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Konsistorium och kämnärsrätt
-en jämförande studie av rättstillämpning
inom Lunds universitet och Lunds stad 1838-1842

Av Cecilia Riving
Fil. kand., Vildandsvägen 24, Lund

Den 17 januari 2000 lades C-uppsatsen »Konsistorium och kämnärsrätt - en jämförande studie av
rättstillämpning inom Lunds universitet och Lunds stad 1838-1842» fram vid historiska insti¬
tutionen i Lund. Uppsatsen beskrev och analyserade ett antal rättegångsprotokoll från Lunds
universitets konsistorium och från Lunds stads kämnärsrätt i syfte att klargöra om det fanns
skillnader mellan rättstillämpningen i de två domstolarna. Dessa skillnader kunde tänkas bestå i
olikheter i det rättsliga förfarandet, olikheter i behandlingen av målen, olikheter i behandlingen av
dc åtalade, olikheter i domar och straff och i hur rätten motiverade sitt utslag. Avsikten var att
undersöka om skilda sociala positioner kunde påverka den rättsliga behandlingen. Genom au
jämföra rannsakningen av brott begångna av studenter med rannsakningen av brott som arbetar-
ynglingar begått kunde undersökningen möjligen visa om människor behandlades olika beroende
på vilken samhällsställning de befann sig i.

Artikeln, som ären förkortad version av uppsatsen, inleds med en kort bakgrundsbeskrivning
av de rättsliga instanserna och den akademiska domsrätten. Därefter presenteras undersökningen
och dess resultat.

skulle rannsaka och döma farliga tvister som
kunde uppkomma samt svårare brottmål och
andra mål som översteg 45 daler.2

Kämnärsrätten var en underdomstol som
infördes i Skåne efter försvenskningen av
rättsväsendet. Den fanns i bruk mellan 1682
och 1849. Ledamöterna bestod av en rådman
och Ivå lekmän, så kallade kämnärer.3 Käm-
närsrättens uppgifl var att

i staden ransaka och döma alla tvister, så ock brott¬
mål, ther the, efter Lag eller särskilda stadgar, til
annan Rätt ej höra.4

De rättsliga instanserna
Den akademiska domsrätten var stadfäst i
Lunds universitets stadgar (konstitutioner)
från universitetets grundande 1666 fram till
domsrättens avskaffande 1852. Under denna
tid var alla studenter skyldiga att inställa sig
inför akademiens domstol om så fordrades.
liksom universitetets tjänstemän, deras fa¬
miljer och tjänstefolk. Detta innebar att
Lunds akademi utgjorde en helt självständig
rättslig instans skild från stadens domstol.

Den högsta posten inom universitetet var
kanslerämbetet, under vilket all dömande
verksamhet lydde. Rektorn var akademiens
huvudman och svarade för att disciplinen
upprätthölls. Beslutsrätten i övrigt förfogade
två konsistorier över. Denna beslutsrätt rörde
de mest skilda typer av ärenden, såväl admi¬
nistrativa och juridiska som ekonomiska.1
Aktuellt i det här sammanhanget är endast
det större konsistoriet, consistorium majus,
där samtliga ordinarie professorer satt. De

Den akademiska jurisdiktionen
Den akademiska jurisdiktionen (domsrätten)
har rötter långt tillbaka i historien. Redan de
medeltida europeiska universiteten åtnjöt
privilegiet av egen domsrätt. Jurisdiktionen
var bara en del av alla de rättigheter som uni¬
versiteten hade vid denna tid, då akademisk
frihet och självständighet var betydelsefulla
begrepp.5
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Enligt Lunds universitets stadgar skulle
akademiens jurisdiktion vara åtskild från
staden Lunds jurisdiktion, och den skulle
döma i brottmål och tvistemål. Svårare brott¬
mål som ledde till dödsstraff eller stympning
skulle underställas hovrättens prövning.6

Liksom i andra europeiska länder skapade
universitetets friheter konflikter mellan
stadsbor och studenter. Enligt Lunds akade¬
mis privilegier var studenter fria från »all
stadsens tunga, ålagor och besvär».7 Detta
var en nagel i Ögat på stadens borgare. För att
ruljangsen i staden skulle löpa smärtfritt
krävdes samarbete mellan stad och universi¬
tet. Detta var båda parter medvetna om. I
vilken mån samarbetet fungerade skiftade
från tid till tid. Vad gällde brandordning,
gaturenhållning och gatuunderhåll sköttes
det i regel klanderfritt från båda håll. Disci¬
plinfrågor utgjorde dock ett problem. Mål¬
sättningen var inledningsvis att universitetet
och staden skulle ha gemensamt ansvar för
patrullerande vakter på Lunds gator. Detta
blev emellertid aldrig omsatt i praktiken, då
det visade sig verkningslöst. Studenterna
vägrade exempelvis att låta sig tilltalas av
stadsvakten.8

Oroligheter mellan studenter och stadsbor
var vanligt förekommande. Det hände att
akademiens konsistorium uttryckte missnöje
över att stadens domstol fällde för milda
domar när en student var förfördelad part. År
1770 betonade universitetets rektor

nödvändigheten av bättre ordningshållande med ge¬
säller och lärgossar, au de ieke fritt .stryka omkring
pä galorna om kvällar och nätter samt genom sitt
oljud och brukade otidigheter reta och bravera den
studerande ungdomen.''

Den studerande ungdomen var å sin sida inte
heller särskilt sedesam. Vanliga förseelser
var att vistas på gator och krogar efter tillåten
tid, oljud, oroligheter och slagsmål, fönster-
krossning och skjutande. De straff som
tillämpades varierade beroende på brott och

tidsperiod. Under 1600- och 1700-talen var
böter och fängelse i universitetets egen arrest
vanliga straff liksom även varningar, in¬
dragna privilegier och förlust av stipendier.
Förvisning från undervisningen (relegation)
utdömdes vid grova förseelser. Vid uppen¬
bara brott enligt strafflagen skulle studenten
sättas i kronans fängelse eller avrättas.>o

Under 1800-talet präglades akademien av
liberala strömningar, vilket medförde att
disciplinmålen minskade. Mer omfattande
rättegångar förekom främst vid studentoro-
ligheter med relegation som straff.11

Den kritik som under 1800-talet drabbade
den akademiska jurisdiktionen i Europa und¬
gick inte heller Lund, där diskussionens
vågor gick höga. Universitetets privilegier
väckte anstöt och motståndet växte. 1842
tillsattes ett utskott som skulle granska kon¬
stitutionerna. Dess slutliga betänkande argu¬
menterade för att domsrätten bara borde gälla
rent disciplinära mål.12

De som propagerade för jurisdiktionens
bevarande verkar främst ha gjort det för att
värna om studenternas självständighet.
Redan under frihetstiden ansågs det att uni¬
versitetens domsrätt visserligen var tids¬
ödande och besvärlig, men att den behövdes
för den studerande ungdomens bästa. I annat
fall »kunde man nämligen befara att rådhus¬
rätten antingen gick fram med för stor sträng¬
het eller också lämnade allt självsvåld
onäpst».1?

