snabbare på landsbygden 
än i städerna förklarade Widell med att på landsbygden uppstod i 
ökad takt industrialiserade och urbaniserade samhällen med samman
trängd befolkning. När en ordnad polisbevakning tillkom ökade ock
så möjligheterna att beivra brott.1 

Liknande tankegångar som Widell hade, finns hos flera moderna 
forskare. Otvivelaktigt hade städerna en bättre organiserad polisbe
vakning än landsbygden. Även om antalet poliser var ganska litet, 
ex i Sundsvall år 1874 endast 15 allt som allt, fanns där dock större 
möjligheter att gripa brottslingar på bar gärning. Det var också lättare 
att åtala folk i städerna i jämförelse med landsbygden. Länsmän på 
landsbygden hade vida områden där de skulle se efter att lagarna ef
terlevdes. Dåliga kommunikationer mellan byarna försvårade natur
ligtvis deras arbete. Att det registrerades främst grövre brott på lands
bygden tycks därför vara ganska självklart. När urbaniseringen fort
skred på landsbygden organiserades också bevakningssystemet bättre 
och i urbana samhällen ökade följaktligen antalet åtal. 

Polistätheten och förändringarna inom bevakningssystemet kan 
knappast ensamma förklara den stora ökningen av brott som ägde 
rum i städer och urbana områden. En viktig faktor är naturligtvis, 
liksom Widell påpekade, att vissa beteenden i städer och urbana sam
hällen medförde åtal där men ej på landsbygden. Dessutom tillkom 
många nya förordningar och stadgar i slutet av 1860-talet och framåt. 

Som tidigare nämnts tillkom under denna period en del nya lagar 
och förordningar, som t ex ordningsstadgan för rikets städer och mu-
nicipalsamhällen. Dessa borde ha bidragit till att antalet brottsliga 
handlingar ökade främst i städerna. Dessutom tillkom stadgar som 
berörde befolkningen på landsbygden som t ex förordningen angåen
de hushållningen med de allmänna skogarna och skiftesstadgan. Dessa 
nya lagar måste ha påverkat »brottsnivån», inte minst på grund av 
att den officiella kontrollen samtidigt förbättrades. 

Otvivelaktigt medverkade alltså förändringarna i polisväsendet 
och lagstiftningen till att antalet registrerade brott ökade. Frågan om 
hur mycket människornas beteende förändrades är svår att besvara 
innan vi undersökt utvecklingen av de enskilda brottstyperna. Men si
tuationen i städerna och i de nya industriområdena med snabbt 
växande befolkning, bostadsbrist och ett stort antal säsongarbetare 
skapade säkert många problem för myndigheterna. Dessa s k »lösar
betare» väckte oro hos myndigheterna. Denna oro uttrycktes av 
landshövdingen i flera femårsberättelser. I femårsberättelsen för åren 
1871—75 klagar han över att den allmänna ordningen i länets expan
siva områden var dålig. Han var också rädd för att det skulle kunna 

1 Widell 1904, s 244 ff 
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uppstå större upplopp, särskilt i Sundsvall, Härnösand och Nyland, 
som var lastageplats i Ytterlännäs socken vid Ångermanälven. Länssty
relsen önskade att båtsmän i socknarna närmast intill dessa orter skulle 
förses med underbefäl och skjutvapen, vilket landshövdingen också 
tillstyrkte. 

Landshövdingen oroade sig också för utvecklingen i inlandet och i 
fjällsocknarna. I skogsavverkningssocknar och i fjällsocknar fanns en
ligt honom problem med spritmissbruk och att lanthandlarna idkade 
illegal krogverksamhet. Missbrukarna var enligt landshövdingen de som 
hade anställts vid flottningarna, skogsavverkningarna, lastageplatserna 
eller utgjorde sågverkens lösa arbetare. Länsstyrelsen begärde också 
tillstånd av KM att få tillsätta extra polisuppsyningsmän på de orter 
där järnvägsarbeten pågick. Det ansågs nämligen att många rallare bi
drog till att det blev extra oroligt på de orter där järnvägsarbeten på
gick. Det tillsattes också extra personal under 1870-talets början i 
Borgsjö och Haverö.2 I slutet av 1880-talet fanns det extra polisuppsy
ningsmän på flera orter: Sollefteå, Nyland, Kramfors, Lunde, Gådeå, 
Skönberg, Skönsvik, Vivstavarv och vid järnvägsarbeten vid statens 
norra stambana.3 

Att järnvägsarbetare kunde uppfattas som hot mot den allmänna 
ordningen berodde kanske på att de var en sammansvetsad grupp, del
vis med egna normer. Som exempel kan nämnas att år 1886 befriade 
ca 500 järnvägsarbetare från trakten av Sollefteå tre av sina kamrater 
som förvarades i Sollefteå häradshäkte. Landshövdingen fick resa dit 
och hålla förhör, vilket var en extra ordinär förhörssituation. Mellan 
50 och 60 personer förhördes och tumultet slutade med att fyra häk
tades. Sedan tog häradsrätten över förhandlingarna.4 

Denna oro för säsongarbetare fanns också hos kommunalstyrelser
na, som ville öka antalet poliser. Under senare delen av undersöknings
perioden griper de aktivt in i bekämpandet av olaglig spritförsäljning 
genom att fungera som angivare.5 

Brottsligheten steg i Västernorrlands län i regel på orter som var 
påverkade av industrin eller som låg i närheten av en stor centralort. 
Undantag fanns dock, I Gudmundrå tingslag begicks mycket få brott, 
vilket är anmärkningsvärt med tanke på att området blev relativt indu
strialiserat. Visserligen låg Gudmundrå långt från städerna, vilket för
klarar en del av skillnaden till de låga brottstalen. En orsak måste ock
så ha varit arbetskraftens rekrytering. Karakteristiskt för orter som 
fick hög brottslighet var nämligen att de hade en rörlig befolkning. Om 
detta skriver Daniel Åslund år 1878: 

2 Femårsberättelser 1871—75, s 54 
3 Ibid 1881-90, s 35 
4 Ibid 
5 Ibid 1876-80, s8f 
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»Visserligen har man velat tillskrifva trävarurörelsen ett märkbart 
skadligt inflytande på befolkningens sedlighet så i ett som annat afse-
ende, och nekas kan väl icke heller att, för såvidt som trävarurörelsen, 
såsom densamma hittills bedrifvits, medfört sammanhopandet af en 
mängd lösa arbetare, vilka under längre tid uppehålla sig vid flottning-
arne och afverkningarne, utan att derunder ega tillgång till religions
vård och familelif, denna rörelse icke kunnat undgå att utöva ett i sed
ligt hänseende menligt inflytande på den dervid använda befolkningen 

Trävarurörelsen i och för sig eller såsom näringsgren kan däre
mot icke påbördas något demoraliserande inflytande om befolkning
ens sedlighet, en sanning som jemväl bestyrkes af erfarenheten från de 
delar af länet, exempelvis Ångermanland, hvarest trävarurörelsen mer-
endeles bedrifves af på orten bosatt folk»,6 

Denna uppfattning stöds också av en undersökning av B Gustafs
son om arbetarnas attityder gentemot kyrkan. Enligt den visade arbe
tare i Ådalen en mer positiv inställning mot kyrkan. De avvek inte 
nämnvärt från bondemiljön och husandakter förekom där ännu på 
1880-talet. I Sundsvallsdistriktet och speciellt på Alnön och i Njur-
unda avvek sågverksarbetare från sin omgivning. Dessutom var seden 
med t ex husandakter så gott som försvunnen.7 

Brottssiffrorna från Ångermanland styrker ovanstående uppfatt
ningar. 

Vid sidan av Gudmundrå hade även tingslagen i Nora, Nordingrå, 
Arnäs, Själevad och Nätra ett lågt antal brott i förhållande till flertalet 
av Medelpads tingslag eller i förhållande till Sollefteå och Ramsele. 

Hur stor del av den totala brottsökningen som berodde på föränd
ringar i rättspraxis eller lagförändringar, vet vi inte. Dessa bör dock ha 
haft en stor betydelse när det gäller den registrerade brottsligheten. Vi 
vet att konflikter löstes i det agrara samhället utanför det officiella 
rättssystemet, dvs utan domstolarnas inblandning. Detta gäller framför 
allt den lindrigare brottsligheten.8 

När samhället förändrades genom befolkningstillväxten, ett ändrat 
migrationsmönster, industrialiseringen och urbaniseringen, minskade 
de lokala självstyrelseorganens liksom hushållens möjligheter att kon
trollera alla individer i samhället. Många av dessa tidigare funktioner 
övertogs då av de administrativa och judiciella myndigheterna. Detta 
märks t ex i Sundsvall, där man hade speciella kvartersmän, som skulle 
hålla uppsikt över bl a lösdrivare inom olika områden i staden, men 
under 1870-talet klarade man inte längre av detta. I stället tillsatte 
man fler poliser och poliskåren blev mer »officiell» när den uniforme-

6 Åslund 1878, s 43 
7 Gustafsson 1953, si 74 ff 
8 Sundin 1980 
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rades. I vilken mån människorna hade förändrat sina beteenden skall 
vi försöka belysa ytterligare genom att härnäst studera de enskilda 
brottstyperna och de personer som begick dessa brott. 

3 Brotten 

I den urbaniserade miljön eller i det urbana samhället begicks alltså 
fler brott än i rurala områden, om man utgår från den registrerade 
brottsligheten. Städer och samhällen i kraftig tillväxt fick också upple
va en snabb höjning av brottsligheten. Det var dock huvudsakligen 
lindriga brott och förseelser som ökade i samband med samhällsom
vandlingen och inte de grövre, i varje fall gäller detta på längre sikt. 

Syftet med detta kapitel är att närmare beskriva antal och typ av 
brott som begicks i Västernorrlands län under denna trettioårsperiod. 
Vilka brottstyper ökade och vilka minskade? Vilka brott begicks i stä
der och på landsbygden? Fanns det speciella stadsbrott och lands
bygdsbrott? Kan det observeras någon inverkan av Sundsvallsstrejken 
eller av Sundsvallsbranden på brottsstrukturen? I samband med nödå
ren i slutet av 1860-talet minskade den registrerade brottsligheten i lä
net, men brott som resulterade i fängelsevistelse ökade. Dessa brott be
gicks framför allt på landsbygden i Medelpad och i inlandets skogs
socknar. Vilka brott var dessa? Vilka slutsatser kan vi slutligen dra av 
svaren på dessa frågor? 

De källor som använts är offentlig statistik och fångrullor. Som ti
digare nämnts är den offentliga statistiken ganska svår att arbeta med, 
eftersom man ändrade sättet att föra denna statistik under den period 
som studeras.1 För några brottstyper har det dock räknats fram samt
liga registrerade brott i länet, nämligen för våldsbrott, tillgreppsbrott, 
olovlig försäljning av alkohol och för fylleri. Tyvärr framgår det inte i 
den officiella statistiken hur dessa brott fördelade sig på de olika tings
lagen i länet. Dessa uppgifter finns dock i fängelsernas rullor för de 
brott som resulterade i fängelsevistelse. Där finns också en uppgift om 
anledningen till häktandet och brottet, för vilket personen i fråga se
dan sakfälldes samt vilken domstol som fällde domen.2 

Ofta åtalades en person samtidigt för flera olika brott. Domen var 
då specificerad för varje brott för sig och strafftiden var sammanräk
nad avslutningsvis. Ursprungligen var 99 olika häktningsanledningar 
kodade, varvid det grövsta brottet (huvudbrottet), dvs det som med
förde den längsta strafftiden, noterades. Detta gör att en del brott för
svinner i statistiken om man utgår från huvudbrottet och resultatet 
överbetonar de grövre brottens andel. Det sammanlagda antalet brott 
finns dock alltid angivet, liksom även om en person vid sidan av huvud
brottet dömdes för fylleri, vilket oftast var det enda andra brottet. 

1 Jfr kap 1:2 
2 Dessa uppgifter angavs vanligen noggrant 
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För att skapa en mer översiktlig bild av de olika brottstypernas ut
veckling har sedan de brott som är besläktade slagits samman till stör
re grupper. I tabell 7 finns de brottstyper som förekom och hur dessa 
fördelade sig med hänseende på påföljden. Inom samtliga brottsgrupp-
per fanns brott för vilka domen var böter (här omvandlade till fängel
se), fängelse eller straffarbete. Detta beror på att brottet kunde vara o-
lika grovt, t ex när det gäller våldsbrott kunde brottet bestå av lindrig 
misshandel eller dråp. Tillgreppsbrott kunde klassificeras som snatteri 
eller inbrottsstöld. Straffet var också i regel hårdare om det var fråga 
om ett upprepat brott, t ex tredje resan utskänkning av alkoholhaltiga 
drycker. 

Det visade sig att inte alla som blev häktade blev sakfällda och 
dömda. Dessa utgjorde 10 % av samtliga brott som medförde intagning 
i fängelse. De flesta var lösdrivare, som häktats för att undergå ett för
hör hos konungens befallningshavande. Frigivningen efter förhöret in
nebar för majoriteten av dem att de förpassades till hemorten, som för 
många låg utanför Västernorrlands län. Många frigavs också med var
ning, dvs de uppmanades att inom en viss tid skaffa sig arbete. Om de 
inte lyckades med detta, kunde påföljden bli tvångsarbete. Av de 
19 585 huvudbrott som medförde fängelse blev 15 916 sakfällda. 

Tabell 7. Fångarna i Västernorrlands län 1861 — 90; fördelade efter 
Anledningen till fängelsevistelse. Därav bötesavsittare, döm
da för grövre brott och frigivna i % 

Brottstyp Orsak 
till fäng
else
vistelse 

Bötes
avsittare 

D ä r a v  

Dömda för 
grövre fcrott 

Fri
givna 

Samtliga 
— brott i 

länet 

V åldsbrott 3134 51,5 34,4 14,1 6528 

Tillgreppsbrott 2735 12,0 70,5 17,5 2576 

Bedrägeri 451 16,4 65,4 18,2 -

Försummade plikter 1124 92,1 6,0 2,0 -

Olovlig försäljning 
av alkohol 1290 96,4 2,6 1,0 5882 

Fylleri 6488 99,1 0,7 0,2 24227 

Sedlighe tsbrott 103 31,1 44,7 24,3 -

Brott mot krigslagen 926 46,4 41,7 11,9 -

Sabbatsbrott 49 95,9 4,1 0 -

Lösdriveri 2842 1,0 13,6 85,3 -

övriga brott 443 67,0 22,6 10,4 -

Summa 
% 

19 585 
100 

11 553 
59,0 

4 368 
22,3 

3 669 
18,7 -

Källa: Fångrullor, 1861—90, HL A, BiSOS. Rättsväsendet. Se bilagorna 6—9 

1 Samtliga fylleriförseelser, även de i samband med andra brott, var 8 159. Se bilaga 10 
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Frågan är nu hur stor del av alla sakfällda brott i länet som resulte
rade i fängelsevistelse? När det gäller tillgreppsbrott var antalet häkta
de i fängelserna tom högre än antalet tillgreppsbrott för vilka perso
ner sakfälldes i länet enligt den officiella statistiken. Man lyckades inte 
binda den häktade vid brottet, vilket var ganska svårt om ögonvittnen 
saknades och den tilltalade nekade till brottet. Snatteri medförde en
dast böter, men dessa kunde oftast inte återbetalas, eftersom den 
skyldige förutom böter dessutom fick ersätta det stulnas värde tre 
gånger. Därför hamnade de flesta som begick tillgreppsbrott i fängelse. 

Under motsvarande tid sakfälldes drygt 6 500 våldsbrott i länet. 
Drygt hälften av dessa ledde till att gärningsmannen hamnade i fängel
se, oftast som följd av bötesomvandling. Bara drygt 1 000 våldsbrott 
var så grova att domen var fängelse eller straffarbete. När det gäller de 
övriga lindrigare brotten i länet var det bara en mindre del av dem som 
resulterade i fängelsevistelse. Var femte person som olovligt sålde alko-
holhaltiga drycker hamnade i fängelse och drygt var fjärde som fälldes 
för fylleri. Ju mindre bötesbeloppen var desto mindre var naturligtvis 
också risken att man hamnade i fängelse. 

Enligt 1864 års strafflag var det minsta bötesbeloppet i regel 5 
daler och det högsta 500 riksdaler. Om personen i fråga inte hade kon
tanta medel för böters gäldande kunde utmätning ske. Man skulle 
dock inte utmäta den sakfälldes enda fasta egendom, varav han fick sin 
försörjning, hans bostad eller sådana lösören som var nödvändiga för 
att upprätthålla en näring. Om den sakfällde inte kunde betala och om 
han inte hade något som kunde utmätas, omvandlades böterna till 
fängelse vid vatten och bröd. I början av perioden var maximitiden för 
vatten och brödstraffet 28 dagar, enligt 1864 års strafflag 20 dagar. 
Minimistraffet var 3 dagar och motsvarade upp till 15 riksdalers bö
ter.3 År 1884 avskaffades vatten och brödstraffet och enkelt fängelse 
blev omvandlingsstraffet för böter. Bötesavsittare utgör en stor del av 
fångantalet i länet och deras antal ökade dessutom över perioden. Av 
periodens 19 585 brott som ledde till häktning var drygt 11 500 om
vandlingsstraff. 

För grövre brott som ingår i gruppen var straffen avrättning, straff
arbete eller fängelse, för lösdriveri eller försvarslöshet allmänt arbete 
eller tvångsarbete. Särskilda straff för ämbetsmän var avsättning från 
ämbete för alltid eller på bestämd tid. För vissa brott kunde man ock
så förlora medborgerligt förtroende. Förutom vid dödsstraff gällde 
detta om man dömdes till straffarbete på livstid eller straffarbete på 
bestämd tid när det gäller vissa brottstyper. 

Den som dömdes till förlust av medborgerligt förtroende förlora
de sitt ämbete, tjänst eller annan allmän befattning. Han var också un-

3 Strafflagen 1864, 2 kap. Dagsverkslön för en dräng var i början av 1860-talet under 
sommartid 1,25—2,50 Rdr. Femårsberättelser 1861—65, s 5 
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der den tid han dömdes till denna påföljd utestängd från alla sådana 
rättigheter och förmåner för vilkas utnyttjande god frejd erfordrades, 
t ex vittnesmål och olika förtroendeuppdrag. Förlust av medborgerligt 
förtroende dömdes, samtidigt med straffarbete, vid t ex förräderi, för
falskning, mened, fosterfördrivning, falsk angivelse och vid stölder. 
Dödsstraff dömdes vid mord, då inga förmildrande omständigheter 
förelåg. 

Till straffarbete dömdes man vid grövre förfalskningsbrott, t ex av 
offentliga handlingar, dråp och misshandel med kroppsskada som 
följd. Vid lindrigare misshandelsbrott dömdes man till fängelse eller 
böter. Stöld av gods eller pengar värda över 15 riksdaler medförde ock
så i regel straffarbete.4 

En ganska stor del av de brott som begicks i Västernorrlands län 
och som i detta arbete definieras som grövre brott, medförde inte en 
lång fängelsevistelse för fångarna. Omkring 16 % av fångarna dömdes 
till ett kortare fängelsestraff än en månad, 28 % till kortare tid än två 
månader och 63 % till mindre än ett halvt år. 78 % av fångarna i den
na grupp hade en strafftid som understeg ett år. De som dömdes till 
längre straff än detta hade begått upprepade stölder, grövre bedrägeri
er, grövre misshandel, dråp eller barnamord. 

Om vi skulle studera speciellt den grövre brottsligheten i länet, 
skulle vi kanske därför hellre välja brott för vilka strafftiden var längre 
än ett halvt år. Då skulle vi endast ha kvar drygt en tredjedel av de 

Diagram 3. Anledningen till fängelsevistelse i Västernorrlands län 
1861—90. Samtliga brott och därav procentuell andel 
våldsbrott, tillgreppsbrott, lösdriveri och fylleri Femårs
perioder 

8 8 2  ,  1 9 9 6  ,  3 0 0 5  .  4 0 6 7  ,  4 2 7 0  .  5  3  6  5  

Ö V R I G A  B R O T T  

F Y L L E R  I  
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V Å L D  

1 8 6 1  - 6 5  '  1 8 6 6 -  7 0  '  1 8 7 1  -  7  5  1  1 8 7 6  " 8 0  '  1 8 8 1 - 8  5  * 1 8 8 6  -  9 0  

Källa : Bilaga 6 

4 Sveriges rikes lag 1864. Strafflagen, Kap 12, 14, 20 
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brott som vi nu definierat som »grövre brott». Detta har dock inte gjorts 
eftersom syftet också är att studera individers brottskarriärer och vad 
det betydde för individens framtida liv att man dömdes till fängelse. 

I diagram 3 framgår brottsstrukturen i Västernorrlands län 
1861—90, fördelad på femårsperioder. Diagrammet anger den procentu
ella fördelningen av de mest förekommande brottstyperna som ledde 
till fängelsevistelse. 

Under 1860-talets första hälft, då länet endast var obetydligt påver
kat av industrin, var antalet brott som resulterade i fängelsevistelse avse
värt färre än i det mera industrialiserade samhället i slutet av 1880-talet. 

Den vanligaste orsaken till fängelsevistelse var i början av perioden 
tillgreppsbrott, vilka utgjorde en fjärdedel av brotten. Därefter var 
våldsbrott de mest vanliga brotten som orsakade fängelsevistelse. Till
sammans utgjorde dessa två brottstyper hälften av alla brott som redo
visas i fångrullorna. Båda dessa brottstypers andel minskade sedan över 
perioden för att i periodens slut utgöra en femtedel av brotten. 

Brott som också förekom relativt sett oftare som orsak till fängelse
vistelse i det agrara samhället än i det industrialiserade var sedlighets
brott, sabbatsbrott och även förfalskningar och bedrägerier. 

En av de brottstyper som ökade sina andelar var framförallt fylle
ri. Fylleriförseelser utgjorde knappt en femtedel av de brott som orsa
kade fängelsevistelse i periodens början. Dessa hade ökat till nära hälf
ten av alla brott i periodens slut. 

Förutom fylleri ökade även andra lindrigare brott under perioden, 
framförallt olovlig försäljning av alkoholhaltiga drycker, försuttet vite, 
stämningsförsittande och liknande brott. Lösdrivarnas andel var ganska 
oförändrad, bortsett från åren 1875 och 1886, då dessa tillfälligt ökade. 
Detta pekar på att brottsstrukturen förändrades under den studerade 
perioden. De »traditionella» brotten, tillgrepp, våldsbrott, sedlighets
brott och sabbatsbrott minskade sina andelar. »Nya» brott såsom fylle
ri, ordningsbrott och andra brott mot stadgar och förordningar ökade. 

I det följande skall vi något närmare studera de enskilda brottsty
pernas utveckling i tiden. Först behandlas de oftast förekommande 
brotten. Sist i detta kapitel beskrivs utvecklingen av antalet häktade för 
lösdriveri i Västernorrlands län under den studerade perioden. 

3.1 Fylleri och förargelseväckande beteende 

Fylleri och förargelseväckande beteende utgjorde ca 33 % av samtliga 
brott som resulterade i fängelsevistelse. Förutom fylleri har i denna 
grupp medtagits sådana förseelser som överdådigt körande, oljud, slags
mål, brott mot lokala ordningsstadgar, ohövliga ord och liknande, men 
dessa utgör bara 5 % av gruppen. Antalet fylleriförseelser var i verklig
heten flera, eftersom många andra brott begicks under spritpåverkan. 
Sammanlagt fanns det över 8 100 fylleridomar (bilaga 10). 
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Enligt 1841 års förordning emot fylleri och dryckenskap skulle en
var som »i sådant tillstånd träffas å wäg, gata eller annat allmänt ställe, 
böte hwaije gång han derför tilltales, Tre R:dr 16 sk.» 

Denna förordning kom att gälla under hela undersökningsperio
den, bortsett från att bötessumman förändrades. År 1864 förordnades 
att »hvar och en som af starka drycker överlastad träffas på wäg eller 
gata, må, när dess behöriga wårdande icke annorledes låter sig verkstäl
la, förwaras i häkte, till dess han återwunnit sina sinnes bruk». En 
skärpning i lagstiftningen skedde år 1885. De som hade försäljnings
ställen ålades ansvaret för de personer som var berusade och om de 
försummade detta och någon skada skedde, riskerade ägarna att förlo
ra sin näringsrättighet. Samma år förbjöds också försäljning av öl och 
brännvin åt omyndiga personer, tjänstefolk eller manskap, om man 
saknade tillstånd av vederbörande förmyndare, husbonde eller befäl
havare.5 

Det ligger i förordningens natur att fylleriet beivrades främst i stä
der eller i urbana samhällen. Därför kan det förväntas att antalet sak-
fällda ökade i samband med att det uppstod urbana samhällen på 
landsbygden och när städernas befolkning började tillväxa som följd av 
industrialiseringen. 

Det ökade registrerade fylleriet är ett tecken på organiserad offici
ell kontroll, men det kan också vara ett resultat av att fylleriförseel
serna i verkligheten hade ökat av olika anledningar. Industrialiseringen 
medförde ökat välstånd och forskarna är överens om att alkoholkon
sumtionen ofta stiger med ökat välstånd. Fylleriet är ett brott som 
följaktligen anses vara positivt korrelerat med ekonomiska förhållan
den.6 En ökad alkoholkonsumtion kan också vara följden av bristande 
sociala kontakter, anomi, frustration eller ändrade umgängesformer, 
vilket gör det svårare att tolka realiteten bakom statistiska serier. 

Som det framgår av nedanstående diagram har Västernorrland och 
riket mycket likartad utveckling av fylleriförseelser till omkring år 
1870. Under den nästa femårsperioden sker en kraftig ökning av fylle
riförseelser. Dessa mer än fördubblas i landet på fem år. I Västernorr
land är ökningen ännu större, förseelserna mer än tredubblas. Hela 
1870- och 1880-talen har Västernorrland flera registrerade fylleriförse
elser än riket i genomsnitt. Efter den kraftiga ökningen av fylleriförse
elser under 1870-talets första hälft tycks brottstalen stabilisera sig på 
en betydligt högre nivå än för 1870. 

För Västernorrland fluktuerar fyllerikurvan mer än den för riket 
som helhet med kraftiga årliga variationer. Svängningarna visar tecken 
på samband med de ekonomiska förhållandena i länet. Det lägsta anta
let förseelser förekommer under nödåren. En nedgång i antalet är 
märkbar under den ekonomiska krisen i slutet av 1870-talet och under 

5 KF emot fylleri och dryckenskap 1841, 1885 
6 Ex Hurwitz-Christiansen 1971, s 272 
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lågkonjunkturen i mitten av 1880-talet. En kraftig ökning märks där
emot under högkonjunkturen i början av 1870-talet och i slutet av 
1880-talet. Lagskärpningen år 1885 har inte hejdat den snabba ökning
en av antalet fylleriförseelser. 

Andelen bötesavsittare i fängelserna i Västernorrland följer utveck
lingen av registrerade fylleriförseelser med undantag för nödåren då 
antalet bötesavsittare ökade, trots att det totala antalet registrerade 
fylleriförseelser var som lägst. Då var det med andra ord fler som inte 
kunde betala böterna. 

Diagram 4. Antalet fylleriförseelser i Västernorrlands län och i Sverige 
1861—90 samt antalet bötesavsittare i fängelserna i Väster
norrland. Per 10 000 invånare 

Källa: BiSOS. B. Rättsväsendet 1861—90. Fångrullor 1861—90. HLA. Bilaga 6, 9 

Den officiella statistiken lämnar inte uppgifter om fördelningen av 
enskilda brottstyper i olika underrätter i riket. Därför får vi utgå från 
fångrullornas uppgifter om var brotten hade begåtts. 

Omkring 95 % av de häktade för fylleri var dömda i länets städer 
och framförallt i Sundsvall. Härnösands andel var mycket blygsam, ba
ra 68 av städernas 1334 dömda kom därifrån under de år som har un
dersökts. I detta hänseende liknar Härnösand landsbygden, där det ba
ra förekom några fall och då på orter som hade urbana inslag: Sollefte-
å, Själevad med köpingen Örnsköldsvik, Njurunda, Skön och Säbrå. 
Däremot fanns det inga bötesavsittare från t ex Nordingrå och Nora, 
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områden som var ganska opåverkade av industrin.7 

Vid en undersökning av hur andelen fylleriförseelser förändras i 
förhållande till samtliga sakfällda brott, som resulterade i fängelse
vistelse, framgick att dessa ökade under perioden från 37 % år 1861 
till 75 % år 1890. När andelen fyllerier ökade, minskade andelen 
Sundsvallsbor bland de häktade, bortsett från år 1869, vilket tyder på 
att antalet inflyttade från andra orter minskat under nödåren. Det var 
med andra ord främst personer som inte var skrivna i Sundsvall som 
stod för ökningen av fylleriförseelserna, i varje fall bland bötesavsitta-
re. Antingen var de inresta landsortsbor eller säsongarbetare.8 

Landshövdingen anklagade så kallade lösarbetare som vistades i 
länet, utan att varken mantal- eller kyrkoskriva sig, för »dryckenskaps
lasten» och andra brott.9 Fångrullornas uppgifter stöder hans uttalan
de. Bara knappt 19 % av samtliga häktade i Sundsvall var mantalsskriv
na där. Även om fångrullornas uppgifter hade överbetonat lösarbetar
nas andel av samtliga som åtalades för fylleri — och även för andra för
seelser — är det otvivelaktigt att säsongarbetarna utgjorde en särskilt 
utsatt riskgrupp. Dessutom saknade de ofta pengar, varför de oftare än 
ortsbor fick sona sina fylleriböter i fängelse. 

Det är klart att alkoholen bör ha uppfattats som ett problem fram
förallt i Sundsvall, inte minst då den ofta var förenad med brott. Majo
riteten av bötesavsittarna var unga säsongarbetare utan familj, vilka 
bodde trångt i tillfälliga bostäder. Krogen utgjorde ofta den enda sam
lingsplatsen. I tätbebyggda samhällen där folk bodde nära varandra 
och där främmande människor trängdes under stora delar av året, ted
de sig säkert livet kring krogarna i vissa avseenden hotande, i vilket 
fall störande. I flera »minnen» från den tiden berättas om den s k 
»supsedan» som verkade vara allmänt utbredd i 1800-talets samhälle.1 

Öl och sprit var lättåtkomliga varor trots att de officiella utskänk-
nings- och utminuteringsställena låg i länets städer. På landsbygden 
förekom det enligt landshövdingen mycket alkoholmissbruk och or
saken till detta var enligt honom den olaga handeln med alkoholhaltiga 
drycker. Men trots all klagan om alkoholmissbruket på landsbygden 
skedde där förvånansvärt få häktningar på grund av fylleri; ett tecken 
på att fylleriet inte beivrades. Däremot skärptes kontrollen av olaga 
handel med alkoholhaltiga drycker omkring 1880.2 

Nykterhetsrörelsen vann insteg i länet omkring 1880. Enligt lands
hövdingens uppfattning medförde detta att antalet fylleriförseelser 
minskade, vilket möjligen skulle kunna avläsas av statistiken över fyl

7 Datalistor om brottstypers årsvisa fördelning i länets underrätter enligt fångrullor 
8 Ibid; årsvisa fördelningen av mantalsskrivningsorter för fångar 
9 Femårsberättelser 1876—80, s 7 
1 Ex Sågverksminnen 1948, Olsson 1949, s 137 ff 
2 Femårsberättelser 1871 — 75, s 9 f, 1876—80, s 6 
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leriförseelser, som visar en kraftig nedgång under 1880-talets mitt.3 

Man kan dock diskutera nykterhetsrörelsens påverkan på denna ut
veckling. De som var medverkande i denna rörelse var inte de som 
drack sig berusade på allmänna platser. Det är inte heller troligt att 
nykterhetsrörelsen lyckades på något nämnvärt sätt påverka lösarbe
tarnas alkoholvanor. Landshövdingens notering om en nedgång hör 
snarare samman med lågkonjunkturen i 1880-talets mitt. När nykter
hetsrörelsen går framåt med stormsteg i slutet av 1880-talet, ökade 
fylleriförseelserna trots skärpningen av kontrollen av olaga handel med 
alkohol.4 Mycket av denna ökning kan förklaras med den stora inflytt
ningen av arbetare till Sundsvall när staden böljade byggas upp efter 
stadsbranden 1888. Dessutom hade risken att bli fast för fylleri ökat. 
Sundsvalls poliskår hade ju som nämnts fördubblats år 1888. Överhu
vudtaget kan man förklara det höga antalet fylleriförseelser i Väster
norrlands län under den studerade perioden med rekryteringen av ar
betskraft, som var inriktad på en relativt ung manlig säsongarbets
kraft. Som jämförelse kan nämnas att fylleritalen i Malmöhus län, som 
också industrialiserades under motsvarande tid, låg betydligt lägre. Där 
var industristrukturen betydligt mer differentierad och en stor del av 
arbetskraften rekryterades från närliggande områden.5 

Alkoholen hade även betydelse för förekomsten av andra brott. 
Tyvärr går det inte att i fångrullor finna, vilka brott som begicks under 
rusets inverkan, men många gånger var det sannolikt så. Över hälften 
av fångarna hade en dom för fylleri i samband med andra brott 
(tabell 8). Det fanns dock några som hade dömts för förargelseväckan

de beteende och som inte hade en samtidig notering för fylleri. Dessa 
hade huvudsakligen dömts för smädligt skrivsätt eller ärekränkning. 
Huvudparten av de som dömdes för förargelseväckande beteende, 
96 %, går dock att förbinda med alkohol. Samma sak gäller även sab
batsbrotten, av vilka 86 % var kombinerade med fylleri. Våld och al
kohol hörde också ofta ihop, något som är känt även genom andra un
dersökningar;6 över hälften av alla våldsbrott begicks under alkoholpå
verkan eller åtminstone hade personen i fråga vid något annat ganska 
närliggande tillfälle ertappats berusad. De minsta noteringarna för fyl
leri i anslutning till andra brott hade brotten mot krigslagen, vilka 
ofta bestod av utevaro från övningarna, och bränn vinsut sälj ning. Det 
sistnämnda torde innebära att det var olika grupper som tjänade på, 
respektive missbrukade alkohol. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att fylleriet mestadels före
kom i urbana miljöer, främst i städer och senare på de tätorter på 

3 Femårsberättelser 1871—85, s 9 
4 Äberg 1978 
5 Petersson-Sjöberg 1979, s 9 
6 Hurwitz-Christiansen 1971, s 402 f 
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Tabell 8. Förekomsten av fylleridomar i samband med andra brott i 
Västernorrlands län 1861—90 

Brottstyp Sakfällda brott Fylleri % fylleri 

Våldsbrott 2694 1412 52,4 

Tillgreppsbrott 2256 204 9,0 

Bedrägeri 369 20 5,4 

Försummade plikter 861 34 3,9 

Olovlig försäljning av alkohol 1277 22 1,7 

Brott mot rättsbalken 241 34 14,1 

Förargelseväckande beteende 6474 6228 96,2 

Sedlighetsbrott 78 15 19,2 

Brott mot krigslagen 816 12 1,5 

Sabbatsbrott 49 42 85,7 

Lösdriveri 418 42 10,0 

övriga brott 388 95 24,5 

Summa 15921 8159 61,2 

Källa: Fångrullor 1861-90, HLA. Se bilaga 10 

landsbygden, vilka fick lokala ordningsstadgar och ordnad polisbevak
ning. Detta gör att man får en missvisande bild av hur utbredd alkohol
konsumtionen egentligen var på landsbygden jämfört med städerna. 
Eftersom fylleriet försiggick ostraffat i hemmen var det huvudsakligen 
de som drack på krogar och allmänna platser som löpte risk att bli åta
lade. Dessa var oftast säsong- eller lösarbetare. De saknade också oftast 
pengar för att kunna betala sina böter och hamnade därför i fängelse. 
Fylleriet visade också tecken på ett samband med ekonomiska förhål
landen och arbetskraftens struktur i länet, framförallt visar sig detta i 
Sundsvall. I jämförelse med riket hade Västernorrland, egentligen 
Sundsvall, avsevärt högre fyllerital. 

3.2 Våldsbrottslighet 

Den vanligaste orsaken till fängelsevistelse i Västernorrlands län, efter 
fylleri och förargelseväckande beteende, var olika typer av våld. Om
kring 16 % kom i fängelse på grund av detta. De vanligaste enskilda 
våldsbrotten var misshandel med eller utan skada, hemfridsbrott, 
motstånd mot tjänsteman eller motstånd vid offentlig förrättning. 
Cirka 50 personer häktades också för mord eller delaktighet i mord, 
omkring 70 för dråp och något över 100 för barnamord. 

För mord dömde 1864 års strafflag till döden eller till straffarbe
te på livstid. För misshandel som resulterade i att den misshandlade 
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fick svåra kroppsskador av stadigvarande art dömdes man från två år 
till tio års straffarbete beroende på om misshandeln skett »med berått 
mod» eller »i hastigt mod». I det senare fallet var straffet mildare än i 
det föregående. För uppsåtlig misshandel, då ringare elieringen skada 
följt, var straffet enbart böter eller fängelse i högst sex månader.7 Före 
år 1890 förlorade inte våldsbrottslingen sitt medborgerliga förtroende 
till skillnad från tillgreppsbrottslingen. Först efter detta år infördes 
detta i lagboken då det gällde mord, dråp och förgiftning.8 Våld är vid 
sidan av tillgrepp den brottstyp som mest intresserat forskare. Sam
bandet mellan våld och alkohol är väldokumenterat i flera undersök
ningar bl a i 1800-talets Frankrike, Tyskland och England.9 

Det är en vanlig uppfattning att våldet var relativt vanligare i 1800-
talets samhälle än under 1900-talet. I en undersökning om utveckling
en av misshandelsbrott och tillgreppsbrott i Sverige från 1835 till 
1960-talet visar Knut Sveri, att misshandelsbrott var relativt sett myc
ket vanligare än tillgreppsbrott i ett förindustriellt samhälle i jämförel
se med ett industriellt.1 Orsaken till detta kan vara, att människors at
tityder gentemot vissa beteenden förändrades när samhället blev mer 
»modernt». Intoleransen mot våldet ökade, samtidigt som respekten 
för andras egendom ökade.2 

Man har också observerat, att våldsbrotten ofta sker mot bekanta 
eller släktingar.3 I det förindustriella samhället antas i allmänhet att 
det funnits täta relationer mellan människor.4 Urbaniserade samhällen 
däremot antas vara anonyma. Detta kan i så fall delvis förklara skillna
derna i våldsmönster. Om nu våldet var vanligt förekommande i det 
agrara samhället bör också mörkertalen vara höga. Man anmälde inte 
lindrigare våldshandlingar, eftersom dessa var en del av livsmönstret. 
Speciellt våldet inom familjer och hushåll, t ex hustrumisshandel, 
borde ofta ha betraktats som en intern angelägenhet. I Sverige var 
dessutom t ex husagan lagstadgad.5 

EEnligt ovanstående resonemang förväntas, att den grövre vålds
brottsligheten skulle minska i Västernorrlands län i samband med in
dustrialiseringen och urbaniseringen. Det lindrigare våldet däremot 
förväntas öka med välståndsökningen och alkoholkonsumtionen, en å-
sikt som bl a Zehr framför i sin undersökning om förhållandena i 

7 Strafflagen 1864, kap 14 
8 Strafflagen 1890, kap 16:16 
9 Gatrell-Hadden 1972, 369 ff, Zehr 1976, 98 ff 
1 Sveri 1970, s 361 ff 
2 Zehr 1976, s 133 ff 
3 Anttila-Törnudd 1973, s 128 
4 Jfr kap I: 3.3.2 
5 Sveriges rikes lag 1864. H 14:5, Legostadgan §§ 5, 10 och 17 

66 



Frankrike och Tyskland.6 Våldet väntas också öka i samband med 
ekonomisk nöd, dvs under nödåren och under sociala konflikter. 

Sven Sperlings har studerat våldsbrottsligheten i Stockholm 1875— 
1910. Under denna tid minskade våldsbrottsligheten. Sperlings sätter 
denna utveckling i samband med arbetarklassens formation och ut
veckling i enlighet med Eric Hobsbawms teorier. Enligt Sperlings sked
de arbetarklassens formation i Stockholm ca år 1890 och de lägre 
grupperna fick en speciell levnadsstil. Under den andra fasen som 
sträckte sig till andra världskriget fick arbetarklassen ett självmedve
tande som klass, skild från andra. 

Sperlings finner att våldet minskade under den senare fasen och 
förklarar detta med att arbetarnas aggressioner försköts från individu
ella handlingar till andra typer av våldshandlingar som våld och mot
stånd mot polis, strejker och liknande. Med välståndsökningen förbätt
rades ocskå bostadsstandarden, varvid kroglivet minskade liksom slags
målen och oron på gatorna. I stället kunde däremot våldet ha ökat i 
hemmen. Här var kanske våldet grövre och det skedde utan att myn
digheterna kunde ingripa.7 

En social konflikt som i Västernorrlands län kunde ha bidragit till 
att våldsbrottsligheten ökade var t ex Sundsvallsstrejken år 1879. 
Strejken representerar en konflikt mellan arbetsgivare och arbetstaga-

Diagram 5. Antalet våldsbrott i Västernorrlands län och i Sverige 
1861—90. Per 10 000 invånare 

Källa: bilaga 6, 9 

6 Zehr 1976, s 98 f 
7 Sperlings 1975 
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re. Det fanns även andra konflikter, t ex i en tätort mellan ortsbor och 
främlingar. Manskap från lastbåtar figurerar ofta i minnesanteckningar. 
En orsak till aggressioner från säsongarbetarnas sida kunde ha varit, att 
de ofta fick nöja sig med de sämst betalda arbetena.8 Ortsbor såg väl 
inte heller med blida ögon på främlingar som kom och konkurrerade 
om arbetstillfällena, när tiderna blev kärvare, något som har paralleller 
idag. Främlingarna samlade sig vid krogarna och det var inte ovanligt 
att kvällen slutade med slagsmål. Det gällde att »hålla främlingar kort», 
som en skriver i sina minnen från Ångermanland.9 

Av diagram 5 framgår antalet registrerade våldsbrott i Västernorr
lands län och i riket, som de anges i brottsstatistiken och i fångrullor-
na. Våldsbrotten ökade kraftigt både i riket och i Västernorrland. Ök
ningen var dock betydligt snabbare i Västernorrland. I likhet med fyl
leriförseelserna skedde den stora ökningen av våldsbrotten under 
första hälften av 1870-talet. Därefter ligger våldet på en hög nivå i jäm
förelse med 1860-talet, men tendensen är minskande bortsett från 
sista åren av perioden. Våldsutvecklingen i länet visar som helhet en 
stor samvariation med utvecklingen av fylleriförseelser, vilket visar att 
våldshandlingar ofta begicks i berusat tillstånd. 

Detta resultat stämmer ganska väl överens med den bild av våldsut
vecklingen som ges av Sveri. Enligt honom ökar misshandelsbrotten 
mellan åren 1870 och 1890, först därefter börjar dessa att minska. 
Sveriges tal ligger dock på en betydligt lägre nivå, beroende på att han 
enbart har studerat misshandelsbrott.1 

I denna undersökning ingår i våldsgruppen även våld mot polis el
ler tjänstemän, motstånd och liknande våldsbrott som finns i statisti
ken under rubriken »brott emot staten». Det är också klart att vålds
brotten var mycket vanligare än tillgreppsbrotten. Under hela denna 
trettioårsperiod ligger de dubbelt så högt som tillgreppsbrotten. 

Ser man däremot enbart på grövre våldsbrott, dvs de som medför
de fängelsestraff, är bilden en annan. Det grövre våldet ökade under 
nödåren och under första hälften av 1870-talet, då städerna hade sin 
kraftigaste tillväxtperiod. Efter 1875 visar det grövre våldet en 
minskande tendens, bortsett från uppgången under Sundsvallsstrejken. 
Under nödåren ökade dråp, mord och misshandel. Under andra 
hälften av 1860-talet var det dock färre häktade för barnamord än un
der den föregående femårsperioden. Dock noteras att 10 av periodens 
barnamord förekom 1868 och år 1869, dvs under de värsta nödåren. 

Ökningen av grövre våldsbrott under året 1879 kan sättas i sam
band med Sundsvallsstrejken och den sociala oro som fanns vid såg
verken. Under strejken tillkallades sundsvallstrakten militärer som 

8 Olsson 1949, s 72 
9 Freudenthal 1938, s 70 
1 Sveri 1970, s 368 
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extra bevakningspersonal, vilket antagligen medförde att aggressioner
na ytterligare uppblåstes och konfrontationen mellan militären och ar
betarna ledde till att handlingar som hot och våld emot tjänstemän 
och poliser ökade. Enligt fångrullorna ökade samma år även misshan
deln och hemfridsbrotten, hot och våldsamt intrång. Ser man på peri
oden som helhet ökade också antalet våldsbrott som riktade sig mot 
myndighetspersoner, men ökningen skedde knappast på bekostnad av 
andra våldsbrott. Snarare medförde urbaniseringen och utökningen av 
administrativ kontrollpersonal att antalet tillfällen och åtgärder ökade, 
inte minst i samband med fylleriförseelser. 

Däremot bör minskningen av grövre personbrott innebära en struk
turförändring av våldsbrottsligheten. En stor del av periodens dömda 
dråp förekom i början av perioden och under 1870-talets första hälft. 
Morden var däremot mer jämnt fördelade över perioden. Barnamord 
eller »fostrets läggande å lönn» var också ganska vanliga under 1860-
eller 1870-talet, varefter de minskade tydligt. Till barnamord återkom
mer vi i samband med kvinnors brottslighet. 

I länets städer begicks 58 % av de våldsbrott som resulterade i 
fängelsevistelse (bilaga 11). Denna bild verkar stämma överens med 
det som hypotetiskt antogs, nämligen att det lindriga våldet skulle öka 
1 omfattning i samband med industrialiseringen och urbaniseringen. Av 
de undersökta åren hade landsbygden flera våldsbrott i absoluta tal än 
städerna endast under åren 1861 och 1865. Våldsbrotten ökade också 
snabbare i städerna än på landet. 

De grövre våldsbrotten var numerärt flera på landsbygden, men ef
tersom de flesta bodde där, var grövre brott också relativt sett vanliga
re i städer. Både det lindrigare och grövre våldet var stigande i Väster
norrland till mitten av 1870-talet (bilaga 8, 9). Därefter började minsk
ningen som var snabbast i städerna. De flesta grövre brotten på lands
bygden begicks i Sollefteå, Skön, Ljustorp och Tuna och andra orter 
med industri eller som låg i närheten av Sundsvall eller Härnösand. 
Med tiden ökade även de lindrigare våldsbrotten på orter som genom
gick en kraftig urbanisering.2 

Våldet blev alltså enligt statistiken mycket vanligare i Västernorr
lands län i samband med det industriella genombrottet. Den kraftiga 
ökningen skedde under den första hälften av 1870-talet och då ökade 
både det lindrigare och det grövre våldet. 

Från mitten av 1870-talet började dock våldsbrotten minska i för
hållande till befolkningen, men brottstalen låg speciellt för lindrigare 
brott på en betydligt högre nivå än i början av 1860-talet. 

Om man får tro på statistiken var våldsbrotten, framförallt de lind-
lindrigare våldsbrotten, liksom fylleriförseelser typiska stadsbrott. Man 

2 Datalistor om brottstypers årsvisa fördelning i länets underrätter enligt fångrullor 
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kan dock anta att våldet var betydligt vanligare på landsbygden än vad 
dessa siffror visar. Lindriga brott anmäldes inte där. I en urban miljö 
tolererades inte våldet på samma sätt, liksom man inte heller tolerera
de fylleriförseelserna. 