Vissa ansåg inte att den akademiska doms-
rälten var till studenternas fördel. 1828 läm¬
nades ett betänkande av den så kallade upp-
fostringskommittén där den förnekade att
studenterna var privilegierade. Enligt kom¬
mittén var domsrätten

en makt att döma efter statens allmänna lagar, om
ock med tillägg av vissa särskilda föreskrifter, som
av regeringen själv blivit stadgade med avseende på
de egna förhållanden, 1 vilka de under denna juris¬
diktion lydande personer befinna sig, och vilka
särskilda föreskrifter (vad härvid noga bör märkas)
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icke innebära ett upphävande eller en lindring av de
straff, som den allmänna lagen stadgar for allehanda
slags förbrytelser, utan blott utöver dessa straff ännu
tillägga något ytterligare, disciplinariskt straff.'4

hade varit hos Krumlinde och därefter begett
sig till stadshuset där han och hans sällskap
försökte sparka upp porten. Hållkarlen Nord¬
ström kom då ut och slog av Ljung hans
mössa. Vid det handgemäng som uppstod
mellan dem hade porten brutits upp, men
vilka som gjort detta hade Ljung inte sett.

Ynglingen Ohlin sade sig också ha varit på
Krumlindes värdshus, varefter han gått till
stadshuset och in genom den redan upp¬
brutna porten. I trappan hade han fått ett slag
över ryggen, och när han lite senare kom för
att hämta sin kvarglömda kappa fick han ett
slag i ansiktet. Kandidat Ljunggren berättade
att han vid stadshuset sett porten uppbruten,
men inte märkt något gräl.

Den 7 mars kallades till nya förhör. Kan¬
didaterna Pehrsson och Feuk liksom stude¬
randen Svensson berättade att de först varit
hos Krumlinde och sedan vid stadshuset,
dock utan att ha varit inblandade i uppbry¬
tandet av porten.

Åklagaren ville sedan kalla in några vakt-
karlar som vittnen, vilket föranledde pro¬
tester från studenten Ljung eftersom vakt-
karlama angivit oroligheterna till rektor och
därför borde anses vara jäviga. På detta sva¬
rade åklagaren att om stadens eller akade¬
miens vaktkarlar skulle anses jäviga att vittna
i mål som de enligt tjänsteplikt inrapporterat
»så skulle snart sagt aldrig någon upplysning
om timade oordningar kunna vinnas».

Vaktkarlen Olsson berättade att ett antal
personer den aktuella kvällen hade kommit
från Krafts torg där Krumlindes värdshus var
beläget, och försökt ta sig in genom stads¬
husets stora ingång. Då detta ej varit möjligt
hade de gått till ingången vid Skomakare¬
gatan, vilken bröts upp. Vittnet hade inte sett
vilka som brutit upp dörren och inte heller
kunnat tilltala någon av de församlade då de
sjungit högljutt. Medan porten bröts upp
hade Ljung och Nordström varit i bråk, vilket
de övriga vaktkarlarna också intygade.

Hilde de Ridder-Symoens menar dock att
särskild domsrätt gjorde studenterna privile¬
gierade:

...the academic authorities feared that the reputation
of many leading families would be damaged if out¬
siders were to hear of the misdemeanours of their
progeny during their student days. Both academic
authorities and parents were convinced that, since,
after settling down, these ‘delinquents’ would be¬
come responsible leaders of society, there was no
point in compromising them for the sins of their
youth.15

I dessa citat framträder två helt motsatta upp¬
fattningar vad gäller studenternas rättsliga
ställning. Enligt den ena meningen var stu¬
denterna utsatta för hårdare bestraffning, då
de dömdes både utifrån lagen och utifrån uni¬
versitetets konstitutioner. Enligt den andra
meningen var de privilegierade, då de på
grund av sin ställning dömdes mildare än
andra medborgare.

Målen från Consistorium Majus
Oväsende vid stadshuset
Natten mellan den 15 och 16 februari 1840
förövades oväsende och andra därmed sam¬
manhängande oordningar vid stadshuset i
Lund. Rektor hänsköt målet till konsistoriet
som tveksamt tog emot det. Den 4 mars hölls
de första förhören.

Filosofie magister Åstring berättade att
han i sällskap med bl.a. studeranden Lund-
stedt tillbringat kvällen på Krumlindes
värdshus och att de sedan i sällskap gått till
stadshuset. Vid ankomsten dit fann Åstring
porten uppbruten och den blinde ynglingen
Ohlin som blödande kom ner från trappan.
Ohlin påstod sig ha blivit slagen av en man
med käpp som höll sig gömd i trappan.

Studeranden Ljung uppgav att han också
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Den 13 mars inkallades fler vittnen. Käl¬
larmästare Lindberg uppgav att vid tolvtiden
på natten hade ett antal personer först varit
vid stadshuset och sedan bultat på hans port
och begärt punsch. Hållkarlen Nordström
sade sig ha hört fönster bli inslagna hos
Krumlinde och sedan sett ett sällskap komma
till stadshuset, där de under svordomar och
oljud bultat på porten. Han kunde inte uppge
vem som brutit upp dörren. De tilltalade,
Åstring, Ljung, Ohlin och Ljunggren, sa var
för sig att när de kommit in på stadshusets
gård hade de sett cirka tio personer som de
inte kände igen. Ljunggren hade sett sex per¬
soner komma ut ur förstugan som han på
grund av deras sånger förmodade vara stu¬
denter.

Åklagaren förklarade rannsakningen av¬
slutad. Då det inte fanns någon upplysning
om vem som brutit upp stadshusets port. och
då de tilltalade alla sade sig ha gått in genom
porten först sedan denna blivit uppbruten och
då sett främmande personer, förmodligen
studenter, inne på gården, hade han

således icke del ringaste skal att tro del våldet af
dessa tilltalade blifvit begånget, då alla omständig¬
heter tyda derhän, att de personer, som redan voro
inne på gården, måste hafva föröfvat våldet,

konstitutioner egentligen borde dömas till
livstids relegation, men med avseende på
hans ungdom och med hopp om hans förbätt¬
ring borde straffet lindras till tre års förvis¬
ning. Ljunggren, Pehrsson. Feuk, Svensson
och Lundstedt hade vistats ute på otillåten
tid;

och då det är cn studerandes skyldighet att alfvar-
ligen idka sina studier och icke nattetid vandra
omkring på gator och gränder, jag dömer dem hvar-
dera till en termins relegation från Academien.

Magister Åstring borde enligt Ekelund få en
varning.

Professor Zetterlund ansåg att eftersom
ingen bevisning om skuld förelåg för någon
av de anklagade utom Ljung borde de endast
få en varning. Ljung hade däremot varit för¬
klädd och i slagsmål, och enligt 23 Cap., 22
och 25 § borde han dömas till fem års relega¬
tion. Professor Pramberg yrkade att Ljung
skulle böta 40 daler och för evigt förvisas, att
Åstring genom sitt dåliga exempel för den
studerande ungdomen borde förvisas på två
terminer, att Lundstedt enligt 17 Cap., 19 § i
rättegångsbalken borde värja sig med ed och
att de övriga borde få en varning.

De övriga professorerna höll alla med om
att Ljung borde förvisas, även om me¬
ningarna gick isär när det gällde straffets
längd. Konsistoriets ordförande, prorektor
professorn doktor Engeström gav slutligen
sin mening. Ljung borde egentligen »bestän¬
digt relegeras», men då

han blott är 21 år gammal, samt denna ålder lemnar
mig förhoppning om mera stadga i tänkesätt och
vandel hädanefter, så, och för att icke förderfva hans
framtid, hvarpå en Academisk Lärare alltid bör
hafva afseende, begagnar jag min rättighet såsom
Academisk Domare att förmildra straffet till blott ett
års relegation...

Åklagaren lämnade målet till konsistoriet
såsom Fäder för de ynglingar, hvilka. oagtadt gifna
föreskrifter, dock varit ute nattetid.

Den 30 mars upplästes de tilltalades nations-
betyg, vilka var fördelaktiga för alla utom
Ljung som gjort sig känd för »mycket God
Flit och mindre välkändt uppförande». Det
framkom dessutom att Ljung och Lundsledt
tidigare varit förvisade från akademien,
Ljung på två år och Lundstedt på två termi¬
ner, men att de genom Kungliga Majestätets
nåd blivit förskonade från straffet.

Konsistoriets ledamöter inkom med sina
bedömningar. Professor Ekelund ansåg att
Ljung enligt 23 Cap., 25§ i universitetets

Villkoret för detta var att Ljung vid åter¬
komsten skulle kunna uppvisa bevis på nyttig
sysselsättning och gott uppförande under re¬
legationstiden. Lundstedt borde iaktta mer
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uppmärksamhet på sitt uppförande, medan
de övriga helt borde frikännas.

Konsistoriets gemensamma utslag dömde
Ljung till två års förvisning samt Åstring.
Ljunggren, Pehrsson, Feuk, Svensson och
Lundstedt till allvarsam varning. Om Ljung
ville söka befrielse från sitt straff skulle han
lämna in ansökan själv eller genom ombud
till HKH Kronprinsen i Dess Cancellersex-
pedition för Lunds Academi inom 30 dagar.

Slutligen uttryckte konsistoriet sin oro
över rådande förhållanden, att studenter um¬
gicks på värdshus och källare. Detta gav »an¬
ledning till den farhåga, att de kunna urarta
till dryckeslag samt föranleda buller och
oordningar». Konsistoriet beslöt att en skri¬
velse skulle utgå till alla nationsinspektorer
med uppmaning om att hindra liknande oord¬
ningar »såväl för den Studerande ungdomens
sedlighet som för den allmänna ordningens
vådeliga samqväm».16

Ljung sökte befrielse från relegationsstraf¬
fet, vilket dock avstyrktes. Enligt kungliga
brevet den 29 september 1841 ansågs det inte
troligt att en lindring av straffet skulle få
Ljung att känna sig uppmanad till ett värdi¬
gare uppförande.17

inte var hemma, befallde Böös att Broek och
lärgossen skulle vara hemma klockan nio
följande morgon, då gossen skulle straffas
för att ha anfallit och slagit Bruzelius före¬
gående kväll, vilket, tillade han, bara hade
kunnat ske då Bruzelius varit drucken.

Nästa morgon när studenterna kom väg¬
rade Broek att straffa Pettersson eftersom
han sagt sig vara oskyldig och tvärtom ha
blivit överfallen av Bruzelius. Då de stude¬
rande själv ville straffa lärgossen vägrade
Broek också detta och tillade att tvisten
borde utredas på laglig väg. Med hotelser om
att komma tillbaka och piska Pettersson av¬
lägsnade sig studenterna. De återvände emel¬
lertid på kvällen, då Broek meddelade att
Pettersson inte var hemma. Studenterna an¬
klagade honom då för att vara en dålig hus¬
bonde som inte höll sitt folk hemma, varpå
Broek svarade att lärgossen inte vågat vara
hemma av rädsla att få stryk. När studenterna
hade börjat kasta sten hade Broek hotat att
anmäla dem för rektor. Från sitt rum hade
Broek senare under kvällen hört oväsende
från den del av huset som vette mot gatan,
dåren kakelugn dagen därpå funnits förstörd.

Studeranden Böös berättade inför rektors¬
ämbetet att studeranden Bruzelius två kvällar
före oväsendet blivit hånad och skrattad åt av
några gossar på gatan. En person hade kom¬
mit ut ur Broeks förstuga och gett sig på
Bruzelius som föll omkull och slog sig så att
tänderna blödde. Han identifierade anfalla¬
ren som lärgossen Carl Pettersson. I övrigt
uppgav Böös samma berättelse som Broek,
bortsett från att han nekade till att ha varit vid
Broeks hus den kväll då oväsendet skedde.
Han visste inte heller vem som slagit sönder
kakelugnen, men tyckte att detta var lågt gjort.

Studeranden Bruzelius historia var iden¬
tisk med Böös. Också han förnekade att ha
varit hos Broek när oväsendet skedde, vilket
de vänner han varit i sällskap med under
kvällen kunde intyga.

Tänkt bestraffning av lärgosse
Den 30 maj 1840 överlämnades till konsisto¬
riet ett protokoll från rektorsämbetet rörande
det oväsende som förövats vid skräddare
Broeks hus den 13 och 14 maj, och för vilket
studerandena Böös och Bruzelius var an¬
givna. I förhören hållna vid rektorsämbetet
den 15 maj berättade skräddaren Broek att
Böös den föreliggande kvällen hade öppnat
dörren till hans rum och bett honom komma
ut. När Broek efterföljde uppmaningen såg
han gården full av studenter, varibland han
igenkände Bruzelius. Vid frågan om han
hade en lärgosse vid namn Carl Pettersson
svarade Brock ja, varpå Böös uttalade en
Önskan om att få träffa denne. Då Pettersson
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Lagar och förordningar som hänvisas till i målen

Missgerningsbalken
3 Cap., 6 §: Then som begår något brott på Söndagar eller Högtidsdagar, emellan klockan fyra

om morgonen, och nijo om aftonen; böte tijo daler för sabbatsbrott, och för giemingen särskilt.
18 Cap., 2 §: Nu giör then ej sådan skada, som sagdt är; utan förderfvar. eller eljest skadar hans

ök eller redskap, rifver hans kläder, eller bryter hans vapn, rycker eller skuffar, eller giör annan
sådan gierning, theraf thes onda upsåt pröfvas kan; gälde skadan åter, och ligge i tveböte för
slagsmålet, vare ock fyratijo dalers bot för fridsbrottet.

20 Cap., 4 §: Nu går en eller flere, hem till annan, och vilja honom, eller them, som i hans gård
äro, skada giöra, äntå at the ej gitta; böte tå hvar för sig fyratijo daler för hemgång. Slå the ock
något sönder, eller förderfva; gälden skadan åter.

20 Cap., 6 §: Kastar någor in i annars mans hus, gård eller farkost, sten, stång, eller annat, at ther-
med skada giöra; böte fem daler. Kommer sär theraf; böte dubbelt, och thertil för såramålet,
som lag säger.

21 Cap., 7 §: Öfverfaller man annan å almän väg, eller gato, med hugg och slag, eller hugger och
bryter sönder vägfarande mans resetyg; böte fyratijo daler för fridsbrottet, och för slagsmålet
efter lag, gälde ock skadan åter.

24 Cap., 8 §: Drager någor oträngd af vredes mode knif eller svärd, spänner bösso, eller reser
annat vapn åt annan, stinger, hugger, slår, eller skiuter åt honom, och råkar thet annan, så att
han får ther död af; gånge therom, som om annat vilja dråp. Sker ej skada; böte äntå tiugu daler
til tveskiftes; Konungen, och Häradet eller Staden.

34 Cap., 3 §: Slår man någon så, at ben bräckes, eller lossas, i hufvud, arm, lår eller ben, och kom¬
mer ej afhugg i; eller stinger man någon genom lif, eller lem; böte tiugu daler. Kommer ther
lyte i; böte hälften emot avhugg.