När välståndet ökade, minskade sannolikt konfliktmomenten och 
med tiden också synen på våldet. Detta hade till följd att det grövre 
våldet avtog, vilket i sin tur kan ha bidragit till att man började fästa 
större uppmärksamhet vid det lindrigare våldet. 

3.3 T illgreppsbro 11 slighe t 

För ca 14 % av fångarna var tillgresppsbrott orsak till deras fängelse
vistelse. Tillgreppsbrott kunde bestå av snatterier, stölder, inbrott eller 
hälerier. Tillgreppsbrotten ansågs vara allvarliga förbrytelser, vilket 
tydligt framgår av straffens stränghet: »Hwar, som stjäl gods eller pen
ningar öfwer femton Riksdaler, dömes, för stöld, till straffarbete i 
högst 6 månader,... Går wärdet ej öfwer femton Riksdaler,... då kallas 
den för snatteri: och ware straffet derå böter, högst etthundra Riks
daler, eller fängelse i högst sex månader.» 

Vid upprepad stöld ökades straffsatserna, t ex vid fjärde resan 
stöld dömdes man till straffarbete från och med sex till och med tio år 
eller på livstid. Därutöver förlorade tillgreppsbrottslingen ofta sitt 
medborgerliga förtroende.3 

I de förindustriella samhällena anses egendomsbrott vara fåtaligare 
än i de industriella i förhållande till befolkningen.4 I samhällen där det 
rådde brist på varor skyddade man sina ägodelar bättre. I industrialise
rade och urbaniserade samhällen ökade varuutbudet samt frestelserna 
och tillfällena att begå stölder. I och med industrialiseringen har en ök
ning av tillgreppsbrott observerats. Denna ökning har förklarats med 
det förändrade värde- och normsystemet i urbaniserade samhällen och 
t ex Zehr menar att denna ökning var en del av »moderniseringsproces
sen». Respekten för den enskilda egendomen försvagades först i städer
na och därifrån spreds detta nya synsätt till den omgivande lands
bygden. Zehr påpekar också med rätta svårigheten med att mäta för
ändringar i normsystemet men han menar att brottslighet kan ses som 
en indikator på denna förändring.5 

Man har också undersökt hur tillgreppens antal varierar under oli
ka ekonomiska betingelser. Redan på 1800-talet visade tysken von 
Mayr att antalet stölder i Bayern var beroende av rågens prisväxlingar. 
Nu tycks det finnas stor enighet om att ekonomiska kriser och stölder 
har ett starkt samband åtminstone fram till 1870—1880-talet. Zehr har 

3 Strafflagen 1864 20 kap 
4 Sveri 1970, s 361, Anttila-Törnudd 1973, s 98 
5 Zehr 1975, s 57 ff 
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funnit dessa samband i Frankrike och i Tyskland, Gatrell-Hadden i 
England och Sundin i Sverige.6 

Sundin har relaterat antalet stölder denna tid i Sverige till ekono
miska förhållanden mätt i reallöner. Han fann att stölderna ökade 
mest då reallönerna sjönk i de län där jordbruket var den domineran
de näringsgrenen, medan i de län där det fanns alternativa försörj
ningsmöjligheter, skogslänen, var ökningen av tillgreppsbrott betyd
ligt mindre. 

Gemensamt för ovanstående forskare är att de observerat att 
sambandet mellan dåliga tider och stölder försvagades omkring 
1870—1880. Detta förklarar Sundin för Sveriges vidkommande med 
att levnadsstandarden började stiga. Reallönerna ökade och gjorde 
det möjligt för människor att spara för framtida behov. Samhället 
blev också mer komplext och risken att både jordbruket och indu
strin skulle få uppleva en samtidig kris var mindre. Kommunikations
nätets uppbyggnad underlättade också resursfördelningen mellan ri
kets olika delar i händelse av att skörden slog fel i vissa delar av lan
det.7 

Diagram 6. Antalet tillgreppsbrott i Västernorrlands län och i 
Sverige 1861—90. Per 10 000 invånare 

per 
IOOOO 

8 -

6 -

4" ,  

i fängelse 
2 - Sver i ge 

1861 90 75  6  5  

Källa: bilaga 6, 9 

Studerar man antalet sakfällda tillgreppsbrott i Västernorrlands län 
och riket under denna trettioårsperiod är likheterna tydliga. Tillgrep

6 Sundin 1976, s 289ff 
7 Sundin 1976, s 291 f 
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pen ökade i bägge fall under 1860-talets sista hälft med en topp året 
1868, dvs under nödåren.8 

Enligt Sundins resonemang borde det vara områden som saknade 
alternativa försörjningsmöjligheter som hade den kraftigaste ökning
en av tillgrepp. Vid en jämförelse mellan tillgreppsbrott i städer och 
på landsbygd framgick det att i Västernorrlands län ökade dessa mer 
på landsbygden. Året 1869 var det enda år då tillgreppsbrottsligheten 
var större på länets landsbygd än i städerna. I de flesta tingslagen 
ökade tillgreppsbrottsligheten men det fanns vissa undantag, nämli
gen Nordingrå och Gudmundrå i Ångermanland. Båda dessa tingslag 
hade överhuvudtaget en mycket liten brottslighet under hela den stu
derade trettioårsperioden. 

Möjligen kan deras näringsstruktur vara en av förklaringarna till 
detta mönster. Näringsgeografiskt var dessa områden dock olika. 
Gudmundrå låg i sågverksdistriktet i Ådalen, Nordingrå på kusten 
med jordbruk och fiske. Båda områden hade dock möjligheter att 
kompensera underskottet i skörden med andra inkomster, skogs- och 
sågverksarbete i Gudmundrå och fiske i Nordingrå. Detta kan ha bi
dragit till att nöden inte var så kännbar där som på andra håll i länet. 

En annan förklaring till den mindre brottsligheten där både under 
nödåren och för övrigt kan ha varit att dessa områden hade en rela
tivt homogen befolkning och att antalet riktigt fattiga personer var 
få. Det var i regel de som begick stölderna.9 

Däremot ökade stölderna under nödåren i de flesta av Medelpads 
tingslag, t ex i Tuna, Ljustorp och Selånger, där jordbruket var den 
dominerande näringsgrenen, dock inte i Sköns tingslag som redan ha
de börjat industrialiseras.1 

Detta verkar stödja Sundins tes om att nöden var störst i områ
den där alternativa försörjningsmöjligheter saknades, vilket i sin tur 
ledde till att tillgreppsbrottsligheten ökade. 

Efter nödåren sjönk tillgreppen i förhållande till befolkningen i 
riket och denna tendens stod sig perioden ut. I slutet av perioden var 
tillgreppstalen i hela riket tom lägre än i periodens början. 

I Västernorrlands län låg antalet tillgrepp i förhållande till befolk
ningen högre än i riket i genomsnitt från mitten av 1870-talet och 
framåt. Speciellt många tillgrepp begicks i början av 1880-talet och i 
slutet av 1880-talet. 

Dessa två perioder sammanfaller väl med goda konjunkturer i 
länet. Det ökade utbudet av arbete medförde att inflyttningen till lä
net och framförallt till Sundsvallsdistriktet stimulerades. Rörligheten 

8 Under nödåren ökade även snatterier. En del av dessa resulterade i fängelsevistelse 
genom att böterna omvandlades till fängelse vid vatten och bröd. I några fall kunde den 
dömde personen betala böterna. Jfr Birgit Petersson 1976. 

9 Se nedan kap IV :2 
1 Se not 8 
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1 samhället blev större, vilket också har ansetts vara en faktor som är 
positivt korrelerad med tillgreppsbrott.2 

Om det var den ökade migrationen som orsakade att stölder öka
de under ovanstående perioder, hur skall man då förklara att till
greppstalen inte låg högre under den första hälften av 1870-talet, då 
länet och framförallt Sundsvallsdistriktet visade alla andra tecken på 
växtvärk? Befolkningen ökade då ovanligt snabbt och rörligheten var 
stor. Det fanns flera tusen säsongarbetare i länet. Många andra brotts
typer såsom fylleri och misshandel ökade explosionsartat. 

En möjlig förklaring till ovanstående skillnader är att inflyttnings
bilden var annorlunda. De som flyttade till länet i början av 1870-
talet var i regel arbetare inom skogsindustrin som än så länge hade 
stor brist på arbetskraft och lönerna var relativt goda. Senare under 
perioden var inte arbetstillgången längre så säker. Dessutom inflytta
de även andra kategorier av människor till länet. Befolkningsstruk
turen blev mer skiktad. Bland inflyttarna fanns även sådana som var 
eller blev utslagna. Vidare kom en ökande del av inflyttarna framför
allt vid periodens slut efter Sundsvallsbranden från städer, företrä
desvis från Stockholm.3 

Tillgreppsbrott var ett stadsbrott (bilaga 11 och 12). Drygt hälf
ten av dem begicks i Västernorrland i städer och man kan också 
märka att stölder i städerna fortsatte att öka även efter nödåren. Det
ta pekar mot den kommande utvecklingen: tillgrepp och snatterier 
skulle komma att öka med urbaniseringstakten. 

På landsbygden hade sakfällda tillgreppsbrott en minskande ten
dens. Den långsamt förbättrade ekonomin för de enskilda individer
na tycks där ha minskat stölder och snatterier som orsakades av 
direkt nöd. Troligt är också att budet »du skall icke stjäla» där bibe
höll sin styrka perioden ut. 

En del av förklaringen till denna skillnad mellan tillgreppsbrotts
lighet på landsbygden och i städer är också den lägre uppklarings-
procenten av tillgreppsbrott på landsbygden. Om man utgår från an
talet brott som medförde att den misstänkte gärningsmannen häkta
des, var fördelningen av tillgreppsbrott mer lik i absoluta tal. Bara 
75 % av misstänkta brott på landsbygden sakfälldes dock, i städer 
var motsvarande andel 92 %.4 Risken att bli sakfälld för detta brott 
var således betydligt större i staden. Antagligen greps man oftare i 
staden på bar gärning genom allmänhetens försorg. Dessutom fanns 
där flera poliser än på landsbygden och dessa kunde också lägga ner 
större energi på att få den misstänkte personen fälld. 

2 Ex. Zehr 1976, s 57 ff 
3 Se nedan kap IV :6 
4 Datalistor om brott som medförde intagning i fängelse och de brott som sedan sak-

fälldes i Västernorrlands län 1861—90 fördelade efter underrätter enligt fångrullor 
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3.4 Olovlig försäljning av alkoholhaltiga drycker 

Olovlig försäljning, huvudsakligen bestående av öl- och brännvins
försäljning eller -utskänkning, var orsaken till fängelsevistelse för 
7 % av fångarna. I diagram 7 framgår utvecklingen av olaga handel 
med alkoholhaltiga drycker i Västernorrland och riket. Rikstalen 
håller sig ganska konstanta över perioden med 4—6 brott per 10 000 
individer årligen. Under 1860-talet ligger brottstalen i Västernorr
land relativt nära rikets genomsnitt men ökar därefter mycket kraf
tigt och ligger under 1875—78 och 1882—84 omkring 20 fall per 
10 000 individer, dvs tre gånger högre än i riket i genomsnitt. 

Diagram 7. Olovlig försäljning av alkoholhaltiga drycker i Väster
norrland och Sverige 1861—90. Per 10 000 invånare 
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Försäljning av brännvin indelades juridiskt i partihandel, minut
handel och utskänkning, och kunde ske efter tillstånd. I partihandel 
var enligt 1860 års förordning den minsta tillåtna försäljnings
mängden av brännvin 15 kannor (en kanna = 2,6 1). Rätten att ut
minutera alkoholhaltiga drycker utdelades av Konungens befall-
ningshavande på förslag av magistraten i städer, av kommunalnämn
den på landet.5 

Länsstyrelsen i Västernorrland var ganska restriktiv. Utskänk-

5 KF den 18 december 1863 
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ningen var huvudsakligen koncentrerad till städer, där det t ex år 1865 
fanns 15 utskänkningsställen och 7 utminuteringsställen. Utskänk-
ningsställena var få på landsbygden. De fanns i Örnsköldsvik, Sollefteå 
och Ullånger. Däremot fanns där inga utminuteringsställen.6 Därför 
var landsbygdens befolkning hänvisad till lanthandlarna som kunde ha 
rättighet att sälja brännvin i parti. 

Olovlig utminutering av brännvin medförde i regel böter som var 
ganska höga. Enligt 1863 års förordning var bötessumman för första 
gången 15—30 riksdaler, för andra gången 30—60 rdr, för tredje gång
en 60—120 rdr och därefter dömdes man till fängelse från två månader 
upp till ett år. År 1885 fördubblades bötessummorna. Utöver böter 
fick den skyldige erlägga en utskänkningsavgift, vilket vanligen var 40 
riksdaler. 

Trots de höga böterna var olaga handel med alkoholhaltiga drycker 
i Västernorrland av allt att döma inte ovanlig. Landshövdingen påpe
kar detta förhållande i många av sina femårsberättelser. Under första 
hälften av 1870-talet företog landshövdingen en inspektionsresa till de 
nordligaste delarna av länet där det klagades över utbredningen av 
spritkonsumtionen i fjällsocknar och skogsavverkningsområden. Det 
var »främmande lösa arbetare» som påstods ligga bakom den ökande 
alkoholkonsumtionen. Lanthandlarna sålde spriten, inte bara i parti 
utan även olovligt i minut, och lönnkrogar var inte ovanliga. Efterfrå
gan var stor och enligt landshövdingen bestod lanthandlarnas huvud
sakliga inkomst av försäljning av alkoholhaltiga drycker. Landshöv
dingen kräver lagstiftningsåtgärder och ett absolut förbud för lant
handlarna att sälja alkohol. Den tidigare lagstiftningen var enligt 
honom otillräcklig trots att man hade försökt minska partihandeln 
genom att den minsta försäljningsvolymen höjdes från 15 kannor till 
100.7 

Den olovliga handeln förekom inte bara i inlandet. Samma 
problem fanns i sågverkssamhällena. Den utbredda »supseden» under
hölls av lagliga och olagliga ölnästen, skriver Reinhold Olsson, som be
skrivit Västernorrland från denna tid. Öl och sprit var lättåtkomliga va
ror. Öl såldes av lanthandlare och utminuterades efter landsvägarna av 
bryggeriernas utkörare. Dessutom visade myndigheterna en stor slapp
het när det gällde att beivra de många förseelserna i samband med öl-
krögeriet. »Men ordningens upprätthållare i sågverksdistriktet, de en
samma polis- och fjärdingsmännen, visste att de voro impopulära i 
folks ögon och drog sig i det längsta för att ingripa.»8 

Den existerande lagen togs inte på landsbygden på riktigt allvar, 
vilket landshövdingen var väl medveten om. I femårsberättelsen från 
1871—75 kräver han en bättre kontroll av lanthandlarnas verksamhet. 

6 Femårsberättelser 1861—85, passim 
7 Femårsberättelser 1871—75, s 9 ff 
8 Olsson 1949, s 138 
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I nästa femårsberättelse står det att konungens befallningshavande vid
tagit åtgärder för att skaffa en eller flera personer i varje kommun för 
övervakning av att förordningen efterlevdes. Denna skärpning förklarar 
säkert delvis den stora ökningen av dessa brott i Västernorrland i bör
jan av 1880-talet. 

Under motsvarande tid var fylleriet på nedåtgående enligt lands
hövdingen och under 1883—85 enligt officiell statistik. Orsaken till 
denna minskning var enligt landshövdingen att godtemplare och andra 
nykterhetsföreningar, liksom kommunalstyrelser, hade böljat fungera 
som angivare av olaga handel. Detta påverkade knappast ensamt fylle
riet. Nedgången bör ha intimt hängt ihop med de försämrade konjunk
turerna. Även antalet sakfällda för olovlig alkoholförsäljning tycks föl
ja konjunktursvängningarna. 

Cirka 8 % av samtliga under undersökningsperioden dömda fångar 
i Västernorrland satt i fängelse på grund av olovlig utminutering eller 
utskänkning av alkoholhaltiga drycker, dvs närmare 1 300 personer. 
Majoriteten av dessa hade dömts till böter, vilka de inte kunde betala. 

Om man utgår ifrån dessa fall, var den olaga handeln ett typiskt 
landsortsbrott. Hela 85 % av dessa hade dömts av häradsrätter. Hä
radsrätterna runt Sundsvall och Härnösand hade förhållandevis få fall, 
vilket kanske förklaras av att det fanns lagliga försäljningsställen att 
tillgå i dessa områden. Å andra sidan förekom säkert också där olaga 
handel. Det kan ju tänkas att de som bodde i staden eller dess närhet 
hade bättre ekonomiska möjligheter att betala eventuella böter och 
därför saknas dessa bland fångar. 

I inlandet utgjorde olovlig försäljning brottet för en stor del av de 
dömda. Ramsele, Sollefteå, Boteå och Gudmundrå var mest represen
terade, men även en stor del av dömda fångar i Nordingrå, Nätra och 
Arnäs hade begått detta brott.9 

Det var alltså mycket vanligt att man dömdes för utskänkning och 
utminutering av alkoholhaltiga drycker i Västernorrland i jämförelse 
med landet som helhet. Detta brott liksom fylleri och våld ligger på 
avsevärt högre nivå än i riket i genomsnitt. Delvis kan ökningen av des
sa brott förklaras med att rättspraxisen hade förändrats och att sam
hällets officiella kontroll hade blivit effektivare. Dessa faktorer förkla
rar dock inte skillnaderna mellan Västernorrland och riket som helhet. 
Det måste finnas andra faktorer i Västernorrland som bidrog till den 
kraftiga ökningen av brott. Förklaringarna bör också sökas i de speciel
la förhållanden som fanns i länet i samband med sågverksindustrins 
genombrott: snabb befolkninsökning, befolkningsrörlighet, säsongar
betare, ung manlig befolkning och ökad penningtillgång, för att nämna 
några exempel. Dessa faktorer bör ha bidragit till att konsumtionen 

9 Datalistor om olika brottstyper i olika underrätter i Västernorrlands län 1861—90 enligt 
fångrullor 
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var stor i vissa grupper. Den ökade benägenheten till alkoholkonsum
tion i kombination med bristen på utminuteringsställen bidrog sanno
likt till att den olaga handeln ökade. 

3.5 Bedrägligt beteende, förfalskning och liknande brott 

Bedrägeriernas andel var drygt 2 %. De vanligaste enskilda brottstyper
na var vårdslöshet mot borgenär, förfalskning av prästbetyg eller be
gagnande av falskt sådant. Ett mindre antal förskingringar och ut-
prånglingar av falska mynt förekom också. Merparten av dessa brott 
medförde fängelse eller straffarbete. Anledningen till fängelsevistelsen 
var i 450 fall någon form av bedrägeri, förfalskning eller liknande 
brott. Dessa blev inte alla sakfällda, ca 18 % frikändes. Det var tydli
gen svårt att sakfälla folk för dessa brott liksom för tillgrepp. De 
flesta enskilda brotten i denna grupp bestod av vårdslöshet mot borge
när eller vårdslöshet i egenskap av gäldenär i konkurs. Dessa brott 
medförde oftast fängelse eller straffarbete och ibland även förlust av 
medborgerligt förtroende. Bedrägeriernas antal varca 150 för hela un
dersökningsperioden. En nästan lika stor grupp utgjordes av förfalsk
ningsbrott, av vilka förfalskningar av präst- eller frejdbetyg var vanli
gast. 

Det borde kunna förväntas att antalet bedrägerier och förfalsk
ningar skulle öka i samband med industrialiseringen och urbanisering
en, eftersom befolkningens yrkesstruktur långsamt förändras. Inte ba
ra arbetarna blev fler utan även personer i olika serviceyrken. De sena
re borde ha större möjligheter att hamna i en situation där de kunde 
begå en lagstridig handling av denna typ. 

Ser man på utvecklingen av dessa brott femårsvis, märks det en 
svag ökning under nödåren, då speciellt bedrägerierna ökade, däremot 
inte förfalskningar av prästbetyg. Efter 1875 ökade samtliga typer av 
bedrägerier till 1880-talets mitt. Dessa s k »rena manchettbrott» för
dubblas under 1870-talets andra hälft och fortsätter att stiga perioden 
ut (bilaga 6). 

Förfalskningar av prästbetyg var vanligast omkring 1880. Detta 
sker samtidigt som det häktades ovanligt många personer för lösdrive
ri. Detta hängde kanske ihop med att tiderna var sämre i slutet av 
1870-talet. Arbetslöshet rådde liksom konflikter mellan arbetsgivare 
och arbetare. Landshövdingen uttryckte sin oro för större upplopp. 
Det måste ha varit angeläget för myndigheterna att bli av med de per
soner som vistades i länet utan att ha arbete. Kontrollen skärptes och 
fler sändes till sina hemorter som lösdrivare. Vid kontrollen avslöjades 
förfalskningar av prästbetygen. 

Det antogs att bedrägerierna skulle öka i samband med urbani
seringen. Så verkar vara fallet, även om ökningen är mycket svag. Brot
tet åtgärdades något oftare på landsbygd än i städer, men vi har bara 
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uppgift om ett hundratal brott. Enligt dessa siffror tycks bedrägerier
na öka fortare på landsbygden och enbart i Sollefteå och Torp re
gistrerades drygt hälften av landsbygdens brott. Tingslagen runt 
Sundsvall utmärkte sig inte speciellt (bilaga 11). 

3.6 Försummade plikter och brott mot rättsbalken 

Nästan 6 % eller ca 1 100 av de brott som resulterade i fängelsevistel
se i Västernorrlands län 1861—90 tillhörde den rubricerade brotts
gruppen. Dessa brott var som regel lindrigare och medförde normalt 
bara böter, som var mellan tre och tio riksdaler. Eftersom många ha
de fått sina böter omvandlade till fängelsestraff, bör dock dessa förse
elser ha varit mycket vanliga. Majoriteten av dem bestod i att man 
hade försummat att betala skatter eller — framförallt — viten. För
suttet vite» var den vanligaste förseelsen vid denna typ av brott och 
innebar att någon hade överträtt vissa föreskrifter, vilka var vitesbe-
lagda. Sådana viten kunde föreläggas av kommunalnämnd eller av 
länsstyrelsen t ex vid utsökningsmål eller om någon undandrog sig att 
vittna. Åverkan på åker, äng och skog kunde också medföra viten.1 

Den totala mängden av dessa brott har inte räknats fram i offici
ell statistik och det går knappast heller att genomföra, eftersom redo
visningen är mycket oklar. Antagligen är det totala antalet åtminsto
ne 4—5 gånger större än vad som ovan angetts. Eftersom förändring
en av antalet intagna i fängelser för tidigare redovisade brott ganska 
väl följt utvecklingen av samtliga registrerade brott, utgår vi ifrån att 
detta gäller även för dessa förseelser. 

En naturlig följd av samhällsutvecklingen var, som vi tidigare 
nämnt, att antalet föreskrifter ökade och därmed möjligheterna att 
bryta emot dessa. Antalet fångar som satt i fängelse för dessa brott 
ökade minst fem gånger. Det är svårt att uttala sig om den stora ök
ningen av brott av detta slag skedde i verkligheten i början av 1870-
talet eller under nästa femårsperiod, under lågkonjunkturen med ut
gångspunkt från bötesavsittare. Deras antal brukade ju öka under 
ekonomiskt svaga år, t ex under nödåren, på grund av att pengar sak
nades för böternas betalande. Ökningen kom dock under 1870-talet 
som för de flesta andra brotten. Till skillnad mot andra brott, från
sett olovlig försäljning av alkoholhaltiga drycker, begicks denna typ 
av brott ofta på landsbygden, där de också ökade fortare än i städer. 
83 % av totala antalet hade begåtts på landsbygden, men i förhållan
de till befolkningen var även dessa brott oftare förekommande i stä
der, eftersom de hade mindre än tio procent av länets befolkning. 
Förklaringen till att dessa brott ökade mer på landsbygden än i städer 

1 KF den 21 mars 1862, Byggningabalk 10:5,6 
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är kanske att söka i lagstiftningen. Antalet vitesbelagda åligganden 
ökade när landsbygden började urbaniseras. 

3.7 Äktenskaps-, sedlighets- och sabbatsbrott 

Äktenskaps-, sedlighets- och sabbatsbrott utgjorde bara en liten del av 
fångarnas brott. Båda grupperna utgjorde mindre än 1 %. I den första 
gruppen fanns sådana brott som »hor», dvs äktenskapsbrott, »lönskalä-
ge», vilket innebar sexuellt umgänge mellan ogifta personer, prostitu
tion, våldtäkter och liknande brott. Sabbatsbrott innebar att man id
kade handel eller arbetade på söndag eller på annan helgdag mellan sex 
på morgonen och nio på kvällen.2 

Enligt 1864 års strafflag medförde ett äktenskapsbrott fängelse 
från sex månader upp till två år, om den oskyldiga parten angav brot
tet till åtal. De s k sedlighetsbrotten kunde medföra ännu hårdare 
straff. Incest kunde leda till fyra års straffarbete. Även samlag mellan 
två ogifta personer kunde straffas med böter, men bara i de fall då 
mannen efter lagsökning av kvinnan eller dennas målsman blivit ålagd 
att betala underhåll till det barn som blivit resultatet av förhållandet.3 

Före 1865 fick mannen böta för lönskaläge 10 daler, kvinnan fem.4 

Kriminalstatistikens uppgifter om dessa brott är antagligen värde
lösa som mätare av det faktiska beteendet under senare hälften av 
1800-talet. Ludvig Widell påpekar detta redan i början av 1900-talet 
1 sin analys av den svenska kriminalstatistiken. Han skriver t ex ifråga 
om lönskaläge: »... tillämpas emellertid numera nästan aldrig straffla
gens paragraf om lönskaläge. De allmänna åklagarne hafva genom att 
underlåta påkalla dess tillämpning helt enkelt satt den så gott som ur 
gällande kraft: den står ju också föga i samklang med modern rättsupp
fattning....» Han observerade också att denna praxis började tillämpas 
omedelbart efter strafflagens utfärdande 1864. Antalet sakfällda för 
lönskaläge minskade från 358 år 1865 till 51 år 1874 i hela riket.5 

Därför är undersökningsperioden 1861—90 mindre givande, om man 
vill studera skillnader i synen på t ex föräktenskapliga förbindelser 
mellan olika län enbart med utgångspunkt från statistiken eller från 
uppgifterna ur fångrullor. Man kan dock säga att redan i början av 
1860-talet var antalet sakfällda lägersmål betydligt färre i förhållande 
till befolkningen i Västernorrlands län i jämförelse med riket.6 Om 
detta berodde på att synen på föräktenskapliga förbindelser där var to
lerantare än i riket i genomsnitt eller tvärtom, att den sociala kontrol
len var hårdare, är det vanskligt att uttala sig om utan ett mer ingående 

2 Sveriges rikes lag 1864, kap 7, 17 och 18 
3 Ibid. 18:9 
4 Ibid. 186 2, M 53:1 
5 Widell 1904, s 175 
6 Enligt BiSOS. Rättsväsendet, var antalet lägersmål år 1861 1102 i hela riket, i Väster

norrlands län 13, dvs 1 %. Samtidigt hade länet 2 % av landets befolkning. 
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Studium av antalet utomäktenskapliga barn t ex.7 

Det totala antalet häktade för sedlighets- och äktenskapsbrott i 
Västernorrlands län för hela denna trettioårsperiod var 104. Av dessa 
sakfälldes två tredjedelar. För »horsbrott» och »lönskaläge» dömdes 
knappt 30 personer, dvs inte ens en person per år. Av enskilda brotts
typer kan det nämnas att det förekom sex våldtäkter, men först under 
den senare delen av undersökningsperioden. Inga dömdes för prostitu
tion, men två män för koppleri. I skriftliga källor anges dock att det 
har funnits ett hundratal prostituerade kvinnor i Sundsvall under 
1870-talet.8 En del av de prostituerade kvinnorna återfinns troligen 
bland lösdrivarna eller bland dem som dömdes för försvarslöshet. 

Även sabbatsbrotten hade förlorat sin betydelse i rättslig be
märkelse. Av de 49 dömda för sabbatsbrott fick 38 sin dom under 
1860-talets första hälft. En stor del av sabbatsbrotten förekom i sam
band med fylleri eller tillsammans med andra brott. Vid behandlingen 
av sabbatsbrott, där uppgift om domstolen finns, framgår att de be
gicks i städer. Äktenskaps- och sedlighetsbrott var ganska jämnt förde
lade i absoluta tal mellan stad och landsbygd. 

3.8 Försvarslösa och lösdrivare 

Nära 15 % av fångarna hade häktats för försvarslöshet eller lösdriveri. 
Huvudparten av dessa frigavs efter förhör hos länsstyrelsen, bara 15 % 
dömdes. Då var påföljden i regel tvångsarbete eller allmänt arbete. En
ligt 1864 års stadga angående försvarslösa, var en försvarslös en person 
som saknade arbete och bevisligen inte kunde skaffa sig egen försörj
ning genom egna tillgångar eller genom andras vårdnad. Med denna 
stadga ville samhället se till att alla arbetade. Inom socknarna fanns 
det speciella tillsyningsmän som skulle ha uppsikt över försvarslösa 
personer. 

Tillsyningsmän hade husbondesrätt över försvarslösa som tiggde el
ler erhöll allmänt understöd och den försvarslöse var tvungen att för
rätta det arbete som anvisades av en tillsyningsmän. 

Rörelsefriheten hos försvarslösa var begränsad. De hade inte rätt 
att utan tillstånd lämna den stad eller socken där de var skrivna. Om 
man påträffade en försvarslös utanför dennes hemort, kunde denne 
häktas av tillsyningsmän eller polismyndigheter och skickas tillbaka till 
hemorten. 

Endast kriminella försvarslösa kunde dömas till statliga inrättning
ar för tvångsarbete. Övriga försvarslösa fick kommunerna ta hand om. 
För kommunerna blev uppgiften för svår. 1853 års fattigvårdsstadga 
och förändringarna i 1864 års stadga minskade kommunernas åliggan
den emot de obesuttna med följd att deras ställning markant försäm-

7 Se Norberg, Åkerman 1973, Kälvemark 1977, 1978 
8 Jfr kap II: 3,1 

80 



rades.9 

1864 års stadga ersattes år 1885 med lagen angående lösdrivares 
behandling. Denna lag fastslog att »Hvar, som sysslolös stryker om
kring från ort till annan utan medel till sitt uppehälle, må, der ej 
omständigheterna ådagalägga, att han söker arbete, behandlas såsom 
lösdrivare...» 

Den som misstänktes för lösdriveri anhölls och inställdes till för
hör på landet inför kronofogde eller länsman, i stad inför stadsfiska-
len. Om man konstaterade att det var fråga om lösdriveri, fick den 
anhållne en varning. Om samma person två år efter varningen fort
farande var utan arbete, dömdes han till tvångsarbete från en månad 
till ett år. Om personen ifråga förut var straffad kunde strafftiden 
bli upp till tre år. Efter strafftiden förpassades lösdrivarna till hem
orten, där de hade anmälningsplikt. Resan till hemorten bekostades 
av allmänna medel om den frigivne inte hade tillräckligt med inne-
stående medel vid anstalten. Den frigivne skulle få behålla medel för 
uppehälle för minst 14 dagar, vilket år 1887 beräknades till 15 kro
nor. Krono- och polisbetjänter liksom tillsyningsmän ålades hålla 
uppsikt över lösdrivare. 

I lagen står det också att kommunala myndigheter och tillsy
ningsmän borde bereda lösdrivare utväg till arbete.1 

Lösdriveri var den vanligaste häktningsanledningen i Västernorr
land efter fylleri och våldsbrott. Antalet häktningar för lösdriveri 
var 2843. Det är dock möjligt att dessas antal var ännu större. På 
landsbygden kunde en del åtgärdas av lokala myndigheter utan att 
de häktade personerna hamnade i fängelse i Härnösand eller Sunds
vall. De för den lokala polismyndigheten okända personerna skicka
des dock till Härnösand, där konungens befallningshavande fick be
sluta vad som skulle göras. En stor del av de häktade i länets fängel
ser frigavs dock utan fängelsedom. Många, ca 40 %, sändes till sina 
hemorter och ca 45 % till någon annan myndighet. Oftast var det 
till konungens befallningshavande i ett annat län som sedan fick när
mare undersöka vem som var skyldig att ta emot lösdrivaren. Bara 
418 fall resulterade i en dom som innebar frihetsberövande. Vanli
gen var domen allmänt arbete eller tvångsarbete. Beräkningen av 
strafftiden liknade den som gällde för vanligt fängelsestraff. 

De dömda kunde sändas till centrala arbetsanstalter, de vanliga
ste förpassningsställena var kronoarbetsstationen i Borghamn nära 
Vadstena och Tjurkö i Blekinge. Kvinnorna hamnade på Norrmalm i 
Stockholm. Straffet kunde även verkställas i ett vanligt cellfängelse 
men då reducerades strafftiden med en tredjedel. 

9 Stadgan angående försvarslösa, 1864, Helgesson 1974, Berggren-Nilsson 1965 
1 Lag angående lösdrivares behandling, 1885 

81 



Diagram 8. Antalet häktade och antalet dömda för lösdriveri i Väster
norrlands län 1861—90. Per 10 000 invånare 
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Källa: bilaga 6, 7 

Som det framgår i ovanstående diagram och i bilaga 6, ökade antalet 
häktade för lösdriveri i Västernorrlands län under den studerade tret
tioårsperioden mycket kraftigt. I början var antalet häktade för lös
driveri 10—20 personer årligen, i slutet av perioden över 100 per år. 

Att antalet lösdrivare ökade under nödåren är inte underligt. 
Kommunerna hade en noggrann uppsikt över personer som kunde 
komma deras fattigvård till last. Mer frapperande är den kraftiga upp
gången av antalet lösdrivare omkring år 1880. Förklaringen till detta 
kan vara att under industrins expansion i början av 1870-talet inflytt
ningen till länet ökade. Många av inflyttarna var säsongarbetare men 
många blev kvar i länet utan att mantalskriva sig där. Detta förhållan
de påpekas också av landshövdingen i hans femårsberättelser. Mot 
slutet av 1870-talet blev konjunkturerna sämre, arbetslösheten öka
de, lönerna sjönk. Situationen kulminerade i en stor arbetskonflikt år 
1879. Detta ledde till att kontrollen av »lösa arbetare» skärptes. 
Många av dem förpassades till sina hemorter. Vid kontrollen avslöja
des också en del förfalskningar av prästbetygen. Myndigheterna ville 
genom dessa åtgärder minska konfliktanledningarna i samband med 
strejken. När tiderna åter blev bättre och konflikten var över, sjönk 
antalet häktade för lösdriveri, en tendens som varade till periodens 
slut. 
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Få av de häktade för lösdriveri dömdes till allmänt eller tvångs
arbete, särskilt under 1860-talet. Endast de som förut straffats för 
något brott fanns då i riskzonen. Med tiden ökade antalet straffade 
personer i länet, vilket kan förklara en del av ökningen av antalet per
soner som dömdes till tvångsarbete. Över hälften av domarna inföll 
dock efter 1885. Kontrollen av arbetslösa ökade och konsekvenserna 
av arbetslösheten blev betydligt kännbarare, genom att en större an
del av de häktade dömdes till tvångsarbete. Nu kunde ju även de som 
inte hade begått brott dömas till detta. 

3.9 Sammanfattning 

I det föregående har vi redogjort för de brott som begicks i Väster
norrland under perioden 1861—90. För vissa brott har utvecklingen 
relaterats till motsvarande utveckling i riket som helhet. Speciell hän
syn har tagits till fördelningen av olika brott på landsbygd och i stä
der. Vi har förväntat oss att brotten skulle visa olika struktur i olika 
socionomiska miljöer och att brottsmönstret skulle förändras i ett 
samhälle som genomgick en kraftig industrialisering och urbanisering. 

Antalet brott i länet steg kraftigt under perioden. Framförallt 
ökade de lindrigare förseelserna: fylleri, lindrigare våld, olovlig alko
holförsäljning och mindre förseelser som brott mot rättsbalken och 
brott mot lokala ordningsstadgar. Även det beivrade lösdriveriet öka
de. För de flesta brotten skedde den stora ökningen under 1870-ta-
let, under den industriella »take-off»-perioden. Efter det snabba 
»brottslyftet» avstannar brottstillväxten och stabiliseras på en högre 
nivå än före industrialiseringen. 

Det har framkommit att en stor del av brotten begicks i länets 
städer, nämligen 69 %, då vi utgår från antalet sakfällda brott som 
ledde till fängelsevistelse. Mest markant gällde detta för fylleriförseel
ser, av vilka 95 % återfanns i städer. Över hälften av våldsbrotten och 
tillgreppsbrotten samt nära hälften av bedrägerierna hade också be
gåtts i stadsmiljö. Med tanke på att städerna hade knappt 10 % av lä
nets befolkning, är det klart att urbaniseringsfaktorn är mycket viktig 
i sammanhanget. Men länets båda städer hade inte likadan brotts
struktur. Bara ca 12 % av stadsbrotten hade begåtts i Härnösand, som 
tycks ha varit en mycket »lugnare» stad än Sundsvall. Sundsvall var 
länets industriella metropol med stor befolkningsrörlighet och samti
digt en stor brottslighet. Brottsstrukturen och brottsutvecklingen i 
Härnösand liknade mer landsbygdens brottsutveckling. 

De typiska brotten på landsbygden var i början grövre våld och 
tillgrepp. Under senare delen av undersökningsperioden ökade olov
lig försäljning av alkoholhaltiga drycker och förseelser som var bötes-
eller vitesbelagda. Även detta speglar samhällsförändringen. Det upp
stod flera regler som man kunde bryta mot, och den officiella kon
trollen över individen ökade. Den bästa mätaren på samhällsföränd-
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ringen på landsbygden är kanske ökningen av registrerade fylleriförse
elser. Dessa börjar förekomma mot slutet av perioden och då på orter 
som var så urbana att de hade fått ordnad polisbevakning och lokala 
ordningsstadgar, t ex Sollefteå, Själevad, Njurunda och Säbrå. Tingslag 
som var mindre påverkade av den industriella utvecklingen bibehöll 
sin brottsstruktur tämligen oförändrad perioden ut. De få registrerade 
brott som fanns t ex i Nordingrå var mest våld, tillgrepp och senare 
även olovlig brännvinsförsäljning. Inga fall av fylleri ledde där till fäng
elsevistelse. 

Orsaken till den snabba brottsökningen under 1870-talet kunde 
vara en »social desorganisation» i den bemärkelsen att städerna inte var 
mogna att ta emot alla människor som strömmade in. Dels saknades 
bostäder, dels var administrationen inte uppbyggd för en så stor be
folkning. Detta bör ha lett till en del problem. Men man kan knappast 
påstå att normerna eller samhällets organisation hade brutit samman. 
Trots olägenheter förmådde myndigheterna gripa ett stort antal lag
överträdare för lindrigare förseelser. 

De grövre brotten minskade på lång sikt. De mest traditionella av 
dessa var våldsbrotten och tillgreppsbrotten. När det gäller tillgrepps
brotten är dock den reella minskningen tvivelaktig. Det är ju fråga om 
brott för vilka uppklarningsprocenten bör ha varit relativt liten, efter
som dessa brott i regel sker i smyg. Sannolikt ökade mörkertalen för 
dessa brott i samband med befolkningstillväxten och den ökande geo
grafiska rörligheten. Minskningen av det grövre våldet bör däremot ha 
varit mer reell. Som exempel kan nämnas att antalet barnamord och 
dråp minskade. Orsaken kan vara det ökade välståndet som minskade 
antalet konflikter, men förklaringen kan också ligga i att attityderna 
gentemot personbrott långsamt förändrades.1 

Fylleridomarna och de lindriga personbrotten ökade kraftigt. 
Att dessa beivrades i urbana samhällen räcker dock inte för att för
klara hela ökningen. Befolkningens demografiska sammansättning för
ändrades och sociala missförhållanden i expansiva områden ökade, t ex 
bostadsbristen. Detta bidrog sannolikt till att alkoholkonsumtionen 
steg inom vissa grupper. 

1 Jfr Gatrell 1980 
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IV BROTTSLINGARNA 

I den resterande delen av denna avhandling kommer den brottslige in
dividen att stå i centrum för intresset. Vilka personer och grupper 
bröt mot lagen och straffades i det agrara samhället respektive i det 
urbana och industrialiserade? Från vilka samhällsklasser rekryterades 
den allt större gruppen bötesavsittare? Vilka begick de traditionella 
brotten grövre våld och tillgrepp? Vi har tidigare sett att i samband 
med samhällsomvandlingen blev de registrerade brotten flera men 
lindrigare. Innebar detta att den sociala utslagningen minskade, efter
som även de svårare påföljderna med långa fängelsestraff minskade, 
eller medförde detta att utslagningen ökade, eftersom många fler kom 
i konflikt med lagen? 

Utgångspunkten för undersökningen är fångrullor från länets fäng
elser. Dessa ger bl a följande uppgifter om den intagna personen: 
namn, ålder, yrke, födelseort, senaste mantalskrivningsort, brott, dom 
och fångens medhavda ägodelar, t ex kläder och pengar.1 

Eftersom de undersökta personerna enbart utgöres av fångar, ger 
de inte en helt korrekt bild av alla de personer som begick brottsliga 
handlingar och straffades. I fängelser fanns de som hade dömts för 
grövre brott och en stor mängd bötesavsittare. Personer som begick 
lindriga brott och förseelser, vilka medförde böter, hamnar delvis 
utanför undersökningen i de fall böterna kunde betalas. För några år 
kan vi dock jämföra bötesavsittare med samtliga personer som dömts 
till böter. För åren 1865—69 har vi nämligen en parallell undersökning 
av den lindrigare brottsligheten i Medelpads domsaga i Västernorr
land.2 

I detta kapitel är varje individ kopplad med brottet eller med de 
brott som föranledde fängelsevistelsen. Därför kan samma person före
komma i materialet flera gånger på grund av nya brott. Då har han el
ler hon blivit äldre, kanske bytt yrke eller mantalsskrivningsort. 

Sist i denna avhandling kommer vi att studera enskilda individer, 
i de fall vi har kunnat identifiera återfallsbrottslingarna bland fångar
na. Det är då möjligt att ge åtminstone begränsade biografier om de 
personer som förekom fler än en gång i något av fängelserna i Väster
norrland, och beröra frågan om utslagningen.3 

De vanligaste dragen hos personer som begått brott i ett modernt 
samhälle är att de i regel tillhör de lägre sociala grupperna och oftast är 

1 Jfr kap 1:2 
2 Petersson 1976 
3 Se ne dan kap V :3 
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män i de yngre åldrarna.4 

En individs sociala status bestäms av sådana faktorer som förmö
genhet, yrke och utbildning. Personer som har begått brott anses of
tare än andra ha sociala handikapp som dålig uppväxtmiljö, bristande 
utbildning, långa arbetslöshetsperioder, låg lön och sämre bostadsmil
jö. I synnerhet gäller detta för återfallsbrottslingar. Detta framgår 
tydligt i t ex Idar Moglestues studie av drygt 4000 fångars bakgrund 
i ett fängelse i Oslo mellan åren 1920—30. Enligt hans undersökning 
kom hälften av fångarna vid den första sanktionen från arbetar
klassen och arbetarnas andel ökade vid stigande andel sanktioner. 
Moglestue fann också en nedåtgående social rörlighet mellan brotts
lingen och dennes föräldrageneration.5 

I en undersökning om brottsligheten i England och Wales under 
1800-talet har V.A.C. Gatrell och T.B. Hadden observerat att mot 
slutet av seklet blev brottslingarna mindre representativa i förhållan
de till resten av befolkningen än vad de hade varit i seklets början. 
Brottslingarnas läs- och skrivkunnighet var sämre än hos den totala 
befolkningen och deras medelålder steg. Författarna menar att sam
hällsförändringen och den stigande levnadsstandarden hade medfört 
att de faktorer som förr fick den gemene mannen att begå brott, t ex 
stölder, var borta i slutet av 1800-talet. De som fortfarande var tving
ade att stjäla för att existera, tillhörde det absoluta bottenskiktet i 
samhället, de minst utbildade. Den ökade medelåldern hos brottsling
arna skulle tala för detta.6 

Vi har tidigare berört diskussionen om bristerna i den uppdagade 
registerade brottsligheten.7 De brottslingar som hamnade i fängelse 
var med stor sannolikhet en mycket selektiv grupp av alla som begick 
brott. Risken att bli straffad för ett brott bör rimligen ha varit störst 
för dem som var minst utbildade och tillhörde en lägre socialgrupp. 
Dels hade lagen kommit till för att främst bevaka det makthavande 
skiktets intressen, dels hade de lägre sociala grupperna svårast att kla
ra sig undan den sociala kontrollen vid ett lagbrott.8 

Befolkningsökningen från mitten av 1700-talet och framåt med
förde en proletarisering av landsbygdsbefolkningen. En ökande andel 
av befolkningen kom att tillhöra de egendomslösa grupperna i sam
hället. Alla fattiga blev dock inte brottslingar, dvs begick lagstridiga 
handlingar och blev straffade. Hur skedde urvalet bland de fattiga? 
Många av de nya lagar och förordningar som tillkom under sista hälf
ten av 1800-talet berörde mellanskiktet i samhället, hemmansägare 
på landsbygden, gårdsägare och näringsidkare i staden, t ex skiftes
stadgan, byggnadsstadgan, hälsovårdsstadgan och stadgan för rikets 
städer. Vilka brott begicks av de obesuttna respektive besuttna i 
samhället? 
4 Se t ex Anttila-Törnudd 1973, Möglestue 1965 
5 M0glestue 1962 
6 Gatrell-Hadden 1972, s 3 79 ff 
7 Se ovan 1:1, 2, 3 
8 Hurwitz-Christianssen 1971, s 524 ff 
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Kvinnornas andel bland dömda är mycket låg i nutidens samhälle. 
År 1973 var i Sverige bara 13 % av de dömda för brott mot kriminal
lagstiftningen exklusive fylleri och förargelseväckande beteende kvin-
nos.9 Många undersökningar har också visat att kvinnornas andel var 
större under 1800-talet.1 Vad bestod den kvinnliga brottsligheten av? 
Vilka var de kvinnor som begick brott? Fanns det några regionala skill
nader mellan urbana områden och jordbruksområden? De är några av 
de frågor vi försöker besvara. 

Enligt moderna undersökningar är brottsligheten också en mycket 
åldersbunden företeelse och tyngdpunkten har förskjutits mot allt 
yngre åldersgrupper.2 Syns denna tendens redan under industrialise
rings- och urbaniseringsprocessen under 1800-talet? En möjlig förkla
ring till den ökade lindrigare brottsligheten i Västernorrlands län kan 
delvis också vara, att det fanns en större andel personer i de mest 
brottsaktiva åldrarna mellan 20—30 år. Vi har också sett att antalet in
tagna ökade under nödåren.3 Speciellt utsatta åldersgrupper var säker
ligen de mycket unga och även de mycket gamla i de ekonomiskt sva
gaste grupperna. Kan detta beläggas i materialet? 

Genom att studera brottslingarnas födelseorter och mantalsskriv
ningsorter, kan ytterligare en selektionsfaktor tilläggas. I många under
sökningar hävdas att områden med rörlig befolkning har en speciellt 
stor brottslighet. Brottslingarna skulle tillhöra en mycket rörlig del av 
befolkningen. Den expanderande sågverksindustrin i Västernorrland 
lockade till sig stora skaror av rörlig arbetskraft. Landshövdingen på
pekar flera gånger i sina ämbetsberättelser att orsaken till den ökade 
brottsligheten var att det fanns många lösarbetare. Den bofasta befolk
ningen var enligt honom lika laglydig som förr.4 Om detta är riktigt 
bör de infödda och mantalskrivna personerna i länet vara underrepre-
senterade bland fångarna. Vi väntar oss naturligtvis också att på de 
orter som hade industrier och inflyttad arbetskraft finna många brotts
lingar som inte var bofasta på orten. Gällde detta för samtliga brotts
typer eller begick utomstående vissa typer av brott, infödda andra? 