35 Cap., 3 §: Slår man annan kindpust, och synes ej åkomma; böte sex marek.
35 Cap., 4 §: Drager man annan i hår, eller skägg, skuffar, stöter eller knubbar, och synes ej

åkomma; vare samma bot.
39 Cap., 4 §: I alla såramål, ther man böter före, gälde then brotslige läkarelön, hinder, och all

annan kostnad och skada, och thertil för sveda och värek. Pröfve ock Domaren, hvad brist then
sårade i sin näring theraf hafver, och lägge honom skiälig vedergällning til.

61 Cap., 1 §: Hvar som biuder. eller leger, hielper, eller råder annan til någon missgieming, så at
then ther igenom sker; straffes lika med then, som giemingen giorde.

Rättegångsbalken
17 Cap., 19 §: Giör någor mened i annat fall, tå Domaren liflig eller skriftelig ed honom ålagdt;

böte ock fyratijo daler, the fattigas ensak, och vare ärelös.
17 Cap., 30 §; Ther uppenbart, och på sannelika skiäl gmndadt rychte, eller andra bindande om¬

ständigheter och liknelser äro mol then, som lilltales; må ock Domaren väijemåls ed ålägga.
Men ej må thet ske, utan i nödfall, och ther sanning ej annars utletas kan. Går saken å lif; tå
bör ej til värjemåls ed dömas.

17 Cap.. 31 §: Domaren lägge then, som med ed sig fria skal, viss dag före, att sig betäneka, om
han thet åslundar, å landet til nästa Ting, och i staden högst en månad. Kommer han tå, och
gitter ej eden gånga; vare åt saken fald. Kommer han ej, och låter ej visa laga förfall; vare lag
samma. Viser han laga förfall; lägge Rätten honom annan dag före. [.. .]
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Kungliga brev och förordningar
Kungligt brev den 1 mars 1750 (enligt register): Med Kgl Maj:ts, på Uppfostring Commissionens

hemställan, tills vidare meddelte förordnande, att de brottmål, som af studerande vid Akade¬
mierne inom det privilegierad districtet begår, igenom oljud, slagsmål och andra mindre, den
Akademiska disciplinen rörande brott, böra af Consistorio Academico, summario processu af-
göras nun, samt besvär öfver Consistorii utslag i dylika mål hos Akad. Cancelleren anföras.

Kunglig förordning den 30 maj 1835: (angående 17 Cap., 31 § i Rättegångsbalken om värje-
målsed) ...Kommer han då, och gitter ej eden gånga; ware åt saken fälld. Kommer han ej, och
låter ej wisa laga förfall: ware sak samma.

Kunglig förordning den 10 juni 1841: Wi, Carl Johan, med Guds Råde, Sweriges, Norriges,
Göthes och Wendens Konung, göre weterligt: att Wi [...] funnit godt förordna, att den, som
uppsåteligen, af ondska eller öfwerdåd, slår in annans fenster, skall plikta från sex riksdaler
trettiotvå skillingar till tretton riksdaler sexton skillingar efter omständigheterna. . .

Lunds universitets konstitutioner
23 Cap., 22 §: Hvar och en afhålle sig från alla oförätters tillfogande, våld, bedrägeri, slagsmål

och dråp, vid Straff som Lagen utstakar; ifrån upproriska upplopp vid lifsstraff; ifrån husens
bestormande, fönstrens inslående, dörrars uppbrytande, vid straff av relegation, eller annat än
svårare straff.

23 Cap., 25 §: Skulle någon befinnas stryka omkring förklädda eller åstadkomma sammanskock-
ningar om nattetid, eller derutinnan deltaga, skola de för alltid relegeras.

24 Cap., 3 §: Lideren Studerande oskyldigt och utan eget förvållande någon oförätt af någon [...]
han vara må, skall den som begår denna orättvisa, utom de vanlige i Lagen utsatte böter till den
förolämpade plikta 20 mark.

Det kungliga brevet från den 20 december 1786 och den kungliga kungörelsen från den 1 1 de¬
cember 1819 har Irots stor möda inte kunnat spåras.

Lärgossen Pettersson berättade att han den
kväll Bruzelius påstod sig ha blivit slagen
hade sett Bruzelius jaga gossen Hennig, Gos¬
sen hade sprungit in på Broeks gård med
Bruzelius efter sig. Då Bruzelius snavade
och föll över en hög med timmer hade Pet¬
tersson sagt åt gossen att avlägsna sig för att
inte bli slagen. Bruzelius hade då klappat
Pettersson på axeln och sagt att han inte ville
gossen något ont. Studeranden Böös som
anslutit sig till sällskapet hade sagt att det
inte var passande att klappa en gesäll eller
lärgosse på axeln, utan att Bruzelius istället
borde slå honom dugligt. Bruzelius anföll

Pettersson som undvek slaget och Bruzelius
föll på knäna mot Broeks vägg. Pettersson
sprang iväg förföljd av Bruzelius som fick
tag i hans rock och rev sönder den. När Pet¬
tersson slet sig loss föll Bruzelius åter om¬
kull. Pettersson förnekade i protokollet alla
anklagelser om att ha slagit Bruzelius.

Gossen Hennigs version av det skedda var
att han hade lekt med några andra pojkar på
Mårtensgatan, då Bruzelius kommit förbi
och uppmanat gossen att gå hem och lägga
sig. Gossen Hennig hade härpå svarat att »det
vore bättre att Herren ginge hem och lade
Sig, emedan Herm är full», vilket han påstod
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sig ha kunnat se på Bruzelius vacklande
gång. Någon i Bruzelius sällskap hade upp¬
manat honom att piska gossen, och han hade
förföljt pojken in på Broeks gård. Vad som
sedan hade skett visste inte gossen Hennig.

Den 6 juni togs ärendet upp i konsistoriet.
Broek tillade till sin tidigare berättelse att
han känt igen Böös och Bruzelius under
oväsendet den 14 maj. Böös och Bruzelius
nekade fortfarande till att ha varit närvarande
under oväsendet i Broeks hus.

Den 16 juni vittnade docenten Borg att han
två kvällar före oväsendet hade sett en karl i
blå rock komma springande, förföljd av en
okänd mansperson som var mycket röd i
ansiktet och hade en raglande gång. Andra
vittnen uppgav sig också ha sett detta. Vidare
intygade Bruzelius vänner att de hade besökt
honom på kvällen den 14 maj, och att han
således inte kunde ha deltagit i oväsendet hos
Broek.

Den 27 juni inlämnade Böös en skrift till
konsistoriet där han önskade en påskyndan
av målet och ville att Broek skulle ersätta
honom för de utgifter han haft, då han varit
tvungen att stanna i Lund under målets be¬
handling. Broek skulle vidare tillkännas an¬
svar för sin grundlösa anklagelse:

Om någon näppst ej skulle drabba sådana personer
som, hvad jag förut nämnt, af kittslighet eller kanske
af ren elakhet, söka att sätta fläck på sina medmen-
niskor, blefve den allmänna säkerheten, medborgare
emellan, blott ett tomt ord utan krafi; men då sådant
ej är fallet, yrkar jag att Broek, hvars anklagelse,
enligt min mening, är af sådan beskaffenhet, att den
kan hafva afseende på hemgång och således för min
heder är sårande, måtte åläggas göra mig offentlig
albön...

kommit ut på gården igen hade han sagt att
han ville slå lite till på ugnen, varpå han gått
in igen och det återigen hörts slag. Enligt
Larsén hade Böös varit närvarande, men inte
Bruzelius.

Den 13 augusti hördes studeranden Adrian
som medgav att han varit vid Broeks hus och
talat med studenterna där, men däremot helt
förnekade att ha slagit sönder kakelugnen,

Den 24 oktober hördes ytterligare några
vittnen och den 14 november gav konsisto¬
riet sitt utslag. Studeranden Böös, som enligt
nationsbetyget hade visat ringa flit och obe¬
tänksamhet och ett lättsinnigt uppförande,
dömdes enligt 23 Cap., 22 och 25 § i konsti¬
tutionerna till livstids förvisning från Akade¬
mien. Dessutom skulle han enligt 18 Cap.,
2 § och 35 Cap., 3 och 4 § i Missgemings-
balken böta 16 riksdaler till Broek eftersom
han knuffat denne efter en rättegång.

Bruzelius som enligt nationen hade gjort
sig känd för ett mindre sedligt uppförande,
och ansågs ha deltagit i sammankomsten vid
Broeks hus dömdes också till livstids relega¬
tion.

Adrians nationsbetyg tillkännagav att han
»icke wisat synnerlig flit» och »gjort sig
känd för ett lättsinnigt och sedeslöst upp¬
förande». Straffet blev också för honom för¬
visning för alltid.

De studenter som också hade befunnits ha
vistats på Broeks gård vid oväsendet hade
varit ute vid otillåten tid, och då de dessutom
hade ofördelaktiga vitsord dömdes de till en
termins relegation vardera. Slutligen borde
Böös, Bruzelius och Adrian böta sammanlagt
20 riksdaler till Broek.

Om de dömda ville söka befrielse från
straffet skulle de inom 30 dagar lämna an¬
sökan till HKH Kronprinsen i Dess Cancel-
lersexpedition. Övriga besvär skulle under¬
ställas hovrätten inom 20 dagar. Om någon
av de dömda var så fattig att han inte kunde
betala sina böter eller ställa borgen, skulle

Den 2 juli vittnade studeranden Larsén som
varit närvarande under oväsendet vid Broeks
hus den 14 maj. Enligt honom hade en stude¬
rande vid namn Adrian velat slå ner kakel¬
ugnen i Broeks hus, men Böös hade avrått
från detta. Adrian hade likväl gått in och det
hade hörts slag. En stund efter att Adrian
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han bevisa sin fattigdom inför domstolen.
Om detta inte kunde ske skulle besvar bi¬
fogas med en kronobetjänt eller pastor från
den dömdes församling.18

Bruzelius sökte befrielse från sitt straff, då
han ansåg att det skulle beröva honom alla
utsikter om framtida bärgning. Ansökan av¬
styrktes i ett kungligt brev den 29 september
1841, med motivation att Bruzelius inte hade
angett giltiga skäl för sin befrielse

samt det icke skutte blifva möjligt upprätthålla ord¬
ningen vid Universitetet, derest Studerande, som
fortfarande göra sig kända för mindre sedligt upp¬
förande [...] finge derstedes qvarblifva...19

Fönsterinslagning hos änkan Sandberg
Den 20 november 184 1 upplästes i konsisto¬
riet ett protokoll fört hos rektorsämbetet den
8 november. Protokollet rörde den fönster¬
inslagning som förövats kvällen den 6 no¬
vember i det hus där tracteursänkan Sand¬

berg och hennes döttrar bodde. Studeranden
Malmström berättade att han på kvällen den
6 november i sällskap med studerandena
Schönbeck, Santesson, Hellberg och Åberg
hade gått omkring i staden. Vid åttatiden
hade de gått mot Thomegap, där änkan Sand¬
berg och hennes döttrar bodde. Väl ditkomna
hade de sett ett annat sällskap och sett fönster
bli inslagna, men på grund av mörkret kunde
Malmström inte se vilka förövarna var.
Malmström erkände att han någon tid innan
hade varit inne hos änkan och tillrättavisat
henne och hennes döttrar för att någon av
dem hade kommit ut och okvädat honom och
några andra studenter när de sjungande gått
förbi.

Studeranden Schönbeck berättade att han
varit närvarande vid fönsterinslagningen,
men på grund av mörkret inte kunnat se de
skyldiga. Han uppgav också att han sett
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apotekare Åberg vid änkans hus. Studeran¬
dena Santesson, Hellberg, V.F. Åberg och
C.L. Åberg meddelade samma uppgifter som
Schönbeck. Hellberg hade dessutom hört
apotekaren säga att det var han som hade
slagit sönder fönsterrutorna. Malmström till-
lade att Åberg, Schönbeck, Santesson och
Hellberg varit på bjudning hos honom sist¬
lidna lördagskväll, där de ätit middag och
druckit punsch på hans rum.

Apotekaren Åberg sade sig ha gått ut i sta¬
den på lördagskvällen och tagit vägen mot
änkan Sandbergs hus, där han sett flera stu¬
denter församlade. När han hade gått förbi
änkans fönster hade han dragit sin kappa om
sig och då ofrivilligt råkat träffa fönstret med
käppen. Hur många fönster som gått sönder
visste Åberg inte, men han var villig att er¬
sätta skadan.

Rektorsämbetets protokoll lämnades här¬
med till konsistoriets bedömning med en bi¬
fogad rapport om tidigare brottslighet från
Malmströms och Schönbecks sida. Rappor¬
ten beskrev hur de den 25 maj tillsammans
med andra studenter hade åkt till Lomma för
att bada och på vägen hem ställt till orolig-
heter. En av studenterna hade skjutit en hund
med en bössa, och när människor närmat sig
från en närliggande gård hade studenterna
hoppat av sin vagn, varpå personerna hade
återvänt in. Därefter hade ett antal redskap
slängts i en brunn och förstörts. Vid rannsak-
ningen hade bonden sagt sig inte vilja för¬
störa studenternas framtid, och ville därför
bara ha 25 riksdaler i ersättning och ett löfte
om att de aldrig mer skulle ofreda honom.
Rektor beslöt att målet fick vila med det ut¬
tryckliga tillägget att om studenterna begick
nya brott skulle målet remitteras till konsi¬
storiet. »Slutligen», skriver rektor,

förklarade jag för dem att jag uti sakens aå beskaf¬
fade skick trodde mig hafva en borgen, för uppfyl¬
landet av deras löfte, att för framliden utmärka sig
genom flit i studieroch anständighet i uppförande.

Efter att ha tagit del i detta ärende diskute¬
rade konsistoriet om en ny undersökning
borde företas i detta mål. Stadsfiskal Adams-
son avböjde, eftersom det inte fanns något
åtal vare sig från enskild målsägande eller
från allmän åklagare. Konsistoriet gav sitt
medhåll och beslutade att ingen ny undersök¬
ning skulle ske, men att de tilltalades brotts¬
lighet skulle tas i beaktande i nuvarande mål.

Till konsistoriet hade den 20 november in¬
kommit ett brev från änkan Sandberg där hon
förklarade sig gottgjord för fönsterrutorna
och därför ville att målet skulle nedläggas.
Oaktat detta hölls nya förhör. Schönbeck in¬
ledde med att förklara att dc uppgifter som
lämnats hos rektorsämbetet inte varit san¬
ningsenliga. Det var studeranden C. Åberg
som hade slagit in en eller två rutor, och då
änkan kommit ut och varit otidig hade
Schönbeck av överilning slagit in fler
fönster. Apotekaren Åberg hade erkänt dådet
bara för att förskona sin broder och Schön¬
beck från bestraffning.