1 Yrke och social tillhörighet 

Fångrullan anger den intagna personens yrke vid ankomsten till fäng
elset. Dessa yrken har kodats så källtroget som möjligt. För att få en 
mer överskådlig bild av yrkesstrukturen har yrken sedan indelats i 10 
grupper efter en princip som till sina huvuddrag liknar den som an

9 Knutsson 1978, s 57 
1 Hurwitz-Christiansen 1971, s 421 ff 
2 Ibid, s 44 7 ff 
3 Se bilaga 2 
4 Se ovan t e x kap III : 2. 5 
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vänts av migrationsforskarna i Uppsala.5 Huvudvikten vid indelningen 
är dock lagd på de lägre samhällsklasserna, eftersom vi väntade oss att 
majoriteten av fångarna skulle komma därifrån. I fördelningen har vi 
försökt att hålla isär stadsyrken och landsbygdsyrken. Därför har t ex 
pigor och drängar på landsbygden förts under jordbruksarbetare, i sta
den under okvalificerade arbetare. Arbetargruppen var något proble
matisk, eftersom det inte i källan närmare framgick vad personen ifrå
ga egentligen sysslade med. Med stor sannolikhet arbetade de flesta 
inom sågverksnäringen, men om det var vid avverkningen, flottningen 
eller vid sågverken, framgår oftast inte. 

Tabell 9. Fångarnas yrken eller titlar: Procentuell fördelning i olika 
grupper efter kön för samtliga fångar och fångar dömda 
för grövre brott. 

Yrkesgrupp/ 
social tillhörighet 

Procentuell fördelning 
Samtl Kvinnor Män 

Dömda för 
grövre brott 

1. Storföretagare 
Högre tjm 

0,1 - 0,1 0,2 

2. Småföretagare 2,5 1,3 2,6 3,8 

3. Lägre tjm 1,3 0,5 1,4 2,2 

4. Hantverkare 
Kval yrkesarb 

11,1 2,4 11,9 8,3 

5. Arbetare 
Sjömän 

56,8 16,4 60,5 45,5 

6. Bönder 4,1 2,3 4,3 7,7 

7. Torpare 4,7 5,1 4,5 5,2 

8. Jordbruksarb 

Soldater 

8,0 16,5 7,2 13,5 

9. Inhyses, fattighjon, 
kronoarbe tare 
F ångar 

6,7 22,2 5,3 8,3 

10, Änkor, hustrur 2,2 25,8 0 2,2 

11. Saknar yrke 7,6 7,5 2,1 3,3 

Summa 
% 

19 591 
100,0 

1 656 
100,0 

17 935 
100,0 

4 368 
100,0 

Källa: fångrullor 1861—90. HLA. Se bilagorna 13, 14, 15 

Av tabell 9 framgår yrkesfördelningen för alla fångar i Västernorr
lands län och för fångar som var dömda för grövre brott. 

Som väntat är antalet fångar från de högre samhällsklasserna litet. 
Företagare och tjänstemän tillsammans utgör bara 4 % av samtliga 
fångar. Böndernas och torparnas andel är också överraskande liten, 
knappt 9 % tillsammans, trots att jordbruket sysselsatte den största 

5 Se Norman 1974, s 325 ff, Norman 1978, s 42 
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delen av länets befolkning. 
Majoriteten av fångarna var arbetare, hantverkare, jordbruksarbeta

re eller tillhörde de lägsta skikten i samhället; var inhyses, fattighjon, 
kronoarbetare eller före detta fångar. 

I arbetargruppen har vi förutom arbetare även sjömän och pigor 
och drängar i en stad. Hela gruppen utgör över hälften av samtliga in
tagna och består huvudsakligen av sågindustriarbetare. 

Den näst största gruppen bland fångarna utgöres av hantverkar-
gruppen: gesäller, lärlingar och kvalificerade yrkesarbetare, av vilka de 
sistnämnda var ganska få. Sammanlagt utgjorde denna grupp omkring 
11 % av fångarna. 

Jordbruksarbetarnas andel var något mindre, cirka 8 % av samtliga. 
I denna grupp finns förutom lantarbetare, pigor och drängar på lands
bygden även indelta soldater, vilka utgjorde ca en fjärdedel av grup
pen. 

Bara något färre individer fanns i den grupp som bestod av inhyses, 
fattighjon, kronoarbetare och f d fångar. 

Jämför man yrkesfördelningen för alla fångar med yrkesfördel
ningen för de av fångarna som blev dömda för grövre brott, är inte 
skillnaderna speciellt stora. Böndernas andel är dock något större, när 
det gäller dömda för grövre brott. Denna skillnad beror på, som vi se
nare kommer att få se, att arbetarnas vanligaste brott var fylleri, vilket 
var bötesbelagt. Ett av de vanligaste brotten inom bondegruppen var 
olika brott mot krigslagen, av vilka en del medförde ett kortare fängel
sestraff (bilaga 15). 

Det är helt klart att fångarna huvudsakligen kom från den icke be
suttna delen av befolkningen. Framförallt var den jordbrukande delen 
av befolkningen mycket underrepresenterad i fängelserna i förhållande 
till den totala befolkningen i länet. Dennas andel var under 1860-talets 
första hälft bara 12 % av fångarna, både bönder och torpare inberäkna
de (bilaga 13). På sikt minskade sedan dessa grupper ner till 7 % i 
1800-talets slut, trots att ännu år 1900 57 % av Västernorrlands be
folkning fick sin huvudsakliga utkomst av jordbruk och boskapssköt
sel.6 I Medelpad, där en mycket snabb industrialisering ägde rum un
der seklets andra hälft, minskade de jordbrukande hushållens andel på 
landsbygden från 58 % till 25 % av samtliga hushåll. Som jordbrukan
de hushåll har då räknats både bondehushåll och torparehushåll.7 

Arbetargruppen som redan i början av 1860-talet utgjorde 41 % av 
fångarna, ökade däremot sin andel till 69 % mot periodens slut. Ök
ningen av arbetare var speciellt kraftig under 1870-talets första hälft 
då industrin expanderade kraftigt och under 1880-talets sista hälft då 

6 Se ovan kap 11:1 
7 Enligt excerpter av Sven Gaunitz, byggda på Tabellverkets prickningslistor och primär

material till folkräkningarna 
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Sundsvalls återuppbyggnad erbjöd många arbetstillfällen. De grupper 
som minskade sina andelar på sikt var förutom jordbrukare och torpare, 
hantverkare, jordbruksarbetare, inhyses, fattighjon och personer som 
helt saknade yrkesangivelse. 

Handel och förvaltning sysselsatte bara 5 — 5,5 % av Medelpads be
folkning.8 I fängelserna var personer från dessa grupper relativt sett 
färre, ca 4 %. Småföretagarnas andel ökade dock efter mitten av 1870-
talet, mycket beroende på att flera åtalades för olovlig försäljning och 
utskänkning av alkoholhaltiga drycker. 

I viss mån bör dessa förändringar spegla den strukturomvandling 
som länet genomgick med en överföring av arbetskraft från jordbruket 
till industrin. Arbetarnas överrepresentation är dock påfallande. År 
1900 gav industrin sysselsättning åt ca 32 % av länets yrkesutövare,9 

samtidigt som nära 70 % av fångarna var arbetare till yrket. 
Nödåren drabbade de olika sociala skikten i samhället olika hårt. 

Detta syns tydligt i fängelserna. Grupper som då ökade sina andelar 
bland fångarna var torpare, men inte bönder, inhyses, fattighjon och 
även personer som saknade yrke. De sistnämnda var ofta mycket unga 
eller äldre personer, ibland lösdrivare. Arbetarnas andel var däremot 
som lägst under nödåren. Minskningen är dock så liten att den inte för
klarar ökningen av de andra grupperna. Den relativa minskningen av ar
betare i fängelserna under nödåren beror till stor del på att det fanns 
färre arbetare i länet under dessa år. Arbetarnas vanligaste brott var fyl
leri. Det är också mycket troligt att alkoholkonsumtionen minskade, i 
vaije fall gick samtliga fylleridomar ner under 1860-talets andra hälft. 

Under den ekonomiska krisen i slutet av 1870-talet var det bara in-
hyses- och fattighjonsgruppen som ökade sin andel av fångarna i de 
grupper som även hade ökat under nödåren. De ekonomiskt svagaste i 
samhället fanns i denna grupp och de var antagligen tvingade att begå 
stölder för att överleva perioden med stor arbetslöshet och förhöjda 
levnadsomkostnader. 

Vi har sett att fångarna till stor del var arbetare eller andra egen-
domslösa i samhället. Bara en tiondel av fångarna kom från bonde-, fö-
retagar- eller tjänstemannagrupper. 

Fångrullan överbetonar dock de egendomslösas andel. Birgit Peters
son har studerat den lindrigare brottsligheten i Medelpads domsaga i 
Västernorrlands län för åren 1865—69. Enligt saköreslängder som har 
uppgifter om samtliga bötesfällda brott är företagarnas och tjänstemän
nens andel av bötfällda ca 16 % mot 3 % av fångarna. Arbetarnas andel 
var 30 % mot 40 % i fängelserna. Bönderna utgjorde 16 % av alla böt-

8 Enligt excerpter av Sven Gaunitz, byggda på Tabellverkets prickningslistor och primär
mat crial till folkräkningarna 

9 Se ovan kap 13:1 
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fällda, i fängelset var de bara 6 %. Torpare, jordbruksarbetare och fattig
hjonsgrupperna var i saköreslängder tillsammans 13 % mot 30 % i fäng
elset.1 

Detta innebar att åtminstone under nödåren var personer som döm
des för lindrigare brott och förseelser betydligt överrepresenterade i för
hållande till motsvarande grupper i samhället i företagar- och tjänste
mannagrupperna. Dessa uppgick inte till 16 % av länets befolkning un
der 1860-talets sista hälft.2 Även arbetare och hantverkare bör ha varit 
kraftigt överrepresenterade. Dessa kunde knappast tillsammans uppgå 
till 46 % av befolkningen. Bönder och torpare däremot var med sina 
knappa 22 % kraftigt underrepresenterade, liksom även jordbruksarbe
tare med sina 4 %. Under nödåren borde dessutom de fattigaste grup
pernas andel vara osedvanligt hög, i varje fall när det gällde tillgrepps
brott. 

Detta innebär att mindre lagöverträdelser var mycket vanliga inom 
grupper som sysselsatte sig med handel eller arbetade inom tjänstesek
torn. Den andra gruppen med kraftig överrepresentation bland lindriga 
brott var arbetare inom industri och hantverk. Den senare gruppen åter
fanns ofta i fängelser som bötesavsittare med de andra egendomslösa 
grupperna. 

2 Brott och social ställning 

En tredjedel av alla fångar i Västernorrlands län satt i fängelse på grund 
av fylleri och förargelseväckande beteende. Två tredjedelar av dessa var 
arbetare till yrket. Den andra stora yrkesgruppen som satt av sina böter 
i fängelset för fylleri var gesäller och lärlingar. Tillsammans utgjorde ar
betare och hantverkare hela 90 % av bötesavsittarna för fylleri. 

Fylleriet var dock ej heller ovanligt i de andra grupperna. Enligt sak-
öreslängderna från Medelpad från slutet av 1860-talet var fylleri också 
det vanligaste brottet för torpare, jordbruksarbetare, inhyses och även 
för lägre tjänstemän.1 

En överväldigande del av alla fylleridomar berörde dock sågverksar
betare och hantverkare, för vilka detta var det vanligaste brottet. Som 
jämförelse kan nämnas att medan arbetarnas lindriga brott enligt ovan
nämnda saköreslängder till 70 % bestod av fylleri, var motsvarande an
del för hantverkare 60 %, bönder 22 % och småföretagare bara 16 %. 

Det registrerade fylleriet samvarierade också tydligt med konjunk
turerna i länet med den påföljden att arbetarnas andel i fängelserna öka
de kraftigt under goda konjunkturer. 

1 Petersson 1976, tabellbilagan 
2 Enligt S. Gaunitz var dessa grupper år 1870 ca 3 % av hushållen, se not 7 
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Diagram 9. Procentuell fördelning av yrken för fångar som begått vålds
brott, tillgreppsbrott, fylleri och lösdriveri 1861—90. Fem
årsperioder 
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Våldsbrotten som ofta begicks under påverkan av alkohol och vil
kas utveckling i stort följde med det registrerade fylleriets, begicks 
också till övervägande del av de grupper som hade dömts för fylleri, 
dvs i första hand av arbetare och hantverkare. Bönder, torpare, jord
bruksarbetare och inhyses- och fattighjongruppen satt dock oftare i 
fängelse för våld än för fylleri. Detta beror på att det på landsbygden 
var ganska ovanligt med fylleridomar. Våldsbrott ledde oftare till åtal, 
speciellt när det gällde grövre våld. 

Över hälften av tillgreppsbrotten i länet begicks också av arbetare. 
Jordbruksarbetare och inhyses- och fattighjonsgruppen svarade tillsam
mans för en fjärdedel av tillgreppsbrotten i länet. Även hantverkare be
gick ganska ofta stölder. Torparnas andel av tillgreppsbrotten var stör
re än böndernas, vilket tydligt visar att deras sociala situation var mer 
utsatt. 

Att det existerade ett samband mellan stölder och konjunkturer i 
Västernorrlands län är alldeles uppenbart liksom att det var de fatti
gaste i samhället som begick dessa brott. Stölder i fattiga grupper 
ökade mycket tydligt under nödåren och även under industrilågkon
junkturen i slutet av 1870-talet. 

Även de som häktades för lösdriveri var oftast arbetare till yrket, 
men som anledning till häktning kom lösdriveriet för arbetare först i 
ordning efter fylleri, våld och tillgreppsbrott. För inhyses- och fattig
gruppen samt för hantverkare var dock lösdriveri den vanligaste häkt
ningsanledningen. I den förstnämnda gruppen fanns även kronoarbeta
re och före detta fångar, den grupp som samhället antagligen hade det 
största intresset att ha uppsikt över, inte minst för att undvika fattig
vårdskostnader i socknarna. Före detta fångars andel ökade speciellt 
under 1870-talets sista hälft då det var lågkonjunktur och under 1880-
talets början. Detsamma gällde för hantverkare. Vandringstraditionen 
hos gesäller och lärlingar bidrog till att många av dem blev lösdrivare. 
Den tydliga kontrollskärpningen på båda sidor av 1880-talet riktade 
sig främst mot dessa grupper. 

Olovlig försäljning av alkoholhaltiga drycker ledde oftast till en
bart böter. De som fick böterna omvandlade till fängelse var oftast ar
betare. Spridningen mellan de olika grupperna var dock betydligt jäm
nare än när det gällde ovanstående brottstyper beroende på att böter
na var höga. Dessa brott var den vanligaste orsaken till fängelsevistelse 
för torpare och småföretagare, som oftast var lanthandlare. För bön
derna var olovlig försäljning den vanligaste fängelseorsaken efter vålds
brott och brott mot krigslagen. I saköreslängder från Medelpad fram
går det också att speciellt änkor och hustrur gjorde sig skyldiga till o-
lovlig försäljning i ännu större utsträckning än lanthandlarna. Tillsam
mans stod änkor, hustrur och lanthandlare under nödåren för cirka 
hälften av alla dömda.2 Även om den största gruppen för olovlig för-

2 Petersson 1975, tabellbilagan 
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säljning i fängelse utgjordes av arbetare, är det därför ändå troligt att 
dessa brott till övervägande del begicks av de mer bofasta i samhället. 
Lanthandlarna t ex hade bättre ekonomiska möjligheter att betala böter 
än arbetare. 

Även bedrägerierna begicks oftast av arbetare, även om dessa bara 
utgjorde en marginell del av arbetarnas sammanlagda brottslighet. Bedrä
gerier var däremot den vanligaste orsaken till fängelse för småföretagare 
och lägre tjänstemän, vilket är ganska förståeligt, eftersom dessa grupper 
var i den belägenheten att dessa typer av brott var möjliga att begå. 

Försummade plikter och brott mot rättsbalken som utevaro från rät
ten och försuttet vite var brott som omvandlades till fängelse i första 
hand för arbetare. Relativt sett var dock även dessa brott en vanligare or
sak till fängelsevistelse för företagare, lägre tjänstemän, bönder och tor-
pare. Enligt saköreslängder var en tredjedel av de som dömdes för försut
tet vite bönder. Tillsammans stod bönder, torpare, företagare och tjänste
män för ca 70 % av dessa brott. Dessa brott begicks således, som vi antog, 
i första hand av den mer besuttna delen av befolkningen, som också i 
regel hade möjlighet att betala böterna. Detta hade till följd att de slapp 
sitta i fängelserna för dessa brott, i motsats till arbetarna. 

Bönderna och torparna begick naturligtvis sina brott till övervägande 
del på landsbygden. Detsamma gäller för jordbruksarbetare och inhyses-
och fattighjonsgruppen. Hantverkare, arbetare och tjänstemän begick si
na brott huvudsakligen i städer, först och främst i Sundsvall. Många som 
ställdes inför rätta i städer var dock inte skrivna där. De var inresta lands
ortsbor på ett tillfälligt besök i staden eller personer som inte alls var 
västernorrlänningar. Hela 44 % av fångarna var skrivna utanför Väster
norrland och av västernorrlänningarna var 66 % inte skrivna på den ort 
där de begick brottet.3 

Fångarna kom alltså till stor del från de lägre sociala grupperna i sam
hället. Det har också förekommit att de olika grupperna hade något olika 
brottsstruktur (se diagram 10). 

Den rörligaste arbetskraften, arbetare och hantverkare, åtalades of
tast av alla grupper för fylleri. Med tiden blir också fylleri för dem en allt 
vanligare orsak till fängelsevistelse. Våldsbrottens och tillgreppsbrottens 
andel som orsak till fängelsevistelse minskar däremot över perioden. Från 
1860-talets mitt och framåt häktas hantverkare oftare än arbetare för lös
driveri och detta blir efter fylleri den vanligaste orsaken till fängelsebesök 
för dem. 

De mer besuttna grupperna, t ex bönder och småföretagare, bröt 
emot rättsbalken eller försummade vissa plikter som ålades den fasta be
folkningen eller sålde eller utskänkte alkohol utan tillstånd. Anmärk
ningsvärt är också att av böndernas brott utgjorde i början av 1860-talet 

3 Se nedan kap IV :6 
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Diagram 10. Procentuell fördelning av brott i olika yrkesgrupper 
1861—90. Femårsperioder. 
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våldet nära hälften, därefter ca en femtedel, med undantag av 1870-
talets första hälft, då det var en mindre del. Detta på grund av att 
brott mot krigsmakten då ökade tillfälligt. Nästan inga personer ur 
bondefamiljer häktades för lösdriveri. De kunde nästan alltid visa att 
de hade laga försvar. 

De lägre grupperna i samhället, jordbruksarbetare, inhyses - och 
fattighjonen, hade en brottsstruktur med en betydligt större andel av 
tillgreppsbrott och lösdriveri. Tillgreppsbrotten utgjorde i periodens 
början nära hälften av deras brott och ännu i periodens slut 20—25 %. 
Under nödåren ökade tillgreppsbrotten i absoluta tal men deras andel 
av samtliga brott ökade inte i några yrkesgrupper. Däremot ökade lös
driveri, fylleri, brott mot rättsbalken och försuttna viten sina andelar. 

Man kan också observera en viss nedåtgående social rörlighet hos 
personer som förekom i fängelserna. Fångrullan ger visserligen inte 
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samma möjlighet som kyrkböcker att studera yrkesbyten genom li
vet, men för fångar som återkom i fängelse finns dock begränsade möj
ligheter att göra beskrivningar av deras sociala mobilitet. I vissa fall kan 
redan yrkesangivelsen antyda en social nedåtglidning. Nära 9 % av dem 
som begått grövre brott hade t ex före sitt yrke »före detta». Vanligast 
var detta hos soldater, tjänstemän, pigor, drängar och sjömän, men det
ta förekom även hos ett tjugotal bönder. Var ett brott orsaken till den
na glidning eller hade denna börjat redan före den första fängelsevistel
sen? Detta kan vi kanske närmare belysa i sista kapitlet i samband med 
att vi undersöker vem återfallsbrottslingen var. 

3 Kön 

Kön och ålder anses vara viktiga faktorer vid selektionen av personer 
som begått brott. 

I de flesta samhällen är den kvinnliga brottsligheten bara en liten del 
av den totala. Kvinnors andel av den totala brottsligheten har dock vari
erat något från den förindustriella perioden till våra dagar. 

Den svenska officiella statistiken redovisar brotten fördelade efter 
kön från och med år 1857. Enligt denna statistik är år 1857 kvinnans 
andel av samtliga dömda omkring 10 %. Andelen minskar sedan under 
1800-talets sista hälft ner till 6 %. Under 1900-talet har kvinnors andel 
ökat under krigen och under de senaste 20 åren.1 

En liknande utveckling har ägt rum i de övriga nordiska länderna. 
I Norge och Danmark har kvinnornas andel av brottslingar varit ännu 
högre under 1800-talet än i Sverige. I Norge t ex var andelen under åren 
1860—70 så hög som 22 %, och i Århus i Danmark under åren 1870—96 
utgjorde kvinnorna ca 30 %. 

Johannes Knutsson förklarar denna skillnad mellan de nordiska 
länderna med olikheter i dessa länders sedlighetslagstiftning. Även i 
Sverige var kvinnors andel högre före 1865, då det ännu var vanligt att 
man dömde folk för äktenskaps- och sedlighetsbrott. Mellan 1857 och 
1864 var över 40 % av de kvinnliga brotten överträdelser mot sedlig
hetslagstiftningen, mot männens 7 %. Efter 1865 slutar man döma för 
dessa brott och därför minskar kvinnornas andel snabbt.3 

De brott som kvinnorna oftast dömdes för enligt den svenska offi
ciella statistiken var överträdelser av lagar och förordningar som låg 
utanför kriminallagstiftningen. Det var speciellt fråga om överträdelser 
mot förordningen angående försäljning av alkoholhaltiga drycker. Av 
kvinnors dömda brott bestod 20—30 % av dessa. 

Fylleri och förargelseväckande beteende däremot var ett manligt 
brott. Mellan åren 1860—90 var kvinnors andel av samtliga dömda för 

1 Knutsson 1978, s 19 
2 Ibid, s 25, Haugaard-Jensen 1975, s 367, Christie 1965, s 60 ff, Hurwitz-Christiansen 

1971, s 421 ff, Widell 1904, s 202 ff 
3 Knutsson 1978, s 26 
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fylleri bara 2-3 % i riket. 
Stöldernas andel däremot var större hos kvinnor än hos män. Om

kring 1860 var kvinnors andel av gruppen dömda för stöld 19 %. Denna 
andel minskade sedan mot sekelskiftet. 

Även när det gäller våldsbrott var kvinnors andel mycket liten. I 
början av 1860-talet var bara ca 3 % av samtliga dömda för våldsbrott 
kvinnor. Som högst var kvinnornas andel omkring år 1870 och utgjorde 
då ca 7 %. Därefter minskade kvinnornas andel av våldsbrotten mot se
kelskiftet.4 

Hur förklarar man då den lägre brottsligheten hos kvinnor? Enligt 
Otto Pollak ger den stora majoriteten män bland de registrerade brotts
lingarna en felaktig bild av den faktiska brottsligheten hos könen. Kvin
nors brott är enligt honom typiska dolda brott som riktar sig mot per
soner i kvinnans omedelbara närhet, t ex familjemedlemmar. Dessutom 
fungerar kvinnan enligt honom som en bakgrundsfigur vid brott, men 
det är män som i regel blir fast för brott. Om den kvinnliga brottslingen 
avslöjas, behandlar myndigheterna henne dessutom mycket mildare än 
män i motsvarande situation. Därför är statistiken missvisande när det 
gäller kvinnors brottslighet, menar han, utan att diskutera männens 
eventuella dolda brott, t ex misshandel i hemmen.5 

En förklaring till kvinnans lägre kriminalitet har också ansetts vara 
att kvinnan lever i en mer skyddad miljö än mannen. Brottstillfällena är 
betydligt färre i kvinnors miljöer. Av den orsaken har många förutsatt 
att kvinnors inträde i arbetslivet också skulle medföra en ökad brottslig
het. Därför är det något överraskande att kvinnors inträde i arbetslivet 
i slutet av 1800-talet snarare minskade den kvinnliga brottslighetens an
del. Att kvinnornas andel ökade under krigen har också förklarats med 
att deras aktivitet utanför hemmet ökade.6 Andra faktorer kan dock ha 
haft betydelse, t ex brist på varor, förändringar i kontrollsystemet eller 
ökad nöd i vissa grupper. 

De senaste förklaringarna tar fasta på de olika könsroller som män 
respektive kvinnor har. Mansrollen leder lättare till kriminellt beteende. 
I rollen ingår att män skall vara starka, aktiva, tuffa, tjäna pengar etc. I 
de fall en man inte klarar av att uppfylla alla förväntningar som ställs på 
honom, är det nära till hands att han försöker förverkliga dessa förvänt
ningar genom brott. Misslyckanden kan också leda till en ökad alkohol
konsumtion och därigenom till brottslighet. Brottsligt beteende hos 
män kan även appellera till mansrollen, t ex våldsamhet. 

Kvinnorollen är annorlunda. Hon har uppfostrats till förnöjsamhet, 
skall vara arbetsam i hemmet, tillbakadragen och helst också gudfruk-
tig. Denna kvinnoroll har gjort att hon har en starkare känsla för 
normer, vilket hindrar henne att begå brott. Könsrollen har alltså en av

4 Knutsson 1978, s 18 ff 
5 Pollak 1950, s 21 ff 
6 Se t ex Anttila-Törnudd 1973, s 124 
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görande betydelse för brottsbenägenhet. Könsrollens baksida för kvin
nan är dock att även om myndigheterna skulle behandla henne milda
re vid ett brott, bör hon bli mer stämplad än mannen i motsvarande si
tuation. Hon bryter ju inte bara mot lagen utan även mot könsrollen.7 

Diagram 11. Procentuell andel kvinnor av samtliga fångar i Väster
norrland och av fångar som dömts för grövre brott. 
1861-90 
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Källa : bilaga 1 6 

I Västernorrland var under den ifrågavarande perioden andelen 
kvinnor bland fångar i genomsnitt 8,5 %. Av ovanstående diagram 
framgår det hur kvinnornas andel varierade över perioden. Andelen var 
betydligt högre i periodens början än i slutet, och minst under 1870-
talets mitt, då länets industrialisering var som intensivast. 

Enligt Orvar Löfgren fick den norrländska jordbrukarhustrun en 
speciell ställning inom hushållet i jämförelse med kvinnorna i södra 
Sverige, eftersom kvinnornas insatser var livsviktiga för gårdarnas fort
bestånd under de långa tider männen arbetade i skogen eller jagade 
och fiskade.8Kvinnan var dock långt ifrån jämställd med mannen och 
hennes beteende präglades av den kvinnliga könsrollen. Detta framgår 
tydligt av att av manliga fångar tillhörde bondefamiljer ca 4 %, av 
kvinnliga 2 % (bilaga 15). Däremot kom kvinnorna relativt sett mycket 
oftare än män från torparfamiljer, var tjänstehjon inom jordbruket el
ler inhyses, fattighjon eller saknade helt yrke. Nära 26 % av kvinnorna 
i fängelset var hustrur och änkor , som utgjorde den största enskilda 
gruppen. Män var arbetare eller hantverkare, kvinnan tillhörde jordbru
kets underklasser eller var ensamstående änkor. Detta måste innebära 
att den högre kvinnliga brottsligheten i det förindustriella samhället 
berodde på att kvinnans situation i de lägre skikten var mer utsatt än 
mannens. Detta gjorde att hon ibland var tvungen att stjäla för att för
sörja sitt barn eller döda det eftersom hon inte kunde klara sin försörj-
7 Bru n-Gulb rand sen 1958, Christie 1975 och Holter 1 962 
8 Hellspong-Löfgren 1972, s 247 ff 
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ning. När levnadsstandarden steg, minskade den nödbetingade krimi
naliteten hos kvinnor och också kvinnornas andel bland brottslingar. 

Att kvinnornas andel minskade i samband med industrialiseringen 
och urbaniseringen kan delvis också bero på att det fanns flera män än 
kvinnor i sågverksdistrikten. Enligt befolkningsstatistiken var det dock 
kvinnoöverskott i länet under åren 1860, 1870 och 1880. Om man ba
ra ser på de mest brottsaktiva åldrarna upp till 30 år, fanns det i dessa 
åldersgrupper år 1860 ett tydligt kvinnoöverskott på landsbygden i lä
net. I städerna var antalet kvinnor och män ungefär lika stort. 

År 1870 och 1880 var männens andel i åldersgruppen 20—29 år 
omkring 1000 fler än kvinnor i motsvarande åldersgrupp. Totalt sett 
var det dock fortfarande ett kvinnoöverskott på landsbygden. År 1890 
har detta förändrats till mansöverskott, vilket tydligt visar att sågverks
industrin var mycket mansdominerad.9 Dessutom tillkom alla lösarbe
tare som inte syns i statistiken. Detta kan delvis förklara varför kvin
nornas andel minskade i samband med urbaniseringen — det var många 
fler män i de brottsaktiva åldrarna på de orter där brotten begicks. 
Men det är dock bara en liten del av förklaringen. Även unga kvinnor 
flyttade till industriorter i Västernorrland. Eftersom det fanns mycket 
få arbetstillfällen för kvinnor var det inte främst för att arbeta inom 
industrin som kvinnorna flyttade in. Familjebildningen stimulerades av 
männens lönearbete. När ekonomin blev bättre gifte sig kvinnorna i ti
digare åldrar och skaffade barn.1 Kvinnorna ägnade sig åt att sköta sin 
familj och kom därmed att leva i en mycket mer skyddad miljö än tidi
gare. 

3.1 Kön och brott 

Mycket av det som tidigare sagts om fångarnas yrkestillhörighet och 
brott i de olika sociala grupperna, gäller framförallt männens brottslig
het. En överväldigande majoritet av fångarna var ju män. Det fanns två 
brottstyper där det inte fanns en enda kvinna bland fångarna, nämli
gen brott emot krigslagen och sabbatsbrott. Att kvinnorna inte fanns i 
den föregående gruppen, ligger i lagstiftningens natur. Sabbatsbrotten 
var, som vi tidigare sett, ganska få, och begicks av näringsidkare, vilka 
ännu under 1800-talet i regel var män. Även fylleri och våldsbrott till
hörde det »manliga» beteendemönstret. Av dem som satt av fylleribö
ter var knappt 3 % kvinnor och av våldsbrottslingar drygt 5 %. Av 
fångar som dömdes för tillgrepp eller häktades för lösdriveri, var en 
större andel kvinnor, ca 12-13 %. Den största andelen kvinnor fanns i 
brottsgrupperna olovlig försäljning av alkoholhaltiga drycker och sed
lighetsbrott (bilaga 17). Fångarnas könsfördelning i olika brottsgrup
per liknar motsvarande i hela riket. 

9 BiSOS. Befolkningsstatistik 1860—90 
1 Tedebrand 1977, s 255 ff. Jfr Gustafsson 1976, Norberg-Åkerman 1973 
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Diagram 12. Fångarnas brottsstruktur i olika kön i Västernorrland 
1861-90. Femårsperioder 
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Källa: Fångrullor 1861-90. H LA (bilaga 1 7) 

Brottsstrukturen hos manliga och kvinnliga fångar var inte iden
tisk. I ovanstående diagram framgår de olika brottens andel hos manli
ga och kvinnliga fångar i Västernorrland mellan åren 1861—90, delad 
1 femårsperioder. De brott som illustreras är de vanligaste : våldsbrott, 
tillgreppsbrott, fylleri och lösdriveri. Den resterande delen av diagram
met består av övriga förekommande brottstyper.2 

Ungefär en femtedel av männens brott som ledde till fängelsevistel
se var olika våldsbrott och dessas andel var tämligen konstant över hela 
perioden. För kvinnliga fångar var våldsbrottens andel i periodens bör
jan nästan lika stor som för män, men minskade efter den första fem
årsperioden till en femtedel. 

Tillgreppsbrotten var under hela 1860-talet de vanligaste brotten 
både för manliga och kvinnliga fångar. Nära 40 % av de manliga fångar
na satt då i fängelse på grund av stölder. Stöldernas andel minskade 
därefter, men mera för kvinnor än män. 

Fylleriets andel av männens brott ökade i snabb takt från en fem
tedel till en tredjedel. I periodens början fanns det inga kvinnliga fylle
rister i fängelserna. De börjar förekomma under andra hälften av 1870-
talet och är som mest under 1870-talet. Numerärt var det dock inte 
fråga om höga tal, bara 7—11 fall per år i genomsnitt. 

Kvinnorna häktades däremot relativt sett oftare än män för lösdri
veri. Under första hälften av 1880-talet utgjorde lösdrivarna en fjärde
del av kvinnliga fångar, för män betydligt mindre. Om fylleriet var ett 

2 Jfr bilaga 17 
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brott som kom att ta en allt större andel av de brott som föranledde 
männens fängelsevistelse, hade övriga lindriga brott, framförallt olov
lig försäljning av alkoholhaltiga drycker, en liknande utveckling för 
kvinnliga fångar. Den ständiga ökningen av både fångar som dömts för 
fylleri och olovlig försäljning visar tydligt vilken stor vikt samhället 
lade på kontrollen av alkoholmissbruk. 

Eftersom manliga fångars yrkestillhörighet i stort sett överensstäm
mer med det som sagts om samtliga fångar, finns det inte någon anled
ning att studera dessa separat. Intressantare är att något närmare stu
dera kvinnors brottslighet. 

3.2 Kvinnors brott 

Bara ca 5 % av våldsbrotten begicks av kvinnor. Att kvinnornas andel 
var så liten kan förklaras med könsrollen, enligt vilken våldet bör vara 
mindre vanligt som ett medel att lösa konflikter. Kvinnorna använde 
också mindre alkohol, vilket begränsade våldsyttringar. Männens vålds
brott begicks ju ofta i samband med fylleri. 

Bland grövre våldsbrott var dock kvinnornas andel något högre. 
Orsaken var de inte så ovanliga barnamorden. Nära hälften av kvinnli
ga fångar som hamnade i fängelse på grund av våldsbrott, hade begått 
barnamord, »fostrets läggande å lönn» eller liknande. Sammanlagt ut
gjorde barnamorden nära 80 fall under denna 30-årsperiod. Bland and
ra våldstyper var kvinnornas andel försvinnande liten. Ett mord, en 
delaktighet i mord fanns under hela perioden samt ett tiotal grövre 
misshandelsbrott. Männens våldshandlingar som resulterade i en annan 
persons död var ungefär lika många som kvinnornas barnamord. För 
män var det för det mesta fråga om dråp, drygt 10 mord och lika 
många medhjälp till mord samt i ett fall delaktighet i barnamord. 

Barnamorden var ett stort krimin alp oli tiskt problem i Västeuropa 
under första hälften av 1700-talet.1 I Sverige medförde dessa brott en
ligt 1734 års lag dödsstraff, oavsett om de var uppsåtliga eller ouppsåt-
liga. 

Med barnamord menades i lagen att en kvinna dolde sitt havande
skap efter att ha blivit gravid genom »olovlig beblandelse», dvs samlag 
utom äktenskapet. Därefter födde hon barnet i enslighet, varefter bar
net dog med eller utan hennes medverkan.2 

Först år 1861 upphävdes dödsstraffen för ouppsåtligt barna
mord.3 I 1864 års strafflag var dödsstraffet avskaffat och uppsåtligt 
barnamord medförde upp till tio års straffarbete. »Fostrets läggande 
å lönn», som innebar att kvinnan gömt eller förstört ett dött foster, 
medförde straffarbete upp till fyra år.4 

1 Anners 1975, s 118 ff. Jfr Persson 1972 
2 Sweriges rikes lag 1862. MB 16:1 
3 Bihang till riksståndens protokoll 1862—63. 

s 11 
4 Sveriges rikes lag 1864. 14 kap. 20—25 § 

7 saml. Lagutskottets betänkande no 35, 
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Som ovan nämnts, sakfälldes nära 80 kvinnor i Västernorrlands 
län under den studerade 3O-årsperioden för barnamord eller för »fost-
rets läggande å lönn». I hela riket var antalet barnamord under mot
svarande period drygt 2000, vilket visar hur vanliga dessa brott ännu 
var.5 I Västernorrlands län var barnamorden under 1860-talet vanli
gare än i hela riket i förhållande till befolkningen. Man kan också 
märka att där ökade barnamorden under nödår och under dåliga kon
junkturer, vilket pekar på att det fanns ett samband mellan dem och 
kvinnors trängda ekonomiska läge. 

Ett utomäktenskapligt barn minskade kvinnans rörlighet och val
frihet, när det gällde arbetsplatser. Ofta förlorade hon sin anställning 
som piga och fick sedan nöja sig med tyngre och sämre betalda arbe
ten. Dessutom förlorade kvinnan ofta sitt anseende och detta försvå
rade hennes möjligheter att gifta sig.6 

Utomäktenskapliga barn var inte ovanliga i dessa trakter, men de 
var många gånger att betrakta som trolovningsbarn. Föräldrarna gifte 
sig ofta senare med varandra.7 Men om det inte blev så och fadern till 
barnet var okänd, var detta en social belastning i ett samhälle, där 
den informella sociala kontrollen var mycket stark. Att denna kon
troll var stark på landsbygden ännu 1861—70 framgår tydligt i anta
let utomäktenskapliga barn. När då vart femte barn i länets städer 
föddes utom äktenskapet, var motsvarande andel på landsbygden vart 
tolfte. Det fanns också regionala skillnader i antalet utomäktenskap
liga barn och barnamord. I Medelpad föddes flera utomäktenskapliga 
barn än i Ångermanland, men där begicks färre barnamord. I norra 
Ångermanland, i tingslagen Nordingrå, Nätra, Själevad och Arnäs, var 
vart tjugonde barn fött utom äktenskapet. Samtidigt begicks där en 
tredjedel av alla barnamord i länet.1 Detta pekar på att det fanns ett 
samband mellan hård social kontroll och barnamord. 

De kvinnor som dömdes för barnamord kom enligt fångrullors 
uppgifter från de lägre samhällsklassen^. Över hälften av dem var pi
gor till yrket. De övriga var döttrar till torpare, arbetare eller inhyses. 
Sju av dem var bonddöttrar och bara en dotter till en tjänsteman. 
Många av dem kom från mycket svåra omständigheter och hade en 
besvärlig uppväxt bakom sig. Ibland står det notiser om detta i fång-
rullor och i fängelsernas kyrkoböcker, som t ex följande: 

Den 22-åriga pigan Stina Magdalena från Viksjö häktades år 1864 
för barnamord och intogs i länsfängelset i Härnösand. Ärendet be
handlades i Säbrå Häradsrätt som dömde henne till fyra års straffar
bete. Domen fastställdes av Svea Hovrätt. Efter domens fastställande 
sändes hon till straff- och arbetsfängelset på Norrmalm i Stockholm. 

5 BiSOS. Rättsväsendet. 1861—90 
6 Frykman 1977, s 159 ff 
7 Kälvemark 1978, s 92 ff 
1 BiSOS. Befolkningsstatistik. 1870. 2 avd tab 1:22. Jfr Björnfot-Sjöberg 1980 
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Enligt fängelsets kyrkobok var Stina Magdalena en utomäktenskaplig 
dotter till ett inhyses fattighjon och var straffad för brott mot femte 
och sjätte budet. Under sin uppväxt hade hon haft tre olika fosterfä
der. Hon var inskriven i församlingen i den längd, som var avsedd för 
personer som bodde i fattigstugorna. I fängelsets kyrkbok stod det att 
hon hade »gått på socknen» från 7—8 års ålder. Dessutom fanns det 
uppskrivet att hon hade blivit anklagad för barnamord, för vilket hon 
sade sig ha blivit förledd av en torpareson i Gåltjärn. Stina Magdalena 
hann inte genomgå straffet. Hon dog på Norrmalm vid 23 års ålder i 
»pleuritis acuta», dvs lungsäcksinflammation.2 

En 24-årig piga från Själevad anklagades år 1865 för att av olovlig 
beblandelse ha framfött ett levande foster, som lagts i lönn och senare 
anträffats dött. Även hon dömdes till fyra års straffarbete. I fängelsets 
kyrkbok stod det att hennes föräldrar var inhyses och att hon lämnat 
hemmet vid 12 års ålder. Därefter inackorderades hon på socknens 
bekostnad på olika ställen till sitt 16 :e år. Därefter hade hon haft 
tjänst på flera olika ställen. 

Samma år dömdes också en 21-årig piga från Tuna till lika många 
års straffarbete på grund av att hon genom kvävning dödat sitt nyföd
da barn. Om henne stod det i kyrkoboken att hon tjänat från sitt 10:e 
år, bl a flera år i Sundsvall, där hon även konfirmerats.3 

Inga av de barnamord som begicks i länet under denna period res-
sulterade i dödsstraff. Fyra års straffarbete, som i ovannämnda fall, var 
en ganska vanlig följd av dessa. Strafftiden minskade dock över perio
den. I de fall där det var fråga om »enslig födsel» eller »fostrets läggan
de å lönn» kunde strafftiden vara kortare. Ofta var det svårt att bevisa 
att kvinnan med vilja hade försatt sig i en sådan situation att hon var 
ensam vid nedkomsten och fostret dog. Det var också svårt att bevisa 
om det var fråga om ett levande foster eller inte, om inte fostret igen
hittats. Därför var man kanske litet försiktig vid domen. 

Det var häradsrätten som i första hand skulle behandla dessa ären
den men domen kunde överklagas i hovrätten, vilket ofta gjordes.4 

Det var inte ovanligt att domen ändrades i dessa instanser. Det före
kom att häradsrätten dömde mildare än hovrätten, kanske av hänsyn 
till kvinnan. 

Exempel på detta utgör en 22-årig bonddotter från Häggdånger 
som år 1863 häktades som anklagad för olovlig beblandelse och att 
hon fött ett barn i enslighet, varefter hon förbränt fostret. Saken be
handlades under fyra tillfällen av Säbrå Häradsrätt som slutligen döm
de henne till sex månaders fängelse. Svea Hovrätt ändrade dock domen 
till två års straffarbete. Barnet som hon födde var inte infört varken i 

2 Husförhörslängder från Viksjö församling 1843—66. HLA, Kyrkböcker från länsfängel
set i Västernorrlands län, HLA 

3 Kyrkböcker från länsfängelset i Västernorrlands län 1 865. HLA 
4 Rättegångsbalken. Kap 8 
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födelse- eller dödsboken i församlingen. Man frågar sig om härads
rätten tog speciell hänsyn till om det var fråga om döttrar ur bonde
klassen. Bönderna bör ju ha haft större möjligheter att påverka dom
slutet eftersom häradsnämnden bestod av bönder.5 

I ett annat fall, även här gällde det en bonddotter, frikände hä
radsrätten den misstänkta. Det var en 20-årig bondedotter från Skön 
som tillsammans med sin mor den 7/4 år 1865 häktades för att rann
sakas för barnamord. Enligt församlingens födelsebok hade hon fött 
ett dödfött gossebarn utan att vara gift. I kyrkoboken fanns följande 
anmärkning: »P.M. Detta barn blef af flickans moder urvägen röjt och 
kastat för svinen. — Högmodet går före fallet: så blefvo de häktade 
och ställde till ansvar, men den 16 maji frikände, emedan Lagen intet 
stadgar.»6 

I vissa fall kunde hovrättens dom bli mildare än domen i under
rätten. Denna högre instans hade som mål att upprätthålla en liknan
de dompraxis för liknande brottsfall. När en 23-årig piga från Resele 
år 1864 dömdes för »fostrets läggande å lönn» till två års straffarbete, 
ändrade Svea Hovrätt domen till ett år och sex månader. Även denna 
piga hade en av allt att döma svår bakgrund. Hennes far var bonde 
men hennes båda föräldrar drunknade då hon var 11 år. Då hade hon 
fem syskon och var tvungen att ta tjänst som piga, först hos en folk
skollärare och senare hos en bonde? 

Att barnamorden minskade över perioden kan antagligen förkla
ras med att levnadsstandarden steg och de krisbetonade barnamorden 
minskade. Samtidigt blev samhället rörligare och den stränga kontrol
len över sexualmoral luckrades upp. Kvinnorna kände sig inte längre 
tvingade varken på grund av dålig ekonomi eller skam att ta till den
na drastiska åtgärd. Det grövre våldet minskade överhuvudtaget över 
perioden och det är mycket möjligt att minskningen av barnamord 
även speglar denna förändring av synen på våldet. Å andra sidan vet 
vi väldigt litet om dessa mord ersattes av fosterfördrivning. Enligt 
fångrullorna fanns det bara åtta sådana fall under hela den undersök
ta perioden, men troligt är att dessa kunde döljas effektivare än ett 
framskridet havandeskap. 

Av de fångar som var dömda för tillgrepp var 13 % kvinnor. 
Kvinnornas andel var störst i början av perioden och utgjorde ca 13 % 
av fångarna. Därefter minskade kvinnornas andel till 10—12 % med 
ganska små årliga variationer. Vi har sett tillgreppen öka under nöd
åren. Om kvinnorna som grupp hade det relativt sett besvärligare än 
männen då, hade man väntat sig att deras andel av tillgreppen skulle 

5 Häradsnämnden bestod av en häradshövding och 12 bönder valda av samtliga välfrej-
dade män i socknen 

6 Sköns kyrkoarkiv, Födelsebok, husförhörslängder 1865. HLA 
7 Resele kyrkoarkiv, husförhörslängder. HLA 
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ha ökat. Så var dock inte fallet. Kvinnornas andel tom minskade nå
got. Antagligen fanns det en större tröghet hos kvinnorna även i myc
ket utsatta lägen att hänge sig åt brottsligt beteende. 

Vilka var de kvinnor som begick stölder? De var betydligt oftare 
än män arbetare inom jordbruket, oftast pigor. De kom också oftare 
än de manliga tillgreppsbrottslingarna från inhyses- och fattiggruppen 
eller var änkor. Det var de fattigaste av kvinnorna som stal och deras 
antal ökade bland kvinnliga tillgreppsbrottslingar under ekonomiska 
kriser. Detta gäller också för kvinnor som häktades för lösdriveri. 

Eftersom kvinnorna var så få bland fylleristerna, kan det vara av 
intresse att se, vilka kvinnor som hamnade i fängelse för detta »manli
ga» beteende. De kvinnor som satt i fängelse för fylleri var till stor del 
änkor och hustrur, hela 43 %, resten kom från arbetargruppen eller var 
inhyses eller före detta fångar. 

Det höga antalet änkor bland kvinnliga fångar är överraskande och 
väcker frågan, vilken roll de ensamstående kvinnorna hade i 1800-ta-
lets samhälle. 

Deras existens var ganska otrygg. Sågverksindustrin efterfrågade i 
första hand manlig arbetskraft och alla kvinnor kunde inte ta tjänst 
inom jordbruket som pigor på grund av t ex ålder. 

Tillströmningen av arbetare till länet skapade dock nya arbetstill
fällen utanför själva industrin. Arbetare behövde i första hand mat och 
husrum. Detta erbjöd inkomstmöjligheter för dem som t ex kunde hy
ra ut. Antagligen levde många ensamstående kvinnor på denna typ av 
verksamhet, främst änkorna. Olovlig krögeriverksamhet var inte ovan
lig, därav vittnar det stora antalet dömda för detta. 