C. Åberg, bara 16 år gammal, erkände au
han krossat några rutor och sa att det var
Malmström som hade uppmanat honom att
göra det. Malmström vidhöll sin tidigare
berättelse, men medgav att han sagt till C.
Åberg att »det vore rätt om fenstren slogos in
hos Sandberg».

Åklagaren sade sig nu ha all bevisning han
behövde och önskade de tilltalades nations-
betyg.

Den 1 december inkom till konsistoriet ett
brev från Schönbeck:

Som jag under mitt sista inställande för Consistorii
Domstol, dels av den upprörda sinnesstämning, som
tor cn ovand är så naturlig då han första gängen
befinner sig underkastad lagens arm, dels av ren
glömska, [...], att angående den ifrågavarande saken
lemna alla dc upplysningar jag kunde meddela, så
får jag hos Consistorium Academicum ödmjukast
anhålla, att få, till min förut afgifna berättelse,
tillägga följande; det må anses för stridande mot
Kamratskapets fordringar eller icke, men då jag
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föresatt mig att tala sanning, anser jag mig skyldig
att uppdaga allt, om än det skulle synas obetydligt,
blott det hör till denna Saken...

Schönbeck skulle enligt samma stadgar
dömas till två års förvisning, och Malmström
som anstiftat fönsterinslagningen skulle en¬
ligt ovanstående stadgar samt 23 Cap 25 § i
konstitutionerna och 61 Cap., 1 § i Miss-
gemingsbalken relegeras på tre år. Ingen av
de dömda fick återkomma till universitetet

innan de hvar för sig, gittat förete bevis om ett
stadgadt och förbättradt uppförande samt nyttig
sysselsättning under relegationstiden.

Schönbeck beskriver vidare hur han ankom¬
mit till Lundagård där »en större del studen¬
ter flockvis under skrål och skrik spatserade
ikring». Vid tillfället hade Malmström sagt
att de borde gå och slå in fönsterrutor hos
änkan Sandberg. Schönbecks brev avslutas:

. ..och jag är nu färdig att, när som helst underkasta
mig Consistorii dom. Jag vill dock inför denna såväl
som inför den högsta domstol, bedja om så mycken
mildring i domen som möjligt, på det att någon för¬
bättring äfvcn måtte kunna bli möjlig hädanefter,
och hurudan denna dom än må blifva, så får jag sluta
med den heliga försäkran, att jag hädanefter aldrig
skall påträffas med dylika saker och skulle jag <lct
(hvilket Gud förbjude), oaktadt denna rättvisa var¬
ning, så är jag villig att underkasta mig perpetuell
relegation, utan ringaste knot.

Ansökan om befrielse från straffen skulle ske
inom 30 dagar hos HKH Kronprinsen i Dess
Cancellersexpedition. Svårigheter att betala
böter skulle bevisas inför domstolen,20

Målen från kämnärsrätten
Studentmisshandel med syl
Den 13 februari 1838 inleddes i kämnärsrät¬
ten ett mål rörande det våld som söndagen
den 4 eller 5 februari hade förövats av sko¬
makarlärlingen Norlander. I rätten inställde
sig såväl Norlander som hans offer, studeran¬
den Frödeli. Frödeli var biträdd av studeran¬
den Sundin.

Frödeli inlämnade en skriftlig berättelse
där han uppgav sig ha varit på väg från
Lundagård till sitt logi hos tenngjutaren
Berglund, då han plötsligt blivit överfallen
av Norlander. Denne hade i sällskap med två
män och två kvinnor just passerat Frödeli på
Bredgatan, men vänt om och med en syl
tillfogat studenten ett sår på bakre delen av
huvudet. Sylen hade trängt genom både
Frödelis kappa och mössa, och med hela sin
längd gått in i huvudet. Skaftet hade vid in¬
trängandet gått av, och det krävdes hjälp av
läkare för att sylen skulle kunna dras ut. Ett
läkarintyg inlämnades också till kämnärs¬
rätten, där det beskrevs hur sylen bara med
svårighet hade kunnat avlägsnas och hur den
gjort ett sår av en tums djup. Den hade till en
del inträngt i bensubstansen. Skadan var inte

Samma dag hade också inkommit ett brev
från Schönbecks mor, Sophie A. Schönbeck,
där hon bad konsistoriet ha överseende med
sonens förseelse:

I full förhoppning och förtröstan, att Herrar Consi-
storialis inser vad det stackars modershjertat vid
kullstötandet av nämnda förhoppningar känner.
vågar jag Ödmjukast hoppas att icke genom en
bestraffning som hindrar ynglingen i sitt nu alvor-
liga Sträfvande för en glad och lycklig framtid. Her¬
rar Consistorialis vilja glömma, utan godhetsfult
emotaga Moderens ömma böner för sitt barn.

Inkommit hade också nationsbetygen. Schön¬
beck hade ådalagt ringa flit och gjort sig känd
för ett obetänksamt och lättsinnigt upp¬
förande. Åberg hade visat god flit och ett
hedrande uppförande. Malmström hade visat
någorlunda försvarlig flit och ett klandervärt
uppförande.

Den 13 december gav konsistoriet sitt ut¬
slag. De tre tilltalade dömdes att böta vardera
tio riksdaler. Dessutom skulle Åberg enligt
kungliga förordningen den 10 juni 1841,
23 Cap., 22 § i konstitutionerna och kungliga
brevet den 1 mars 1750 förvisas på ett år.

11



av någon större fara för patienten, men orsa¬
kade en del sveda och värk.

Norlander, 19 år, uppgav att han inte
kände Frödeli och därför inte heller haft
något odelat med denne. Han hade gripits av
tanken att slå Frödeli när de hade passerat
varandra, och utan att nämna ett ord till säll¬
skapet hade han därför sprungit efter studen¬
ten och gett honom ett slag i nacken, »utan att
ens besinna, det han då haft sylen i handen».

Den 23 februari inkallades vittnen. Snick-
arlärlingen Andersson berättade att han hade
varit i sällskap med Norlander och två pigor,
då Norlander plötsligt hade gått ifrån dem.
Han hade dock inte sett Norlander slå stu¬
denten. Kopparslagarlärlingen Jönsson som
gått förbi Norlanders sällskap hade sett hur
Norlander tilldelade den framför gående
studenten ett slag i nacken. Snickarlärlingen
Cederberg och kopparslagarlärlingen Wet-
tergren berättade detsamma som Jönsson.

Vid nya förhör den 9 mars vittnade pigan
Blomsterberg hur hon i sällskap med Norlan-
der hade sett en man gå förbi, och hur Nor-
lander hade gått iväg och tyckts höja handen
till ett slag. Vittnet hade sedan sett hur han
sprang in i en handelsbod, och senare hört
honom yttra att Frödeli tidigare hade hotat
honom med stryk. Pigan Pettersson uppgav
samstämmiga uppgifter.

Norlander påstod sig nu ej minnas om han
hade sagt det som pigorna påstod. J så fall
måste han ha misstagit sig på person, för han
hade aldrig sett Frödeli tidigare, och följakt¬
ligen inte heller blivit hotad av honom.

Nu framträdde också läkare Tydén inför
rätten och intygade sin attest. Han tillade att
om sylen inte hindrats av Frödelis kappa och
mössa, och haft en annan riktning hade
»stygnet deraf varit owilkorligen dödande».

Frödeli insände ett brev därhän yrkade att
Norlander enligt 39 Cap., 4 § i Missgemings-
balken borde ersätta honom för läkarkostna-
der, fördärvade kläder och sveda och värk.