Änkorna utgjorde också den största gruppen bland kvinnliga fång
ar och i samtliga brottsgrupper var deras andel över 10 %. Deras brotts
struktur liknade närmast de manliga småföretagarnas och bestod av 
brott som olovlig försäljning och utskänkning av alkohol, försuttet vite 
eller utevaro från rätten. 

I jämförelse med andra kvinnor i fängelset satt änkorna också be
tydligt oftare av fylleriböter, men hade en mindre andel vålds- och till
greppsbrott än kvinnorna från bondegruppen, torpargruppen och pi
gorna, men även i jämförelse med arbetarklassens kvinnor. 

Få änkor hade häktats för lösdriveri, vilket är ett tecken på att de 
hade en fast förankring på orten. 

Något tillspetsat skulle man kunna säga att änkornas brottsstruk
tur var mindre könsrollsbunden än hos de andra kvinnorna, mycket 
beroende på att de var tvungna att söka nya vägar för att överleva. 
Men vad levde de ensamstående äldre kvinnorna av som inte hade möj
lighet att försörja sig och som var för gamla att få tjänst? Antagligen 
blev många av dessa ett problem för kommunernas fattigvård. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att de kvinnor som var fång
ar, antingen bötesavsittare eller som dömts för grövre brott, kom från 
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de allra lägsta sociala grupperna. Majoriteten var pigor, tillhörde arbe
tarfamiljer eller inhysesgruppen eller var änkor. Ju högre social ställ
ning man hade, desto färre kvinnor fanns det bland fångarna. 

4 Fångarnas ålder 

Vid sidan av kön anses ålder i kriminologiska handböcker som en av 
de viktigaste faktorerna i samband med brottsligt beteende. En stor 
del av dagens registrerade brottslingar är unga och de flesta är i åld
rarna 18—25 år. Förändringen av åldersfördelningen har lett till att 
under modern tid tyngdpunkten förskjutits mot allt lägre åldrar.1 

Syns denna tendens redan under industrialiseringen på 1800-talet? 
Naturligtvis förklarar varken kön eller ålder brottsligt beteende 

men de belyser individens roll i samhället. De unga och ogifta perso
nerna bildade en rörlig grupp i samhället och därför borde de oftare 
än andra hamna utanför den informella sociala kontrollen. Ekono
miska förhållanden bör också påverka de skilda åldersgruppernas 
möjligheter att skaffa sin försörjning något olika. Nödåren t ex borde 
ha försvårat de mycket ungas och de äldres möjligheter att skaffa ar
bete och uppehälle. 

Tabell 10. Procentuell fördelning av manliga och kvinnliga fångar i 
olika åldersgrupper i Västernorrlands län 1861 — 90 

Ålders
grupp -4 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60- N 

Män 0,2 5,5 20,5 18,7 16,0 11,7 9,7 7,1 4,8 2,9 2,8 17852 
Kvinnor 0,2 8,4 17,6 14,5 12,2 11,5 12,0 8,9 7,4 4,0 3,5 1644 

Alla 0,2 5,8 20,3 18,3 15,6 11,7 9,9 7,3 5,0 3,0 2,9 19496 

Källa: Fångrullor 1861-90, HLA. Bilaga 1 8 

En stor del av fångarna i Västernorrland var i åldern 20—30 år, 
och den största åldersgruppen var 20—24 år. En femtedel av fångarna 
fanns i denna åldersgrupp. Den nästföljande åldersgruppen var nästan 
lika stor. 

Industrialiseringen medförde en kraftig inflyttning till länet och 
antalet personer i de yngre åldrarna ökade. År 1860 var andelen per
soner i åldersgruppen 15—19 år ca 9 % av länets befolkning. De två 
nästföljande åldersgrupperna hade var ca 7 % av befolkningen. Tret
tio år senare hade dessa gruppers andelar stigit till 10,5 %, 9 % och 
9,5 %.2 Detta innebär att personer i åldersgruppen 15—19 år var 
kraftigt underrepresenterade i fängelserna eftersom de bara utgjorde 
5—6 % av fängelsepopulationen. Inte heller ökade denna grupp över 

1 Hurwitz-Christiansen 1 971, s 44 7 ff 
2 BiSOS, Befolkningsstatistik 1860—1890 
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Diagram 13. Åldersfördelning för manliga och kvinnliga fångar i Väs
ternorrland 1861—90. Femårsperioder 
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perioden, bortsett från nödåren, utan den snarare minskade i förhål
lande till folkmängden i motsvarande ålder. 

De två nästföljande åldersgrupperna var däremot kraftigt överre
presenterade i fängelserna i förhållande till befolkningen i motsva
rande ålder. Den grupp som ökade mest under perioden var fångarna 
i åldern 20—24 år. Denna grupps andel ökade från 16 till 20 % av 
fångarna. En mindre ökning förekom även i åldersgrupperna 30—34 
år, 50—54 år och i åldersgruppen över 60 år. Under nödåren ökade, 
som vi antog, antalet fångar som var mycket unga och de som var 
över 45 år. När det gäller kvinnliga fångar ökade deras antal under 
nödåren i samtliga åldersgrupper. 

I jämförelse med män var kvinnliga fångar relativt sett flera i ål
dersgrupperna under 20 år och över 40 år. Männen var oftast i åld
rarna 20 till 40 år. De manliga och kvinnliga fångarnas åldersfördel
ning över tiden har också något avvikande utveckling. Män blir flera i 
de yngre åldrarna och andelen personer i de högre åldersgrupperna 
minskar. För kvinnliga fångar är det tvärtom. Till en del förklaras 
detta med att män och kvinnor satt i fängelse av olika anledningar. 
Männens vanligaste brott var fylleri och de som satt av böterna för 
fylleri var oftast i 30-årsåldern. Med tiden blev bötesavsittarna för 
fylleri flera och yngre. För kvinnor förekom inte fylleri i samma ut
sträckning och inte heller andra brott som var så nära knutna till en 
speciell åldersgrupp och vilka kunde utgöra en väsentlig del av deras 
brott. 

Detsamma gäller även för våldsbrott. Dessa begicks ju ofta under 
rusets inverkan. I jämförelse med fyllerierna var dessa ännu mer kon
centrerade hos yngre män, oftast mellan 20—29 år. De fångar som var 
under 20 år hade oftast begått tillgrepp. Detta syns speciellt tydligt 
när det gäller fångar som dömts till fängelse, 36 % av dessa var under 
20 år gamla. 

Sammanfattat: fylleri var vanligast i de grupper som var runt 30 
år, våld begicks av yngre män på drygt 20 år och tillgreppsbrott till
hörde ungdomens beteende. De flesta lösdrivarna fanns också i ål
dersgrupperna 20—35 år. 

Att andelen fångar i de högre åldrarna ökade med tiden är gans
ka överraskande med tanke på att de äldres andel av länets befolk
ning minskade. Detta kan vara ett tecken på att de gamla, framförallt 
kvinnor, fick det besvärligare i det nya samhället och att den långsik
tiga levnadsstandardökningen inte kom dem till godo i första hand. 
En annan förklaring till att andelen äldre kvinnor ökade bland 
fångarna kan vara, att dessa var förut straffade personer, som kanske 
satt för första gången i fängelse på 1860-talet och som senare blev 
utslagna och återkom flera gånger i fängelse. Så tycks dock inte ha 
varit. Det var ganska sällsynt med återfall bland kvinnor, som vi 
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något senare kommer att få se.3 

Vi har alltså observerat att både de mycket unga och de äldre per
sonerna utgjorde en riskgrupp, under nödåren särskilt de yngre. De 
äldre kvinnorna från lägre samhällsklasser bör ha haft det speciellt be
svärligt i 1800-talets samhälle. De flesta brottslingarna var dock unga 
män i sina bästa år. De var inte så unga som dagens brottslingar, men vi 
kunde konstatera att utvecklingen gick mot lägre åldrar. 

5 Skrivkunnighet 

En variabel, som också kan ge en uppfattning om fångens sociala ställ
ning, är i vilken mån han eller hon kunde skriva. Vi vet att läskunnig
heten i Sverige har varit allmän redan före 1800-talet, men skrivkun
nigheten har blivit allmän först efter folkskolans införande.1 

Det finns inte så många lätt tillgängliga källor om skrivkunnigheten 
under 1800-talet. Den officiella fångstatistiken har dock uppgifter om 
fångarnas skrivkunnighet. Enligt denna var år 1865 ca 40 % av grövre 
brottslingar skrivkunniga.2 Proportionen skrivkunniga växte sedan sta
digt för att 40 år senare stabilisera sig till omkring 95 %. Skrivkunnig
heten ökade i alla regioner i landet men städerna hade högre skrivkun
nighet än landsbygden.3 

När en person kom i fängelse fick han eller hon lämna ifrån sig sina 
tillhörigheter. Varje sak skrevs in i fångrullan och värdesattes. Fången 
undertecknade sedan denna lista med sitt namn eller med sitt bomär
ke. Ifall han inte kunde skriva, undertecknades listan av fängelsedirek
tören och bevittnades av två tjänstemän. Av denna lista framgår hur 
fången var klädd vid ankomsten till fängelset. Hans underskrift an
vänds här som ett mått på skrivkunnighet. Att detta överensstämmer 
med den faktiska skrivkunnigheten är kanske inte helt säkert. Det har 
bl a ansetts att signeringar överskattar skrivkunnigheten, men ett grovt 
mått bör dock dessa ge.4 

Drygt 15 % persedellistor saknar underskrift av fången. Många av 
dessa listor var från 1874. Då arresterades en större grupp män på 
grund av brott mot krigslagen och för dessa fördes inte dessa listor. 
Därför saknas också underskrifterna. Om man bortser från de kort
fristiga hoppen mellan varje år, bör man dock få en någorlunda klar 
bild av utvecklingen. 

År 1861 signerade i Västernorrland något över 12 % av fångar sin 
persedellista med hela namnet och omkring 10 % med initialer eller 

3 Se kapitel V 
1 Johansson 1973, 1975 
2 I fångstatistiken används inte helt samma kriterier på grövre brottslingar som i 

denna avhandling 
3 Kriström 1975, s 17 ff 
4 Ibid, s 23 
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bomärke (diagram 14). Andelen namnunderskrifter ökade sedan under 
perioden för att år 1890 uppgå till något över 90 %. Utvecklingen 
stämmer med andra ord ganska väl med den i riket. Nedgången i anta
let signeringar i slutet av 1860-talet berodde på det ökade antalet häk
tade för lösdriveri. Dessa signerade betydligt mer sällan än andra fång
ar. 

Diagram 14. Andelen signe ringar vid samtliga inskrivningar i fängelse 
och vid inskrivningar av fångar som dömts för grövre 
brott eller lösdriveri 
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Källa: Fångrullor 1861-90. HLA 

För perioden som helhet var andelen signeringar som minst hos 
inhyses- och fattighjonsgruppen: omkring 40 % av deras listor var un
dertecknade med namn. Något större andel namnteckningar hade än
korna, pigorna och drängarna, men dessa uppgick inte till 50 %. An
delen signeringar hos torpare var drygt 50 %, 64 % hos arbetare och 
77 % hos småföretagare. Det fanns alltså ett klart samband mellan 
skrivkunnighet och social grupptillhörighet. 

Det fanns också ett samband mellan ålder och signeringar. Skriv
kunnigheten ökade i samtliga åldersgrupper över perioden, men minst 
i de högre åldersgrupperna. Av personer som var över 50 år i slutet av 
perioden signerade bara hälften med sin namnteckning, medan de 
lägre åldersgrupperna i regel kunde skriva. 

När det gäller personer som dömdes för grövre brott var utveck
lingen något annorlunda. I periodens början var andelen signeringar 
större hos dem än hos hela fängelsepopulationen och uppgick till 
24 %. Under 1860-talet var det vanligare med namnunderskrifter hos 
grövre brottslingar än hos samtliga intagna. Därefter är förhållandena 
likartade fram till mitten av 1880-talet. Från 1885 minskar andelen 
signeringar i denna grupp. Hur skall man förklara denna skillnad? 

En förklaring till denna skillnad är, att under 1860-talet var de 
som dömdes för grövre brott mera lika gemene man än senare, vilket 
även Gatrell-Hadden observerat i England.5 Om bristen på skrivkun-

5 Gatrell-Hadden, 1972, s 363 ff, Graff 1977, s 255 ff 
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nighet är ett tecken på sämre social ställning, bör lösdrivare och även 
tillgreppsbrottslingar visa en lägre skrivkunnighet än de som begick 
andra brott, eftersom de ofta kom från de lägsta grupperna i samhäl
let. 1 nästa tabell finns antalet personer som signerat sin persedellista 
fördelade efter de vanligaste brottstyperna. Inom alla dessa grupper 
kunde över hälften skriva med undantag av lösdrivargruppen, som ha
de bara 29 % underskrifter. Mycket tyder på att lösdrivare var de 
marginella individerna i samhället. Tillgreppsbrottslingar hade lägre 
skrivkunnighet än de som begått våldsbrott eller bedrägeri. 

Tabell 11. Signe ringar (skrivkunnighet) av fångar som dömts för vissa 
grövre brott i Västernorrlands län 1861—90 

Brottstyp Signerat % Totalt 

Våldsbrott 688 6 3,8 1079 
Tillgreppsbrott 1087 56,4 1087 
Bedrägeri 194 65,8 295 
Lösdriveri 115 29,4 391 

Summa 2280 52,2 4368 

Källa: Fångrullor 1861 — 90. HL A 

Ser man på utvecklingen av antalet underskrifter fördelade på 
landsbygd och städer under de åren uppgift om domstol finns, fram
går det att i periodens början var det vanligare med signeringar på 
landsbygden än i städer. År 1861 kunde 22 % av häktade på landet 
skriva. Motsvarande andel var för Härnösand 6 % och för Sundsvall 
8 %. I periodens slut var dock underskrifterna vanligast i Sundsvall 
och Härnösand, 97 respektive 95 % hade undertecknat. På lands
bygden var motsvarande andel drygt 89 %. I dessa siffror finns dock 
inte lösdrivare medtagna, eftersom uppgift om häktningsorten sak
nas. Det här innebär att år 1890 var fångarna i regel skrivkunniga, 
om vi bortser från lösdrivarna. 

Ett annat sätt att se på förändringen i fångarnas sociala ställning 
är att studera vad de hade med sig, då de intogs i fängelse. För två år 
har vi därför även kodat värdet av fångarnas persedlar, nämligen för 
fångarna i länsfängelset i Härnösand åren 1880 och 1890. Så gott 
som alla lösdrivare hamnade i detta fängelse. Under alla dessa år har 
värdet av fångens tillhörigheter noterats i en femgradig skala, varav 
den lägsta positionen markerade att dessa ansågs värdelösa av fängel
sedirektören. År 1880 hade knappt 4 % av de personer som var döm
da till fängelse denna markering, 10 år senare hela 38,5 %. Dessutom 
var spridningen av värdet större än 10 år tidigare. 
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Tabell 12. Värdet av fångarnas enskilda tillhörigheter i Västernorr
lands länsfängelse i Härnösand år 1880 och 1890 

Är Värde K r o n o r 
lösa 1-20 21-40 41-60 ö ve r 60 Summa 

Samtliga 1880 15,6 33,0 36,2 9,6 5,5 436 
fångar 1890 27,5 22,8 29,1 1371 6,9 363 

Dömda för 1880 3,9 36,8 35,5 17,1 6,6 76 
grövre brott 1890 38,5 28,8 16,3 7,7 8,7 104 

Källa: Fångrullor 1880 och 1890. HLA 

Både förändringen av signeringar och värdet av fångarnas tillhö
righeter antyder att det med tiden utkristalliserades en grupp i sam
hället som bör ha varit ganska »utslagen». Utslagen i den bemärkelsen 
att den inte hade arbete. Många av lösdrivarna var också vid an
komsten till fängelset klädda i trasor och ägde inte ett öre. Dessa per
soner var också i regel straffade förut. Detta var nämligen ofta en för
utsättning för att man dömdes till tvångsarbete. I varje fall var dessa 
personer redan tidigare häktade för lösdriveri men hade inte lyckats 
skaffa arbete efter varningen. 

Vilka var då dessa lösdrivare? Liksom bland fångarna som helhet 
var de oftast män, i detta fall till 86 %. Deras medelålder var något 
högre än hos andra fångar men den oftast förekommande åldern hos 
en lösdrivare var mellan 25 och 30 år, en ålder som var vanlig hos t ex 
säsongarbetare. Till yrket var lösdrivare ofta arbetare, hantverkare, 
sjömän eller före detta soldater. En femtedel av lösdrivarna saknade 
yrke eller kallades i fångrullan för »mansperson», »kvinnsperson» eller 
»lösdrivare». »Kvinnsperson» har säkert ofta inneburit att det var fråga 
om en prostituerad. Ibland kunde det också stå i fångrullan att perso
nen häktats på grund av »liderlighet» eller liknande. Antagligen ut
nyttjade man lösdriveristadgan för att bli av med dessa kvinnor. Lös
drivare var oftast västernorrlänningar. Bara 55 % av dem var skrivna i 
länet, kvinnorna dock betydligt oftare, drygt hälften. 10 % kom från 
Stockholm, 15 % från det övriga Sverige utanför Norrland. Det övriga 
Norrland och Finland var vistelseorten för 18 respektive 9 % av lös
drivare. 

6 Fångarnas födelseorter och mantalsskrivningsorter 

Några av de faktorer som skilde fångarna i Västernorrland från andra 
individer i länet var, att de till stor del kom från de obesuttna grup
perna i samhället och att de oftast var män i åldrarna 20 till 30 år. 
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Det har också framskymtat att många av dem bör ha varit ganska rör
liga personer. De tillhörde dåtidens rörliga arbetskraft och var till yr
ket arbetare, hantverkare eller jordbruksarbetare. 

En uppfattning om deras rörlighet kan man få genom att studera 
var de var födda och mantalsskrivna. Hur många av fångarna hade be
gått sina brott utanför hemorten? Om fångarna oftare var inflyttare än 
andra i samhället, eller begick sina brott utanför hemorten, bör detta 
innebära att den sociala kontrollteorin har relevans för dessa. 

Enligt en dansk undersökning av brottsligheten i Århus under den 
senare hälften av 1800-talet framgår det att bara 21 % av de dömda i 
Århus var födda i staden. Resten var inflyttare.1 Urbaniseringen med
förde naturligtvis att städer och samhällen kom att få en befolkning 
med en ökande andel individer som var födda någon annanstans. 

För många som flyttade från landsbygden till städer innebar flytt
ningen säkerligen en stor omställning. Även om städerna i Västernorr
land inte var speciellt stora efter europeiskt mått, uppfattades de sä
kerligen ganska annorlunda än byarna på landsbygden. Bostadsmiljön 
kom för många inflyttare att bestå av trånga snabbt uppvuxna stads
delar eller baracker i sågverkssamhällen; bara ett fåtal av sågverksin
dustrins arbetare fick fast arbete med egen bostad. 

Arbetsmiljön vid sågverken var också för många helt ny med ett 
hetsigare arbetstempo än vad man kanske var van vid inom jordbruket. 

Sammanhopningen av arbetare i baracker i områden med övervä
gande manlig befolkning bör också ha förändrat umgängesformerna. 
Många av de inflyttade var ensamstående och var i sina sociala kontak
ter närmast hänvisade till andra arbetare i samma situation. Det är inte 
orimligt att tänka att detta skapade »subkulturer», där nya normer er
satte de som man tidigare haft på landsbygden. Anonymiteten och 
vissheten om att man lämnade orten efter ett tag minskade säkerligen 
trycket att bete sig på ett allmänt accepterat sätt. Den informella soci
ala kontrollen fungerade sämre mellan det etablerade gamla samhället 
och dessa nya subkulturer, vilket medförde att den officiella kontrol
len över individen ökade. 

Vi har i ett tidigare sammanhang påpekat att industriområden i 
Västernorrlands län hade många invånare som var födda utanför länet. 
Enligt 1890 års folkräkning hade flertalet av länets industrisocknar 
30—40 % av befolkningen som var född i något annat län än i Väster
norrland, av Sundsvalls befolkning ända upp till 52 %. 

Varifrån kom alla dessa inflyttare? Enligt Tedebrand var det vanli
gast fram till år 1879 att inflyttarna kom till Sundsvallsdistriktet från 
närområden och de var huvudsakligen män. Under 1880-talet prägla
des inflyttningen av långdistansflyttning, framförallt från Västsverige, 

1 Haugaard-Jensen 1975, s 76 
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samtidigt som den kvinnliga inflyttningen från närområden ökade. 
Tedebrand hävdar att industrialiseringen inte ledde till en generell 
förhöjning av rörligheten i Sundsvallsdistriktet. Orsaken till detta är 
enligt honom att de inflyttade ofta bodde kvar i området. Han påpekar 
dock att den verkliga rörligheten fanns hos säsongarbetare, som inte var 
mantalsskrivna i länet.2 Det förefaller klart att rörligheten blir mindre 
om främst kvarboendet registreras. »Lösarbetere» syns inte i kyrkobok
föringen men väl i fängelsernas rullor. 

I : : i ^»Os&rsund ^^•Vc 
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.O W: •'SÓvdsvall \ 
Norway 

(ä%) 

• Qo then borg 

)cnhngcn / 
^•Mnlmö 

Kartogram 3. Fångarnas mantalsskrivningslän 1861—90 

Källa: Fångrullor 1861-90. HLA. Bilaga 1 9 

2 Tedebrand 1977, s 256. Jfr Norberg 1975 
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Av länets fångar var 59 % födda utanför Västernorrland (bil 19). 
Det är en betydligt större andel än av Sundsvalls befolkning år 1890. De 
som var födda i Västernorrland var relativt sett flera i periodens början 
då de utgjorde hälften av fångarna. Mot periodens slut hade andelen 
personer som var födda i länet minskat till 36 % av fångarna. De som 
var födda utanför länet kom till stor del från de övriga norrländska lä
nen. Att det fanns traditioner med inflyttningen från Värmland, visar 
tydligt det stora antalet fångar som var födda där. Av länets fångar var 
ca 6 % infödda värmlänningar. Nära 10 % av fångarna var födda utom
lands. Huvudsakligen var det fråga om norrmän och finländare. Norr
män fanns i länet speciellt i periodens början på 1860-talet och de var i 
regel sjömän. Mot periodens slut minskar dessa sin andel från 5 % till 
under 2 %. Finländarna däremot ökade sin andel från 4 % till drygt 6 %. 
Under 1880-talets första hälft utgjorde finländarna drygt 10 % av samt
liga fångar. 

Fångarnas mantalsskrivningsorter belyser kanske ännu säkrare de
ras rörlighet. 44 % av fångarna var skrivna på orter som låg utanför 
Västernorrlands län. På samma sätt som de infödda i länet var flest i 
periodens böljan var också de som var skrivna i länet relativt sett flest 
då. De utgjorde 63 % av fångarna. Under den sista femårsperioden var 
västernorrlänningarnas andel 54 %. Under nödåren ökade också väster
norrlänningarnas andel bland fångar, vilket belägger vår teori att det 
fanns färre rörliga arbetare i länet under dessa år. De grupper som 
minskade under nödåren var norrmän och personer som kom från 
Stockholm, dvs sjömän och hantverkare. Finländarnas andel ökade där
emot bland fångarna. Antagligen bodde en stor del av dessa i länet utan 
att vara mantalsskrivna där. De tillhörde säkert också de fattigaste i 
samhället. Att tillgreppen ökade i denna grupp under nödåren antyder 
detta. De häktades också ofta för lösdriveri. Nästan alla finländare var 
hemmahörande i Vasa län i svenskspråkiga bygder, vilka av tradition ha
de starka kontakter med den motsatta sidan av Bottenviken.3 

Under 1870-talet ökade andelen fångar som kom från andra län. 
Lågkonjunkturen kring mitten av 1880-talet gav däremot det utslaget 
att västernorrlänningarnas andel bland fångarna ökade igen. Det var 
fylleri som minskade, eftersom säsongarbetare var färre. Under 1880-
talets sista hälft utgjorde hela 10 % av fångarna personer som var från 
Stockholms stad. Denna stora andel förklaras av att Sundsvalls återupp
byggnad krävde många byggnads- och anläggningsarbetare och dessa 
fanns tydligen främst i huvudstaden. 

De brott som ledde till att gärningsmannen hamnade i fängelse, be
gicks till 44 % av personer som inte var skrivna i Västernorrlands län. 

3 Se Wester 1977, De Geer-Wester 1975 
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Detta gör ca 285 personer per år, eller ca 430 per år om man enbart 
räknar med de åren då inflyttningen bör ha varit störst, dvs under 
1870- och 1880-talen. Den registrerade inflyttningen till Sundsvalls
distriktet under 1875—90 var enligt Tedebrand drygt 4000 personer.4 

En stor del av den oregistrerade inflyttningen i Västernorrland bör 
också ha gått dit. Detta innebär att det måste ha funnits en stor »lös» 
befolkning i området. Alla råkade rimligen inte i klammeri med rätts
väsendet. Detta aktualiserar givetvis frågan vilken tillit man kan ha till 
demografiska undersökningar om expanderande industriområden med 
utgångspunkt från kyrkobokföringsmaterial. Dessa beskriver ju bara en 
del av verkligheten, nämligen verkligheten för den mer välanpassade 
delen av befolkningen, medan de utelämnar en viktig del av befolk
ningen. Denna del bestod av personer utan vilkas insatser industriali
seringen kanske inte kunde ha genomförts, den rörliga arbetskraften. 
Därför är det viktigt att man kompletterar kyrkobokföringens uppgif
ter med andra källor med vilkas hjälp vi kan lära något om den »fly
tande» delen av befolkningen, så att även deras verklighet kommer till 
kännedom. 

Även många fångar som var mantalsskrivna i Västernorrland var 
migranter och begick sina brott utanför hemorten. Av nedanstående 
kartogram framgår andelen fångar som inte var skrivna i det tingslag 
där de begick brottet. I Sundsvall som var industridistriktets centrum 
och som hade hög brottslighet, begicks bara 18,5 % av brotten av per
soner som var skrivna i staden, vilket klart visar vilken rörlig befolk
ning som fanns där. I Härnösand och i Sollefteå, som drog till sig myc
ket folk på grund av att de fungerade som administrativa och handels-
centrum, var motsvarande siffra 38 %. 

De tingslag som låg i närheten av städer, eller var industrialiserade, 
hade också en mindre andel ortsbor bland fångar än de tingslag som 
låg utanför industridistrikten. 

Gudmundrå var dock ett undantag. Trots att tingslaget var ganska 
industrialiserat, var nära 80 % av fångarna skrivna inom orten. Detta 
bör innebära att säsongmigrationen var betydligt mindre där än på de 
andra industriorterna och att arbetskraften i stor utsträckning rekryte
rades från inomliggande byar.5 Ramsele, Arnäs och Nordingrå som låg 
i industrins utkanter rekryterade sina fångar från den egna orten. 

Ju mer industrialiserad och urbaniserad en ort var, desto större an
del av fångarna var inte skrivna på orten och desto fler kom från orter 
som låg utanför länet. Denna utveckling syns också tydligt under den
na 30-årsperiod på de orter som blev industrialiserade och urbanisera
de, både när det gäller det totala antalet fångar och personer som blev 
dömda för grövre brott. 

När det gäller grövre brott är utvecklingen inte så markant, men 

4 Tedebrand 1977, s 255-,-,-, 

5 Jfr kap III: 2.4-, 
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dock tydlig. År 1861 var andelen västernorrlänningar som var dömda 
för grövre brott över 90% av alla fångar. Då var det också låg regi
strerad brottslighet. Västernorrlänningarnas andel minskade sedan över 
perioden, samtidigt som brottssiffrorna steg. I Härnösand begicks år 
1861 ca 70% av grövre brott av personer som var bofasta i staden. 
Deras andel hade till år 1890 minskat till ca 50%. I Sundsvall var ut
vecklingen liknande. 
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I jämförelse med manliga fångar var de kvinnliga fångarna betyd
ligt oftare från Västernorrland. Deras andel utgjorde omkring 80% av 
kvinnliga fångar. Deras andel minskade inte över perioden som när det 
var fråga om män. Resten av kvinnorna kom huvudsakligen från de 
övriga norrländska länen eller från Finland. 

Vad var det för brott som begicks av västernorrlänningar och 
andra? Västernorrlänningarnas andel var störst inom brottsgrupperna 
försuttet vite, olovlig brännvinsförsäljning, utevaro från rätten och 
brott mot krigslagen. Alla dessa brott medförde i regel böter. 

Fylleri och förargelseväckande beteende som också normalt 
medförde böter, begicks däremot oftare av personer som inte var 
skrivna i länet. Personer som häktades för lösdriveri kom oftast uti
från. Många av dessa skickades omgående till sina hemorter eller 
släpptes med anmodan om att skaffa sig arbete inom en viss tid. Även 
våldsbrotten och framförallt det lindrigare våldet begicks av lösarbe
tare liksom en ganska stor del av tillgreppsbrotten. Lösdrivaren, »bråk
makaren» och tjuven kom alltså ofta från annan ort än den där brottet 
begicks. 

7 Sammanfattning 

De personer som begick brott i Västernorrlands län och därav hamna
de i fängelse var i regel män och tillhörde den rörliga arbetskraften i 
länet. Till yrket var de arbetare, hantverkare eller jordbruksarbetare. 
Redan på 1860-talets början utgjorde arbetare och hantverkare till
sammans över hälften av fångarna och var således kraftigt överrepre
senterade i fängelserna i förhållande till befolkningen i motsvarande 
grupper. Den jordbrukande delen av befolkningen var däremot kraftigt 
underrepresenterad. Under de kommande åren ökade arbetarnas andel 
bland fångarna kraftigt samtidigt som den registrerade brottsligheten 
steg. 

Arbetare utgjorde den största yrkesgruppen av fångarna i samtliga 
brottstyper. Under perioden ökade speciellt de registrerade fylleriför
seelserna och dessa begicks vanligen av arbetare och hantverkare, vilka 
också oftast satt av böter för dessa. Tillsammans var 90-95% av bötes-
avsittare för fylleri hantverkare eller arbetare. Den registrerade vålds
brottsligheten, framförallt det lindrigare våldet, hade en liknande ut
veckling som fylleriförseelserna. Det var ungefär samma kategori av 
människor som dömdes för dessa som det var för fylleriet. Personer 
från bondegruppen var dock något vanligare bland fångar som begått 
våldsbrott, framförallt i periodens början. Även när det gäller till
greppsbrott och lösdriveri var de intagna oftast arbetare eller hant
verkare. Många tillgreppsbrottslingar och lösdrivare kom från jord
bruksarbetargruppen. De var pigor och drängar. En del tillhörde antag
ligen de fattigaste i samhället: inhyses, fattighjon, f d fångar och per
soner som helt saknade någon yrkesbeteckning. 
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Kvinnornas andel bland fångarna var i genomsnitt 8,5%, mer i 
periodens början och mindre under industrihögkonjunkturer. I de fall 
fångarna var kvinnor kom de ännu oftare än män ur de lägre sociala 
skikten i samhället. De var pigor, inhyses, fattighjon, änkor eller sak
nade någon yrkesbeteckning. Kvinnornas brottsstruktur skilj de sig 
något från männens. Fylleriförseelser var mycket ovanliga liksom även 
våldsbrott. Det kvinnliga våldet bestod till stor del av barnamord, 
vilket oftast begicks av pigor, som levde i svåra förhållanden. Barna
morden skedde huvudsakligen under nödåren eller under ekonomiska 
kriser. Kvinnors brott bestod också oftare än männens av tillgrepp 
och olovlig försäljning av alkoholhaltiga drycker. De häktades också 
relativt sett oftare än männen för lösdriveri. 

Fångarna var i genomsnitt något äldre än de är idag men under 
de 30 åren blev genomsnittsåldern lägre. Flera och yngre personer fick 
göra bekantskap med ett fängelse. Kvinnorna skiljde sig från männen i 
fråga om ålder, genom att de inte hade en så markerad »brottslig ålder» 
som männen. 

Fångarnas yrken antydde att dessa var rörliga personer. Detta 
belägges väl genom studiet av deras födelseorter och mantalskrivnings-
orter. Över hälften av fångarna var födda utanför Västernorrland och 
44% var inte ens mantalskrivna där. Fången var allså ofta en främling. 
Detta är tydligt även när det gällde västernorrlänningar. Även dessa be
gick sina brott utanför hemorten. På de orter som blev urbaniserade 
ökade den registrerade brottsligheten. Brotten begicks till övervägande 
del av personer som inte var bosatta där. Undantaget som bekräftar 
regeln utgör Gudmundrå tingslag. Trots en hög industrialiseringsgrad 
och urbanisering var den registrerade brottsligheten där överraskande 
låg. De brott som förekom där begicks i regel av ortsbor. Förklaringen 
till detta är att arbetskraften rekryterades huvudsakligen från den lo
kala befolkningen och inte var säsongsarbetare utifrån. 

Den typiska fången under 1800-talets sista hälft var ung, manlig 
säsongsarbetare som inte var bofast på den ort där han hade sitt arbe
te. Brottsligt beteende var först och främst knutet till könet, mans
rollen, men varken denna, yrkestillhörigheten eller åldern förklarar 
varför man begick brott eller sanktionerades. En viktig faktor utöver 
de ovannämnda var att fångarna inte var bofasta på orten där de hade 
begått brott. De var obekanta och utanför den informella sociala 
kontrollen som fanns mellan bofasta på orten. Avsaknaden av denna 
kontroll gjorde att man betedde sig annorlunda. Eftersom man ändå 
lämnade orten var det inte så viktigt vad folk tyckte eller tänkte. 
Dessutom bildades nog egna normer inom lösarbetarkåren, vilka inte 
överensstämde med dem som fanns tidigare på orten. 

För kvinnor gäller inte detta resonemang. Om en kvinna blev 
brottsling var hon från de lägsta grupperna i samhället och led ekono
misk nöd. Hon var sällan en migrant i varje fall inte över länsgränser
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na. Därför kan vi påstå att brottsligheten också var mycket könsrolls-
betingad. Kvinnorollen innebar att normerna upplevdes starkare. De 
miljöer kvinnorna levde i inbjöd inte heller till att dessa normer i regel 
förändrades. Det fanns säkert undantag. Änkorna som utgjorde en 
stor del av de kvinnliga brottslingarna var kanske en sådan grupp. 
Dessa hade en brottsstruktur som mest liknade männens med fylleri, 
våld och olovlig handel med brännvin. 

Samhället genomlevde en snabb förändring under den andra 
hälften av 1800-talet. De tidigare sätten att utöva kontroll över att 
normerna efterlevdes försvårades genom att rörligheten blev större, 
samhället blev mer differentierat och kyrkans inflytande minskade. 
Därför övertas kontrollen mer och mer av de officiella myndigheterna 
och samhället. Nya lagar stiftas och polisväsendet byggs ut. Det låg i 
kommunernas intresse att ha uppsikt över vissa grupper, egna fattiga 
och lösarbetare som kunde komma att belasta kommunernas fattig
vård eller bilda orosmoment under arbetslöshet. Dessutom hade man 
en noga uppsikt över de förut straffade personerna i kommunerna. 
Man skärper kontrollen av att fylleriförårdningen efterlevs och man 
har noga uppsikt över lösarbetare med hjälp av lösdriveristadgan. 

Speciellt utsatta grupper i 1800-talets samhälle var förutom de 
ensamstående fattiga kvinnorna även de mycket unga och gamla 
personer från de lägre samhällsklasserna. Detta syns tydligt t ex under 
nödåren och under ekonomiska krisen under 1870-talets slut då deras 
andel bland fångarna ökade. 

En grupp som man kan kalla för »utslagen» var lösdrivarna. De av 
lösdrivarna som inte var länsbor kunde man bli av med genom att 
skicka dem till sina hemorter, vilket man utnyttjade speciellt flitigt 
under den ekonomiska krisen under Sundsvalls-strejkens år. Många 
av lösdrivarna var säsongsarbetare som blev kvar i länet över vinter
säsongen och livnärde sig på tillfälliga arbeten. De västernorrlänningar 
som blev lösdrivare var mycket socialt selekterade inte bara när det 
gäller yrkestillhörighet. De var tydligen betydligt oftare än andra 
fångar inte skrivkunniga och antagligen inte heller läskunniga. Dess
utom var de ofta belastade med brott. 

Samtidigt ökade även de brott som länsborna och de besuttna 
åtalades för, t ex olovlig försäljning av alkoholhaltiga drycker och 
stämningsförsittande. Dessa personer bör inte ha varit utanför den 
informella sociala kontrollen. Därför kan vi inte påstå att ökningen av 
alla brott berodde på försvagande av den informella kontrollen. Den 
officiella kontrollapparaten nådde även dessa personer och detta tyder 
på att samhällets grepp över individen hårdnade under 1870- och 
1880-talen. 
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V ÅTERFALL 

Tidigare i denna avhandling har vi främst studerat brottsligheten i 
Västernorrland med utgångspunkt från beteendet, dvs från de brott 
som begicks i länet och som resulterade i att gärningsmannen hamnade 
i ett fängelse. Dessa brott var till antalet 19.591. Enskilda individer var 
naturligtvis färre i fängelserna eftersom samma person kunde intas 
upprepade gånger. De var 12.816. Av dessa hade 23% eller 2.978 per
soner flera än en fängelsevistelse. Detta innebär att vaije återfalls-
brottsling hade i genomsnitt 3-4 fängelsebesök. Gemensamt svarade 
de för nära hälften av alla de brott, som medförde en intagning i ett 
fängelse. 

Av tabell 13 framgår det hur många enskilda individer som intogs 
för första gången i något av länets fängelser under åren 1861-90, för
delat på femårsperioder. Av tabellen framgår det också hur många av 
dessa, som skulle återkomma i fängelset ytterligare minst en gång. 

Under hela perioden återkom ca 23% av fångarna. Sannolikt är 
återfallsprocenten i brott i verkligheten ännu högre på grund av att vi 
inte känner till hur många av fångarna, som hade varit i ett fängelse 
före eller efter den undersökta perioden. Ett kanske ännu besvärligare 
källkritiskt problem är att vi bara har uppgifter om de fångar som be
gick sina brott i Västernorrlands län. En stor del av fångarna var ju 
migranter och vistades i länet bara periodvis. Om de begick brott i 
andra län har vi inte kunnat undersöka på grund av det enorma arbe
te detta skulle innebära.1 

Tabell 13. Antalet nykomna enskilda individer i fängelser i Väster
norrland åren 1861-90 och de som återföll Femårsperio
der. Absoluta tal och återfallsprocent. 

Ar Antal ny inskrivna Därav återföll Återfallsprocent 

1861-66 778 214 27,5 

1866-70 1590 399 25,1 

1871-75 2115 539 25,5 

1876-80 2643 681 25,8 

1881-85 2522 587 23,3 

1886-90 3168 558 17,6 

Summa 12816 2978 23,2 

Källa: Fångrullor 1861-90. H LA. 

1. En påbörjad kohortundersökning om ca 250 brottslingars levnadsöden kan dock visa 

hur många av dessa som begick brott i andra län. Därigenom får vi en föreställning om 

begränsningarna i denna undersökning. 
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Det bör vara så att de personer som häktades i periodens början 
hade en större chans att återkomma än de som häktades under senare 
delen av undersökningsperioden. Följaktligen har de den största åter-
fallsprocenten som intogs i fängelse mellan åren 1861-65. Denna grupp 
hade 25-30 år på sig att återkomma i fängelset. Dessutom fanns det i 
denna grupp relativt sett flera som var bofasta i länet och ifall fängelse
vistelsen inte hade den effekten att personerna sökte sig från länet ef
ter strafftiden, bör de även i framtiden i större utsträckning ha begått 
sina brott i Västernorrland. 

Under den senare delen av perioden ökade antalet säsongsarbeta
re i länet. Därför är det troligt att bara en del av deras brottsliga akti
vitet förekom i Västernorrland. Trots detta var återfallsprocenten bara 
3% lägre för dem som kom i fängelset i början av 1880-talet i jämförel
se med dem som kom redan i början av 1860-talet. Ändå hade den ti
digare nämnda gruppen bara maximalt 10 år på sig att återfalla efter
som år 1890 är det sista året vi undersökt. Detta bör innebära att en 
större andel av nyinkomna personer satt upprepade gånger i fängelset. 

Trots de stora källkritiska problemen med den okända faktorn 
om hur många av fångarna som begick sina brott utanför Västernorr
lands län och också utanför den studerade tidsperioden i länet, vågar 
vi oss på en analys av återfallsbrottslingen. Vissa tendenser bör vi 
kunna särskilja. 

Syftet med detta kapitel är att beskriva denna relativt lilla grupp 
fångar som svarade för en så stor del av länets brottslighet. 

Hur skiljde de sig från de fångar som fanns bara en gång i fängel
se ifråga om kön, ålder, yrke, födelseort, vistelseort och brott? Var det 
några speciella brott som oftare ledde till återfall än andra? Förekom 
det »stämpling» och »utslagning» av personer som begått brott? 

Vi har tidigare sett att med tiden blev brotten flera men lindriga
re i länet och att det blev flera personer som hamnade i ett fängelse, 
även om det oftast var pga lindriga brott. Innebar detta att »utslag-
ningen» minskade över perioden eftersom strafftiden minskade, eller 
att utslagningen ökade eftersom många fler kom i kontakt med fängel
ser eller hamnade i konflikt med lagen? Med stämpling menar vi här 
att en person kom att betraktas som en kriminell och med utslagning 
att en person vistades en stor del av sitt liv i fängelse eller blev arbets
lös till den grad att han eller hon togs om hand av myndigheterna och 
i värsta fall dömdes för detta. Han var alltså lösdrivare eller försvars
lös. 

1 Vem var återfallsbrottslingen? 

Återfall i brott var något vanligare bland män än kvinnor. Vid den 
första intagningen var 91% av fångarna män, av dem som återkom en 
procent mer. Kvinnornas andel av dem som återkom i fängelset var 
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störst i periodens början och minskade sedan med tiden frånsett nöd
åren. 

När det gäller ålder skiljde sig återfallsbrottslingen inte mycket 
från samtliga som satt i fängelse för första gången. Medelåldern vid 
det första intagningstillfället var för samtliga 32,2 år. Återfallsbrotts
lingen var ett par månader yngre. Största åldersgruppen utgjordes i 
båda fallen av 20-24 åringar och deras andel ökade också under perio
den. Ser man på utvecklingen i tiden framgår det dock klart att åter-
fallsbrottslingarnas debutålder sjönk. Förutom den föregående ålders
gruppen ökade även andelen yngre fångar, dvs de som var mellan 15 
och 19 år, bland förstagångsintagna och dem som senare återföll i 
brott. 

Återfallsbrottslingen var också oftare född och mantalskriven 
utanför Västernorrland än samtliga fångar vid det första häktnings
tillfället. Bara 38% av återfallsbrottslingar var födda i Västernorr
land mot 42% för samtliga. Han är alltså ännu oftare än andra migrant, 
trots att bortfallet bör ha varit stort i denna grupp. Utlänningarnas 
andel var något mindre bland återfallsbrottslingar. Detta innebär dock 
inte att dessa mindre ofta begick brott. Många lämnade landet efter 
strafftiden, t ex norrmän som i regel var sjömän. Finländarnas andel 
var däremot något större bland dem som återkom i fängelse. De hade 
säkert regelbundnare kontakter med Västernorrland och vistades i 
länet under längre perioder. Andelen personer som var födda i Väster
norrland bland förstagångsintagna var också större i periodens början 
än i slutet. Det är uppenbart att återfallsbrottslingen blir med tiden 
mer och mer en person som inte är västernorrlänning, även i förhållan
de till andra fångar. 

Till yrket var återfallsbrottslingen vid det första häktningstill
fället oftare än andra arbetare, hantverkare, f d soldat eller hade en 
obestämd yrkesangivelse som yngling, mansperson eller liknande. 
Han kom mindre ofta från den jordbrukande delen av befolkningen 
eller var ur tjänstemanna- och företagargruppen. Han hade rörligare 
yrken än andra, vilket överensstämmer väl med hans geografiska bak
grund. Ser man på yrkesförändringar i tiden, framgår det att medan 
arbetarnas andel av samtliga vid första häktningstillfället ökade från 
26 procent till 56 procent, ökade arbetargruppens andel hos åter
fallsbrottslingar från 34 till 62 procent. 

Trots bristerna i källmaterialet på grund av att vi inte vet hur 
många som begick sina brott utanför Västernorrland, är det dock klart 
att återfallsbrottslingen oftare var man, migrant och kom från arbe
tarklassen eller saknade yrke än alla andra i fängelse. Alla dessa 
faktorer förstärks med tiden. Åldersmässigt skiljde han sig inte speci
ellt, men vi kan dock konstatera att hans debutålder sjönk. Återfalls
brottslingen kunde däremot skriva i samma omfattning som andra 
fångar vid den första fängelsevistelsen. 
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2 Första brottet och återfallsbenägenheten 

I Västernorrlands län var de vanligaste anledningarna till den första 
fängelsevistelsen fylleri, våldsbrott, tillgreppsbrott och lösdriveri. Som 
det framgår av tabell 14 skiljde sig återfallsbrottslingen från alla intag
na genom att betydligt oftare ha fylleri som det första brottet. Till
greppsbrott och lösdriveri var också något vanligare hos återfallsbrotts-
lingar än hos samtliga förstagångsintagna. Mer sällan hade de däremot 
våldsbrott, brott mot krigslagen och olovlig försäljning av alkoholhal-
tiga drycker, dvs brott som oftast begicks av de mer besuttna i sam
hället. 

Tabell 14. Procentuell fördelning av brottstyper vid samtliga inskriv
ningar, vid enskilda fångars första fängelsevistelse och vid 
den första fängelsevistelsen för återfallsbrottslingar. Procent 
av respektive grupper. 

S am tliga 

Brottstyp inskrivningar Enskilda fångar Åte rfallsbrotts. 

V åldsbrott 16,9 17,8 15,9 

Tillgreppsbrott 14,2 14,9 16,5 

Bedräge ri 2,3 2,9 1,9 

Försuttet vite 5,4 4,7 5,2 

Olovlig försäljning 8,0 8,0 5,6 

Ute v aro 1,5 1,4 1,1 

Fylleri 40,7 29,1 36,3 

Sedlighetsbrott 0,5 0,7 0,3 

Brott mot krigslagen 5,1 6,2 2,8 

Sabbats brott 0,3 0,4 0,3 

Lösdriveri 2,6 11,5 11,8 

Andra 2,4 2,4 2,4 

% 100,0 100,0 100,0 

Summa 19591 12816 2978 

Källa: Fångrullor 1861-90. H LA. 

Ludvig Widell har undersökt återfallsbenägenheten hos grövre brotts
lingar i riket som den framgår i den officiella statistiken. Enligt denna 
statistik räknas till grövre brott de brott som medförde dödsstraff, 
straffarbete eller avsättning från tjänst eller ämbete. Tyvärr börjar 
hans undersökning först från år 1881 men en viss uppfattning bör den 
ändå ge även om den tidigare perioden. Enligt hans beräkningar var 
återfallsfrekvensen i hela riket för män ca 45% och för kvinnor 29%.1 

1 Widell 1903, s 270 
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Motsvarande andel i denna undersökning är 24% för män och 19% för 
kvinnor. Här är dock inte bara de grövre brottslingarna medtagna utan 
alla som satt i ett fängelse i länet under perioden 1861-90.1 I jämförelse 
med riket är skillnaden ganska stor och förklaras med att vi bara har 
brott som begicks i länet. Framförallt är männens återfallsbenägenhet 
för låg, de var ju ofta säsongsarbetare och vistades bara kortare perioder 
i länet. 

För vissa brott fann Widell återfallen mycket vanliga, för andra 
mer sällsynta. Enligt honom var återfall sällsyntare bland dem som 
dömdes för brott emot person, dvs brott mot offentlig myndighet, 
fridsbrott, sedlighetsbrott, mord, dråp och misshandel. För männens del 
stannade återfallen i riket för dessa brott vid 14%, för kvinnor vid 2%. 
Egendomsbrotten däremot hade en mycket högre återfallsprocent, för 
män 57% och för kvinnor 48%. Den största återfallsprocenten hade 
stölder och rån. 

Han drog den slutsatsen att fruktan för straffet bara i ringa mån 
kunde avhålla den som en gång blivit »yrkestjuv». Men han påpekade 
också att det räckte inte till att benägenhet till brott ökade. Tillfälle 
för brott måste också finnas. För stölder dömdes långa frihetsstraff. 
Före 1890 var straffet för t ex fjärde resan stöld fyra år straffarbete 
eller vid synnerligen förmildrande omständigheter två år. Maximum var 
tio år och vid »kvalificerad stöld» livstids straffarbete. 

Att det var mindre vanligt med återfall när det gällde personbrott 
förklarade Widell med att dessa ofta begicks under hastigt mod eller 
under rusets inverkan och att de ofta hade tillfälliga motiv. Dessutom 
betraktades inte de flesta personbrotten vanärande av strafflagen eller 
av den allmänna opinionen. De medförde endast undantagsvis förlust 
av medborgerligt förtroende. En person som straffades för personbrott 
löpte inte samma risk att bli stämplad som den som begick egendoms
brott. 

Kvinnornas lägre benägenhet för återfall i personbrott var enligt 
Widell förståeligt eftersom de sällan begick andra personbrott än barna
mord och återfallen i dessa var mycket sällsynta. Återfallen i egendoms
brott var däremot mera likartad mellan män och kvinnor.2 

Aterfallsbenägenheten i Västernorrland var vanligt för fångar som 
hade intagits i fängelse framför allt på grund av fylleri, lösdriveri och 
tillgrepp. Dessa fångar hade flera återfall än de som av andra orsaker 
kom i fängelse. De återkom också under en längre tidsperiod än andra 
fångar. De som redan under 1860-talet intogs i fängelse hade naturligt
vis en längre tidsperiod att återfalla, men återf allsbenägenheten var lik
nande för de fångar som intogs i fängelse under 1871-75. Av dem som 

1 För perioden 1881-85 återföll 18% av männen, 24% av kvinnorna. Kvinnorna var bofasta 

i länet. 

2 Widell 1904, s 276 ff. 
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då intogs för första gången på grund av tillgrepp återkom en tredje
del minst fem gånger i fängelse, av lösdnvare och fyllerister en fjärde
del och av våldsbrottslingarna drygt en tiondel. De som kom i fängelse 
för första gången av andra orsaker, återkom i regel bara ett par gånger. 

Tabell 15. Första brottet och antalet återfall för fångar som för första 
gången intogs i fängelse 1871-75. 

Första brottet 
Förstagångs-
intagna 

Därav 
återföll 

Återfall 
% 

Antalet recidivisters fängelsebesök 
2 3 4 5 6 7 8 9  

Våldsbrott 353 83 23,5 51 14 7 1 3 3 2 2 

Tillgreppsbrott 267 71 26,6 36 9 4 8 5 2 2 5 

Bedrägeri 34 9 26,5 7 2 

Försuttet vite 55 16 29,1 9 6 1 

Olovl. försäljn. 127 17 13,4 12 3 1 1 

U tevaro 10 1 10,0 1 

F ylle ri 585 244 41,7 112 35 36 10 16 6 2 27 

Sedlighetsbrott 13 1 7,7 1 

Brott mot krigsl. 401 20 5,0 12 7 1 

Lösdriveri 211 59 28,0 30 8 5 3 2 4 1 6 

Andra brott 56 18 32.1 5 4 2 1 2 4 

Summa 2112 539 274 89 57 25 26 15 9 44 

Källa: Fångrullor 1871-75. HLA. 

På riksnivån var det också vanligt att man återföll i samma brott. Av 
samtliga under åren 1881-1900 i grövre brott återfallna personer i riket 
som förut straffats för personbrott, återföll 60% till personbrott. De för 
egendomsbrott straffade återföll till 92% till egendomsbrott. Widell 
tyckte sig också märka att vissa brott ledde till brottslig bana, andra till
hörde ett längre framskridet stadium av den. Förfalskningsbrotten t ex 
brukade leda till bedrägerier. Tiden för återfall var kort efter det före
gående straffet beträffande stölder, hastigare ju oftare återfallet uppre
pades.1 

Även i Västernorrlands län återföll man ofta i samma brott som 
man hade begått förut. Av dem som intogs i ett fängelse för första 
gången under 1870-talets första hälft på grund av lösdriveri, återkom ca 
60% av samma anledning. Av fångar som satt i fängelset på grund av 
fylleri återkom nära hälften av samma anledning. Av dem som hade 
straffats för tillgrepp återkom ca 40% på grund av en ny stöld. Det var 
dock inte ovanligt att samma person hade många olika typer av brott i 
sin brottsbana. En tredjedel av dem som för första gången intogs på 
grund av tillgrepp hade häktats för lösdriveri. Drygt hälften av fylleris-

I, Widell 1904, s 276 ff. 
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terna hade också någon gång häktats för lösdriveri. Våldsbrottslingarna 
hade ofta en kombination av både fylleriförseelser och andra smärre 
förseelser. De som intogs i ett fängelse först för lösdriveri hade senare 
ofta andra lindriga brott men också tillgrepp. 

Enligt Widell var återfallen vanligare i städer än på landsbygden, 
vilket han ansåg bero på att straffade personer flyttade till städer på 
grund av att deras anseende på hemorten hade gått förlorat. Framför
allt skulle detta gälla för kvinnor. I Västernorrland var återfallsbrotts-
lingen oftare migrant än samtliga intagna och de begick sina brott oftast 
i städer eller urbana samhällen. Om någon hade flyttat på grund av att 
han eller hon kände sig stämplad på sin hemort är dock svårt att visa 
utan en intensiv undersökning om brottslingens levnadsöde med hjälp 
av kompletterande källor. Även då kan detta vara mycket vanskligt. Att 
beräkna rörligheten utifrån antalet mantalskrivningsorter är inte någon 
säker metod, eftersom en stor del av fångarna inte mantalskrev sig på 
den orten där de arbetade bara en del av året. Det fanns många fångar 
som vistades i Västernorrland under flera års tid och ändå bara hade en 
enda mantalskrivningsort någonstans i t ex Vasa län i Finland. Men 
födelseorter, mantalskrivningsorter och även bytet av mantalskrivnings
orter tillsammans anger klart att återfallsbrottslingarna var mycket rör
liga personer. För de flesta kan det knappast ha varit så att de flyttade 
på grund av ett begånget brott utan man flyttade dit arbete fanns. Däre
mot begick man ofta brott utanför hemorten i anonyma situationer. 

För att sammanfatta: personer som häktades för första gången för 
fylleri, tillgrepp och lösdriveri, återkom oftare i fängelse än personer 
som hade begått andra brott. De återkom också ofta med anledning av 
liknande brott, som de hade begått tidigare, men det var inte ovanligt 
att en person hade olika typer av brott i sin brottsbana. Speciellt van
ligt var olika kombinationer av både fylleri, tillgrepp och lösdriveri. 
Dessa brott begicks till stor del av personer som var rörliga och tillhörde 
den obesuttna delen av befolkningen. Var dessa personer också vad vi 
idag kallar för »utslagna»? 

3 Utslagning 

Begreppet utslagning används ofta i dagens socialpolitiska debatt. Med 
det syftar man på den process som leder till att en del människor inte 
kan försörja sig själva. Begreppet har kritiserats för att vara oklart och 
för definitivt. »På det sociala fältet finns det inga definitivt utslagna», 
menar t ex Eckhart Kühlhorn som anser att de sociala problemen ökar 
i vårt samhälle. I stället för utslagning vill han använda beteckningen 
»personer med sociala problem». Han menar därmed personer, hos vilka 
olika former av missbruk och/eller kriminalitet är kombinerade med så
dana problem på prestationssidan (utbildnings- och arbetsområdet), att 
det är svårt eller omöjligt för dem att försörja sig genom eget arbete.1 

1. Kilhlhorn 1978, s 3 
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Om vi utgår från denna definition har vi goda möjligheter att finna 
»personer med sociala problem» bland återfallsbrottslingarna i Väster
norrlands län. Vi kan undersöka hur många gånger dessa vid sidan av 
olika brott dessutom häktades för lösdriveri. En lösdrivare var ju en 
person som saknade arbete eller laga försvar. Om det visar sig att en 
fånge efter frigivningen inte lyckades skaffa arbete och därför häktades 
eller kanske till och med dömdes på grund av detta, var han »en person 
med sociala problem». Att räkna upp sådana fall är fullt möjligt. Men vi 
kan komma ännu längre. Utslagningen är en process som går att under
söka. 1 jämförelse med forskare som sysslar med utslagningen i dag, har 
en historiker ett bättre utgångsläge. Vi har nämligen en möjlighet att 
u n d e r s ö k a  h u r  e n  p e r s o n s  f r a m t i d  g e s t a l t a d e  s i g .  V i  t r o r  a t t  d e t  t o m  
med ganska stor säkerhet går att visa vilka som blev definitivt utslagna. 

Bäst kan denna process studeras om man undersöker ett antal 
fångars öden från födelsen genom hela livet, vilket dock är mycket tids
ödande. En mindre arbetskrävande metod är att studera fångarnas bio
grafier med utgångspunkt från fångrullan. Problemet är att vi inte vet 
mycket om personerna ifråga före deras första fängelsevistelse eller efter 
fängelsevistelsen, ifall källan inte kompletteras med andra källor. Ett 
annat svårt problem är att vi bara har i länet kvarvarande brottslingar, 
men även dessa bör ge en bild om utslagningsprocessen. 

Många av dem som hamnade i ett fängelse på grund av ett brott 
eller på grund av lösdriveri fanns redan inne i utslagningsprocessen. 
Risken för utslagning bör ha varit störst för dem som begick grövre 
brott, framförallt tillgrepp, men också fylleri eftersom återfallen för 
dessa brukade vara många. Syftet med detta kapitel är att försöka be
skriva denna utslagningsprocess och eventuellt försöka visa förändringar 
i utslagningen i tiden. 

När fångarna kom i fängelset var de olika gamla och dessutom kom 
de i fängelset under olika tidpunkter. Straffen för brott var strängare 
före 1865 och detta kan ha påverkat utslagningen. Grövre brott min
skade över perioden och straffsatserna mildrades men många fler ham
nade i fängelse i stället på grund av omvandlingsstraffen. Vilken effekt 
kunde detta ha på utslagningen? 

Eftersom olika åldersgrupper hade något olika brottsstruktur och 
eftersom konsekvenserna av ett brott kunde variera, skall vi huvudsak
ligen koncentrera oss på de fångar som kom i fängelse någon gång under 
perioden 1861-75, oavsett deras ålder. Då har alla minst 15 år på sig 
att återkomma i fängelse. Att vi inte enbart följer de yngsta brotts
lingarnas öden, beror på att de avvek från den totala fångpopulationen 
genom att de oftare var västernorrlänningar och saknade yrke. I jäm
förelse med t ex 25-35-åriga fångar hamnade de också mindre ofta i 
fängelse på grund av fylleri. Vi kommer att undersöka de fångar som 
kom i fängelse för första gången under följande femårsperioder: 1861-
65, 1866-70 och 1871-75. Hur såg utslagningsprocessen ut och hur 
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många av dem blev utslagna? 
De femårsperioder, då fångarna intogs för första gången i fängelse 

var något olika i sin karaktär. Under 1860-talets första hälft präglades 
samhället till stor del av jordbruk med binäringar, det var ännu »det 
gamla bondesamhället». 1734-års lag gällde ännu i princip men var till 
stor del omarbetad. Den nya strafflagen började tillämpas från år 1865 
och innebar bla kortare strafftider för en del brott. Under 1860-talet 
var redan förändringar på gång, industrin tillväxte hastigt i Sundsvalls
distriktet, men man var ännu ytterst beroende av jordbruket. Detta 
märks tydligt under nödåren, vilka lämnade tydliga spår i brottsstati
stiken. 1870-talets första hälft var en tid av snabb industriell tillväxt 
och inflyttningen till länet var oerhört kraftig. Fångarnas antal ökade 
under dessa år och om vi enbart ser vilka av dem som senare kom att 
återkomma i fängelset i Västernorrland var deras antal under respektive 
femårsperioder 214, 399 och 539. Mycket av ökningen bestod av per
soner som satt av böter för fylleri och de var ofta säsongsarbetare. 

Vi har tidigare konstaterat att det var framförallt fylleri och till
grepp som ofta upprepades. Jämför vi dessa fångars första och sista 
brott i de ovanstående grupperna kan vi få en första uppfattning om 
utslagningen (bil 22). 

Av den första gruppen som kom i fängelse under 1861-65 var nära 
14% eller var sjunde fånge sist i fängelse på grund av lösdriveri. Av nöd
årsgruppen var motsvarande andel bara obetydligt högre, 15%. Av den 
sista gruppen som kom i fängelse under 1870-talets första hälft hade 
20% eller var femte person hamnat i fängelse för sista gången på grund 
av lösdriveri. Detta indikerar tydligt att utslagningen hade ökat. 

Utslagningen var störst hos dem som för första gången häktades 
för lösdriveri, var tredje av dessa var även den sista gången i fängelse 
på grund av lösdriveri. Ungefär hälften av lösdrivarna hade inte begått 
brott, i alla fall inte brott som begicks i Västernorrlands län. Lösdri-
vare fanns under hela perioden, även under högkonjunktur, då det bor
de ha varit lätt att få arbete. Utan en intensiv undersökning kan vi dock 
inte besvara frågan varför de inte hade arbete. De var i arbetsför ålder 
och satt inte i fängelse på grund av fylleri. Det verkar vara en grupp som 
var helt utanför. Kanske utslagna redan av andra orsaker än brott eller 
alkoholmissbruk. 

Tabell 16. Lösdriveri som sista anledning till fängelsevistelse för nyin
komna fångar 1861-75. Absoluta tal och procent. 

Därav lösdriveri som sista brott 
Är Nyinkomna Antal % % kvinnor 

1861-65 214 34 15,9 34,7 
1866-70 399 64 16,0 27,3 
1871-75 539 111 20,6 45,8 

Källa: Fångrullor 1861-90. H LA. 
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Den andra hälften av dem som häktades för lösdriveri hade andra brott 
vid sidan av lösdriveri, varav det vanligaste förutom fylleri var tillgrepp. 

Av de män som under 1860-talet kom i fängelse på grund av till
grepp slutade 14-15% sin fängelseserie som lösdrivare och av 1871-75 
gruppen hela 29%. Utslagningen ökade alltså även i denna grupp, trots 
att fängelsetiderna var kortare mot periodens slut. Av dem som kom i 
fängelse på grund av fylleri var utvecklingen liknande. I den första 
gruppen slutade 7% som lösdrivare, 18% i den andra och 19% i den sis
ta. Om man ser det i antalet enskilda individer var ökningen från 3 till 
45 när det gäller fylleri. Samtliga enskilda individer som sist fanns i 
fängelse på grund av lösdriveri var i dessa grupper 26, 52 och 100. Det 
är en fyrdubbling som inte alls motsvarar befolkningsökningen i länet, 
som under hela denna 30-årsperiod var 79%. 

För kvinnorna var tendensen liknande men en betydligt större an
del kvinnor slutade som lösdrivare, 35% i den första gruppen, 27% i 
den andra och 46% i den tredje. Detta förstärker ytterligare det intryck 
som vi har fått tidigare. Den brottsliga kvinnan var mer selekterad än 
mannen och dessutom hade fängelsevistelsen relativt sett betydligt 
hårdare konsekvenser för henne. Att färre slutade som lösdrivare inom 
nödårsgruppen förklaras av att det var flera kvinnor som kom i fängelse 
som bötesavsittare för t ex olovlig försäljning och för dessa brott bruka
de man ha färre återfall. 

Att utslagningen ökade är otvivelaktigt och mycket talar för att 
alkoholen hade stor del i denna utveckling. Därför skall vi härnäst stu
dera detta lite närmare. 

Fylleri var ett brott som ofta ledde till återfall i Västernorrland. 
Återfallsbrottslingarna hade fylleriet som huvudbrott i större utsträck
ning än andra. De hade också fylleri betydligt oftare i samband med ett 
annat brott vid det första brottstillfället. 46% av återfallsbrottslingar 
hade fylleri i samband med ett annat brott. Motsvarande andel för samt
liga förstagångsintagna var 37%. Två tredjedelar av återfallsbrottslingar 
hade flera än en fylleridom. Under dessa 30 år fanns det ett hundratal 
fångar som satt i fängelse sju eller flera gånger på grund av fylleri 
(bil 23). Några hade upp till 30-40 fängelsevistelser på grund av detta. 
Här bör det röra sig om alkoholiserade personer. Därför är det inte un
derligt att dessa till slut togs fast för lösdriveri eller för försvarslöshet. 
De var antagligen oförmögna att sköta ett arbete. 

De fångar som hade minst tre fängelsebesök på grund av fylleri 
hade i 30% (160) av fallen även någon gång häktats för lösdriveri. Ju 
fler fylleriförseelser en fånge hade desto oftare hade han också tagits 
fast för lösdriveri. 64% av dem som hade nio eller flera fylleriförseelser 
hade t ex även tagits fast för lösdriveri. 

Domen för fylleri som var 10 kronor böter och som kunde om
vandlas till tre dagars fängelse på vatten och bröd, tycks inte ha av
skräckt folk från att supa. Straffsatsen ökade inte heller vid upprepad 
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förseelse. 
Vad kunde det ha betytt för en lösarbetare att sitta i fängelse tre 

dagar då och då, så länge han kunde få arbete mellan fängelsebesöken? 
Många säsongsarbetare hade ingen familj att försörja eller att komma 
hem till efter arbetet eller efter att ha suttit i fängelse. Att sitta inne för 
fylleri var så vanligt i Sundsvall att man antagligen inte blev speciellt 
vanärad av detta. Kanske det till och med tillhörde vissa gruppers 
»riter» att supa och sitta inne då och då. Så länge det fanns gott om 
arbete och så länge man kunde ta hand om sig själv mellan fängelsebe
söken gick det säkert relativt bra. Men vad hände med dessa personer 
sedan de inte längre kunde ta hand om sig själva och inte fick arbete? 
Det var inte ovanligt att det gick så här: 

År 1875 intogs arbetaren Magnus Petter för första gången i fängel
set i Härnösand. Då var det högkonjunktur i länet. Sågverksindustrin 
expanderade kraftigt och järnvägen byggdes ut. Till Västernorrland 
strömmade arbetare från olika delar av landet och också från Finland. 
Magnus Petter hade också flyttat till länet för att arbeta antingen inom 
sågverksindustrin eller på järnvägsbyggen. Han var född i Asarum i 
Blekinge och var 35 år gammal vid ankomsten till fängelset, något äldre 
än genomsnittsfången. Fångrullan talar inte om ifall han var gift. Det 
året var han mantalskriven i Göteborg. Anledningen till hans första 
fängelsevistelse var fylleri. Han åtalades i Sundsvall som så många andra 
för detta brott. 

Böterna som var 10 kronor kunde han inte betala utan satt i stället 
tre dagar på vatten och bröd. Magnus Petter var en av de många säsongs
arbetarna i länet. Han återkom flera gånger i fängelset: åren 1875, 1877, 
1884, 1888 och för sista gången 1889. Han häktades under sommar
halvåret, mestadels på höstkanten. Sammanlagt satt han inne för fylleri 
11 gånger. Trots att han vistades i länet ganska regelbundet var han 
aldrig mantalskriven där. Han var inte heller hela tiden mantalskriven i 
Göteborg. Han flyttade till Jämtland någon gång under 1880-talet. År 
1887 är hans mantalskrivningsort nämligen Fors i Jämtland och där 
hade han försöijt sig som järnvägsarbetare. 

En enda gång har han ett annat brott i sitt brottsregister än fylleri. 
År 1888 åtalades han vid sidan av fylleri för motstånd. Tydligen ville 
han inte bli häktad. Han dömdes till sex dagars fängelse för detta. 
Samma år efter fyra fängelsevistelser på grund av fylleri häktades han 
även för lösdriveri. Han yrke är nu före detta järnvägsarbetare. Samhäl
let tar hand om honom genom att sända honom till Borghamns krono
arbetsstation för fyra månaders tvångsarbete. Redan nästa år är han 
dock tillbaka i fängelset i Västernorrland. Han sitter ytterligare två 
gånger för fylleri. I augusti 1889 finns han för sista gången i Läns
fängelset i Härnösand. Magnus Petter är nu 49 år gammal och har passe
rat sina bästa år. Han döms för lösdriveri och sänds ännu en gång till 
Borghamn för fyra månaders tvångsarbete. 
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Trots att hans sammanlagda fängelsetid var mycket kort kan man 
våga påstå att han blev utslagen. Det är också uppenbart att alkohol
missbruket hade en stor skuld till detta. För många andra lösarbetare 
var utgången liknande. Av alla 2.978 återfallsbrottslingar som hade 
minst tre fängelsebesök på grund av fylleri, hade omkring 160 häktats 
någon gång för lösdriveri och nära 80 hade lösdriveri som sista orsak till 
fängelsevistelsen. Troligen är denna siffra mycket för låg beroende på 
att de som kom i fängelse i slutet av perioden inte kan följas upp efter 
1890 i vårt material. 

Ett annat brott som ofta bidrog till att man blev utslagen var till
grepp. Dessa ledde i regel till långa fängelsestraff och detta kan i sig öka 
risken för utslagning. Dessutom kunde man förlora sitt medborgerliga 
förtroende vilket var en direkt stämpling. Därför finns det en stor an
ledning att misstänka, att personer som begick stölder hade betydligt 
svårare än andra att få arbete efter fängelsevistelsen. Därför är det inte 
märkligt att tillgreppen ofta ledde till återfall. Försörjningssituationen 
för många var säkert prekär. Omkring 2/3 av alla tillgreppsbrottslingar 
återkom av samma anledning och för en fjärdedel av dessa var tillgrepp 
också de enda brott de återföll i. Att de som hade begått stölder fick 
svårt att skaffa arbete efter frigivningen är uppenbart. Många tillgrepps
brottslingar togs nämligen ganska snart fast för lösdriveri. Av dem som 
t ex intogs för första gången i fängelse under 1871-75 på grund av till
grepp, satt mellan var tredje och fjärde i fängelse för sista gången på 
grund av lösdriveri. Det var också denna grupp som oftast av alla döm
des till allmänt arbete. Att tillgreppsbrott kunde få svåra följder framgår 
av följande exempel: 

År 1870 intogs den 18-åriga pigan Anna Helena från Tyndersö socken 
för första gången i länsfängelset i Härnösand. Hon hade anklagats för 
snatteri, för vilket hon också dömdes till två månaders fängelse. Ett 
halvt år efter frigivningen häktas hon för försvarslöshet. Hennes yrke 
är nu före detta piga. Efter förhöret hos länsstyrelsen sändes hon till 
hemsocknen för att där ställas »under vederbörlig uppsikt». Redan en 
månad därefter häktas hon igen på grund av obehörigt kringstrykande 
men frigavs efter 52 dagar i fängelset. Antagligen lyckades hon erhålla 
laga försvar. 

År 1872 begår hon ett nytt tillgrepp. Denna gång är strafftiden 
dubbelt så lång som för det första snatteriet, fyra månader. Redan 
samma år begår hon ytterligare en stöld. Hon stal kläder. Nu dömdes 
hon till fyra månaders straffarbete och därutöver till att vara under fem 
år sin »medborgerlig förtroende förlustig». Hon avsändes till straff
fängelset i Norrmalm för att genomgå straffet. 

År 1878 är hon tillbaka i länsfängelset i Härnösand. Nu har hon 
inget yrke alls. Detta år häktas hon fyra gånger för försvarslöshet och 
kringstrykande. Hon är inte helt frisk eftersom hon sändes vid två olika 
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tillfällen från fängelset till Härnösands Lasarett. Hon lyckades också 
ett par gånger skaffa laga försvar, varför hon släpptes på fri fot. Sista 
gången dömdes hon dock till två års allmänt arbete och sändes även nu 
till Norrmalm, som fungerade som ett arbetsfängelse för kvinnor. 

År 1878 finns hon åter i Härnösand. Hon häktas igen för lösdri
veri. I fångrullan kallas hon för »qvinnsperson», vilken benämning ofta 
användes för kvinnor med inte helt gott rykte. Även nu sändes hon till 
stadens lasarett, men det står inte i fångrullan för vilken åkomma. 
Ytterligare häktas hon en gång under samma år för lösdriveri och dess
utom för fylleri och okvädande av polis. Det senare medförde 20 kro
nor böter vilka hon inte kunde betala. I stället satt hon i fängelse under 
fyra dagar på vatten och bröd. Därefter avgick hon enligt fångrullan fri
villigt till arbetsfängelset i Norrmalm. Mellan 1879 och 1882 häktas hon 
fem gånger för lösdriveri och dömdes två gånger för detta till två års all
mänt arbete. Efter 1882 återkommer hon inte längre i länets fängelser. 
Det är mycket möjligt att hon dog i Norrmalm. 

I hennes fall tycks det första snatteriet ha haft ödesdigra konsekven
ser. En piga som snattade fick inget arbete. Om hennes bakgrund vet 
vi inte mycket, men i de fall vi har undersökt kvinnliga fångars bak
grund har det framgått att många av dem hade mycket svåra uppväxt
förhållanden. Det första brottet bara satte utslagningsmekanismen i 
gång på allvar. Det framgår också av det följande exemplet. 

År 1876 dömdes en 17-årig yngling från Sundsvall för två snatterier 
och fylleri av Sundsvalls Rådhusrätt till en månads fängelse och till 
att betala 35 kronor i böter. Böterna omvandlades till 18 dagars fängel
se istället för fängelse vid vatten och bröd, eftersom han var under 18 
år. Samma år dömdes han för fylleri och oljud till 20 kronor böter, 
vilka omvandlades till 12 dagar i fängelse. År 1877 stal han pengar. Nu 
är han 18 år. Därför medförde detta åtta månaders straffarbete. Dess
utom hade han fällts för fylleri. 

År 1881 är han igen i Sundsvalls kronohäkte för fylleri och också 
för utevaro från rätten, för vilka förseelser han fick fyra dagars vatten 
och bröd. Senare under samma år sitter han ytterligare 12 dagar för 
enahanda förseelse och försuttet vite. Ännu en gång samma år hinner 
han begå ett tillgrepp. Domen lyder 2:a resan stöld och straffet blev sex 
månaders straffarbete och dessutom förlorade han sitt medborgerliga 
förtroende för två år utöver strafftiden. Efter genomgånget fängelse
straff i Sundsvall sändes han till Länsfängelset i Härnösand på grund av 
att han saknade laga försvar och för ett »lättjefullt leverne». I Härnösand 
blev han varnad och anmodad att skaffa sig arbete inom en månad 
annars skulle han dömas till allmänt arbete. Detta hände också nästa år 
och han sändes till allmänt arbete i Borghamn för hela tre år. Straffti
den var lång på grund av att han var straffad förut. År 1887 häktas han 
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igen som lösdrivare. Han är arbetare till yrket vilket antyder att han an
tagligen åtminstone en tid haft sysselsättning. Han sändes på nytt för 
två år till allmänt arbete. 

Två år senare dömdes han för tredje resan stöld till ett års straff
arbete och fyra års förlust av medborgerligt förtroende. Efter avtjänat 
straff rannsakas han igen för lösdriveri i Härnösand och skickas igen 
till allmänt arbete i Borghamn. Han är bara 32 år och har vistats en stor 
del av sitt vuxna liv i fängelser eller allmänna arbetsinrättningar. Han är 
både stämplad och utslagen och de perioder han är på fri fot har han 
tydligen utsatts för en noggrann kontroll från samhällets sida. 

De många häktningarna på grund av lösdriveri beskriver utslagningen i 
samhället men också att myndigheterna utövade en noggrann kontroll 
över personer som straffats. Om dessa inte var från Västernorrland 
var man mån om att bli av med dessa fortast möjligt, som t ex i följande 
fall: 

Den 25 maj år 1881 häktades den 30-årige arbetaren Johan Petter från 
Hudiksvall, och intogs i kronohäktet i Sundsvall. Han dömdes för första 
resan snatteri till 30 kronor böter, vilka omvandlades till 18 dagar i 
fängelse. Han fick lämna fängelset efter 86 dagar, tiden mellan häkt
ningen och den slutgiltiga domen frånräknades inte. Avgångsdatumet 
var den 21 augusti 1881. Redan den 9 september är han i fängelset 
igen. Denna gång för fylleri, för vilket han satt de sedvanliga tre dagar
na. Han lämnar fängelset den 12 september. Nästa dag häktas han för 
lösdriveri, sänds till Härnösand för rannsakning och skickas därifrån 
den 17 september till Gävle länsfängelse, enligt lösdriveristadgan. 

Mycket talar för att en av industrialiseringens och urbaniseringens 
konsekvenser var att utslagningen ökade. Detta trots att den direkta 
massvälten försvann, levnadsstandarden steg och de långa strafftiderna 
minskade. Att utslagningen ökade framgår av att flera hamnade i 
fängelse och att en ökande andel av dessa senare fick problem med att 
försörja sig själva och häktades för lösdriveri. Man kan naturligtvis in
vända mot detta och påpeka att denna utslagning kan förklaras med att 
kontrollen och registreringen av lösdriveri hade förändrats, eller att 
Sundsvallsområdet fungerade som ett uppsamlingsområde för den redan 
mer eller mindre utslagna delen av befolkningen. Att detta bara skulle 
vara en skärpning av kontrollen när det gällde denna grupp. 

Det är otvivelaktigt att Sundsvallsdistriktet fungerade som en mag
net som drog till sig arbetsvandrare. Detsamma bör även ha gällt för 
andra expanderande sågverksområden längs den norrländska kusten. 
Sågverksindustrins arbetskraft bestod till stor del av arbetsvandrande 
säsongsarbetare. Denna arbetskraft var dock bara välkommen under 
högkonjunkturer. När det blev sämre tider, ville man bli av med dessa 
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arbetare för att undvika sociala kostnader i kommunerna. Då använde 
man sig av lösdriveristadgan. Man skickade arbetslösa till sina hem
kommuner som fick överta problemen. 

Utsikterna för att få arbete efter ett begånget brott varierade även 
i hemkommunen beroende på vilket brott man gjort sig skyldig till. 
Sämst bör utsikterna varit för dem som begått ett tillgrepp. Då blev 
man stämplad som en opålitlig person och följden för många var att de 
inte lyckades skaffa arbete, vilket i sin tur ledde till tvångsarbete, kan
ske också till nya stölder eftersom många hade försörjningsproblem. 
Många fick tillbringa sitt resterande liv omväxlande i straffängelser och 
arbetsanstalter. 

En bidragande orsak till den ökande utslagningen var den stora 
alkoholkonsumtionen i sågverksområden. Fylleri var mycket vanligt 
bland lösarbetare i Sundsvall och även i andra urbana områden. Det 
blev fler alkoholiserade personer som inte kunde få arbete eller ta hand 
om sig själva. De fick också tillbringa sin tid i arbetsanstalter. Men det 
är bara det registrerade urbana fylleriet vi har kommit åt. Man använde 
mycket alkohol även på landsbygden. Men där bör det också ha funnits 
en annan tolerans för detta. Om drängen söp och inte kunde arbeta 
dagen efter, gjorde det antaligen mindre än om en industriarbetare miss
skötte sitt jobb. Han blev antagligen fortare av med sitt arbete och hade 
svårare att få ett nytt. 

4 Unga fångar 

Sist skall vi undersöka hur unga fångar som var maximalt 24 år vid den 
första fängelsevistelsen skiljde sig från andra fångar och vilka av dem 
som senare kom att återkomma i fängelse ytterligare minst en gång. 
För att de skulle ha en möjlighet att återkomma i fängelse, väljs även 
här de som kom i fängelse för första gången före år 1876. Då har alla 
en möjlighet att återkomma under minst 15 år. 

Av dem som intogs i ett fängelse i Västernorrland mellan åren 
1861-75 var nära en tredjedel under 25 år gamla. Som det framgår av 
tabell 17 ökade antalet unga förstagångsintagna från den första till 
den tredje femårsperioden med 4,5 gånger. Deras andel av samtliga 
förstagångsintagna ökade från 23% till 39%. 

Tabell 1 7. Antalet förstagångsintagna, antalet förstagångsintagna max. 
24-åriga fångar och antalet återfalls brottslingar i Västernorr
land 1861-75. Femårsperioder. 

Därav 
Förstagångsintagna Max. 24 år Återfall 

År Antal % Kv. Antal % Kv. Antal % Kv. 

1861-65 778 13,6 179 20,1 39 1 2,8 

1866-70 1590 14,4 419 12,9 109 11,9 

1871-75 2115 6,6 816 4,2 153 3,3 . 

Källa : Fångrullor 1861-90. H LA. 135 



Dessa unga fångar var oftare födda och mantalskrivna i länet än samtliga 
förstagångintagna, men även av dem var en anmärkningsvärt hög pro
centandel från andra delar av riket och från Finland. Något över 40% 
var födda och över 30% var mantalskrivna utanför länet. 

Av de unga förstagångsintagna var i 1860-talets början var femte 
en kvinna, av samtliga intagna var sjunde. Under 1860-talets sista hälft 
och under 1870-talets första hälft är kvinnornars andel bland unga 
förstagångsintagna mindre än för hela fångpopulationen.1 

Den största yrkesgruppen hos unga förstagångsintagna var liksom 
för samtliga fångar arbetare, även om inte lika markerad. Betydligt 
oftare var de unga jordbruksarbetare; de var drängar eller pigor, vilka 
var de första yrken unga människor brukade ha på landsbygden. Många 
unga saknade yrke, antagligen på grund av den ringa åldern. Beteck
ningar som »yngling» eller »flicka» gör det också svårt att placera dem i 
någon samhällskategori (bil 24). 

De unga förstagångsintagna signerade sin persedellista oftare än 
samtliga fångar. Detta gäller för hela perioden. Cirka 40% av dem an
vände signatur under 1860-talets första hälft, 47% under den andra 
hälften och över 70% i böljan av 1870-talet, om vi frånräknar den grupp 
som intogs år 1874 på grund av brott mot krigslagen. För dem fördes 
ju inga persedellistor.2 

Orsaken till den första fängelsevistelsen var för de unga betyd
ligt oftare än för samtliga fångar våldsbrott, tillgreppsbrott och brott 
mot krigslagen. Mindre ofta intogs de på grund av fylleri och lösdri
veri (bil 25). 

4.1 Unga recidivister 
Antalet unga som återkom senare i fängelse ökade nära fyra gånger från 
den första till den tredje perioden, vilket är något långsammare ökning 
än ökningen av samtliga unga förstagångsintagna (tabell 17). De unga 
som kom att återkomma i fängelse i Västernorrland skiljde sig från sina 
jämnåriga vid den första fängelsevistelsen. Det var ännu ovanligare att 
återfallsbrottslingen var en kvinna. De kom också under 1860-talet 
oftare från Västernorrland. Speciellt markant var detta under nödåren. 
Under 1870-talet blir dock även i denna åldersgrupp återfallsbrotts-
lingen ofatre en främling än inom hela åldersgruppen. 

Under 1860-talet kom unga recidivister oftare än sina jämnåriga 
fångar från bondefamiljer, var jordbruksarbetare eller saknade yrke. De 
som saknade yrke var speciellt många under nödåren. Högkonjunkturen 
under 1870-talets början återspeglar sig i recidivisternas yrkesfördel
ning. Nu finns det betydligt fler arbetare bland recidivister än bland 

1. Datalistor 

2. Uppgifterna om unga recidivister är genomgående hämtade ur datalistor, där annat ej anges 

136 



samtliga unga förstagångsintagna. Fortfarande är dock personer utan 
yrke fler bland recidivisterna än hos alla unga förstagångsintagna (bil 
24). 

Det borsta brottet för unga återfallsbrottslingar var betydligt ofta
re än för samtliga unga intagna tillgrepp. Tydligast är detta under nöd
åren, då nära hälften av dem hade begått tillgrepp. De hade också gjort 
sig skyldiga till fylleri oftare än samtliga från 1860-talets mitt och fram
åt. Av signaturer att bedöma hade de även en lägre skrivkunnighet än 
samtliga unga. 

4.2 Brottskarriärer 

Hur gick det sedan för dessa unga recidivister? Hur många återfall hade 
de? Hur såg deras »brottskarriär» ut? Under vilken tidsrymd återkom 
de? Hur lång tid sammanlagt fick de tillbringa i fängelse? Kan vi även i 
denna grupp observera en motsvarande utslagning som vi fann hos samt
liga intagna? 

De flesta unga recidivister hade bara två fängelsebesök, men nästan 
var sjätte av dem som kom i fängelse 1861-65 hade minst fem fängelse
vistelser, var sjunde av dem som kom i fängelse under nödåren och var 
femte i den sista femårsgruppen. Andelen personer med endast ett åter
fall ökade dock något under perioden (tabell 18). 

Tabell 18. Antalet återfall för unga recidivister som kom i fängelse 
1861-75. Kumulativ procent. 

Första 
intagningsåret N 2 3 

Antalet förnyade fängelse be sök 
4 5 6 7 8 9^ 

1861-65 39 48,7 71,8 79,5 82,1 - 84,6 - 100 

1866-70 109 51,4 67,0 71,2 85,3 89,0 92,7 93,6 100 

1871-75 153 54,2 66,7 75,2 81,0 84,3 87,6 89,0 100 

Källa: Fångrullor från Västernorrland 1861-90. 

De brott som ofta ledde till förnyade fängelsebesök var även för unga 
personer fylleri, lösdriveri, tillgrepp och våld. Det sistnämnda brottet 
var ofta kombinerat med fylleri. 

Tidsrymden mellan de unga recidivisternas första och sista fängel
sevistelse varierade beroende på när de för första gången kom i fängelse. 
Av dem som kom i fängelse under 1860-talets första hälft återkom nära 
40% efter 15 år, 24% och 23% av de efterföljande grupperna. En tredje
del av dem som kom i fängelse under nödåren hade också sina efterföl
jande fängelsebesök under 1860-talets sista hälft och återkom inte i 
fängelse senare. För många var det dock fråga om en lång period under 
vilken de återkom i fängelse. För dessa personer var också den samman
lagda fängelsetiden i regel lång. 
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De flesta av dessa recidivister fick dock tillbringa bara en kortare 
tid i fängelse. Var tredje av dem som kom i fängelser under 1860-talet 
tillbringade mindre än en månad i fängelse, varannan av 1871-75-års 
gruppen. Den längsta sammanlagda fängelsetiden hade de som kom i 
fängelset under 1860-talets första hälft, 41% av dem tillbringade i 
fängelse en längre tid än ett år, 25% över fem år. Av nödårsgruppen fick 
36% tillbringa över ett år i fängelse, 6% mer än fem år. Av den sista 
gruppen var motsvarande procentandelar 25% och 10%. 

De kortvariga fängelsetiderna ökade med tiden. Delvis förklaras 
detta med att den kvarvarande återfallstiden var kortast i den sista 
gruppen, men också genom att domarna blev mildare efter 1864. 

För dem som kom i fängelse i början av 1860-talet var framtids
utsikterna inte speciellt ljusa. De fick från början långa straff och risken 
för återfall var stor. Det var dock inte många av dem som hamnade i 
fängelse, bara 39 personer i dessa åldrar. Denna grupp var däremot 
ganska selegerad. Det var personer som hade begått grövre brott eller 
vilkas beteende man inte hade lyckats korrigera inom hushållen eller 
inom de lokala självstyrelseorganens ram, t ex via sockenstämman. 

Vi har tidigare funnit att utslagningen ändå tycks ha ökat med 
tiden, trots att brotten blev lindrigare och strafftiderna kortare. Många 
fler hamnade i fängelse och antalet personer som tidvis saknade arbete 
ökade. Fler och fler häktades som lösdrivare och fler dömdes också till 
allmänt arbete. Detta märks även när det gäller unga recidivister. 

Tabell 19. Unga recidivister som häktats för lösdriveri. 

Häktats för lösdriveri 

Första året Någon gång Sista fängelsevistelsen 
i fängelse N N % N % under 20 år % 

1861-65 39 13 33,3 6 15,4 3 (av 11) 27,3 

1866-70 109 36 33,3 22 20,2 12 (av 34) 30,8 

1871-75 152 50 33,3 32 20,9 17 (av 40 ) 42,5 

Källa: Fångrullor i Västernorrland 1861-90. 

Var tredje av unga recidivister hade någon gång häktats för lösdriveri, 
detta gäller för samtliga tre grupper. Av dem som kom i fängelse för 
första gången 1866-75 hade var femte lösdriveri som sista brottsrubri
cering, av dem som kom i fängelse i böljan av 1860-talet var sjätte. Ut
slagningen, mätt som lösdriveri, ökade alltså även bland dem som kom 
i fängelse i unga år. Antalet »utslagna» ökade i absoluta tal 5 gånger om 
vi jämför den första och den sista femårsperioden, vilket t o m är mera 
än för samtliga fångar. 

Med hjälp av de något omständiga diagrammen här nedan har vi 
försökt illustrera de fångars brottskarriärer som kom i fängelse för 
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första gången före fyllda 25 år och på grund av tillgrepp, våld, fylleri 
och lösdriveri. Vi har följt 15 personer i vaije grupp. Om gruppen varit 
större än 15 har vi valt 15 personer alfabetiskt efter efternamn. 

Vaije kurva illustrerar en individ och varje punkt på denna kurva 
markerar året då personen ifråga var intagen i ett fängelse i länet. Denna 
punkt kan också innehålla flera intagningar under samma år, om orsa
ken till fängelsevistelsen var densamma. Mellanrummet mellan de paral
lella linjerna anger vilket brott som orsakade fängelsevistelsen. 

Som det framgår av samtliga dessa diagram, var det mycket van
ligt att samma person hamnade i fängelse på grund av olika typer av 
brott. Tydligt är dock att vissa typer av kombinationer var vanligare 
än andra. I diagramen kan man också läsa var personen ifråga var 
senast mantalskriven. Mantalskrivningsorten är markerad med läns
bokstav. 

Tillgrepp som det första brottet 

De som kom i fängelse på grund av tillgrepp i början av 1860-talet var 
totalt 15 och av dessa var fyra inte skrivna i länet (diagram 16). Hälften 
av dem hade inga andra brott än tillgrepp. Två personer kom senare att 
återkomma i fängelse på grund av lösdriveri, var tredje på grund av 
fylleri, 4 på grund av våldsbrott och 3 på grund av andra brott. Hälften 
av fångarna hade en brottsperiod som sträckte sig över 10 år och majo
riteten av dessa personer var från Västernorrlands län. Det är mycket 
möjligt att de som inte var skrivna i länet hade lämnat länet efter sina 
första brott. 

En av dessa fångar var Carl, som markerats med en streckad linje 
i diagrammet. Denna linje döljer bakom sig ett livsöde om vilket vi 
genom fångrullor har fått en viss inblick i och som här ges som exempel. 
Carl kom för första gången som 16-åring i länsfängelset i Härnösand. 
Året var 1863. »Yngling» stod det i fångrullan i stället för yrke. Han var 
född i Johannisholms glasbruk, mantalskriven i Sundsvall. Carl dömdes 
för 1 :a resan stöld. Domen löd på 12 månaders straffarbete och 9 dagar 
fängelse vid vatten och bröd. Han behövde dock inte stanna i fängelset 
så länge. Han frigavs redan efter knappt fem månader. Man tog hänsyn 
till hans ringa ålder. 

Redan nästa år är han tillbaka i samma fängelse. Orsaken är denna 
gång förskingring av upphittade pengar och fylleri, för vilka brott han 
dömdes till 105 kronors böter. Han kunde inte betala böterna varför 
dessa omvandlades till 19 dagars fängelse vid vatten och bröd. Senare 
under samma år dömdes han också för bedrägeri. Straffet var två må
naders fängelse. Efter strafftiden förhörs Carl hos länssyrelsen. Vid 
detta förhör beslöts att Carl skulle få kvarsitta i fängelset med skyldig
het att inom en månad skaffa sig laga försvar. I fångrullan fanns det 
också en notering: »Den 17 aug. afsänd till polisvaktkontoret i Sundsvall 
i ändamål att enl. Herr Borgmästaren Ahlgrens benägna åtagande, 
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iställas till tjänst hos smedsmästaren Nordlöf därstädes.» Myndigheterna 
försökte hjälpa honom med arbete men om han hann börja arbeta eller 
hann få lön framgår inte. Redan samma år begår han nya tillgrepp. 
Denna gång »åtskilliga klädespersedlar från tvenne särskilda personer.» 
Nu dömdes Carl till 3 års straffarbete och till 8 års vanfrejd. Han är 
ännu bara 19 år och sändes till Långholmen. Efter detta dömdes han 
ytterligare två gånger för stölder. Den sista gången var år 1884. Då var 
det 21 år mellan hans första och sista fängelseankomst. Av dessa år till
bringade han 12 år i fängelse. Med det sista straffet var hans samman
lagda strafftid 20 år. En tydlig stämpling framgår i hans yrkesangivelse, 
arbetare, f d straffånge. 

Bilden av dem som kom i fängelse för första gången under 1860-
talets andra hälft är en annan. Då fanns det 52 tillgreppsbrottslingar 
varav vi följt 15. De flesta var västernorrlänningar och resten finlända
re. Hälften av dessa fångar återkom inte efter nödårens slut. Fylleri 
var högst ovanligt, våld något vanligare. Var tredje häktades sist för lös
driveri och många av dessa redan under samma femårsperiod som de 
kom i fängelse för första gången. De sändes ofta till sina hemorter. 
Fyra av dessa 15 hade en längre brottsaktiv tid än 10 år. 

Av de 15 av 41 tillgreppsbrottslingar som kom i fängelse under 
1870-talets första hälft var nära hälften inte från Västernorrland. Bara 
fyra hade enbart tillgrepp i sitt brottsregister. Var tredje hade begått 
fylleri, var femte våldsbrott. Hälften av dem häktades slutligen för lös
driveri och många av dem hade dessutom häktats upprepade gånger för 
detta. Tre personer hade en längre brottsaktiv period än 10 år. 

Sammanfattningsvis påpekas att 43% av dem som hamnade först i 
fängelse på grund av tillgreppsbrott, häktades slutligen som lösdrivare. 
De flesta av dem kom för första gången i fängelse efter 1860-talets 
mitt. Mycket vanligt var dessutom att dessa personer hamnade i fängelse 
på grund av fylleri och ibland även för våld. Brottsstrukturen blev mer 
varierad över tiden samtidigt som personer som inte var från länet öka
de. 

Fylleri som det första brottet 

Under 1860-talets första hälft var det bara fyra ungdomar som hamnade 
i fängelse för första gången på grund av fylleri och alla dessa hamnade 
senare i fängelse på grund av andra brott och återkom under en lång 
tidsperiod. Under 1860-talets sista hälft var fylleri orsaken till den förs
ta fängelsevistelsen för 14 ungdomar. Hälften av ungdomarna var från 
länet. Ingen av dessa begick senare tillgreppsbrott men däremot vålds
brott och andra brott. Fem av dem häktades någon gång för lösdriveri 
och en slutade sin karriär som lösdrivare. Två personer hade en återfalls-
period som sträckte sig över 10 år. Under 1870-talets första hälft hade 
antalet unga som först fick göra bekantskap med fängelse på grund av 
fylleri stigit till 43. Deras senare brottsbanor var mer brokiga med 
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många typer av brott och täta fängelsebesök. Nära en tredjedel hade 
dock bara fylleri på sitt brottsregister. Hälften av dessa 15 undersökta 
fångar hade dessutom någon gång häktats för lösdriveri och alla dessa 
kom från orter som låg utanför Västernorrland. 40% hade en återfalls-
tid över 10 år. Av alla dessa slutade 30% som lösdrivare. 