Dessutom borde Norlander stå till ansvar
både inför den allmänna lagen och inför de
akademiska konstitutionernas stadgar för
students överfallande i 24 Cap., 3 §.

Den 13 mars lämnade kämnärsrätten sitt
utslag. Med tillämpning av 24 Cap., 8 § i
Missgerningsbalken och kungliga brevet
den 20 december 1786, samt med stöd av
34 Cap., 3 §, 21 Cap., 7 §, 3 Cap., 6 § och
39 Cap., 4 § i Missgerningsbalken dömdes
Norlander att för gatufridsbrott büta 13 riks¬
daler, för sabbatsbrott 3 riksdaler, för sting i
huvudet 6 riksdaler och för begagnande av
dödligt vapen 6 riksdaler. Med skillingar
medräknade blev bötesbeloppet sammanlagt
30 riksdaler. Dessutom var Norlander enligt
24 Cap., 3 § i universitetets konstitutioner
förfallen att betala 20 marks böter eller 1 riks¬
dal, 32 skillingar. Till målsägande skulle
betalas ytterligare 20 riksdaler för läkarkost-
nader och sveda och värk. Hade svaranden
svårigheter att betala böterna skulle han en¬
ligt 5 Cap. i Straffbalken och kungliga förord¬
ningen den 23 mars 1807 istället straffas med
30 par spö, tre slag av paret, samt dessutom
sex dagars fängelse.21

Oväsende hos bryggare Nilsson
Den 25 september 1838 inställde sig inför
kämnärsrätten husaren Zetth, murarlärling-
ama Östberg och Nilsson, drängen Olsson,
snickarlärlingen Åkesson och skräddarlär-
lingen Nilsson. De var alla anklagade för att
en söndag en tid tillbaka vid halv niotiden på
kvällen ha fört oväsende hos bryggaren Ola
Nilsson. Denne hade redan gått och lagt sig
men stigit upp då det bultat på dörren och
fönsterluckorna. Utanför stod ynglingarna
och begärde att få brännvin, och då brygga¬
ren sagt nej hotade de att bryta upp dörrarna
och slå in fönstren. Efter att ha slagit lite på
dörren hade de avlägsnat sig, men efter
någon timme kommit tillbaka och våldsamt
förnyat slagen. Bryggaren hade då tillsam-
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mans med inneboende Nordeström försökt
hålla mot. Till sist hade de tvingats öppna
dörren för att möta våld med våld. Ungdo¬
marna började kasta sten på dem men avlägs¬
nade sig sedan, bara för att komma tillbaka
vid 12-tiden och fortsätta att banka på dörren.

Zetth nekade till att ha varit tillsammans
med de övriga svarandena. I sällskap med en
skomakargesäll hade han knackat på brygga¬
rens ruta och bett om brännvin, och vid Nils¬
sons nekande sagt »godnatt, tack skall du
ha». Därefter hade Zetth gått hem och inte
gått ut mer.

Drängen Olsson uppgav att han hade sett
Zetth vid bryggarens hus men inte märkt
några våldsamheter. Han hade inte heller
själv deltagit i något oväsende. Murarlär-
lingen Nilsson nekade både till att ha varit i
sällskap med Zetth och till att ha varit vid
bryggarens hus. Åkesson sade sig över¬
huvudtaget inte ha varit ute om aftonen. Öst¬
berg meddelade att han inte hade varit med
de andra, och att han gått hem vid åttatiden
på kvällen.

Vittnen kallades in till förhör. Bryggarens
inneboende Nordeström berättade att han vid
halv nio på kvällen hört flera röster, bland
vilka han bestämt kände igen Zetths. Denna
hade bett att få komma in för att få brännvin.
Nordeström lämnade i övrigt samstämmiga
uppgifter med bryggare Nilsson.

Timmergesällen Billgren som bodde mitt
över gatan berättade att han sett ut genom sitt
fönster och då uppmärksammat hur de åta¬
lade slog på dörrar och fönster hos brygga¬
ren. De hade även kastat sten. Billgren trodde
att Zetth varit bland förövarna. Eleven Ågren
som var inneboende hos Billgren hade hört
oväsende, och sett »Zetth i spetsen för en del
andre komma tågande...».

Den 9 oktober inställde sig skräddar-
lärlingen Nilsson som tidigare varit frånva¬
rande samt murarlärlingen Jönsson, timmer¬
drängen Hansson och husaren Dahl, som alla

sades ha varit delaktiga i våldsamheterna.
Samtliga medgav att de hade varit ute den
föreliggande kvällen, men förnekade att ha
deltagit i oväsendet. Ytterligare vittnen hör¬
des om dörrbultningen. De svarande fortsatte
alla att neka till anklagelserna, men Zetth er¬
kände dock att han på väg från bryggaren
hade mött de övriga åtalade. Åklagare
Adamsson yrkade ansvar för alla för att de
hade varit ute på otillåten tid.

Kämnärsrättens utslag gavs den 13 no¬
vember. Enligt sina egna erkännanden hade
samtliga svaranden varit ute på gatorna under
otillåten tid. Dessutom fanns Zetth, Östberg,
Nilsson, Olsson, Åkesson och Nilsson vara
skyldiga till att ha fört oväsende utanför
bryggare Nilssons hus. Zetth hade också för¬
sökt bryta upp dörren och hade stört hus¬
friden.

Med stöd av kungliga kungörelsen den 11
december 1819, 3 Cap., 6 §, 20 Cap., 4 § och
24 Cap., 8 § i Missgemingsbalken dömdes
samtliga åtalade till 3 riksdalers böter var¬
dera för vistande på gatorna vid otillåten tid
samt Zetth, Östberg, Nilsson, Olsson, Åkes¬
son och Nilsson till vardera 1 riksdal, 32 skil¬
lingar i böter för oväsende och slutligen
Zetth till 13 riksdalers böter för störande av
hemfriden och 3 riksdalers böter för sabbats-
brott.

Vid bristande tillgång till bötesbeloppen
skulle Jönsson, Hansson och Dahl straffas
med åtta dagars fängelse, Zetth med sexton
dagars fängelse på vatten och bröd samt åtta
dagars vanligt fängelse, medan de övriga
skulle straffas med fyra dagars fängelse på
vatten och bröd samt åtta dagars vanligt
fängelse.22

Fönsterinslagning hos handskmakare
Elfström
Den 20 oktober 1840 behandlades i kämnärs-
rätten den anmälan som inkommit från
handskmakare Elfström, där han anklagade
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lärgossen Österström för att två dagar tidi¬
gare ha slagit in fönster i Elfströms bostad.
Österström själv nekade till tillmålet.

Vittnen hördes. Glasmästargesällen Sund-
quist berättade att han vid tillfället hade stått
ett stycke från huset och hört fönsterrutor
klinga. Vem som förövat brottet kunde vitt¬
net inte svara på, men han hade sett den till¬
talade passera förbi strax tidigare. Jungfru
Hallgren uppgav samma berättelse.

Österström nekade fortfarande, och målet
uppsköts för att fler vittnen skulle kunna
höras i saken.

Vid rättegången den 24 november vidhöll
Österberg sitt nekande, varvid han erbjöds
värjemålsed. Den 29 december gavs utslag i

målet: »... Hwaremot lärlingen Österström,
till följd av glasmästargesällen Johan Sund-
quists och Jungfrun Elna Hallgrens witt-
nesmål» borde enligt 17 Cap., 30 § i Rätte¬
gångsbalken och kungliga förordningen den
30 maj 1835 åläggas att med ed bekräfta »att
han Söndagen den 18 October 1840 icke in¬
slagit en eller flere fensterrutor hos Handsk¬
makaren Elfström här i Staden». Österström
skulle vara försedd med sin själasörjares
bevis om goda kristendomskunskaper, och
dessutom om edens vikt och faran av mened
»noga undervisas och alfvarligen wamas».