Våld som det första brottet 

Antalet ungdomar som först fick göra bekantskap med ett fängelse på 
grund av våldsbrott var under 1860-talets första hälft 11, under den 
andra hälften 16 och i början av 1870-talet 24. Även dessa personer 
hade senare andra typer av brott som orsak till ett förnyat fängelsebe
sök, vanligast var fylleri. Var tredje av dem återkom i fängelse ännu 
efter 10 år och var femte (14%) var sist i fängelse på grund av lösdriveri. 
I början av perioden kom dessa fångar i regel från länet, men i början 
av 1870-talet var hälften av dem inte skrivna i länet. Majoriteten av dem 
som inte var från Västernorrland kom från Finland. 

Lösdriveri 

Det var mindre vanligt att unga personer först hamnade i fängelse på 
grund av lösdriveri. Under den första femårsperioden var de 5, under 
den andra 11 och under den sista 12. Något över hälften av samtliga 
dessa begick senare något annat brott och nära 40% hade en åter-
fallsperiod som sträckte sig över 10 år. En fjärdedel hade inget annat än 
lösdriveri och dessa försvann ur fängelserna efter en mycket kort tid. 
Den sista anledningen till fängelsevistelse var för hälften av fångarna 
också lösdriveri. I början av 1860-talet var alla utom en från andra län 
än Västernorrland, under de två senare perioderna var tredje. 

Risken att bli häktad för lösdriveri m a o att bli utan arbete i 
Västernorrland var störst för de ungdomar som redan för första gången 
hamnade i fängelse av denna orsak. Hälften av dem kom senare att häk
tas för lösdriveri och den sista fängelsevistelsen orsakades också av 
detta. Dessa personer var antagligen utslagna redan innan de hamnade i 
fängelse och ett brott var inte orsak till denna utslagning. Andra fakto
rer t ex hemlöshet, brister i sociala kontakter, sämre utrustning när det 
gäller utbildning, förklarar nog bättre varför det gick så för dessa indi
vider. 

Den andra gruppen med en stor procentandel som slutade som lös
drivare var de som begick tillgreppsbrott. 43% av dem slutade i våra 
rullor som lösdrivare. Där bidrog säkert det första brottet till att dessa 
personer fick svårt att skaffa sig arbete senare i livet. 

Fylleri var inte så utbrett bland unga fångar som hos de äldre men 
var tredje av dem som först hamnade i fängelse på grund av fylleri var 
sist i fängelse på grund av lösdriveri. Alkoholkonsumtionen förekom 
även bland unga recidivister och ju längre sammanlagd fängelsetid man 
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hade, desto oftare hade man i regel suttit i fängelse även för fylleri. 
De som hade begått våldsbrott hade bättre möjligheter att skaffa 

arbete och laga försvar, bara 14% eller var sjunde av dem lyckades inte 
med detta. 

Som avslutning påpekas en viktig faktor i samband med utslag-
ningen: åldern vid den första kontakten med ett fängelse. Ju yngre 
en person var vid det första fängelsebesöket, desto större tycks risken 
ha varit att man återkom i fängelse och senare blev arbetslös. 38% av 
dem som hamnade i ett fängelse före fyllda 20 år hade lösdriveri som 
sista anledning till fängelsevistelse mot 20% för alla under 25-åriga 
recidivister under perioden 1861-75. Antalet unga personer i fängelser
na ökade under dessa år och också antalet recidivister och utslagna. 

5 Sammanfattning 

De nära 20.000 brott som resulterade i att gärningsmannen hamnade i 
fängelse i Västernorrlands län begicks av ca 12.800 personer. Av dem 
hade omkring var fjärde flera än ett fängelsebesök. Gemensamt svarade 
också dessa återfallsbrottslingar för nära hälften av alla de brott som 
medförde en intagning i ett fängelse i länet. I realiteten bör dock ännu 
fler ha återfallit i brott, men vi har bara kunnat följa dem som återkom 
i ett fängelse i detta län. 

Genom att följa dessa personer som återkom i fängelse i fångrullor-
na, har vi fått kortare eller längre biografier om dem. Vi har jämfört 
recidivisterna med samtliga fångar i länet vid det första in tagnings till
fället och därmed fått fram hur dessa grupper skilde sig från varandra. 
Eftersom de som kom för första gången i fängelse under den senare 
delen av vår undersökningsperiod hade en kortare tid att återkomma, 
har vi dessutom separat studerat de fångar som kom i fängelse mellan 
åren 1861-75. Då har alla möjlighet att återkomma under minst 15 år. 
Dessutom har vi studerat de fångar som var under 25 år gamla då de 
för första gången hamnade i fängelse under motsvarande år. Därmed har 
vi fått fram hur unga fångar skilde sig från andra när det gäller social 
bakgrund, brottsstruktur och återfallsbenägenhet. 

Antalet förstagångsintagna i Västernorrland ökade från 1861-65 
till 1871-75 med 2,7 gånger. De som återkom av dessa ökade under 
motsvarande tid med 4,5 gånger. Recidivisten skilde sig från andra 
fångar genom att han oftare var man och något yngre vid den första 
fängelsevistelsen. Han var också oftare arbetare, hantverkare eller sak
nade yrke. Han var inte heller född eller mantalskriven i länet i samma 
utsträckning som andra fångar. Alla faktorer som vi fann hos den 
genomsnittliga fången förstärks hos återfallsbrottslingen och han skilde 
sig ännu mer från genomsnittsbefolkningen i länet ifråga om social 
grupptillhörighet och geografiskt ursprung. Dessa skiljetecken blir ännu 
tydligare med tiden. Recidivisten kunde däremot skriva i nära nog sam
ma omfattning som andra fångar. 
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Återfallsbenägenheten var störst för personer som satt i fängelse 
för första gången på grund av tillgrepp, lösdriveri eller fylleri. Dessa 
brott ledde oftast till återfall och återfallen kunde vara många och äga 
rum under en lång tidsperiod. Ovanligare var att en person återkom i 
fängelse om det första brottet var våld, brott mot krigslagen, olovlig 
försäljning av alkoholhaltiga drycker eller t ex brott mot rättsbalken. 
Gemensamt för dessa brott var att de ofta begicks av de mer välbärga
de i samhället. 

Det var vanligt att man återkom i fängelse av samma orsak som 
man varit där tidigare. Men det förekom också att samma person ham
nade i fängelse av olika orsaker. Vanligaste kombinationerna av brott 
var tillgrepp, fylleri och lösdriveri. Våldsbrottslingarna hade ofta fylle
riförseelser och andra brott. 

De som var under 25 år vid den första inskrivningen i fängelse var 
oftare födda och mantalskrivna i länet än samtliga förstagångsintagna. 
De var också oftare till yrket pigor eller drängar eller saknade yrke. Or
saken till den första fängelsevistelsen var för de unga betydligt oftare 
våld, tillgrepp och brott mot krigslagen, mindre ofta fylleri och lös
driveri. De hade en högre skrivkunnighet än fångarna i genomsnitt. Den 
unga recidivisten skiljde sig från sina jämnåriga genom att inte så ofta 
vara kvinna och att även företrädesvis vara arbetare och migrant mot 
periodens slut. Dessutom märkte vi att de unga recidivisterna oftare 
saknade yrke och hade en lägre skrivkunnighet än sina jämnåriga. 

Hur gick det för dessa fångar efter den första fängelsevistelsen? 
Efter frigivningen återgick många till sitt vanliga liv och till sina 

sysslor och återkom aldrig mer i fängelse. De var oftast personer som 
var från länet och med en fast social anknytning på platsen. De hade 
också oftast bara begått lindrigare förseelser och knappast förlorat sitt 
social anseende för dessa. 

Många återkom dock i fängelse. De som återkom tillhörde den 
rörliga arbetskraften i länet och de som hade begått grövre brott. För 
många blev det svårt att skaffa arbete efter frigivningen. Det var mycket 
vanligt att straffade personer förpassades till sina hemorter. De blev 
bokstavligen »utslagna» från länet, speciellt under dåliga tider. Av dem 
som kom i fängelse under 1860-talet var var sjunde sist i fängelse på 
grund av lösdriveri, av dem som kom i fängelse under 1870-talets första 
hälft var femte. Det blev med andra ord svårare med tiden att skaffa sig 
arbete i länet och myndigheterna ingrep genom att förpassa personen 
ifråga från länet eller man dömdes till allmänt arbete. 

Utsikterna att få arbete efter fängelsetiden varierade beroende på 
det brott man hade begått. Svårast att finna arbete hade de som hade 
begått ett tillgrepp eller de som redan innan hade häktats för lösdriveri. 
Nära hälften av dessa personer var sist i fängelse på grund av att de sak
nade laga försvar eller arbete. Det var dock inte alltid grövre brott som 
var orsaken till utslagningen. Alkoholkonsumtionen och troligen alko-
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holism bidrog till denna utslagningsprocess. Det fanns en ganska stor 
grupp som inte hade några andra brott än fylleri och som inte längre 
kunde behålla ett jobb utan dömdes till allmänt arbete. Dessutom hade 
personer med många återfall och grövre brott dessutom fylleri i sitt 
brottsregister. 

Vi fann att utslagningen ökade i samhället under den undersökta 
perioden. Denna utslagning drabbade mest den rörliga arbetskraften 
i den nya industrin. Vi fann också att denna utslagning var ännu större 
hos dem som var unga vid sin första fängelsevistelse. Var tredje av dem 
som var under 25 år under sin första fängelsevistelse häktades senare 
någon gång för lösdriveri och mellan var fjörde och var femte var sist i 
fängelse på grund av lösdriveri; de saknade arbete. Ju yngre man var 
när man kom i fängelse för första gången desto större var risken att man 
blev utslagen. Detta är inte överraskande. Det var knappast det första 
brottet som var den primära orsaken till denna utslagning. Många av 
dessa unga saknade redan innan de kom i fängelse både yrke och arbete. 
Deras sämre skrivkunnighet skvallrar om brister i utbildningen och 
noteringarna i fångrullan eller i fängelsernas kyrkoböcker talar ofta om 
att de hade en besvärlig uppväxt bakom sig i bristfälliga familjer. 
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VI SAMMANFATTNING 

Det svenska samhället undergick en kraftig omvandling från 1800-
talets mitt och framåt. Befolkningen ökade snabbt och industriali
serings- och urbaniseringsprocessen satte igång. Att forskningspro
jektet »Brottslingen i 1800-talets samhälle» valt att studera perioden 
1861-90, beror på att vi velat undersöka, hur olika orter klarade 
övergången från agrart till industriellt samhälle och vilka effekter 
omvandlingen fick på brottslighet och på kontroll av brott. 

Det område som i detta arbete undersökts är Västernorrlands 
län mellan åren 1861-90. I undersökningsperiodens början var länet 
ännu ett utpräglat bondeland. Folk levde i små samhällen vid kusten 
och längs de bördiga älvdalarna och försörjde sig med jordbruk och 
dess binäringar. Länet låg ganska isolerat från landets övriga delar och 
järnväg saknades ännu. Befolkningen var mycket beroende av det 
lokala skörderesultatet, vilket tydligt kom fram i samband med miss
växten i slutet av 1860-talet, då man fick lära sig att blanda bark i 
brödet. 

Under dessa 30 år ägde dock stora förändringar rum. Under 
denna tid hade detta län kanske nordeuropas snabbaste befolknings
tillväxt, befolkningen nästan fördubblades. Samtidigt ägde här rum en 
nära nog explosionsartad industriell expansion. Utvecklingen skedde 
dock så gott som helt inom en enda näringsgren, sågverksindustrin. 
Västernorrland är ett utpräglat skogslän. I mitten av seklet var de norr
ländska skogarna ännu tämligen outnyttjade och näringsfrihetens in
förande och den stora efterfrågan på sågade trävaror från andra euro
peiska länder var förutsättningar för industrins utveckling. 

Med sågverksindustrins kraftiga tillväxt ökade också behovet av 
arbetskraft. På grund av den relativt stillastående jordbrukssektorn 
och den stora befolkningsökningen under 1800-talet fanns en del 
arbetskraft att tillgå inom länet. Denna var emellertid inte tillräcklig, 
utan en stor inflyttning blev följden. Förutom inflyttning som ledde 
till permanent bosättning, förekom också en livlig arbetsvandring. 
Under sommarhalvåret, då behovet var störst, strömmade säsongarbe
tare till länet, till skogsavverkning, flottning, sågning och lastning. 
Dessa »lösarbetare» varken mantals- eller kyrkoskrev sig i länet, varför 
det inte finns någon tillförlitlig statistik över arbetskraftens numerär. 
Under högsäsongen var dock den »lösa» arbetsstyrkan enligt vissa 
beräkningar 2-3 gånger så stor som den fasta. Framför allt var länet 
under industrins genombrytningsskede i början av 1870-talet målet 
för tusentals arbetsvandrare. 

Industrins ensidiga inriktning medförde också att arbetskraften 
fick ett speciellt utseende. Den kom huvudsakligen att bestå av unga, 
ogifta män. Dessa kom dels från den omkringliggande landsbygden, 
dels mer långväga ifrån. De bodde antingen i av bolagen speciellt 
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uppförda arbetarkaserner eller inhysta hos någon annan arbetarfamilj, 
oftast barnrik och redan trångbodd. 

Sågverksindustrin i länet var koncentrerad framför allt till två 
områden: runt Sundsvall, där också en snabb urbanisering ägde rum 
och i Ådalen. Fortfarande vid århundradets slut livnärde sig dock 
över hälften av Västernorrlands befolkning på jordbruk. Att länet hade 
en relativt stillastående jordbrukssektor och en expanderande industri
sektor har gjort det möjligt att studera effekter av samhällsomvandling 
på brottslighet. Speciellt i Sundsvallsdistriktet bör dessa vara väl syn
liga eftersom området kom att utvecklas till ett av nordeuropas största 
sågindustricentra. 

En ganska vanlig föreställning är att brottsligheten stiger i sam
hällen som industrialiseras och urbaniseras. Detta har också visats i 
många undersökningar som baserar sig på kriminalstatistiken. Att 
brottstalen funnits vara högre i industrisamhällen än i jordbrukssam
hällen har förklarats med hjälp av teorier om social desorganisation, 
anomi, differentiell social association, dvs att individerna identifierar 
sig med flera olika grupper och bristande social kontroll. Man har 
menat att det förindustriella samhället karakteriserades av starka pri
mära relationer. Människorna kände väl till varandra och därmed var 
den informella sociala kontrollen stark. Individen accepterade sam
hällets normer och följdaktligen var brottsligheten i dessa samhällen 
låg. Det urbana och industrialiserade samhället däremot karaktäri
seras av sekundära kontakter och svag informell social kontroll. Rör
ligheten, anonymiteten och bristen på informell social kontroll har an
setts medföra anomi och frustration. De spärrar som tidigare hade 
hindrat människor att begå brott saknades nu och därför ökade brotts
ligheten, menar man. De som begick brott i urbana och industriella 
miljöer har ansetts tillhöra de lägsta grupperna i samhället och oftast 
vara arbetare, personer med urban livsstil, invandrare eller personer 
som tillhör andra etniska grupper än majoriteten av befolkningen. 

Ett annorlunda sätt att förklara den högre brottsligheten i indu
strisamhällen i jämförelse med i jordbrukssamhällen förekommer 
också. Den högre brottsligheten är enligt denna förklaring åtminstone 
till en del nära förknippad med faktorer som bättre organiserad polis
kår, förändringar inom lagstiftningen och i det hela legala systemet. I 
samband med industrialiseringen och urbaniseringen försköts kon
trollen av kriminalitet från det lokala samhället till staten. Det är 
denna förändring som syns i kriminalstatistiken genom ökade brotts
siffror. I verkligheten var kanske mängden av kriminella handlingar 
lika stor som tidigare. 

Från dessa utgångspunkter böljade jag studera brottsligheten i 
Västernorrlands län under en period då övergången från agrarsamhälle 
till industrisamhälle ägde rum på flera håll i länet. Det var framför allt 
följande frågor som jag ville få svar på. 

För det första, vilka skillnader förelåg i brottslighet mellan det 
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agrara samhället och det urbana och industrialiserade och varför. För 
det andra ville jag veta vilka individer och grupper som begick och 
straffades för brott i dessa samhällen. Eftersom kvinnornas andel av 
brottslingar alltid har varit liten, har det varit av stort intresse att 
undersöka, hur deras brott skiljde sig från männens och hur kvinnliga 
brottslingar skiljde sig från manliga brottslingar bl a i fråga om social 
bakgrund. Till sist ville jag också se hur det gick för en del brotts
lingar, nämligen de som blev återfallsbrottslingar. 

De källor som lämnar upplysningar om brottslighet i Västernorr
lands län är framför allt domböcker, kriminalstatistik och s k fång-
rullor. Eftersom domboksmaterialet är för oöverskådligt att arbeta 
med har jag huvudsakligen använt mig av den officiella kriminalstati
stiken och fångrullor från länets två fängelser, varav det ena låg i 
Härnösand och det andra i Sundsvall. 

I den officiella statistiken finns osepcificerat antalet sakfällda 
brott, indelade efter de dömande underrätterna. Man får dock inte i 
denna källa veta, vilka de personer var som begick dessa brott. Därför 
har jag använt fångrullor som huvudkälla för individstudier. I fång-
rullorna infördes alla som av någon orsak hamnade i fängelse. Där står 
uppgift om brott och dom. Dessutom finns där en hel mängd informa
tion om de personer som hamnade i fängelse, vilket gör denna källa 
mycket lämlig för individstudier. 

När man försöker kartlägga ett områdes brottslighet under en 
längre tidsperiod stöter man på en hel del problem. Den faktiska 
brottsligheten, dvs totala antalet lagstridiga handlingar, är alltid be
tydligt flera än de brott som blir kända, anmäls, leder till åtal och till 
sist blir sakfällda. Det antal brott som kommer till domstolsbehandling 
beror på olika faktorer. En ökning av en viss brottstyp kan innebära 
att just detta beteende blivit vanligare i ett samhälle, men det kan ock
så betyda att anmälningarna av någon orsak ökat, rättspraxisen föränd
rats eller kontrollen av brott blivit effektivare t ex genom ökat polis
antal. Ett annat problem är att lagen genomgick en hel del föränd
ringar under den studerade 3O-årsperioden, vilket naturligtvis påverka
de förekomsten av olika brottstyper. Den största förändringen i lag
stiftningen ägde rum år 1864, då Sverige fick en ny strafflag, vilken 
började tillämpas året därpå. Dessutom tillkom under hela perioden 
nya lagar och förordningar. Detta får till följd att förändringar i stati
stiken kan vara svårtolkade. Men trots att vi inte känner till de s k 
mörkertalen av brott i olika tider, är det dock av intresse att under
söka, vilka brott som behandlades inför en domstol och speciellt vilka 
de personer var som hamnade i denna situation. Detta bör ge en bra 
bild om vilka grupper och individer samhällets kontroll i första hand 
riktade sig emot. Utifrån detta har det sedan varit möjligt att studera 
vilka effekter det fick att man hamnade inför domstol eller i fängelse. 

Vilka förändringar kan då märkas i brottslighet i Västernorrlands 
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län under den studerade perioden? 
Utgår man från den officiella brottsstatistiken framgår det att 

brotten kvantitativt mer än fördubblades i länet, räknat i förhållande 
till befolkningen. Den stora ökningen av brott ägde rum under 1870-
talet, under det industriella genombrottet, varefter tillväxten av brott 
avstannade. Utvecklingen gick från få registrerade brott i det agrara 
samhället mot många i det urbana och industrialiserade. Den allmänna 
trenden i brottsutvecklingen var liknande i hela riket. I Västernorr
lands län begicks dock relativt sett betydligt flera brott än i riket i 
genomsnitt, samtidigt som länets industrialisering var ovanligt häftig. 
Som exempel kan nämnas att då rikets befolkning ökade med 24% 
mellan åren 1860-90 var motsvarande ökning i Västernorrlands län 
79%. 

En helt övervägande del av de registrerade brotten begicks i 
städerna Sundsvall och Härnösand. Detta var fallet redan före det 
industriella genombrottet. Det begicks också flera brott i den största 
staden som var Sundsvall. Denna stad ensam svarade för nästan hälften 
av alla brott som registrerades i länet. Samtidigt som dessa städer 
sedan påverkades av industrin, steg där också brottsnivån kraftigt. 
Dessutom steg brottsligheten i närheten av städer och i de samhällen 
på landsbygden som fick känning av industrin, framför allt i de s k 
»bolagssocknarna». 

Innebar nu detta att i industrins spår blev samhällen oroligare 
och människors beteende brottsligare? 

För att få svar på denna fråga undersöktes vilka enskilda brotts
typer som dolde sig bakom dessa kvantitativa siffror. Det framgick då 
att brottsligheten i länet förändrades. De brott som ökade var lind
rigare brott och förseelser för vilka man dömdes till böter, framför 
allt fylleri, lindrigare våldsbrott och brott mot lokala ordningsstadgar. 
Dessutom ökade olovlig alkoholförsäljning, brott mot rättsbalken som 
utevaro från rätten och obetalda viten. Även det beivrade lösdriveriet 
ökade. 

Den grövre brottsligheten, dvs brott som medförde fängelse eller 
straffarbete ökade däremot inte. Bland dessa brott återfinns de flesta 
av de brott som man traditionellt sammanbinder med brottslighet: 
stölder, mord, dråp, barnamord, grövre misshandelsbrott, förfalsk
ningar och bedrägerier. Dessa brott tillsammans ökade endast under 
nödåren och under ekonomiska krisår. 

Eftersom den grövre brottsligheten inte ökade, är det knappast 
riktigt att påstå att urbaniseringen och industrialiseringen hade en 
nedbrytande inverkan på människors seder. Även en stor del av ök
ningen av lindriga brott har andra förklaringar än att människorna 
blev mindre laglydiga. 

Rättspraxisen hade förändrats för att motsvara de nya krav på 
kontroll som uppstod i samband med samhällsförändringen. Sam

152 



hällets kontroll över individen skärptes. Detta kom till uttryck i alla 
de nya lagar och förordningar som tillkom under den studerade perio
den, varav många också var en direkt följd av att samhället blev mer 
differentierat. Livet reglerades hårdare i de nya tätbebygda samhälle
na och städerna, men även på landsbygden. Exempel på sådana nya 
lagar var ordningsstadgorna för rikets städer och municipalsamhällen, 
vilka medförde att vitesbelagda åligganden och förbud ökade, och 
därmed också möjligheten att komma i konflikt med lagen. Det är 
också först nu som vissa lindrigare brott regelbundet börjar beivras 
vid allmänna domstolar. Många sådana brott, t ex vissa sedlighets
brott, tvister inom familj och fylleri, kunde tidigare straffas av lokala 
självstyrelseorgan, såsom byastämma och sockenstämma eller i lokala 
brukssamhällen som var patriarkaliskt ordnade. Sockenstämman och 
kyrkostämman hade tom lagstadgad rätt att döma till böter för 
ringare förseelser. Dessa brott finns därför inte i periodens början så 
ofta i den officiella statistiken, eftersom de sällan behandlades i under
rätterna. 

Ökningen av fylleri och lindrigare våldsbrott speglar tydligt denna 
förändring. Fylleriförordningen fanns sedan 1840-talet, men skärptes 
successivt och fick större betydelse allt eftersom samhällen urbanise
rades. Fylleri var nämligen straffbart bara på väg, gata eller annt all
mänt ställe. Det ökade antalet fylleridomar kan man nästan använda 
som ett mått på ett samhälles urbaniseringsgrad. Parallellt med fylleri
domarna ökade också de lindrigare våldsbrotten. I tätbebygda områ
den tolererade man inte fylleri och bråk, eftersom detta blev mer syn
ligt och störande. 

Kontrollskärpningen framgår också i att polisväsendet byggdes 
ut. Antalet poliser ökades och de kom tydligare att skilja sig från civil
befolkningen genom att de fick uniformer. I Sundsvall skedde detta i 
början av 1870-talet. Utvidgningen av poliskåren bör rimligen ha lett 
till att fler brott beivrades, framför allt i urbana områden, där poliser
na patrullerade. 

Helt klart är att den stora ökningen av lindriga brott inte gene
rellt innebar att samhällen förråades och blev »desorganiserade». Men 
självfallet fanns där en hel del problem, eftersom förändringen kom så 
snabbt. I vissa områden i Sundsvallsdistriktet ökade befolkningen oer
hört hastigt och bostadsbristen blev skriande. Samhällena var mycket 
rörliga och befolkningens sammansättning ändrades. Industrins arbe
tare var ofta unga, manliga säsongsarbetare, utan familjer och också 
utanför den informella sociala kontrollen som omfattade de bofasta på 
orten. Eftersom många av dem ändå snart lämande orten, var det inte 
så noga med uppförandet. På fritiden samlades arbetare på gator och 
krogar. Alkoholanvändningen var mycket utbredd. Vissa områden blev 
därigenom oroligare. 

Nu fruktade myndigheterna att brottsligheten skulle öka. Den 
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nya arbetarklassen, främst de s k lösarbetarna, upplevdes dessutom 
som ett hot mot den bestående samhällsordningen, i synnerhet då kon
centrationen av den blev så stor som i sågverksdistrikten. Men man var 
inte handfallen i detta läge. Kontrollen anpassades snabbt för att möta 
de nya krav som man trodde situationen krävde. Polisernas antal öka
des och militärens beredskap förbättrades bl a genom nya vapen och 
ammunition. Detta var speciellt tydligt under den stora arbetskonflik-
ten år 1879. 

Det ökade antalet regler berörde alla i samhället, men de indivi
der och grupper som drabbades hårdast av dessa och mot vilka sam
hällets kontroll i första hand riktade sig, kan man finna i länets två 
fängelser. Sammanlagt förekom under den studerade 30-årsperioden 
nära 20.000 inskrivningar i dessa. Bakom inskrivningarna låg ca 12.800 
personer. Flera av dem var således upprepade gånger i fängelse. 

I början av 1860-talet var fångarna relativt få och de hade hamnat 
i fängelse på grund av något grövre brott, oftast på grund av stölder 
eller svårare våldsbrott. På 1870-talet och 1880-talet hade fångantalet 
tredubblats. Merparten av fångarna var nu bötesavsittare, d v s de hade 
dömts till böter, men fått böterna omvandlade till fängelsestraff, 
eftersom de saknade medel för att betala böterna. 

De som hamnade i fängelse var i regel män. Till yrket var de 
oftast arbetare, hantverkare eller jordbruksarbetare och de tillhörde 
den egendomslösa delen av befolkningen. Redan i 1860-talets början 
utgjorde arbetare och hantverkare tillsammans över hälften av fångar
na och var således kraftigt överrepresenterade i fängelserna i förhållan
de till befolkningen i motsvarande grupper. Den jordbrukande delen av 
befolkningen var däremot mycket underrepresenterad. Bara 12% av de 
intagna var bönder eller torpare. De sistnämnda var visserligen också 
egendomslösa men den sociala skillnaden mellan bönder och torpare 
var inte så stor i Västernorrland. Samtidigt som den registrerade 
brottsligheten ökade, steg också arbetarnas andel av fångarna mer än 
väntat med tanke på deras andel bland länets yrkesutövare. På 1880-
talet var nära två tredjedelar av fångarna arbetare till yrket. Man bör 
dock komma ihåg att källan, dvs fångrullan överbetonar arbetarnas 
andel av dem som dömdes för något brott. De mindre bemedlade 
hamnade nämligen oftare i fängelse för lindrigare brott, eftersom de 
som saknade medel för att betala böter fick dem omvandlade till 
föngelsestraff vid vatten och bröd. 

Kontrollen riktade sig mot rörliga personer. Detta framgår också 
tydligt när man studerar fångarnas födelseorter och mantalsskrivnings
orter. Över hälften av de intagna var födda utanför Västernorrland och 
44% var inte ens mantalskrivna där. De var säsongsarbetare. Även när 
det gäller västernorrlänningar är det klart att dessa oftast häktades 
utanför sina egna hemorter. Detta pekar på att den informella sociala 
kontrollen hade betydelse för människors benägenhet att begå brott. 
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Man betedde sig annorlunda i anonyma situationer och paralleller till 
det kan vi idag hitta i turisternas beteende t ex på Kanarieöarna. Sam
tidigt bör man hålla i minnet att brott oftast begicks i områden som 
hade fått en mer officiellt organiserad kontrollmakt. Blev någon fast 
för fylleri hamnade han i regel inför rätta. På hemorten räckte det 
kanske med att husbonden eller sockenstämman gav en varning. 
Fången var alltså oftast en främling på den orten där han häktades för 
brottet. Gudmundrå tingslag är ett bra exempel på den informella 
kontrollens betydelse. Trots en relativt hög industrialiseringsgrad var 
den registrerade brottsligheten där överraskande låg. De få brott som 
förekom, begicks i regel av ortsbor. Förklaringen till detta är att ar
betskraften huvudsakligen rekryterades från den lokala befolkningen 
och bestod inte av säsongsarbetare. Detta faktum påpekas redan i 
samtida källor, bl a i landshövdingens ämbetsberättelser. 

Arbetare, hantverkare och jordbruksarbetare hamnade oftast i 
fängelse för fylleri, vålds- och ordningsbrott, stölder och lösdriveri. 
Personer från de allra lägsta skikten i samhället som inhyses, fattig
hjon, före detta fångar och personer utan något yrke eller titel fanns 
där på grund av tillgreppsbrott och lösdriveri. De som var mer besutt
na, men ändå hamnade i denna situation, var där oftast på grund av 
olovlig försäljning av alkohol, brott mot rättsbalken eller på grund av 
obetalda viten. 

Det ovan sagda gäller främst manliga fångar. Bara 8,5% av fångar
na var kvinnor. Denna andel var något större i periodens början och 
mindre under industrihögkonjunkturer. Kvinnliga fångar kom ännu 
oftare än manliga från de allra lägsta grupperna i samhället. De va 
pigor, inhyses, fattighjon, änkor och prostituerade. De led tydligen 
mer ekonomisk nöd än män i motsvarande situation. Kvinnliga fångar 
var sällan migranter, i varje fall inte över länsgränserna. Då de manliga 
brottslingarna oftast var mellan 25 och 35 år gamla saknade de kvinn
liga fångarna en så markerad »brottslig ålder». Att kvinnorna hade en 
sämre social bakgrund framgår också av att de hade en sämre läs- och 
skrivkunnighet än de manliga fångarna. 

Kvinnornas brottsstruktur skiljde sig också från männens. Fylleri 
var mycket ovanligt liksom även våldsbrott. Det kvinnliga våldet som 
förekom, bestod av barnamord eller fostrets läggande i lönn, ett dåtida 
sätt att bli av med oönskade barn. Barnamorden avtog under perioden 
och eftersom många av dem begicks under nödåren och under ekono
miska kriser, låg ekonomiska motiv ofta bakom dem. Dessutom före
kom barnamord oftast i områden med stark informell social kontroll, 
där det ansågs som mycket skamligt att ha utomäktenskapliga barn. 
Kvinnors brott bestod också oftare än männens av stölder, snatterier 
och olovlig försäljning av alkohol. Dessutom häktades de relativt sett 
oftare för lösdriveri. 

Eftersom kvinnornas andel av brottsligheten var så liten, innebar 
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kvinnorollen förmodligen att samhällets normer upplevdes starkare. 
De miljöer som kvinnorna levde i inbjöd inte heller till att dessa roller 
förändrades. Några undantag fanns dock. Änkorna som utgjorde en 
relativt stor del av de kvinnliga fångarna, var antagligen en sådan 
grupp. De hade en brottsstruktur som mer liknade männens med 
fylleri, våld och dessutom olovlig handel med brännvin som vanligaste 
anledningar till fängelsevistelse. Men utan tvekan var det att man var 
kvinna en av de mest kriminalitetshämmande faktorerna. 

Speciellt utsatta grupper i 1800-talets samhälle var, förutom de 
ensamstående fattiga kvinnorna, även mycket unga och gamla per
soner från de lägre samhällsklasserna. Detta syns tydligt t ex under 
nödåren och under den ekonomiska krisen i slutet av 1870-talet, då 
deras andel av fångarna ökade. 

Om samhällen klarade omställningen från agrart till industriellt 
ganska bra, så gjorde många människor inte detta. Det paradoxala 
hände under perioden att brotten blev lindrigare men flera hamnade 
i fängelse och för smärre förseelser. Av de 12.800 personer som fanns 
i länets fängelser hade omkring var fjärde, eller ca 3.000 personer, 
fler än ett fängelsebesök. Gemensamt svarade dessa för ungefär hälften 
av alla de brott som medförde en intagning i fängelse. Vaije återfalls-
brottsling hade i genomsnitt 3-4 fängelsebesök. Sannolikt var det ännu 
fler som återföll i brott, men jag har bara haft uppgifter om de perso
ner som begick brott i Västernorrlands län under den studerade perio
den. Orsaken till att jag studerat återfallsbrottsligheten beror på att 
jag velat se om det fanns en speciellt brottslig grupp i länet. Dessutom 
har jag velat spåra vilken effekt fängelsevistelsen kunde ha, inte minst 
på grund av att allt fler individer drabbades av detta. Hur gick det för 
dem efter fängelsevistelsen? 

Vem var då återfallsbrottslingen? 
Han var oftare man, migrant, arbetare eller arbetslös än samtliga 

fångar vid det första fängelsebesöket. Dessa faktorer förstärks med 
tiden. Det första brottet för återfallsbrottslingen var ofta fylleri, till
greppsbrott eller lösdriveri, mindre ofta våldsbrott, brott mot krigs
lagar och olovlig försäljning av alkoholhaltiga drycker, dvs brott som 
oftast begicks av de mer besuttna i samhället. De personer som för 
första gången intogs i fängelse på grund av tillgrepp, fylleri eller lös
driveri hade flera återfall än de som hamnade i fängelse av andra orsa
ker. De återkom också under en längre tidsperiod än andra fångar och 
ofta på grund av likartade brott. Det var dock inte ovanligt att samma 
person hade olika typer av brott på sin brottsbana. Framför allt olika 
kombinationer av både fylleri, tillgrepp och lösdriveri förekom. Lös-
drivare eller personer som dömdes för lösdriveri kan man kalla för då
tidens utslagna. De var arbetslösa och under myndigheternas stränga 
kontroll. Ingen kommun ville öka sin försörjningsbörda. Om det visade 
sig att den undersökta personen inte hade arbete, skickades han eller 
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hon till sin hemkommun, som hade det yttersta ansvaret. En del fick 
varning och anmodades att skaffa arbete inom en viss tid. Om perso
nen ifråga var en förut straffad person, dömdes han eller hon till all
mänt arbete. 

Genom att undersöka fångarnas »brottskarriären) har jag funnit 
att utslagningen inte var ovanlig under 1800-talets sista hälft. Dess
utom verkade det också som om antalet personer som blev utslagna 
ökade med tiden. Det visade sig att de som mellan åren 1861-75 för 
första gången kom i fängelse på grund av fylleri och tillgrepp ofta 
slutade sin brottskarriär med att de häktades för lösdriveri. Mycket av 
denna utveckling berodde på alkoholen. Det fanns många som inte 
hade några andra brott än fylleri. Efter några år och efter ett antal 
fylleriförseelser var de plötsligt utan sysselsättning och dömdes till 
allmänt arbete. De var ofta alkoholiserade. Efter frigivandet hade de 
ännu svårare att skaffa arbete och de återkom i fängelse på nytt på 
grund av fylleri, vilket resulterade i nya domar till tvångsarbete. 

De som dömdes för stöld löpte också risken att efter frigivningen 
bli arbetslösa. Tillgrepp ledde förutom till straffarbete dessutom till 
att man förlorade sitt medborgerliga förtroende. Man ansåg att de som 
stal var oplitliga personer. I knapphetens samhälle dömdes man hårt 
för ertappade stöder. Därför fick även många efter frigivningen svårt 
att skaffa arbete och resultatet blev att de återföll snabbt i nya brott 
eller häktades för lösdriveri och dömdes till tvångsarbete. Mångas liv 
bestod huvudsakligen av växelvis vistelse med straffarbete på Långhol
men och tvångsarbete på Borghamn. Dessutom var risken att bli ut
slagen större ju yngre man var vid den första fängelsevistelsen. Var 
tredje av dem som var under 25 år vid sitt första fängelsebesök, döm
des senare för lösdriveri. Eftersom fångarna blev yngre under den stu
derade trettioårsperioden, ökade utslagningen. 

Målsättningen med cellfängelsernas införande var att råda bot på 
de svåra förhållanden som rådde i gemensamhetsanläggningar. Synen 
på straffet hade också genomgått en förändring och målet var åt
minstone på papperet att försöka fostra brottslingarna till ett laglydigt 
liv. Lyckades man med dessa föresatser? Knappast. Fängelserna i 
Västernorrlands län, och samma bör ha gällt i hela riket, kom att fyllas 
med bötesavsittare. Det var inte den gruppen man i första hand hade 
haft i åtanke. Detta blev ett mycket dyrbart sätt för samhället att ut
mäta straff — ofta böter. När det gäller fångar som förvarades i fängel
serna under en längre period klarade man inte heller uppfostringsambi-
tionen. Detta visar klart det stora antalet återfallsbrottslingar. Fängel
serna blev förvaringsplatser för personer med sociala problem som man 
inte lyckades att lösa, snarare minskade man dessa personers möjlig
heter till att skapa sig ett liv som var acceptabelt socialt sett. 

För att sammanfatta! Förändringen från agrart till industriellt 
samhälle, har knappast lett till att människornas beteende brutalise-
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rats och den grövre brottsligheten ökat. Snarare var det tvärtom. Sam
hällen klarade övergången bra och man hade en hög beredskap att 
möta förändringen. Man anpassade sig till förändringen och de nya 
krav som fanns i ett nytt samhälle med många främlingar. Nya lagar 
skapades och kontrollen av lagarnas efterlevnad förändrades. Hotet 
mot den bestående samhällsordningen trodde man från myndigheter
nas sida kom från den rörliga arbetskraften och mot denna grupp rik
tade sig samhällets kontroll i första hand. Det var också denna grupp 
som mest fick känna av förändringen. Fler hamnade i fängelse och allt 
fler och yngre personer blev utslagna. 

Jag har inte med hjälp av detta material kunnat visa vilka faktorer 
som bidrog till att just dessa människor blev utslagna förutom att de 
ofta var män, arbetare, migranter och unga vid sin första fängelsevis
telse. En kommande undersökning om ett par hundra unga fångars liv 
från födelsen och framåt kan kanske ytterligare ge belysning om varför 
just dessa personer blev utslagna. 

Under arbetets gång har jag tvekat många gånger. Orsakssamman
hangen är svårtolkade och att »nollställa» en variabel gör inte förkla
ringsmomenten lättare. Jag har också mer och mer blivit intresserad 
av kvinnans historia. Genom sin frånvaro eller åtminstone svaga repre
sentation i fängelserna är kvinnors liv, roller och normbildning intres
santa. De drygt tvåtusen kvinnor som finns i mitt material gör det möj
ligt att i framtiden närmare studera denna mycket intressanta grupp 
som skiljde sig så markant från andra kvinnor, just genom deras avvi
kande beteende. 

Lagen och hela sanktionssystemet är också ett föga studerat om
råde. Under arbetets gång har jag börjat fråga varför vissa lagar skapa
des, vilka de riktade sig mot och hur lagarna tillämpades. En aldrig 
så välmenande lag ur trygghetssynpunkt kunde i praktiken vara helt 
verkningslös på grund av domstolsförfarandet.1 Därför är det viktigt 
att fortsätta studier om brottslighet och kontroll av brottslighet, gärna 
i mer kvalitativa källor som rättegångsprotokoll som för oss närmare 
individens liv och att överhuvudtaget försöka finna ut hur sanktions
systemet fungerade i praktiken. 

1 Mina undersökningar om uppfostringsbidragsmålen under 1800-talet pekar 
åt det hållet 
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VII SUMMARY 

Swedish society underwent a tremendous transformation from the be
ginning of the 19th century and onwards. The population increased 
rapidly and the process of industrialisation and urbanisation commen
ced. The research project »The Criminal in 19th century Society» chose 
to study the period of 1861-90 due to the fact that we wanted to 
examine how different places managed the transition from agrarian to 
industrial society and what effects the transformation had on crimi
nality and the control of crime. 

The area which has been examined in this work is Västernorrland 
between the years of 1861-90. At the beginning of the period the 
region was still a predominantly farming district. People lived in small 
communities on the coast and along the fertile river valleys. They made 
their living from agriculture and its ancilliary trades. The province was 
quite isolated from other parts of the country and there was, as yet, no 
railway. The inhabitants were greatly dependent on the results of the 
local harvest, a fact which clearly emerges in connection with the crop 
failure at the end of the 1860's, when people had to learn to mix bark 
into their bread. 

During these 30 years, however, great changes took place. During 
this time this province had perhaps the most rapid population growth 
in Northern Europe, the population almost doubled. At the same time 
an almost explosive industrial expansion took place here. This develop
ment occurred, however, almost entirely within a single branch of the 
economy, the saw-mill industry. Västernorrland is predominantly a 
forest region. In the middle of the century, the forests of Norrland 
were still fairly unexploited and the introduction of freedom of trade 
and the great demand from other European countries for sawn lumber 
were the pre-conditions for the development of this industry. 

Along with the enormous growth of the saw-mill industry the need 
for labour also increased. Due to the relatively stationary agricultural 
sector and the large population growth during the 19th century, there 
was some labour available within the province. This was, however, not 
sufficient, and a great wave of inmigration was the result. Besides in-
migratiori which led to permanent residence, a lively seasonal migra
tion of labour occurred. During the summer, when the need was great
est, workers flocked into the province for wood-cutting, floating, 
sawing and loading. These casual workers registered with neither the 
civil nor the church authorities, which is why there are no reliable figu
res as to the number of workers. 

In the high season, however, the casual labour was, according to 
some estimations, 2-3 times greater than the permament. The province 
was the goal of thousands of vagrant workers mainly during the period 
of industrial breakthrough at the beginning of the 1870's. 
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The concentration of industry on one branch also meant that 
labour was of a certain kind. It mainly consisted of young unmarried 
men. These came partly from the surrounding countryside, partly from 
further away. They lived in barracks specially built by the companies, 
or in lodgings with other workers' families, usually with many children 
and already overcrowded. 

The saw-mill industry in the province was mainly concentrated 
into two areas: around Sundsvall, where a rapid urbanisation thus took 
place, and in Ädalen. Even at the end of the century, however, over 
half of the population of Västernorrland still made their livings from 
agriculture. The fact that the province had a relatively stationary agri
cultural sector has made it possible to study the effects of the social 
transformation on criminality. These should be clearly visible, especial
ly in the Sundsvall district, as the area was to develop into one of the 
largest centres for the lumber industry in Northern Europe. 

A quite common conception is that criminality increases in 
communities which are industrialised and urbanised. This has also been 
shown in many investigations based on criminal statistics. The fact that 
the number of crimes has been found to be higher in industrial commu
nities than in agricultural communities has been explained with the help 
of theories of social disorganisation, anomie, differential social associa
tion, i.e. that individuals identify with several different groups, and lack 
of social control. It has been thought that the pre-industrial community 
was characterised by strong primary relationships. People knew each 
other well, and therefore the informal social control was strong. The 
individual accepted the norms of the community and consequently 
criminality in these communities was low. The urban and industrialised 
community is, on the other hand, characterised by secondary contacts 
and weak informal social control. Mobility, anonymity and the lack of 
informal social control has been considered to cause anomia and frust
ration. It was thought that the mechanisms which had previously pre
vented people from committing crimes were now missing, and crimina
lity therefore increased. Those who committed crimes in urban and 
industrial environments have been thought to belong to the lowest 
groups in the community, and usually workers, people with an urban 
life-style, inmigrants, or people who belong to other ethnic groups than 
the majority of the population. 

There is also a different way of explaining the rise in criminality in 
industrial communities in comparison with agricultural communities. 
The rise in criminality is, according to this explanation, at least partly, 
closely connected to factors such as a better organised police force, 
changes in legislation and in the whole legal system. In connection with 
industrialisation and urbanisation the control of criminality was passed 
over from the local community to the State. It is this change which 
can be seen in statistics of increased crime. In reality the number of 
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criminal actions was perhaps as great as previously. 
These are the starting points I departed from to study criminality 

in Västernorrland during the transition from agricultural to industrial 
society. Primarily, 1 wanted to have answered the following questions: 

First, what differences in criminality were there between the agricul
tural and the urban and industrial societies and why? Second, I wanted 
to know which individuals and groups committed and were punished 
for crimes in these societies. As the proportion of women amongst 
criminals has always been small, it has been of great interest to examine 
how their crimes differed from that of men and how female criminals 
differed from male criminals as regard, among other things, social 
background. Finally, I also wanted to see what happened to some of 
the criminals, namely those who became recidivists. 

The sources which render information about criminality in Väster
norrland are, above all, court minits, crime statistics and the so-called 
Prison Registers. As court material is too vast to work with, I have 
mainly used the official crime statistics and Prison Registers from the 
two prisons in the province, of which one was in Härnösand and the 
other in Sundsvall. 

In the official statistics, the number of punished crimes are distri
buted by the lower courts which passed the sentences. We cannot, 
however, find out from this source who the people who committed 
these crimes were. I have, therefore, used Prison Registers as the prin
cipal source for individual studies. All those who for some reason found 
themselves in prison are entered into the Prison Registers. There is 
information about the crime and the sentence. Furthermore, there is 
a great deal of information about the people who found themselves in 
prison, which makes this source highly suitable for individual studies. 

When one tries to trace criminality in an area over a long period 
of time, one comes up against a great many problems. Actual crimina
lity, i.e. the total number of illegal actions, is always considerably 
greater than the crimes which are known about, reported, taken to 
court and finally judged. The number of crimes which lead to court 
proceedings depends on different factors. An increase in a certain type 
of crime can mean that this particular behaviour has become more 
common in a community, but it can also mean that the number of 
charges has for some reason increased, legal praxis has been changed 
or that the control of crime has become more effective e.g. by expan
ding the police force. Another problem is that the law went through a 
number of changes during the 30-year period studied, which, of course, 
affected the occurrence of different types of crimes. The greatest 
change in legislation took place in 1864, when Sweden received anew 
Penal Code, which came into effect the following year. Furthermore, 
new laws and ordinances appeared during the whole period. This resul
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ted in changes in statistics which can be difficult to interpret. But, 
despite the fact that we do not know the so-called »dark» figures for 
crime at different times, it is, however, of interest to examine which 
were the crimes dealt with in court, and especially who were the people 
who found themselves in this situation. This should give us a good 
picture of which groups or individuals society's control was primarily 
aimed at. From this it has then been possible to study what effects 
getting into court or into prison had. 

Which changes in criminality can be observed in Västernorrland 
during the period? 

If one starts with the official statistics, it appears that quantita
tively crime more than doubled proportional to the population. The 
great increase in crime took place during the 1870's, during the indus
trial breakthrough, after which increase stopped. The development 
went from few registered crimes in the agrarian community towards 
many in the urban and industrialised. The general trend in the develop
ment of crime was similar throughout the whole of the country. On 
average, considerably more crimes were committed in Västernorrland 
than in country as a whole, at the same time as the industrialisation of 
the province was unusually rapid. We can give as an example the fact 
that while the population of the country as a whole increased by 24% 
between the years of 1860-90, the corresponding increase in Väster
norrland was 79%. 

An overwhelming majority of the crimes registered were commit
ted in the towns of Sundsvall and Härnösand. This was the case even 
before the industrial breakthrough. Also, more crimes were committed 
in Sundsvall, the larger of the two towns. This town alone accounted 
for almost half of all the crimes registered in the province. At the same 
time as these towns were later influenced by industrialisation, the crime 
level increased considerably. Furthermore, criminality in the vicinity of 
the towns, and communities in the countryside which were affected by 
industrialisation increased, expecially in the so-called »company 
parishes». 

Now does this mean that in the wake of industrialisation commu
nities became more unsettled and people's behaviour more criminal? 

The different types of crime lying behind these figures were exa
mined in order to answer this question. It then appeared that criminali
ty had changed. The crimes which increased were minor crimes and 
offences for which the sentence was fines: drunkenness, minor vio
lence and disorderliness. Moreover, the illegal sale of alcohol, breaking 
rules of court, such as absence and unpaid fines, increased. Even charges 
of vagrancy increased. 

Serious crimes, however, i.e. those which warranted prison or hard 
labour, did not increase. These include most of the crimes which one 
traditionally associates with criminality: theft, murder, manslaughter, 
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infanticide, more serious assault, forgery and fraudulence. These crimes 
altogether increased only during hard years and economic crisis. 

As serious crimes did not increase, it is hardly right to assert that 
urbanisation and industrialisation had a demoralising influence on social 
customs. Also, a great deal of the increase of minor crimes has other 
explanations than that people became less law-abiding. 

Legal praxis had changed in order to correspond to the new 
demands for control which arose in connection with the social transi
tion. Society's control over the individual was tightened. This is expres
sed in all the new laws and ordinances which were passed during the 
period studied, of which many were also a direct consequence of the 
fact that society became more differentiated. Life was more strictly 
regulated in the new densely populated communities and towns, but 
even in the countryside. Examples of such laws were the regulations of 
order for the towns and municipal communities, which meant that the 
number of duties and prohibitions punishable by fines increased and 
thereby also the probability of coming into conflict with the law. First 
now certain minor crimes regularly start to be dealt with in public 
courts. Many such crimes e.g. some offences of indecency, family dis
putes and drunkenness, previously could be judged by local autono
mous institutions, such as the village or parish assemblies or by the 
local mill-owner. The parish and church assemblies even had the legal 
right to charge fines for minor offences. These crimes do not, therefore, 
often exist in the official statistics from the beginning of the period, 
as they were seldom dealt with in the lower courts. 

The increase in drunkenness and petty violence clearly reflects 
this change. The drunkenness ordinance had been in existence since the 
1840's but was successively tightened and gained in importance as 
communities urbanised. Drunkenness was, in fact, punishable only if 
it took place on the road, street or other public place. The increased 
number of charges of drunkenness can almost be used as a measure of 
the degree of urbanisation of a community. Parallel to the charges of 
drunkenness, the petty violence also increased. In densely populated 
areas drunkenness and disorderliness were not tolerated, as they became 
more noticeable and disturbed the peace more. 

The tightening of control is also revealed in that the police force 
was transformed. The number of police increased and they became uni
formed. This happened in Sundsvall at the beginning of the 1870's. The 
expansion of the police force must reasonably have meant that more 
crimes were taken to court, especially in urban areas, where the police 
patrolled. 

It is quite clear that the great increase of minor crimes did not 
generally mean that communities became more rough and were »dis
organised». But, of course, there were a great many problems, as the 
change came about so rapidly. In some areas of the Sundsvall district 

163 



the population increased very rapidly and the lack of housing was 
acute. Communities were very mobile and the structure of the popula
tion changed. Industrial workers were often young, male seasonal 
workers, without families and also outside the informal social control 
which embraced the permanent residents in the area. As many of them 
soon left the area anyway, it did not matter very much how they be
haved. In their spare time workers gathered in streets and in pubs. The 
drinking of alcohol was very widespread. Some areas, therefore, became 
more disturbed. 

The authorities feared that criminality would increase. The new 
working class, mainly the »loose» workers, were furthermore regarded as 
a threat to the continuation of social order, particularly when the con
centration became as great as in the saw-mill districts. But society was 
not taken aback by this situation. Control was quickly adapted to meet 
the new demands which it was thought that the situation necessitated. 
The number of policemen was increased and the military forces were 
improved, inter alia by new weapons and ammunition. This was espe
cially evident during the great labour conflict of 1879. 

The increased number of rules affected everyone in the communi
ty, but the individuals and groups who were hardest hit can be found in 
the two provincial prisons. During the 30-year period studied, a total of 
almost 20,000 registrations occurred here. Behind this figure there were 
about 12,800 individuals. Many of them therefore spent several times in 
prison. 

At the beginning of the 1860's the prisoners were relatively few 
and had found themselves in prison due to some more serious crime, 
most frequently fo theft or more serious crimes of violence. In the 
1870's and 1880's the number of prisoners had trebled. The majority 
of the prisoners were now sitting off fines, i.e. they had been fined, but 
had had it converted into a prison sentence as they lacked the means to 
pay. 

Those who found themselves in prison were, as a rule, men. By 
trade they were usually workers, craftsmen or agricultural servants, and 
they belonged to the propertyless part of the population. As early as 
the beginning of the 1860's, workers and craftsmen together constitu
ted over half the prisoners and were thus greatly overrepresented in the 
prisons in relation to the population. The farming sector of the popu
lation was, on the other hand, greatly underrepresented. Only 12% of 
the prisoners were farmers or cottars. The latter were, of course, also 
propertyless but the social difference between farmers and cottars in 
Västernorrland was not very great. At the same time as registered crimi
nality increased, the proportion of workers amongst the prisoners rose 
more than expected. In the 1880's almost 2/3 of the prisoners were 
workers. One should, however, remember that our source, i.e. the 
Prison Register, exaggerates the proportion of workers amongst those 
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who were sentenced to prison. The less wealthy were, in fact, more 
often sentenced to prison for minor crimes, as they lacked the means 
of paying fines, and had them converted into prison sentences on bread 
and water. 

Control was aimed at mobile persons. This also emerges clearly 
when one studies the prisoners' birthplaces and places of registration. 
Over half of the prisoners were bom outside Västernorrland, and 44% 
were not even registered there. They were seasonal workers. Even as 
regards Vasternorrlanders they were most often arrested outside their 
own birthplaces. This indicates that the informal social control was 
important for people's disposition to commit crime. People behaved 
differently in anonymous situations, and parallels what we today can 
find in tourists' behaviour e.g. in the Canary Islands. At the same time 
one ought to bear in mind the fact that crimes were often committed 
in areas that had more organised law enforcement. If someone was 
taken in for drunkenness he, as a rule, ended up in court. In his birth
place it might have sufficed for his master or the parish assembly to 
issue a warning. The prisoner was, thus, often a stranger in the place 
where he was arrested for his crime. The court of Gudmundrå is a good 
example of the importance of informal control. Despite a relatively 
high degree of industrialisation, the registered criminality there was 
surprisingly low. The few crimes that occurred were as a rule commit
ted by local residents. The explanation for this is that working power 
was mainly recruited from the local population and did not consist of 
seasonal workers. This fact is even pointed out in contemporary 
sources, inter alia in the governor's official reports. 

Workers, craftsmen and agricultural workers usually found them
selves in prison for drunkenness, violence and disorderliness, theft and 
vagrancy. People from the very lowest levels of society, such as lodgers, 
paupers, ex-convicts and persons without a trade or an education were 
there due to crimes of theft and vagrancy. Those who were more 
wealthy, but still found themselves in this situation were usually there 
due to the illegal selling of alcohol, breaking the Rules of Court or un
paid fines. 

The above applies mainly to male prisoners. Only 8.5% of the 
prisoners were women. This proportion was somewhat larger at the 
beginning of the period and less during the industrial booms. Female 
prisoners came even more often than male from the very lowest levels 
of society. They were maidservants, lodgers, paupers, widows and 
prostitutes.They suffered from greater economic poverty than men in 
comparable situations. Female prisoners were seldom inmigrants, in 
any case not from over provincial borders. Whereas male prisoners 
were usually between 25-35 years, female prisoners had no marked 
»criminal age». The fact that the women had a worse social background 
can also be seen in that they were less able to read and write than the 
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male prisoners. 
The structure of women's crime also differed from that of the 

men. 
Drunkenness was very uncommon, as were crimes of violence. 

The female violence which did occur consisted of infanticide or aban
doning a newborn baby, a method used at that time to get rid of un
wanted children. Infanticides decreased during the period and, since 
many of these crimes were committed during hard years and crises, 
economic motives often lay behind them. Furthermore, infanticide 
often occurred in areas with strong informal social control, where it 
was considered as very shameful to have illegitimate children. Womens' 
crimes also consisted more often than mens' of theft, pilfering, and the 
illegal sale of alcohol. Moreover, they were relatively speaking more 
frequently arrested for vagrancy. 

As the proportion of criminality amongst women was so little, 
the woman's role probably meant that society's norms were felt more 
strongly. Neither did the social background the women lived in invite 
a change in these roles. There were, however, some exceptions. Widows, 
who constituted a relatively large proportion of the female prisoners, 
were probably such a group. They had a crime structure more similar 
to that of the men, with drunkenness, violence, and also illegal trading 
with spirits, as the most common causes for their prison sentences. But 
it was undoubtedly the fact of being a woman which most prevented 
crime. 

Groups which were especially vulnerable in 19th century society 
were, apart from the single poor women, also the very young and the 
old from the lower social classes. This can be seen clearly e.g. during 
the hard years and the economic crisis at the end of the 1870's, when 
the proportion of these groups amongst the prisoners increased. 

Society survived the transition from agrarian to industrial quite 
well, even if many individuals did not. What was so paradoxal about 
this period is that the crimes committed became less serious, but that 
more people found themselves in prison, and for lesser offences. Of the 
12,800 people who were in the provincial prisons, about one in four, 
or 3,000 people, had been convicted more than once. Altogether these 
were responsible for roughly half af all the crimes which warranted a 
prison sentence. Every recidivist had on an average three or four senten
ces. There were probably even more who relapsed into crime, but I 
have only had information about the people who committed crime in 
Västernorrland during the period studied. The reason I have studied 
recidivism is because I wanted to see if there was any special group of 
criminals in the province. Moreover, I wanted to trace what effect a 
prison sentence could have, not least because of the fact that more 
and more individuals were being affected by these. What happened to 
them after their prison sentence? 
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Who, then, was the recidivist? 
He was more often a man, a migrant, a worker, or unemployed 

than the prisoners for the first time sentenced. These factors get rein
forced over time. The first offence for the recidivist was usually 
drunkenness, larceny or vagrancy, less commonly crimes of violence, 
the breaking of military law or illegal sale of alcohol, i.e. crimes that 
were often committed by the wealthier in society. Those who were 
admitted into prison for the first time due to larceny, drunkenness or 
vagrancy had more recidivism than those who found themselves in 
prison for other reasons. They relapsed also during a longer period of 
time than other prisoners and often due to similar crimes. It was, how
ever, not uncommon that the same person had different types of crime 
on their criminal record. Above all, different combinations of both 
drunkenness, larceny and vagrancy occurred. One could say, people 
convicted of vagrancy constituted the outcasts of that time. They were 
unemployed and under the strict control of the authorities. No local 
council wanted to increase welfare support. If the person in question 
did not have work, he or she was sent back to his home parish, which 
had the final responsibility for him or her. Some were issued a warning 
and requested to obtain work within a certain time. If the person in 
question was an ex-convict he or she was sentenced to general labour. 

By examining the prisoners »criminal careers» I have found that 
ostracism was not unusual during the latter half of the 19th century. 
Moreover, it seems as though the number of people who were outcast 
rose with time. Those who went to prison for the first time between 
1861-75 due to drunkenness and larceny, often ended their criminal 
career by being arrested for vagrancy. Much of this was caused by 
alcohol. There were many whose only offence was drunkenness. After 
several years and a number of charges of drunkenness they were 
suddenly out of work and sentenced to general labour. They were often 
alcoholics. After release they found it even more difficult to find work 
and they returned to prison yet again because of drunkenness, which 
resulted in new sentences of forced labour. 

Those who were convicted of theft also ran the risk of becoming 
unemployed after their release. Apart from forced labour, larceny also 
led to the loss of one's »civil trust». People who stole were considered to 
be untrustworthy people. In this society full of shortages a hard senten
ce was passed for being caught committing theft. Many, therefore, even 
after their release, found it difficult to obtain work, and the result was 
that they soon relapsed into new crimes or were arrested for vagrancy 
and were convicted to forced labour. Many people's lives consisted 
primarily of alternate sentences of hard labour at Långholmen and 
forced labour at Borghamn. Furthermore, the risk of becoming an out
cast was greater the younger one was when first sentenced. One in three 
of those under 25 years of age the first time they were sentenced, 
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were later convicted of vagrancy. As the prisoners became younger 
during the 30-year period studied, ostracism increased. 

The aim of the introduction of prisons with cells was to solve the 
difficult conditions which prevailed in communal institutions. Public 
opinion towards punishment had also undergone a change and the aim 
was to try, at least officially, to educate the prisoners for a law-abiding 
life. These efforts were hardly successful. The prisons were full of 
people sitting off fines. This was not the group which had initially been 
intended. This became a very expensive way for society to inflict 
punishment — often fines. As regards the prisoners who spent long 
periods in prison, the ambition to educate them was not fulfilled either. 
This is clearly shown by the large number of recidivists. The prisons 
became places in which to stow away people with unsolvable problems. 
One rather reduced the possibilities for these people of creating for 
themselves a life which was socially acceptable. 

To summarize! The change from agrarian to industrial society, 
hardly led to a brutalisation of behaviour or to an increase in serious 
crimes. Society managed the transition well, and was highly mobilised 
to meet the change. It adapted to the new demands which existed in 
the new society full of strangers. New laws were created and the control 
of law enforcement was changed. It was thought, from the authorities 
point of view, that the threat to the social order came from the mobile 
labourforce and policing was primarily aimed at this group. It was also 
this group which felt the change most strongly. More people found 
themselves in prison, and more and younger people became outcasts. 

I have not been able to show which factors contributed to making 
these particular people outcasts, except that they were often men, 
workers, migrants and young when first sentenced to prison. A forth
coming investigation about the lives of several hundred prisoners from 
birth onwards can perhaps throw more light upon why these particular 
people became outcasts. 

During the course of my work I have hesitated many times. The 
causal connections are difficult to interpret and having to start from 
scratch with a variable does not make the task of explanation easier. I 
have also become more and more interested in woman's history. 
Women's lives, roles and norm formation are interesting, just by their 
absence, or at least weak representation, in prisons. The over 2,000 
women who exist in my material make it possible to study in the future 
this very interesting group, who differed so strikingly from other 
women by their deviating behaviour. 

The law and the whole system of sanctions is also an area which 
has been little studied. During the course of my work I have started to 
wonder why certain laws were created, who they were aimed at, and 
how the laws were applied. A law, no matter how well-meaning from 
the point of view of security, could in practise become completely 
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ineffective due to court procedure.1 It is, therefore, important to con
tinue studies about criminality and policing, preferably in more qualita
tive sources, such as trial reports, which bring us closer to the life of 
the individual and, in general, to try to find out how the system of 
sanctions worked in practice. 

1. My studies of the cases of the social welfare of illegitimate children in the 19th century 
p o in t in th is d ire c tio n. 

169 



KÄLLOR OCH LITTERATUR 

I Otryckta källor 

Statistiska Centralbyråns arkiv (SCB) 

Folkmängds tabeller 

Primärmaterial till folkräkningarna 

Härnösands landsarkiv (HLA) 

Fångvårdsanstaltens i Härnösand arkiv: 

fångrullor 

Fängelsepastorns vid Fångvårdsanstalten i Härnösand arkiv: 

kyrkböcker 

Fångvårdsanstaltens i Sundsvall arkiv (kronohäktet): 

fångrullor 

Kyrkoarkiv : 

husförhörslängder 

II Tryckta källor 

Bidrag till Sveriges officiella statistik (BiSOS) 

Serie A. Befolkningsstatistik 

Serie B. Rättsväsendet 

Serie D. Fabriker och hantverk 

Serie G. Fångvården 

Serie H. Kungl. Maj:ts Befallningshafvandens femårsberättelser 

Bihang till Riks-Ståndens Protocoll 

Emigrationsutredningen. Betänkande. Stockholm 1913. 

Samling af författningar och föreskrifter rörande svenska fångvården. 

Utg. af J. H. Nilsson. Stockholm 1892. 

Sveriges rikes lag, gillad och antagen på riksdagen år 1734. Utg. af Lundequist. 

Stockholm 1861-90. 

III Bearbetningar 

Agge, I., Straffrättens allmänna del. Föreläsningar. Stockholm 1967. 

Ahnlund, N., Carlgren, W., Härnösand. Stockholm 1923. 

Allardt, E., Social desorganisation. Sociala avvikelser och social kontroll. 

Red. J. Israel. Uppsala 1968. 

Anners, E., Humanitet och rationalism. Studier i upplysningstidens strafflags

reformer - särskilt med hänsyn till Gustav III reformlagstiftning. 

Lund 1965. 

Svensk straffrättshistoria. Några huvudlinjer. Del 1. Stockholm 1973. 

170 



Anttila, I., Törnudd, P., Kriminologi i kriminalpolitiskt perspektiv. Stockholm 

1973. 

Berggren, H., Nilsson, G.B., Liberal socialpolitik 1853-1884. Två studier. 

Stockholm 1965. 

Björklund, J., Strejk - förhandling - avtal. Facklig aktivitet, arbets- och lev

nadsvillkor bland sågverksarbetare i Västernorrland 1875-1914. Umeå 

studies in economic history. 1. Umeå 1976. 

Björnfot, B., Sjöberg, M., Ensamma med skammen. Barnamörderskor i Västernorr

lands län 1861-90. Historisk tidskrift 3:1980. 

Brun-Gulbrandsen, S., Kj0nsrolle og ungdomskriminalitet. Oslo 1958. 

Castan, N. & Y., Recours, besoins et sens de la justice devant L'institution 

judiciaire Française au 18ème Siecle. Opubl. rapport vid ett krimi-

nologiskt möte i Amsterdam 16-18 maj 1977. 

Chevalier, L., Laboring Classes and Dangerous Classes in Paris During the First 

Half of the Nineteenth Century. New York 1973. 

Christie, N., Hvor tett et samfunn? Oslo 1975. 

Clinard, M. B., The process of Urbanization and Criminal Behavior. American 

Journal of Sociology, 48:1942. 

A Cross-Cultural Replication of the Relation of Urbanism to Criminal 

Behavior. American Sociological Review, 25:1960. 

Cloward, F., Ohlin, L.E., Delinquency and Opportunity. A Theory of Delinquent 

Gangs. New York I960. 

Dahlström, E., Normer, avvikelser och social kontroll. Red. J. Israel. Uppsala 

1968. 

De Geer, E., Wester, H., Utrikesresor, arbetsvandringar och flyttningar i Fin

land och Vasa län 1861-90. Österbotten 1975. Skrifter utg. av Svensk

österbottniska samfundet. Vasa 1975. 

Edberg, L., Svärd, H., Polismännens fackliga verksamhet. Polisväsendets uppkomst 

och utveckling samt polispersonalens fackliga arbete och organisatio

ner. Minnesskrift utgiven av Svenska polisförbundet vid jubileumskon

gressen i Göteborg den 12-15 juni 1963. Stockholm 1963. 

Eriksson, T., Kriminalvård. Idéer och experiment. Stockholm 1967. 

Foucault, M., Overvågning og straff. Köpenhamn 1977. 

Freudenthal, W. E., Livet på ett norrländskt sågverk decennierna före sekelskif

tet. Söderhamn 1938. 

Frykman, J., Horan i bondesamhället. Lund 1977. 

Fällström, A.-M., Konjunktur och kriminalitet. Studier i Göteborgs sociala his

toria 1800-1840. Uddevalla 1974. 

Gatrell, V. A. C., Hadden, T. B., Criminal statistic and their interpretation. 

Nineteenth-century society. Ed. E. A. Wrigley. London 1972. 

Gibbons, D. C., Delinquent Behavior. New Jersey 1970. 

Graff, H., Pauperism, Micery and Vice: Illiteracy and Criminality in the Nine

teenth Century. Journal of Social History 2:1977. 

171 



Gustafsson, B., Socialdemokratien och kyrkan 1881-1890. Stockholm 1953. 

Gustafsson, U., Industrialismens storstad: studier rörande Stockholms sociala, 

ekonomiska och demografiska struktur 1860-1890. Monografier utg. av 

Stockholms kommunförvaltning 37. Stockholm 1976. 

Hassler, Å., Förfarandet i brottmål före domsförhandling. I positiv rätt och de 

lege ferenda. Lund 1923. 

Haugaard Jensen, J., Hansen, E., Voss, L., Sociale studier. Kriminalitet, pro

stitution og fattigdom i Århus ca 1870-1906. Aarhus 1975. 

Hedlund-Nyström, T., Svenska kriser och internationella konjunkturer. En studie 

av det ekonomiska läget i Sverige under 1850- och 1860-talen med sär

skild hänsyn till de internationella konjunkturerna. Lund 1970. 

Helgesson, V., Kontroll av underklassen. Försvarslöshetsfrågan 1825-1853. Ideo

logi och Socialpolitik i 1800-talets Sverige. Studia Historica Upsa-

liensia 103. Uppsala 1978. 

Hellspong, M., Löfgren 0., Land och stad. Svenska samhällstyper och livsformer 

från medeltid till nutid. Lund 1972. 

Hirschi, T., Causes of Delinquency. California 1969. 

Historieforskning på nya vägar. Studier tillägnade Sten Carlsson 14.12.1977. 

Red. L.-G. Tedebrand. Lund 1977. 

Hjulström, F., Näringslivet. En bok om Medelpad. Utg. av Sundsvalls sparbank. 

Sundsvall 1950. 

Hjulström, F., Arpi, G., Lövgren, E., Sundsvallsdistriktet 1850-1950. Geogra

phica. Skrifter från Uppsala universitets Geografiska inst., nr 26. 

Uppsala 1955. 

Hollter, H., Kj0nsroller og sosial struktur. Kvinnors liv och arbete. Red. K 

Westman-Berg. Stockholm 1962. 

Hurwitz, S., Christiansen, K. 0., Kriminologi II. Köpenhamn 1971. 

Hiibinette, M. , Lyxell, K., Sjöberg, S., Konjunkturernas inverkan på tillgrepps

brott 1857-90. Opubl. uppsats. Inst. för historia, Umeå universitet 

1975. 

Isaksson, 0., Bystämma och bystadga. Organisationsformer i övre Norrlands kust

byar. Om samspelet mellan lokal tradition och central påverkan. Skyt-

teanska samfundets handlingar 5. Umeå 1967. 

Jansson, C. G., Kriminalsociologiska teorier. Sociala avvikelser och social kon

troll. Red. Joachim Israel. Uppsala 1968. 

Johansson, E., Litteracy studies in Sweden: some examples. Litteracy and society 

in a historical perspective - a conference report. Educational re

ports. Umeå nr 2. 1973. (Stencil) 

Läskunnighet och samhällsförändring. Forskning och utbildning 1975. 

Knutsson, J., Kvinnobrottslighet. Kvinnan i kriminalstatistiken 1857-1975. 

Opubl. uppsats. Kriminalvetenskapliga inst. Stockholms universitet 

1978. 

172 



Kriström, G., Fångarna och deras bildningsgrad 1865-1878. Officiell statistik 

mot individdata från Härnösands länscellfängelse. Opubl. uppsats. 

Pedagogiska inst. Umeå universitet 1975. 

Kühlhorn, E., De sociala problemen ökar. BRÅ-apropo 1:1978. 

Kälvemark, A.-S., Att vänta barn när man gifter sig. Föräktenskapliga förbindel

ser och giftermålsmönster i 1800-talets Sverige. Historisk tidskrift 

2:1977. 

Hotet mot familjen. Den ogifta modern i Sverige i historiskt perspek

tiv. Historisk tidskrift 1:1978. 

Larsson, T., Väckelsen och Sundsvallsstrejken. Motala 1972. 

Lenman, B., Parker, G., The State, the Community and the Criminal Law in Europe, 

c. 1250 - c. 1850. Opubl. uppsats. St, Salvator's College. University 

of St. Andrews 1979. 

Lundqvist, S., Folkrörelserna i det svenska samhället 1850-1920. Studia Histori-

ca Upsaliensia 85. Uppsala 1977. 

Merton, R. K., Social Structure and Anomie. The Sociology of Crime and Delin

quency. Ed. Wolfgang, M., Savitz, L., Johnston, N., New York 1962. 

Monkkonen, E.H., The Dangerous Class. Crime and Poverty in Columbus, Ohio, 1865-

1885. Cambridge 1975. 

M0glestue, I., Kriminalitet og sosial bakgrunn. Oslo 1962. 

Kriminalitet, årskull og ekonomisk vekst. Artikler fra Statistisk 

Sentralbyrå 12. Oslo 1965. 

Nilsson, J. E., Sundsvalls historia. Del V. Tiden 1862-1888. Sundsvall 1943. 

Nineteenth-century society. Ed. E. A. Wrigley. London 1972. 

Norberg, A., Mantalslängder - husförhörslängder. En källkritisk studie. Opubl. 

uppsats. Hist. inst. Uppsala universitet 1975. 

Från Värmland till Västernorrland - Ett alternativ till emigration. 

Opubl. uppsats. Hist. inst. Uppsala universitet 1978. 

Sundsvallsstrejken 1979 - ett startskott för den stora Amerikautvand

ringen. Historisk tidskrift 3:1978. 

Med betyget i fickan. Den svenska kyrkobokföringen under industrialis

mens genombrottsskede. Kyrkohistorisk Årsskrift 1979. 

Norberg, A., Åkerman, S., Migration and the Building of Families. Aristocrats, 

Farmers and Proletarians. Essays in Swedish Demographic History. Stu

dia Historica Upsaliensia 47. Uppsala 1973. 

Norman, H., Den norrländska träindustrin och utvandringen. Historisk tidskrift 

2:1973. 

Från Bergslagen till Nordamerika. Studier i migrationsmönster, social 

rörlighet och demografisk struktur med utgångspunkt från Örebro län 

1851-1915. Studia Historica Upsaliensia 62. Uppsala 1974. 

Det tidiga industrisamhället. Historisk tidskrift 1:1978. 

Olsson, R., Norrländskt sågverksliv under ett sekel. Sundsvall 1949. 

173 



Persson, B., Att vara ogift mor pa 1800-talet. Könsdiskriminering förr och nu. 

Litteratursociologiska och historiska studier. Utg. K. Westman Berg. 

1972. 

Petersson, B., Bötfällda brottslingar. En studie i saköreslängder och flngrullor. 

Opubl. uppsats. Inst. för historia, Umei universitet 1976. 

Petersson, B., Sjöberg, M., Crime and Social Transformation: from an Agrarian to 

an Industrial Society 1861-90. Projekt-PM. Inst, för historia, Umeå 

universitet 1979. 

Philips, D., Crime and Authority in Victorian England. The Black country 1835-

60. London 1977. 

Pleijel, H., Husandakt - husaga - husförhör och andra folklivsstudier. Stockholm 

1965. 

Pollak, 0., Kvinnan som brottsling. Uppsala 1953. 

Rolén, M., Skogsbygd i omvandlig. Studier kring befolkningsutveckling, omflytt

ning och social rörlighet i Revsunds tingslag 1820-1977. Studia Histo-

rica Upsaliensia 107. Uppsala 1979. 

Rondahl, B., Emigration, folkomflyttning och säsongarbete i ett sagverksdistrikt 

i södra Hälsingland 1865-1914. Söderala kommun med särskild hänsyn 

till Ljusne industrisamhälle. Studia Historica Upsaliensia 40. Uppsala 

1972. 

Rosander, G., Herrarbete. Dalfolkets säsongvisa arbetsvandringar i jämförande be

lysning. Uppsala 1967. 

Rudstedt, G., Langholmen. Stockholm 1962. 

Sellin, T., The Conflict of Conduct Norms. The Sociology of Crime and Delinquen

cy. Ed. Wolfgang, M., Savitz, L., Johnston, N., New York 1962. 

Sellin, T., Wolfgang, M. E., The Measurement of Delinquency. New York 1964. 

Sperlings, S., Crimes of Violence in Stockholm during the Last years of the 

18th Century. Opubl. uppsats. Hist. inst. Stockholms universitet 

1976. 

Sociala avvikelser och social kontroll. Red. Joachim Israel. Uppsala 1968. 

The Sociology of Crime and Delinquency. Ed. Wolfgang, M., Savitz, L., Johnston, 

N., New York 1962. 

Soman, A., Deviance and Criminal Justice in Western Europe, 1300-1800. In Search 

of a Method. Opubl. rapport vid möte vid la Maison des Sciences de 

l'Homme. Paris, febr. 1978. 

Strahl, I., Den svenska kriminalpolitiken. Stockholm 1967. 

Sundin, J., Theft and Penury in Sweden 1830-1920. Scandinavian J. of History 

1:1976. 

Historisk analys av brottslighet. Historieforskningen pa nya vägar. 

Studier tillägnade Sten Carlsson 14.12.1977. Lund 1977. 

174 



Control, punishment and reconciliation. A case study of parish justice 

in Sweden before 1850. Manuskript för pubi. Demografiska databasen, 

Umeå universitet 1980. 

Sutherland, E., Cressey, D. , Principles of Criminology. Chicago I960. 

Sveri, K., Brottslighet och samhällsstruktur. Festskrift till Ivar Agge. Stock

holm 1970. 

Sågverksminnen. Red. Mats Rehnberg. Nordiska museet 1948. 

Taylor, J., Walton, P., Young, J., The New Criminology: for a Social Theory of 

Deviance. London 1973. 

Tedebrand, L.-G., Västernorrland och Nordamerika 1875-1913. Utvandring och åter-

invandring. Studia Historica Upsaliensia 42. Uppsala 1972. 

Demografisk stabilitet och förändring under det industriella genom

brottet. Historieforskning på nya vägar. Studier tillägnade Sten 

Carlsson 14.12.1977. Lund 1977. 

Tobias, J. J., Crime and Industrial Society in the Nineteenth Century. London 

1967. 

Vejbrink, M., Familjen Bergfors. En inledning till en pilotstudie i intra- och 

intergenerationell kriminalitet samt social mobilitet eller en studie 

i socialt armod, utslagning och - förhoppningsvis - framsteg eller en 

helt dokumentär roman? En opubl. uppsats. Inst. för historia, Umeå 

universitet 1978. 

Wester, H., Innovationer i befolkningsrörligheten utgående från Petalax socken 

i Österbotten. Studia Historica Upsaliensia 93. Uppsala 1977. 

Widell, L., Bidrag till svensk kriminalstatistik. Statistisk tidskrift 1904. 

Wieselgren, S., Sveriges fängelser och fångvård. Stockholm 1895. 

Wik, H., Norrlands export 1871-1937. Uppsala 1941. Norra Sveriges sågverksin

dustri från 1800-talets mitt fram till 1937. Skrifter från Uppsala 

universitets Geografiska institution 21. Stockholm 1950. 

Västernorrland. Ett sekel 1862-1962. Del 1. Red. H. Wik. Stockholm 1962. 

Ylikangas, H., Puukkojunkkarien eteenmarssi. Keuruu 1976. 

Zehr, H., Crime and Development of Modern Society. New Jersey 1976. 

Åberg, J., Folkrörelse - mobilisering eller kontroll. Studier i historisk meto

de 13. Oslo 1978. 

Åslund, D., Beskrifning över Westernorrlands län. Härnösand 1878. 

175 



TABELL B 1. Folkmängd, antalet brott och förseelser samt antalet sakfällda 
vid allmänna domstolar i Västernorrlands län 1861-1890. Brott och 
förseelser för vilka personer blivit sakfällda i Sverige 1861-1890. 
Absoluta tal och per 10 000 invånare. 

Västernorrlands Län Sverige 
År Folkmängd Brott o förseelser Sakfällda Sakfällda 

31/12 Tot Per 10'inv. Tot Per 10'inv Tot Per 10' inv 

1861 119141 1333 109 898 35 42413 108,3 
1862 121274 1044 88 1213 100 38965 98,3 
1863 122897 1116 91 1053 86 40402 100,4 
1864 124903 1084 87 898 72 39336 96,6 
1865 127524 914 72 826 65 34050 82,8 

1866 129647 769 59 718 55 37512 90,2 
1867 130885 847 65 776 59 33221 79,2 
1868 131019 1104 84 1044 80 35660 85,5 
1869 132658 1237 93 1146 86 35625 85,7 
1870 134598 1397 104 1425 106 34025 81,6 

1871 136939 1544 113 1530 112 37631 89,5 
1872 140168 1975 141 1982 141 39210 92,2 
1873 143614 2596 181 2414 168 44397 103,3 
1874 147212 3223 218 2877 195 50556 116,4 
1875 150234 3499 233 3092 206 55352 126,3 

1876 154073 3526 229 3127 203 61287 138,4 
1877 158134 2880 182 2419 153 61138 136,3 
1878 162514 3564 219 3074 189 57209 126,2 
1879 166220 3856 232 3529 212 60818 132,8 
1880 169195 3546 210 3195 188 61417 134,5 

1881 171662 4021 234 3720 217 63305 138,5 
1882 174750 4598 263 4279 245 64427 140,9 
1883 177925 3903 219 3582 201 60942 132,4 
1884 181808 2991 165 2864 157 58591 126,2 
1885 184884 3175 172 3142 170 56809 121,3 

1886 189430 3400 180 3128 165 61294 129,9 
1887 193868 3972 205 3702 191 60759 128,3 
1888 197714 3651 185 3418 173 59884 126,1 
1889 203823 5192 255 4857 238 63022 132,0 
1890 208763 4755 228 4520 217 67812 141,7 

Källa: BiSOS. A. Befolkningsstatistik, B. Rättsväsendet. 1861 - 90. 
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TABELL B 2. Fingpopulationen i Västernorrlands län 1861-90: Totala antalet 
inskrivningar, därav bötesavsittare i absoluta tal och i procent 
av samtliga sakfällda i länet. Dömda fångar: totalt och därav 
dömda för grövre brott och lösdriveri. Antalet enskilda individer 
årligen. 

Antalet Därav Bötesav Dömda fångar Ant. en
Är inskrivn antalet sittare Tot Grövre Dömda skilda 

i fängel bötes i % av brott lösdri- individer 
se avsittare sakfällda 

för brott 
(Tab Bl) 

vare i fängel
serna 

1861 174 85 6,4 151 65 1 155 
1862 140 49 4,7 121 70 2 132 
1863 171 50 4,5 140 88 2 149 
1864 203 93 8,6 177 79 5 183 
1865 194 69 7,5 143 72 2 170 
1866 288 151 19,6 242 82 9 270 
1867 344 145 17,1 258 111 2 316 
1868 405 189 17,1 328 138 1 370 
1869 445 238 19,4 370 127 5 392 
1870 514 258 18,5 392 128 6 426 
1871 374 188 12,2 277 88 1 337 
1872 485 284 14,4 386 97 5 392 
1873 551 332 12,9 455 116 7 421 
1874 908 358 11,1 811 441 12 731 
1875 687 390 11,1 562 151 21 531 
1876 671 400 11,3 533 115 18 527 
1877 585 305 10,6 460 139 16 497 
1878 891 574 16,1 708 116 18 657 
1879 1001 584 15,1 762 166 12 761 
1880 919 528 14,9 675 139 8 712 
1881 968 585 14,5 739 144 10 703 
1882 1088 669 14,5 856 176 11 784 
1883 799 506 13,0 635 122 7 614 
1884 754 413 13,8 581 159 9 606 
1885 661 358 11,3 487 120 9 539 
1886 673 389 11,4 545 125 31 526 
1887 804 469 11,8 677 150 48 675 
1888 1194 847 23,2 1046 153 46 926 
1889 1367 1024 19,7 1212 146 42 945 
1890 1327 986 20,7 1192 154 52 934 

Tot. 19585 11516 100,0 15921 3977 418 -

Källa: Fångrullor 1861 - 90, HLA. 

177 



TABELL B 3. Antalet brott och förseelser för vilka personer blivit sakfällda i 
underdomstolarna i Västernorrlands län 1861-90. Absoluta tal och 
per 10 000 invånare. 

Tingslag Sakfällda i absoluta tal Sakfällda per 10 000 invånare 
1861 1865 1869 1875 1880 1885 1890 1861 1865 1869 1875 1880 1885 1890 

Torp 19 23 76 161 252 114 119 22 24 75 142 195 84 80 

Tuna 14 19 57 81 78 72 98 20 24 70 87 77 70 87 

Selånger 29 5 29 36 25 18 66 89 14 85 100 65 44 142 

Skön 50 13 38 88 118 163 299 126 24 57 94 95 101 140 

Ljustorp 11 4 32 41 38 59 43 20 7 58 67 60 85 57 

Indal 19 14 57 35 28 38 65 39 27 107 62 47 61 100 

Njurunda 48 2 24 85 79 83 110 157 6 67 195 142 128 149 

Ramsele 50 32 39 103 196 187 164 73 40 44 103 170 226 179 

Sollefteå 53 18 42 89 254 380 383 53 17 37 71 180 246 219 

Boteå 54 27 40 70 123 184 114 76 35 51 84 130 178 100 

Gudmundrå 4 3 5 25 57 85 62 10 7 10 47 87 114 71 

Säbrå 35 34 21 71 65 114 196 51 46 28 91 75 127 207 

Nora 20 6 14 21 68 54 40 42 12 27 38 114 80 53 

Nä t ra 26 37 17 61 49 34 150 25 33 14 49 37 24 98 

Själevad 25 37 13 18 58 72 394 36 48 16 21 61 69 333 

Arnäs 25 17 27 18 56 27 141 85 17 28 17 49 22 107 

Nordingrå 23 27 8 21 21 32 22 35 40 16 31 30 44 30 

Härnösand 199 203 237 548 416 408 648 614 606 639 1151 775 749 1119 

Sundsvall 629 393 460 1927 1565 1051 1641 1419 738 718 2504 1717 1023 1241 

Länet 1333 914 1236 3499 3546 3175 4755 114 72 93 233 210 172 228 

Källa: BiSOS, A. Befolkningsstatistik, B. Rättsväsendet 1861 - 90. 
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TABELL B 4. Antalet brott som medförde inskrivning i fängelse i Västernorr
lands län 1861-90 fördelade efter tingslag. Absoluta tal och per 
10 000 invånare. 

Tingslag Absoluta 
1861 1865 

tal 
1869 1875 1880 1885 1890 

Per 
1861 

10 000 
1865 

invånare 
1869 1875 1880 1885 1890 

N j ii runda 1 2 4 12 19 19 24 3 6 11 28 34 29 33 

Tuna 2 6 8 12 8 10 21 3 8 10 13 8 10 19 

Torp 4 6 6 9 32 17 19 5 6 6 8 25 13 13 

Selinger 1 - 7 4 3 5 9 3 - 21 11 8 12 19 

Indal 5 1 5 2 3 3 10 10 2 10 4 5 5 15 

Skön 1 7 4 9 18 22 44 3 13 6 10 15 14 21 

Lj usto rp 4 4 10 6 10 6 22 7 7 18 10 16 9 29 

Säbrå 4 - 14 8 18 15 25 6 - 19 10 21 17 26 

Gudmundra 1 - 2 3 12 17 14 3 - 4 6 18 23 16 

Bot eå 6 7 12 5 9 18 24 8 9 15 6 10 17 21 

Nora 2 3 7 2 7 - 6 4 6 14 4 12 - 8 

Sollefteå 3 7 28 25 39 39 43 3 6 25 20 28 25 25 

Ramsel e 3 5 32 23 31 28 20 4 6 37 23 27 34 22 

Nordingrå 2 3 3 4 8 3 3 3 4 5 6 11 4 4 

Nät ra 3 - 15 6 12 5 9 3 - 13 5 9 4 6 

Sj älevad 5 4 9 7 10 7 24 7 5 11 8 11 7 20 

Arnäs 3 4 15 1 2 2 8 3 4 15 1 2 2 6 

Härnösand 32 18 24 33 60 47 60 99 54 65 69 112 86 104 

Sundsval1 72 84 161 394 370 216 745 163 158 251 512 406 210 564 

Länet 154 161 366 565 671 479 1130 13 13 28 38 40 26 54 

Källa: BiSOS. A. Befolkningsstatistik 1861 - 90, Fångrullor 1861 - 90, HLA. 
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TABELL B 5. Antalet grövre brott som medförde inskrivning i fängelse (ej 
bötesavsittare) i Västernorrlands län 1861-90, fördelade efter 
tingslag. Absoluta tal och per 10 000 invånare. 

Tingslag Absoluta tal Per 10 000 invånare Tingslag 
1861 1865 1869 1875 1880 1885 1890 1861 1865 1869 1875 1880 1885 1890 

Njurunda - - 2 2 7 4 3 - - 6 5 13 6 4 

Tuna 1 2 4 6 5 4 4 1 3 5 6 5 4 4 

Torp 3 1 1 3 8 3 8 3 1 1 3 6 2 5 

Selånger 1 - 3 4 1 1 3 3 - 9 11 2 2 7 

Indal 2 1 3 1 3 1 - 4 2 6 2 5 2 -

Skön 1 3 4 8 9 10 15 3 6 6 9 7 6 7 

Ljustorp 1 4 3 4 3 6 6 2 7 5 7 5 9 8 

Säbra 1 - 7 6 6 3 6 1 - 9 8 7 3 6 

Gudmundrå - - 2 - 4 - 3 - - 4 - 6 - 3 

Botea 2 5 4 2 2 6 8 3 7 5 2 5 6 7 

Nora 2 - 3 2 1 - 2 4 - 6 4 2 - 3 

Sollefteå 2 6 11 15 10 10 4 2 5 10 12 7 6 2 

Ramsele 2 3 5 14 2 3 1 3 4 6 14 2 4 1 

Nordingra - 2 1 4 2 - 1 - 3 1 6 3 - 1 

Nätra - - 5 3 2 3 6 - - 4 2 2 2 4 

Själevad 3 1 5 3 1 3 2 4 1 6 3 1 3 2 

Ar nä s 1 2 7 1 1 - - 1 2 7 1 1 - -

Härnösand 19 11 9 9 15 12 21 59 33 24 19 28 22 36 

Sundsvall 21 29 47 60 47 43 49 47 54 73 78 52 42 37 

Länet 62 70 126 147 129 112 142 5 6 10 10 8 6 7 

Källa: BiSOS. A. Befolkningsstatistik 1861 - 90, Fångrullor 1861 - 90, HLA. 
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TABELL B 6. Antalet inskrivningar i Västernorrlands fängelser 1861-90, för
delade efter huvudbrottet. Absoluta tal, kolumnprocent. Samtliga 
brott årligen per 10 000 invånare. 
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Per 
10 000 
invånare 

1861 31 42 7 2 8 4 36 3 2 19 13 7 174 14,6 
62 23 47 8 3 10 3 20 1 1 6 14 4 140 11,5 
63 41 64 14 1 9 - 14 - - 4 21 3 171 13,9 
64 58 43 12 4 10 2 34 3 2 9 23 3 203 16,3 
65 36 52 10 5 3 2 47 4 - - 29 6 194 15,2 
66 50 80 6 8 12 3 78 3 7 - 34 7 288 22,2 
67 39 95 16 22 24 3 62 1 5 - 66 11 344 26,3 
68 32 116 16 32 38 9 72 3 4 1 56 26 405 30,9 
69 68 99 11 37 28 7 96 1 18 - 58 22 445 33,5 
70 60 104 5 30 56 4 109 4 5 - 102 35 514 38,2 
71 44 75 10 18 57 2 73 3 8 - 71 13 374 27,3 
72 85 75 9 22 37 4 157 2 8 - 69 17 485 34,6 
73 88 78 7 13 26 5 216 3 35 - 59 21 551 38,4 
74 103 70 5 8 25 1 258 4 353 - 70 11 908 61,7 
75 157 91 13 13 19 4 256 4 9 - 111 10 687 45,7 
76 144 75 9 17 31 4 250 2 12 - 108 19 671 43,6 
77 122 84 13 25 36 5 179 2 21 - 91 7 585 37,0 
78 139 87 12 27 39 12 374 9 19 - 157 16 891 54,8 
79 183 105 26 71 72 8 314 3 11 1 190 17 1001 60,2 
80 148 114 20 73 58 12 254 4 21 2 203 10 919 54,3 
81 156 121 25 39 50 9 340 7 35 - 170 16 968 56,4 
82 141 142 23 34 58 7 451 7 25 - 182 18 1088 62,3 
83 136 97 15 58 69 5 260 4 34 - 103 18 799 44,9 
84 116 95 27 37 76 17 222 3 10 2 138 11 754 41,5 
85 89 98 23 32 84 10 151 6 25 - 130 13 661 35,8 
86 124 77 14 39 59 22 194 4 22 - 103 15 673 35,5 
87 127 95 20 44 67 23 234 2 52 1 122 17 804 41,5 
88 180 135 25 47 104 25 456 2 66 3 120 31 1194 60,4 
89 180 141 26 45 61 25 680 5 61 1 117 25 1367 67,1 
90 234 138 24 56 64 25 601 4 55 - 112 14 1327 63,6 

Tot. 3134 2735 451 862 1290 262 6489 103 926 49 2842 443 18585 

% 16,0 14,0 2,3 4,4 6,6 1,3 33,1 0,5 4,7 0,3 14,5 2,3 100,0 

Källa: Fångrullor 1861 - 90, HLA. 
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TABELL B 7. Sakfällda brott fördelade efter brottstyp enligt fingrullor i Väster
norrlands län 1861-90. Absoluta tal, kolumnprocent. Samtliga brott 
årligen per 10 000 invånare. 

P P w 
P P ÖJO 
O O •H 
u C/3 5-1 !-l •p 

rQ H • u & M p P 
p w :o r—1 p W o * H P 
p Qi P <-H O <u P +J 5-1 u o 
o OH 5-1 <U U xi aj O rQ <u u 
5-1 <U aj P P ÖJO O o •H S w > rQ 
& U 00 4-> •H 5-1 5-1 OJO p •H P 

W OC :aj 3 r—1 rH CQ OJ 4-> Ö CD 5-1 03 rH 
X3 r—1 u w aj > nj > r—l rH •P <U T3 5-j 03 
r—i I—1 5  ̂ 4-> O <D r—1 O 00 W X3 P 

OCQ 'H <u :o -H I—1 > 4-> >> aj 5-1 CQ :o Ö O 
> H « > O ERS P CO PQ rH 00 I—ì < H 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1 2 .  

Per 
10 000 
invånare 

1861 29 36 6 2 8 4 36 1 2 19 1 7 151 17,7 
62 21 42 8 3 10 3 20 1 1 6 2 4 121 10,0 
63 38 58 13 1 9 0 14 0 0 4 2 1 140 11,4 
64 58 38 9 4 10 2 34 3 2 9 5 3 177 14,2 
65 26 40 10 5 3 1 47 4 0 0 2 5 143 11,2 
66 42 69 5 8 12 3 78 3 6 0 9 7 242 18,7 
67 30 87 14 22 24 3 62 0 5 0 2 9 258 19,7 
68 31 105 14 32 37 8 71 2 4 1 1 22 328 25,0 
69 60 90 11 37 27 7 96 1 18 0 5 18 370 27,9 
70 51 98 5 30 56 3 109 4 4 0 6 26 392 29,1 
71 38 64 8 18 56 2 73 1 7 0 1 9 277 20,2 
72 68 61 9 22 36 4 156 2 8 0 5 15 386 27,5 
73 82 62 7 13 26 5 216 3 17 0 7 17 455 31,7 
74 90 53 5 8 25 1 258 3 346 0 12 10 811 55,1 
75 138 81 12 13 19 4 255 4 7 0 21 8 562 37,4 
76 122 64 8 17 30 4 248 1 4 0 18 17 533 34,6 
77 100 75 8 25 35 4 178 2 10 0 16 7 460 29,1 
78 128 68 11 27 39 11 373 7 10 0 18 16 708 43,6 
79 161 76 23 71 72 8 313 2 9 1 12 14 762 45,8 
80 135 87 15 73 58 10 254 3 20 2 8 10 675 39,9 
81 130 93 19 39 50 7 339 6 30 0 10 16 739 43,0 
82 125 116 15 34 57 7 449 7 20 0 11 15 856 49,0 
83 106 77 8 58 69 3 258 3 30 0 7 16 635 35,7 
84 98 79 23 37 75 16 222 1 8 2 9 11 581 32,0 
85 70 78 20 32 84 9 151 3 19 0 9 12 487 26,3 
86 99 62 9 39 59 21 193 3 17 0 31 12 545 28,8 
87 109 75 17 43 67 20 234 1 47 1 48 15 677 34,9 
88 154 106 17 47 104 23 45 1 62 3 46 27 1046 52,9 
89 148 109 22 45 61 24 680 3 52 1 42 25 1212 59,5 
90 207 107 18 56 59 25 600 3 51 0 52 14 1192 57,1 

Tot. 2694 2256 369 861 1277 242 6473 78 816 49 418 388 15921 

% 16,9 14,2 2,3 5,4 8,0 1,5 40,7 0,5 5,1 0,3 2,6 2,4 100,0 

Källa: Fångrullor 1861 - 90, HLA. 
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TABELL B 8. Sakfällda grövre brott fördelade efter brottstyp enligt fångrullor 
i Västernorrlands län 1861-90. Absoluta tal, kolumnprocent. Samt
liga brott årligen per 10 000 invånare. 

p P c/3 
p P 00 
O O * H 
S-i c/3 5-1 +j 

rû V-l • cj rO M -P 

P co :o h P oo o * rH +j 

P QA •r-t P m o CJ P P 5-1 o 
O ÇU 5-1 0J cj CJ O rQ CJ 5-1 

CJ CJ P -P 00 o o * h X3 s W > 
P -q Ö0 P OJ •H M u 5-< ö0 4-> •h P 

VI öO :co d rH rH co CJ • H •P tì co v-l co 
T3 r-H u ca OJ > cO > r—1 rH P Cl) jQ X) 5-1 co 

r—H -a M 4-i O CU i—1 X3 O 00 rû w X3 P 
oo3 * H CJ :o •H rH > p >* OJ M co co :o Ö O 
!> E-H pq > O co 3 CO M r—1 OQ h-1 < H 

År 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Per 
10 000 
invånare 

1861 15 35 4 0 0 2 1 0 1 1 1 6 66 5,5 
62 15 40 7 1 1 2 1 0 1 0 1 2 71 5,9 
63 24 51 10 1 2 0 0 0 0 0 1 0 89 7,2 
64 33 33 5 3 0 1 1 2 1 0 1 0 80 6,4 
65 22 35 10 0 0 1 0 3 0 0 1 74 5,8 
66 20 54 4 0 0 0 0 2 1 0 7 1 89 6,9 
67 18 78 12 0 0 0 0 0 0 0 1 3 112 8,6 
68 14 99 11 0 1 3 2 0 0 0 1 8 139 10,6 
69 40 76 9 0 0 0 0 0 0 0 5 2 132 10,0 
70 29 82 4 0 0 2 2 1 0 0 5 8 133 9,9 
71 16 56 8 0 0 1 3 1 2 0 1 1 89 6,5 
72 28 51 3 0 1 2 3 2 0 0 4 7 101 7,2 
73 36 54 3 0 0 0 1 2 13 0 6 7 122 8,5 
74 37 48 5 0 0 0 5 1 342 0 10 3 451 30,6 
75 61 65 10 1 0 2 1 2 4 0 19 5 170 11,3 
76 52 52 6 0 0 1 0 0 1 0 16 3 131 8,5 
77 55 66 7 0 0 2 1 1 4 0 15 3 154 9,7 
78 32 62 6 1 0 2 2 7 1 0 15 3 131 8,1 
79 56 69 20 3 7 0 2 0 2 1 11 6 177 10,6 
80 52 70 9 1 0 0 2 1 3 0 7 1 146 8,6 
81 39 74 17 4 1 2 0 3 0 0 10 4 154 9,0 
82 38 104 14 0 4 6 1 5 3 0 10 1 186 10,6 
83 37 64 7 1 5 0 1 2 1 0 7 4 129 7,3 
84 45 74 21 4 2 3 1 0 0 9 4 168 9,2 
85 30 69 16 1 0 0 1 0 3 0 9 0 129 7,0 
86 51 53 6 1 2 2 1 3 2 0 31 4 156 8,2 
87 51 71 17 2 2 1 0 0 0 48 2 198 10,2 
88 46 83 13 1 3 2 1 1 0 0 44 3 197 10,0 
89 39 79 17 1 0 2 1 3 0 0 42 4 188 9,2 
90 48 80 14 0 2 2 2 3 1 0 52 2 206 9,9 

Tot. 1079 1927 295 26 33 41 44 46 386 2 391 oo
 

4368 

% 24,7 44,1 6,8 0,6 0,8 0,9 1,0 1,1 8,8 0,0 8,9 2 , 2  

Källa: Fångrullor 1861 - 90, HLA. 
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TABELL B 9. Antalet vildsbrott, fylleriförseelser, ti l lgreppsbrott och olovlig 
försäljning av alkoholhaltiga drycker i Västernorrlands län och 
i Sverige 1861-90. Absoluta tal och per 10 000 invånare. 

VÅLD FYLLERI 
Västernorrland Sverige Västernorrland Sverige 
Abs per  10 000 abs per 10 000 Abs per 10 000 abs per 10 000 

År inv inv inv inv 

1861 76 6,4 2145 5,5 450 38 13028 33 
62 60 4,9 2020 5,1 377 31 12506 32 
63 68 5,5 1944 4,8 409 33 12972 32 
64 49 3,9 2207 5,4 428 34 13584 33 
65 81 6,4 3402 8,3 346 27 10839 26 
66 86 6,6 3708 8,9 277 21 10288 25 
67 65 5,0 2959 7,1 216 17 8554 20 
68 105 8,0 2925 7,0 228 17 7922 19 
69 118 8,9 2969 7,1 334 18 8182 20 

1870 125 9,3 3196 7,9 284 21 8630 21 
71 112 8,2 3552 8,3 274 20 10283 25 
72 195 13,9 2737 8,8 598 43 11718 28 
73 211 14,7 4042 9,4 956 66 13595 32 
74 327 22,2 4571 10,5 1264 86 16422 38 
75 414 27,6 4867 11,1 1284 86 18739 43 
76 328 21,3 5087 11,5 1065 69 21092 48 
77 258 16,3 4673 10,0 777 49 22126 49 
78 322 19,8 4911 10,8 1209 74 20279 45 
79 271 16,3 5239 11,4 933 56 19306 42 

1880 309 18,3 5154 11,3 867 51 19326 42 
81 273 15,9 5344 11,7 1084 63 19926 44 
82 314 18,0 5579 12,2 1323 76 20549 45 
83 311 17,5 5291 11,5 817 46 20101 44 
84 217 11,9 5369 11,6 767 42 19913 43 
85 205 11,1 5812 12,4 753 41 18307 39 
86 313 16,5 6102 12,9 1038 55 20095 43 
87 281 14,5 5762 12,2 1270 66 21113 45 
88 285 14,4 6186 13,0 1093 55 21082 44 
89 385 18,9 6041 12,7 1859 91 22904 50 

1890 444 21,3 6569 13,7 1647 79 25156 53 

Källa: BiSOS. A. Befolkningsstatistik, B. Rättsväsendet 1861 - 90. 
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TILLGREPP OLOVLIG FÖRSÄLJ. AV ALKOHOL 
Västernorrland Sverige Västernorrland Sverige 
Abs per 10 000 abs per 10 000 Abs per 10 000 abs per 10 000 

£r inv inv inv inv 

1861 47 3,9 2028 5,2 72 6,0 2191 5,6 
62 51 4,2 2179 5,5 76 6,3 1779 4,5 
63 61 5,0 2135 5,3 54 4,4 1631 4,1 
64 44 3,5 2038 5,0 49 3,9 1680 4,1 
65 46 3,6 1670 4,1 84 6,6 1641 4,0 
66 75 5,8 2182 5,2 82 6,3 1843 4,4 
67 86 6,6 2383 5,7 77 4,7 2230 4,4 
68 117 8,9 4105 9,8 60 4,6 1572 3,8 
69 93 7,0 3754 9,0 62 5,8 1829 5,4 

1870 107 7,9 2472 5,9 195 14,5 2180 5,2 
71 82 6,0 2371 5,6 120 8,8 2394 5,7 
72 71 5,1 2242 5,3 129 9,2 1996 4,7 
73 67 4,7 2074 4,8 123 8,6 2080 4,8 
74 59 4,0 2042 4,7 179 12,2 2339 5,4 
75 88 5,9 2010 4,6 282 18,8 2726 6,2 
76 77 5,0 1814 4,1 282 18,3 2815 6,4 
77 72 4,6 1775 4,0 329 20,8 2496 5,6 
78 81 5,0 1891 4,2 281 17,3 2218 4,9 
79 87 5,3 1820 3,9 197 11,9 2017 4,4 

1880 92 5,4 2056 4,5 232 13,7 2260 4,9 
81 130 7,6 2212 4,8 259 15,1 2180 4,7 
82 133 7,6 2187 4,8 329 18,8 2474 5,4 
83 102 5,7 1713 3,7 403 22,6 2519 5,5 
84 94 5,2 1786 3,8 391 21,5 2502 5,4 
85 93 5,0 1689 3,6 261 14,1 2160 4,6 
86 82 4,3 1650 3,5 262 13,8 2112 4,5 
87 97 5,0 1534 3,2 284 14,4 2102 4,4 
88 66 3,3 1440 3,0 238 12,0 2088 4,4 
89 131 6,4 1564 3,3 239 11,7 2191 4,6 

1890 145 6,9 1662 3,5 251 12,0 2292 4,8 
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TABELL B 10. Fångar som dömts för fylleri i  samband med andra brott i Väster
norrlands län 1861-90. Absoluta tal och kolumnprocent. 

4-> p w 
P •P 00 
O O •H 
u w Vi •p 

rO J-l • u rO 4-> •P 
-p w :0 rH p W O • H P 
p Qh 'H P m o <u P p V4 U O 
o Ph V <L) O <D o X3 <v M 
u <D QJ P P 00 O o •H xi S W > x) 

rCl U 00 p <u •H 5  ̂ Vi 00 +J •H p 
w ÖjO 3 r—1 rH OJ •H +J d <3 i—i 
T3 pH W <U > <0 > r—1 rH +j <u T3 M «3 
i~t i—H u P O <u n-t TD O OJO W X) P 

OCTJ *H <D :o >h i~l > p >> 4J V oj CO :o d O 
> H PQ > o «3 £3 PH CO PQ rH 00 K-i < H 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1 0 .  1 1 .  1 2 .  

1861 11 1 1 0 0 3 34 0 0 19 0 0 69 
62 6 2 1 0 0 2 18 1 0 6 1 1 38 
63 7 2 1 0 1 0 14 0 0 4 1 1 31 
64 27 3 3 1 1 2 33 0 0 8 4 3 85 
65 6 5 1 0 0 0 45 0 0 0 0 1 58 
66 14 5 1 0 3 3 75 0 1 0 2 1 105 
67 11 8 0 0 0 3 57 0 0 0 1 2 82 
68 15 1 0 1 1 0 60 1 0 1 0 3 83 
69 20 6 2 2 0 2 92 1 0 0 0 5 130 
70 20 7 0 0 0 0 97 1 1 0 1 4 131 
71 17 6 0 1 0 0 65 0 1 0 0 1 91 
72 33 5 1 1 1 1 150 0 0 0 1 4 197 
73 45 6 0 0 1 0 215 0 0 0 1 8 276 
74 56 10 0 0 1 0 254 1 0 0 3 1 326 
75 94 15 0 0 0 0 252 1 2 0 8 2 374 
76 77 18 1 1 1 0 241 1 0 0 4 5 349 
77 57 14 0 1 0 0 173 1 2 0 3 2 253 
78 94 7 3 1 0 1 365 0 0 0 5 5 481 
79 84 6 1 0 0 1 295 1 0 0 0 0 388 
80 71 9 0 2 2 2 242 2 0 2 1 1 334 
81 79 20 0 1 0 1 326 1 1 0 0 6 435 
82 76 15 0 1 0 0 440 1 2 0 1 4 540 
83 44 2 0 7 0 2 245 1 0 0 0 7 308 
84 42 4 0 1 0 1 207 0 0 2 0 3 260 
85 28 2 0 1 2 0 138 1 0 0 0 3 175 
86 42 4 2 2 1 2 190 0 0 0 0 3 246 
87 56 1 0 2 2 1 222 0 1 0 3 5 293 
88 92 7 1 3 1 2 438 0 0 0 2 2 548 
89 82 7 0 3 2 3 657 0 0 0 0 8 762 
90 106 6 1 2 2 2 587 0 1 0 0 4 711 

Tot. 1412 204 20 34 22 34 6227 15 12 42 42 95 8159 

% 17,3 2,5 0,2 0,4 0,3 0,4 76,3 0,2 0,1 0,5 0,5 5,3 100 

Källa: Fångrullor 1861 - 90, HLA. 
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TABELL B 11. Brott begångna på landsbygd och i städer i Västernorrlands län 
1861-90. Fördelade efter brottstyper. Lösdrivare ej medtagna. 

1861 1865 1869 1875 1880 1885 1890 Summa Stad% 

Vålds Stad 14 13 39 102 92 37 132 429 58,4 
brott Land 15 23 29 52 49 48 89 305 

Ti 11grp. Stad 23 25 39 46 56 51 79 319 52,5 
brott Land 18 25 57 40 53 43 53 289 

Bedrägeri Stad 5 7 3 6 5 11 7 44 41,5 
Land 1 2 8 5 15 11 20 62 

Försum. Stad _ 1 1 2 9 4 6 23 11,7 
plikter Land 2 4 36 7 60 24 41 174 

Olovl ig Stad - 1 - 3 8 18 6 36 14,8 
f ö r s ä 1 j ii Land 7 2 28 14 44 59 54 208 
av alkohol 

Brott mot Stad 4 1 1 1 7 3 5 22 35,5 
rättsbalk Land - - 7 3 4 7 19 40 

Fylleri Stad 31 47 87 250 239 131 558 1343 94,5 
förarg. Land 3 - 6 10 10 11 38 78 

Sedlig Stad 1 3 1 2 3 1 - 11 45,8 
hetsbrott Land 2 1 - 2 1 4 3 13 

Mot krigs Stad - - - 1 2 2 2 7 70,0 
lag Land - - - - - - 3 3 

Sabbats- Stad 19 _ - _ 2 - - 21 100,0 
brott Land - - - - - - - -

Övriga Stad 6 3 10 4 7 5 9 44 58,7 
brott Land 1 2 9 4 3 7 5 31 

Summa Stad 103 101 181 417 430 263 804 2299 65,6 
Land 49 59 180 137 239 214 325 1203 

Länet 152 160 361 554 669 477 1129 3502 
Stad % 67,8 63,1 50,1 75,3 64,3 55,1 71,5 65,6 

Källa: Fångrullor 1861 - 90, HLA. 
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x \  
TABELL B 12. Grövre brott begångna på landsbygd och i städer i Väster

norrlands län 1861-90. Fördelade efter brottstyper. 

1861 1865 1869 1875 1880 1885 1890 Summa Stad% 

Vålds Stad 5 7 22 30 19 7 13 103 41,2 
brott Land 9 15 18 29 26 21 29 147 

Tillgrp Stad 21 20 30 27 38 39 50 225 53,8 
brott Land 13 13 44 35 31 27 30 193 

Bedrägeri Stad 4 7 2 4 3 8 4 32 46,4 
Land - 2 7 6 7 8 7 37 

Försum. Stad - _ _ _ - 1 - 1 50,0 
plikter Land - - - - 1 - - 1 

Olovlig Stad - - - - - - 1 1 50,0 
försäljn Land - - - - - - 1 1 
av alkohol 

Brott mot Stad 2 1 - - - - - 3 50,0 
rättsbalk Land - - - 2 - - 1 3 

Fylleri Stad 1 - - 1 - - 1 3 50,0 
Land - - - - 2 1 - 3 

Sedlighet Stad - 3 - 1 1 - - 5 62,5 
brott Land - - - 1 - - 2 3 

Brott mot Stad _ _ - - - - - - -

krigslag Land - - - - - - 1 1 

Sabbats Stad 1 - - - - - - 1 100,0 
brott Land - - - - - - - -

Övriga Stad 6 1 - 1 1 - 1 10 66,7 
brott Land - - 1 3 - - 1 5 

Summa Stad 40 39 54 64 62 55 70 384 49,5 
Land 22 30 70 76 67 57 72 394 

N 62 69 124 140 129 112 142 778 
Stads % 64,5 56,5 43,5 45,7 48,1 49,1 49,3 49,5 

x ) 
Grövre brott = brott för vilket man dömdes ti l l fängelse, straffarbete eller 
dödsstraff. Lösdriveri ej medtaget. 

Källa: Fångrullor 1861 - 90, HLA. 
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TABELL B 13. Fångarnas yrkesstruktur i Västernorrlands län 1861-90. Femårs
perioder. Absoluta tal och procent. 

OJ ti ti ~ :cd :cd cd 
<D S S OJ 4-> U QJ cu <u u <u ti 
cd 4J 5-1 4-> " cd u 

0) 00 W Cd W CD +-> u 4-> 0) 
cd ti 00 ti S-L CD CO ti W M 
•P :cd cd :cd <d & •v W o ti U 
QJ T-) 4-> •r-j u CD  ̂• r~3 4=i >> U 4-> CD 4-» U cd u <D ti W X! 
:o U <u cd ti 5-1 5-1 u CD ÖO 
M-l OJ :o <u > • 4-) :cd <D cd rO 03 «H cd 
S-i U J-I- 4-J rH <u s TD X) >> 4-» O ti 
O 00 ord ÖO ti <d .a :o ti CT 5-1 Jti 4J M M 
:o S :cd cd > -o :o o O ti «3 ti cd 

cn C/3 hl W ̂5 <C W PQ H HH <4-1 C/3 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8 9. 10. 11 

1861-65 3 24 9 137 361 54 53 121 65 22 33 882 
% 0,3 2,7 1,0 15,5 40,9 6,1 6,0 13,7 7,4 2,5 3,7 4,5 

1866-70 2 23 31 243 803 109 164 262 188 30 141 1996 
% 0,1 1,2 1,6 12,2 40,4 5,5 8,2 13,1 9,4 1,5 7,1 10,2 

1871-75 1 37 49 200 1576 222 132 354 199 36 199 3005 
% 0,0 1,2 1,6 6,7 52,4 7,4 4,4 11,8 6,6 1,2 6,6 15,3 

1876-80 3 116 61 498 2170 120 175 295 462 119 48 4067 
% 0,1 2,9 1,5 12,2 53,4 3,0 4,3 7,3 11,4 2,9 1,2 20,8 

1881-85 2 124 62 575 2510 145 162 288 242 105 55 4270 
% 0,0 2,9 1,5 13,5 58,8 3,4 3,8 6,7 5,7 2,5 1,3 21,8 

1886-90 7 170 51 517 3701 154 213 245 154 123 30 5365 
% 0,1 3,2 1,0 9,6 69,0 2,9 4,0 4,6 2,9 2,3 0,6 27,4 

Totalt 18 494 263 : 2170 11121 804 899 1565 1310 435 506 19585 

% 0,1 2,5 1,3 11,1 56,8 4,1 4,6 8,0 6,7 2,2 2,6 100,0 

Källa: Fångrullor 1861 - 90, HLA. 
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TABELL B 14. Yrkesstrukturen för fångar dömda för grövre brott i Väster
norrlands län 1861-90. Femårsperioder. Absoluta tal och procent. 

<D tì tì U 
- :co :co cO 

<u e S <u 4-> 5-1 
5-1 <D CJ <u 5-1 <D tì 
CO +J 5-1 +J - co 5-1 
00 CO CO <U +J H 4-1 d) 
m tì 00 tì ^ <u cO tì C/3 M 
+-> :co «3 :co cO ,û CO O tì V-i 
<U •!—J 4-1 •f-j 5-1 <u M >> 
U 4-> <D +J 5-1 cO 0) tì M 
:o U <U CO tì 5-1 5-1 5-1 <U 00 U 
4-4 <u :o 0J > • +J :co (U cO W 'H 5-1 cO 
U S-i 4-1 5-1 •P rH eu S T3 PH T) >> 4-1 O tì 
O 00 oco 00 tì CO rO IO d 5-1 SÌ 4-1 M M 
4-> :o e :co CO > U T-î :o O O tì CO tì co m x! CO <C C/3 PQ H I—1 4-1 :< CO 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 

1861-65 2 14 4 48 144 27 20 75 25 11 10 380 8, ,7 
% 0,5 3,7 1,1 12,6 37,9 7,1 5,3 19,7 6,7 2,9 2,6 

1866-70 1 6 9 40 231 30 56 110 72 9 41 605 13, >6 
% 0,2 1,0 1,5 6,6 38,2 5,0 9,3 18,2 11,9 1,5 6,8 

1871-75 - 11 26 46 326 162 54 171 57 6 74 933 21. ,4 
% 0,0 1,2 2,8 4,9 34,9 17,4 5,8 18,3 6,1 0,6 7,9 

1876-80 2 34 20 74 347 31 34 78 90 21 8 739 16, >9 
% 0,3 4,6 2,7 10,7 47,0 4,2 4,6 10,6 12,2 2,É * 1,1 

1881-85 _ 44 17 74 388 37 29 86 66 20 5 766 17. ,5 
1 0,0 5,7 2,2 9,7 50,7 4,8 3,8 11,2 8,6 2,6 0,7 

1886-90 2 56 18 82 549 50 35 69 52 27 5 945 21 ,6 

% 0,2 5,9 1,9 8,7 58,1 5,3 3,7 7,3 5,5 2,9 0,5 

Summa 7 165 94 364 1985 337 228 589 : 362 94 143 4368 

% 0,2 3,8 2,2 8,3 45,4 7,7 5,2 13,5 8,3 2,2 3,3 100 

Källa: Fångrullor 1861 - 90, HLA. 
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TABELL B 15. Manliga och kvinnliga fångars brott i  olika yrkesgrupper. Absoluta 
tal och procent. 

a a :co :co 
oj s e rO u <D <u OJ Vi 
co P vi -p co 00 w <0 cn (U W co CÎ öjo ö u CU -P :co co :co co jx <u * i—S P •f~3 -ixi Vi <u U -p <U •p Vi >» V4 :o Vi <U co 

4-1 0) :o 0) > p U U <4-1 SH -p p—1 <U O ÖC 0c0 ÖO Ö CO rq 
p :o s :co co > 5-4 en W CO k < 

i c 
w o M <U 'I—) OJ 3 U W Xi 5-t U Vi Vi cO <U W) 0 U <U cO ,jQ -P W <H Vi Vi «3 T3 Ph T3 <U >> -P O -P C! OJ Ö M Ä W ^ M :o o o v< d co ä 3 co vi qq H  ̂ n3 i-h m :< W GO >, 

Män 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Summa % 

Valdsbrott 5 53 32 327 1980 145 117 169 87 0 52 2967 16,5 
Tillgrp brott 2 52 37 194 1315 82 110 256 276 1 69 2394 13,4 
Bedrägeri 3 85 30 50 129 48 32 25 8 0 9 419 2,3 
Förs. vite 2 42 14 66 320 81 118 64 30 3 10 750 4,2 
Olovl. förs. - 100 24 84 348 116 159 63 35 1 8 938 5,2 
Utevaro - 23 4 32 102 23 25 7 6 1 2 225 1,3 
Fylleri 3 67 47 824 4796 66 122 191 135 1 64 6316 35,2 
Sedligh.brott - 1 2 11 40 5 5 5 5 - 1 75 0,4 
Krigslag - 1 3 24 371 151 56 281 8 - 31 926 5,2 
Sabbatsbrott - 1 1 12 27 - 3 2 2 - 1 49 0,3 
Lösdriveri - 38 40 466 1235 10 18 203 332 - 121 2463 13,7 
Övriga 3 9 21 42 188 39 50 26 20 ~ 15 413 2,3 

Summa 18 472 255 2132 10851 766 815 1292 944 7 383 17935 

% 0,1 2,6 M 11,9 60,5 4,3 4,5 7,2 5,3 0,0 2,1 100,0 

Kvinnor 

Våldsbrott _ 3 1 3 24 15 12 63 18 24 7 170 10,3 
Tillgrp brott T 1 1 8 81 7 20 77 56 72 18 341 20,6 
Bedrägeri - - 1 1 7 1 2 6 2 11 1 32 1,9 
Förs. vite - 1 2 3 19 6 11 13 43 9 112 6,8 
Olovl. förs. - 10 2 15 48 7 25 41 48 139 17 352 21,3 
Utevaro - 3 - 1 6 1 5 4 15 2 37 2,2 
Fylleri - 1 - 5 41 1 5 11 30 75 4 173 10,4 
Sedligh. brott - - 1 1 3 4 6 3 6 4 28 1,7 
Lösdriveri - 2 - 2 35 1 8 50 186 39 58 381 23,0 
Övriga 1 " ~ 8 1 1 4 7 4 4 30 1,8 

Summa » 22 8 39 272 38 84 274 367 428 124 1656 

% » 1,3 0,5 2,4 16,4 2,3 5,1 16,5 22,2 25,8 7,5 100,0 

Källa: Fångrullor 1861 - 90, HLA. 
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TABELL B 16. Fångar i Västernorrlands län 1861-90. Fördelade efter kön. Samt
liga och dömda för grövre brott. 

Är 
Samtliga fångar Dömda för grövre brott 

Är Män Kvinnor Kv % Män Kvinnor Kv % 

1861 155 19 10,9 55 11 16,7 
62 126 14 10,0 61 10 14,1 
63 141 30 17,5 72 17 19,1 
64 179 24 11,9 66 14 17,5 
65 162 32 16,5 60 14 18,9 
66 253 35 12,2 71 18 20,2 
67 294 50 14,6 96 16 14,3 
68 337 68 16,8 114 25 18,0 
69 390 55 12,4 108 24 18,2 
70 437 77 15,0 108 25 18,0 
71 328 46 12,3 82 7 7,7 
72 439 46 9,5 91 10 9,9 
73 513 38 6,9 112 10 8,2 
74 875 33 3,4 440 11 2,4 
75 641 46 6,7 161 9 5,2 
76 625 46 6,9 118 13 9,9 
77 537 48 8,2 144 11 6,5 
78 823 68 7,6 112 19 14,5 
79 916 85 8,6 152 25 13,6 
80 847 72 7,8 128 18 12,3 
81 893 75 7,7 130 24 15,6 
82 995 93 8,5 157 29 15,4 
83 726 73 9,2 113 16 12,4 
84 663 91 12,1 142 26 15,5 
85 583 78 11,8 119 10 7,6 
86 622 51 7,6 137 19 12,2 
87 752 52 6,5 180 18 9,1 
88 1112 82 6,9 176 21 10,7 
89 1296 71 5,2 172 16 8,6 
90 1270 57 4,3 193 13 6,3 

Summa 17930 1655 8,5 3870 499 11,4 

Källa: Fingrullor 1861 - 90, HLA. 
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i TABELL B 17. Manliga och kvinnliga fångars brott i Västernorrlands län 1861-
90. Femårsperioder. 

Män 61/65 66/70 71/75 76/80 81/85 86/90 Summa % % av samtl brott 

Våldsbrott 164 217 461 698 612 813 2965 16, 5 94,6 
Tillgr brott 204 417 355 419 477 522 2394 13,3 87,5 
Bedrägeri 47 50 40 72 110 100 419 2, 3 92,9 
Förs. vite 13 108 64 194 162 209 750 4, 2 87,0 
Olovl. förs 25 112 116 174 231 280 938 5, 2 72,7 
Utevaro 9 21 10 39 40 106 225 1, 3 85,9 
Fylleri 151 397 928 1317 1393 2129 6315 35, 2 97,3 
Sedligh brott 8 7 9 15 22 14 75 o, ,4 72,8 
Krigslag 5 39 413 84 129 256 926 5, ,2 100,0 
Sabbatsbrott 38 1 - 3 2 5 49 o, ,3 100,0 
Lösdriveri 83 251 329 667 612 519 2461 13, ,7 86,6 
Övriga 16 91 71 66 70 99 413 2, ,3 93,2 

Summa 763 1711 2796 3748 3860 5052 17930 100, ,0 91,5 

% 4,3 9,5 15,6 20,9 21,5 28,2 100,0 

Kvinnor 

Våldsbrott 25 32 16 38 26 32 169 10, » 3 5,4 
Tillgr brott 44 77 34 46 76 64 341 20, ,6 12,5 
Bedrägeri 4 4 4 8 3 9 32 1. ,9 7,1 
Förs. vite 2 21 10 19 38 22 112 6, ,8 13,0 
Olovl. förs. 15 46 48 62 106 75 352 21-» 3 27,3 
Utevaro 2 5 6 2 8 14 37 2, ,2 14,1 
Fylleri - 20 32 54 31 36 173 10, 2,7 
Sedligh brott 3 5 7 5 5 3 28 1, ,7 27,2 
Lösdriveri 17 65 51 82 111 55 381 23 ,0 13,4 
Övriga 7 10 1 3 6 3 30 1. ,8 6,8 

Summa 119 285 209 319 410 313 1655 100 >0 8,5 

% 7,2 17,2 12,6 19,3 24,8 18,9 100,0 

Källa: Fångrullor 1861 - 90, HLA. 
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TABELL B 18. Kvinnliga och manliga fångar i Västernorrlands län 1861-90 
fördelade i åldersgrupper, femårsperioder. Absoluta tal och 
procent. 

Män 

Åren Ålder 
0-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60- S : a 

1861/65 1 41 113 160 121 102 79 56 34 26 21 754 
% 0,1 5,4 15,0 21,2 16,0 13,5 10,5 7,4 4,5 3,4 2,8 
1866/70 8 118 298 275 253 200 167 155 99 65 56 1694 
% 0,5 7,0 17,6 16,2 14,9 11,8 9,9 9,1 5,8 3,8 3,3 
1871/75 9 148 778 444 393 316 274 155 101 75 63 2756 
% 0,3 5,4 28,2 16,1 14,3 11,5 9,9 5,6 3,7 2,7 2,3 
1876/80 5 200 690 673 602 512 396 271 181 112 97 3739 
% 0,1 5,3 18,5 18,0 16,1 13,7 10,6 7,2 4,8 3,0 2,6 
1881/85 6 205 766 710 643 456 371 275 208 105 113 3858 
% 0,2 5,3 19,9 18,4 16,7 11,8 9,6 7,1 5,4 2,7 2,9 
1886/90 3 276 1021 1070 838 510 453 360 231 133 156 5051 
% 0,1 5,5 20,2 21,2 16,6 10,1 9,0 7,1 4,6 2,6 3,1 

Summa 32 988 3666 3332 2850 2096 1740 1272 854 516 506 17852 

% 0,2 5,5 20,5 18,7 16,0 11,7 9,7 7,1 4,8 2,9 2,8 100,0 

Kvinnor 

Åren Ålde r 
0-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60- S : a 

1861/65 0 12 26 20 16 16 9 7 6 3 2 117 

% 0,0 10,3 22,2 17,1 13,7 13,7 7,7 6,0 5,1 2,6 1,7 
1866/70 1 30 43 34 44 29 38 23 20 8 10 280 
% 0,4 10,7 15,4 12,1 15,7 10,4 13,6 8,2 7,1 2,9 3,6 
1871/75 0 10 38 27 21 31 25 19 23 5 10 209 
% 0,0 4,8 18,2 12,9 10,0 14,8 12,0 9,1 11,0 2,4 4,8 
1876/80 2 29 43 47 38 30 46 34 26 14 10 319 
% 0,6 9,1 13,5 14,7 11,9 9,4 14,4 10,7 8,2 4,4 3,1 
1881/85 0 30 88 69 42 45 46 38 24 16 11 409 
% 0,0 7,3 21,5 16,9 10,3 11,0 11,2 9,3 5,9 3,9 2,7 
1886/90 0 27 50 42 40 38 33 25 22 19 14 310 
% 0,0 8,7 16,1 13,5 12,9 12,3 10,6 8,1 7,1 6,1 4,5 

Summa 3 138 288 239 201 189 197 146 121 65 57 1644 

% 0,2 8,4 17,6 14,5 12,2 11,5 12,0 8,9 7,4 4,0 3,5 100,0 

Källa: Fångrullor 1861 - 90, HLA. 
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TABELL B 19. Fångarnas födelselän och mantalsskrivningslän vid inskrivning i 
fängelse. Absoluta tal och procent. 

Län 
Födelselän 
Antal % Antal % 

Stockholms stad 520 2, , 7  1126 5,7 
Stockholms län 265 1, ,4 146 0,7 
Uppsala län 277 1, ,4 151 0,8 
Södermanlands län 219 1 = ,1 74 0,4 
Östergötlands län 436 2, » 2 121 0,6 
Jönköpings län 235 1, » 2 88 0,4 
Kronobergs län 254 1. ,3 105 0,5 
Kalmar län 383 2. ,0 154 0,8 
Gotlands län 61 OJ , 3 14 0,1 
Blekinge län 246 1, » 3 117 0,6 
Kristiansstads län 117 0, ,6 38 0,2 
Malmöhus län 166 0. »8 77 0,4 
Hallands län 46 o. »2 24 0,1 
Göteborgs och Bohuslän 245 1, • 3 194 1,0 
Alvsborgs län 330 1, ,7 168 0,9 
Skaraborgs län 445 •2. » 3 146 0,7 
Värmlands län 1149 5. ,9 699 3,6 
Örebro län 338 1, ,7 159 0,8 
Västmanlands län 208 1, ,1 103 0,5 
Kopparbergs län 729 3 j » 7 502 2,6 
Gävleborgs län 1031 5. ,9 1157 5,9 
Västernorrlands län 8016 40 ; >9 11035 56,3 
Jämtlands län 376 1. »9 434 2,2 
Västerbottens län 890 4, ,5 493 2,5 
Norrbottens län 126 0,6 124 0,6 

Norge 468 2-,4 400 2,0 
Finland 1623 8,3 1397 7,1 
Övriga länder 203 0, ,9 121 0,6 
Uppgift saknas 189 1. ,0 224 1,1 

Summa 19591 100, ,0 19591 100,0 

Källa: Fångrullor 1861 - 90, H LA. 
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TABELL B 20. Fångarnas födelselän 1861-90. Femårsperioder. Absoluta tal och 
procent. 

T ?  T 3  
T 3  ti C O  <u w ti C O  0 0  C O  
« 3  t — i C / 3  • H  <u ti 

r — <  5-4 X )  ^ 5  
5 - 1  5 - 4  0 0  C O  0 )  ti C S  
U O  n e > :co W  
O  Ä  CJ T 3  r—1 KJ1 r - H  
ti . Q  ti O  T 3  4 - »  
u 0 3  5 - 1  « 0  XI C O  ti CO M-l 
CJ 0 0  rH 0 0  <u C0 0 0  •H 
4-> •H O* E u 0 0  rH •H 0 0  

U a u o  5 - 1  u ti O-i 
:o3 > O :co +-» > o  •H > PH 
> : o  « > m : o  Ä PM : o  S3 

1. 2 .  3 .  4 .  5 .  6 .  7 .  8 .  9 .  1 0  S u m m a  

1 8 6 1 / 6 5  4 3 6  1 0 9  3 5  2 9  2 2  1 4 0  4 7  3 6  1 7  1 1  8 8 2  
% 4 9 , 4  1 2 , 4  4 , 0  3 , 3  2 , 5  1 5 , 9  5 , 3  4 , 1  1 , 9  1 , 2  

1 8 6 6 / 7 0  1 1 0 5  2 2 2  7 9  5 7  4 1  2 7 4  5 4  1 2 9  1 0  2 5  1 9 9 6  
% 5 5 , 4  1 1 , 1  4 , 0  2 , 9  2 , 1  1 3 , 7  2 , 7  6 , 5  0 , 5  1 , 3  

1 8 7 1 / 7 5  1 2 9 6  3 5 9  9 0  1 7 7  6 7  5 3 7  7 4  2 5 7  2 2  1 2 6  3 0 0 5  
% 4 3 , 1  1 1 , 9  3 , 0  5 , 9  2 , 2  1 7 , 9  2 , 5  8 , 6  0 , 7  4 , 2  

1 8 7 6 / 8 0  1 5 4 9  5 4 0  1 6 0  2 9 4  1 0 8  8 5 6  9 8  3 9 3  5 5  1 4  4 0 6 7  
X 3 8 , 1  1 3 , 3  3 , 9  7 , 2  2 , 7  2 1 , 0  2 , 4  9 , 7  1 , 4  0 , 3  

1 8 8 1 / 8 5  1 6 8 3  5 3 4  1 3 9  2 6 7  1 0 5  9 1 3  1 1 0  4 5 3  6 0  6  4 2 7 0  
% 3 9 , 4  1 2 , 5  3 , 3  6 , 3  2 , 5  2 1 , 4  2 , 6  1 0 , 6  1 , 4  0 , 1  

1 8 8 6 / 9 0  1 9 4 5  6 5 9  2 2 6  3 2 4  1 7 7  1 5 4 8  8 5  3 5 6  3 9  6  5 3 6 5  
% 3 6 , 3  1 2 , 3  4 , 2  6 , 0  3 , 3  2 8 , 9  1 , 6  6 , 6  0 , 7  0 , 1  

S u m m a  8 0 1 4  2 4 2 3  7 2 9  1 1 4 8  5 2 0  •  4 2 6 8  

00 

1 6 2 4  2 0 3  1 8 8  1 9 5 8 5  

% 4 0 , 9  1 2 , 4  3 , 7  5 , 9  2 , 7  2 1 , 8  2 , 4  8 , 3  1 , 0  1 , 0  1 0 0 , 0  

Källa: Fångrullor 1861 - 90, HLA. 
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TABELL B 21. Fångarnas mantalsskrivningslän vid inskrivning i fängelse i 
Västernorrlands län 1861-90. Femårsperioder. Absoluta tal 
och procent. Därav kvinnor. 

Summa 

1861/65 558 81 22 15 37 52 46 30 12 29 882 
% 63,3 9,2 2,5 1,7 4,2 5,9 5,2 3,4 M 3,3 

1866/70 1327 192 49 42 43 136 44 122 8 33 1996 
% 66,5 9,6 2,5 2,1 2,2 6,8 2,2 6,1 0,4 1,7 

1871/75 1637 348 67 132 114 286 55 238 11 117 3005 
% 54,5 11,6 2,2 4,4 3,8 9,5 1,8 7,9 0,4 3,9 

1876/80 2161 465 122 207 202 412 84 353 22 39 4067 
% 53,1 11,4 3,0 5,1 5,0 10,1 2,1 8,7 0,5 1,0 

1881/85 2474 473 104 137 194 382 98 368 37 3 4270 
% 57,9 11,1 2,4 3,2 4,5 8,9 2,3 8,6 0,9 0,1 

1886/90 2877 648 138 165 536 608 73 286 31 3 5365 
% 53,6 12,1 2,6 3,1 10,0 11,3 1,4 5,3 0,6 0,1 

Summa 11034 2207 502 698 1126 1876 400 1397 121 224 19585 

% 56,3 11,3 2,6 3,6 5,7 9,6 2,0 7,1 0,6 1,1 

Därav 
kvinnor 1335 145 14 9 17 17 16 79 - 23 1655 

Källa: Fingrullor 1861 - 90, HLA. 
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TABELL B 22. Antalet fångar efter kön som vid sista fängelsevistelsen var häk
tade för lösdriveri, fördelade efter deras första brott 1861/65, 
1866/70 och 1871/75. 

Män 

Första brottet Sista brottet lösdriveri 
1861/65 1866/70 1871/75 1861/65 1866/70 1871/75 

våld 38 39 81 4 3 10 
Tillgrepp 50 101 69 7 16 20 
Bedrägeri 7 9 8 3 1 2 
Försuttet vite 2 25 14 - - 1 
Olovl. försälj. 9 21 14 - - 1 
Utevaro 3 8 - - - -

Fylleri 44 79 236 3 14 45 
Sedlighetsbrott 1 1 1 - - -

Brott mot krigslag 1 5 20 - - -

Sabbatsbrott 7 1 - 1 - -

Lösdriveri 23 44 50 7 16 16 
Andra 4 14 18 1 2 5 

Summa 189 347 511 26 52 100 

% 100 100 100 13,7 15,0 19,6 

Kvinnor 

Vald 3 2 1 - - 1 
Tillgrepp 7 19 2 1 7 1 
Bedrägeri - - 1 - - -

Försuttet vite 1 5 2 - - -

Olovl. försälj. 4 5 2 2 - -

Utevaro 2 - 1 - - -

Fylleri - 4 7 - - 1 
Lösdriveri 5 7 8 4 5 8 
Andra 1 2 ~ 1 ~ -

Summa 23 44 24 8 12 11 

% 100 100 100 34,8 27,3 45,8 

Källa: Fingrullor 1861 - 90, HLA. 
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TABELL B 23. Antalet återfall i  fylleri för fångar vilkas första fängelsevistelse 
orsakades av fylleri 1861-90. Nyinkomna per varje femårsperiod. 
Antalet återfall i  procent. 

Nyin- Sammanlagda antalet gånger i fängelse på grund av 
komna f fylleri 

Åren fylleri 12 3 4 5 6 7 8 9 > 

1861-65 125 36,8 28,8 9,6 4,8 1,6 4,8 4,8 0,8 8,0 

66-70 197 37,6 26,9 7,6 10,2 6,6 2,0 0,5 3,6 5,1 

71-75 380 26,3 38,2 12,9 5,3 3,7 3,9 2,6 1,3 5,8 

76-80 417 34,5 35,5 14,4 6,7 3,1 1,9 1,2 0,7 1,9 

81-85 342 37,1 40,4 10,2 6,7 1,8 1,2 0,6 0,6 1,5 

86-90 370 33,8 44,9 10,3 5,9 2,4 1,1 0,8 0,5 0,3 

Summa 1831 616 686 209 119 57 41 27 20 56 

% 100 33,6 37,5 11,4 6,5 3,1 2,2 1,5 1,1 3,1 

Källa: Fångrullor 1861 - 90, HLA. 
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TABELL B 24. Yrkesstrukturen för samtliga fångar vid den första intagningen, 
yrkesstrukturen för maximalt 24-åriga fångar och för dem av 
dessa som senare återkom i fängelse i Västernorrland samt åter-
fallsbrottslingarnas sista yrke. Åren 1861-75. Femårsperioder. 

Första intagningsåret 
Yrkesgrupp 1861/65 1866/70 1871/75 

Alla Max. 24-ar Alla Max. 24-år Alla Max. 24-år 
int. Alla Återfall int. Alla Återfall int. Alla Återfall 

Storföretagare 0 , 4  - - o ,  > 1  - - - - -

Småföretagare 2 , 8  0 , 6  - 1 .  •  1  0 , 5  - 1 , 2  o ,  J 1 , 3  
Lägre tjänstemän 1 , 2  - - 1 ,  , 9  0 , 7  0 , 9  1 , 8  1 ,  , 3  1 , 3  
Hantverkare 1 5 , 4  8 , 4  5 ,  , 1  1 1 ,  , 7  8 , 4  9 , 2  6 , 1  2 ,  , 9  5 , 2  
Arbetare 3 8 , 9  4 3 , 6  3 5 ,  , 9  3 9 .  >  2  3 4 , 1  3 0 , 3  4 9 , 6  3 7 ,  ,7 4 9 , 7  
Bönder 6 , 8  7 , 3  1 2 ,  , 8  6 ,  ,0 5,5 2 , 8  1 0 , 1  1 9 ,  ,5 3 , 9  
Torpare 6 , 2  1 , 7  - 9, »2 4 , 1  1 , 8  5,2 5, ,9 3,3 
Jordbruksarbetare 1 4 , 7  2 6 , 8  3 0 ,  , 8  1 3 ,  2 4 , 3  2 1 , 1  1 2 , 8  1 9 ,  , 6  1 3 , 7  
Inhyses etc 7 , 3  1 0 , 1  1 2 ,  »8 9 ,  1 4 , 1  24,8 5,7 B ,  ,8 1 6 , 3  
Änkor, hustrur 2 , 4  - - 1 ,  , 2  0 , 2  - 0,9 - -

Saknar yrke 3 , 9  1 , 7  2 ,  » 6  7 ,  >3 8 , 1  9 , 2  6,5 3, ,4 5,2 

Totalt 778 1 7 9  3 9  1 5 9 0  4 1 9  1 0 9  2 1 1 5  8 1 6  1 5 3  

Återfallsbrottslingarnas sista yrke. 

Storföretagare - - -

Småföretagare - 1,8 2 , 6  
Lägre tjänstemän - - 0,7 
Hantverkare 7. J 1 0 , 1  4 , 6  
Arbetare 43, ,6 4 9 , 5  6 6 , 7  
Bönder 7, ,7 2,8 3,3 
Torpare 2, »6 2,8 2 , 6  
Jordbruksarbetare 12, ,8 1 1 , 0  5,9 
Inhyses etc 1 0 ,  >3 1 5 , 6  1 0 , 5  
Änkor, hustrur - - -

Saknar yrke 15; , 4  6 , 4  3,3 

Totalt 39 109 153 

Källa: Fångrullor 1861 - 90, HLA. 
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TABELL B 25. Första brottet: för samtliga intagna, för personer under 25 ir 
och för dem som kom att återkomma i fängelse 

Ankomstår 
Samtliga Max 24-åringar Återfallsbrottsl. 
1861/65 66/70 71/75 1861/65 66/70 71/75 1861/65 66/70 71/75 

Brottstyp 

Våld 21,9 13,0 16, 7 33,0 20,3 15,3 28, 2 13, 9 16,3 
Tillgrepp 29,2 24,5 12, ,7 33,5 33,5 15,6 38, 5 47, 7 27,5 
Bedrägeri 5,3 3,0 1, J  1,5 3,0 0,7 - 1, ,8 0,7 
Förs.vite 1,8 6,9 2, ,6 0,4 3,8 0,5 - 3, J  1,3 
Olov.förs. 4,9 7,9 6, ,1 0,6 3,4 2,6 7, ,7 2, J  2,0 
Utevaro 1,2 1,5 0, ,5 2,2 0,2 0,2 - - -

Fylleri 16,3 20,1 27, ,5 11,7 13,6 13,6 10, ,2 15, ,6 28,8 
Sedligh.br. M 0,8 0, ,6 1,7 0,9 0,2 - - -

Krigs 0,6 2,2 19, ,0 2,3 5,7 43,3 2, »6 1, ,8 11,1 
Sabbats 4,6 0,1 o, ,0 2,2 0,0 0,0 - - -

Lösdriveri 10,3 16,0 10, ,0 8,5 14,6 5,9 12, , 9  10, ,1 7,2 
Andra brott 2,6 4,1 2, ,6 2,4 1,0 2,1 ~ 2, J  5,1 

Totalt 778 1590 2115 179 419 816 39 109 153 

Källa: Fingrullor 1861 - 75, H LA. 
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