Den 2 mars 1841 skulle Österström in¬
ställa sig vid kämnärsrätten för att värja sig
med ed. Då den tilltalade dock uteblev utan
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att ha anmält laga förfall, blev han enligt
17 Cap., 31 § i Rättegångsbalken fälld i
saken. 1 följd därav, enligt 3 Cap 6 § och
20 Cap 6 § i Missgemingsbalken, dömdes
Österström till 3 riksdalers böter för sabbats-
brott och 1 riksdals böter för fönsterinslag-
ning, med skillingar sammanlagt 5 riksdaler.
Kunde böterna ej betalas skulle den tilltalade
genomgå åtta dagars fängelse på vatten och
bröd. Slutligen dömdes Österström att gott-
göra målets två vittnen med 32 skillingar
vardera,23

parter får lägga fram sin version av det in¬
träffade. Vittnesförhör spelar också en vä¬
sentlig roll i respektive domstol, och vittnens
uteblivande straffas ofta med böter. För att
tillräcklig bevisning om skuld skall anses
föreligga krävs ett antal samstämmiga
vittnesuppgifter, både i konsistoriet och i
kämnärsrätten. Vidare verkar åklagarens roll
ha varit betydelsefull i båda domstolarna; det
är han som kallar in vittnen och bestämmer
när rannsakningen skall anses avslutad. Av
de mål som lagts fram i undersökningen har
stadsfiskal Adamsson varit åklagare i samt¬
liga. Försvarare har däremot inte funnits. De
anklagade har både i konsistoriet och i käm¬
närsrätten, så långt det nu varit möjligt, fört
sin egen talan. Det enda mål där en part varit
biträdd av någon är »studentmisshandel med
syl», där målsäganden biträddes av en annan
student.

Sveriges rikes lag tillämpas både i konsi¬
storiet och i kämnärsrätten, dock i betydligt
större utsträckning i kämnärsrätten. Konsi¬
storiet dömer oftast i enlighet med universi¬
tetets konstitutioner. Gemensamt för de båda
domstolarna är att de i sina domar noggrant
hänvisar till de paragrafer på vilka de grundar
sina utslag.

Analys
Rättsligt förfarande
Universitetets konsistorium skiljer sig från
kämnärsrätten i så måtto att den inte var en
domstol i egentlig mening. I konsistoriet be¬
handlades inte bara juridiska mål, utan också
frågor av rent administrativ och ekonomisk
natur. Behandlingen av brott och disciplin¬
frågor ingick som en del i den beslutsprocess
som skulle hålla universitetets maskineri
igång. Studenternas sedlighet verkar dock ha
varit en framträdande och väsentlig fråga för
universitetets styrelse.

Den dömande makten utövades i konsisto¬
riet av ett antal professorer ledda av en ord¬
förande. I de mål som beskrivits här har
ordförandeposten mestadels besuttits av pro¬
rektor Engeström och sex professorer har i
genomsnitt suttit som ledamöter. I kämnärs¬
rätten dömde endast tre personer, en lagman
och två kämnärer. Kämnärema har i under¬
sökningens mål innehaft yrken som guld¬
smed, svarvare, bryggare, skräddare och sko¬
makare.

Vad gäller rättegångsordningen så verkar
den ha varit likartad i de båda domstolarna.
Både konsistoriet och kämnärsrätten lägger
vikt vid att såväl målsäganden som svaran¬
den inställer sig vid rättegångarna. Båda

Behandling av målen
Att målens längd och utrymme är så olika i
domstolarna tyder på att det rått delade upp¬
fattningar om hur stor vikt som borde läggas
vid de begångna förseelserna. Medan ett mål
i konsistoriet kan uppta mer än 50 sidor, så
avhandlas målen i kämnärsrätten på ett par
uppslag. I akademiens domstol är turerna
många och omständliga, vittnesförhören är
fler och mer utförliga och de åtalades syn¬
punkter erbjuds betydligt större utrymme än
i kämnärsrätten. Överhuvudtaget är rätte¬
gångsprocessen mer grundlig i konsistoriet,
och utslagen ger ett avsevärt mycket mer
detaljerat och välmotiverat intryck.
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Orsakerna bakom det förhållande att kon¬
sistoriet ägnade mer uppmärksamhet åt stu¬
denters förseelser än vad kämnärsrätten
gjorde åt lärgossars och gesällers förseelser
är förmodligen flera, och svaret kan inte bli
mer än ett antagande utifrån de uppgifter som
undersökningen ger. En möjlig anledning till
konsistoriets större intresse skulle kunna
vara att det faktiskt hade betydligt färre mål
att behandla. Medan kämnärsrätten var över¬
hopad av småbrott som gatufridsbrotl, fylle¬
rier och snatterier, hänsköts till konsistoriet
endast de mål som rektorsämbetet ansåg sig
oförmöget att behandla. Under den tidspe¬
riod som undersökningen omfattar var de
mål som konsistoriet utredde oftast inte fler
än två-tre per år, och de erhöll förmodligen
därför ett större engagemang.

En annan orsak till varför målen ägnades
sådant intresse i konsistoriet kan vara att uni¬
versitetet ansåg det angeläget att legitimera
och försvara sin domsrätt. Särskilt under
1800-talet, då den akademiska jurisdiktionen
var så hett debatterad och kritiserad, måste
det ha känts viktigt för konsistoriets ledamö¬
ter att bevisa sin kompetens inom det rätts¬
liga området och därigenom framhålla sin
betydelse för upprätthållandet av ordningen
vid universitetet.

Ovanstående antaganden ger en praktisk
förklaring till varför studenters förseelser be¬
handlades mer utförligt än unga arbetares.
Men ytterligare en viktig omständighet
måste beaktas. Det tycks faktiskt ha existerat
en skillnad i domstolarnas syn på allvaret i de
åtalades brott. Den bild som ges i konsistori¬
ets protokoll är en bild av uppriktigt bekym¬
rade professorer, angelägna om att värna och
försvara det sedliga och moraliska uppföran¬
det hos universitetets studenter. Relationerna
mellan akademiens lärare och studenter var
inte bara rent professionella utan också per¬
sonliga. Lärarna vid universitetet såg sig som
»fader» för de unga studenterna, de hade

övertagit uppfostrarens roll när pojkarna
skrevs in vid akademien. Det låg på deras
ansvar att ge den studerande ungdomen en
god fostran, att inpränta i dem alla de seder
och kunskaper som ansågs nödvändiga.
Samtliga akademiska mål som tas upp i un¬
dersökningen betonar nödvändigheten av
goda seder och flit hos studenterna. 1 konsi¬
storiets domar fästes stor vikt vid nations-
intygen som vittnar om de åtalades upp¬
förande, där ett tidigare ovärdigt uppträdande
alltid ligger de åtalade till last. Osedliga stu¬
denter stör ordningen vid universitetet och är
därför inte önskvärda. Vill de återvända till
akademien efter sin relegation måste de upp¬
visa intyg på ett förbättrat uppförande. En
ansökan om straffbefrielse avslås med moti¬
vering att det inte skulle vara möjligt att upp¬
rätthålla en god ordning vid universitetet om
studenter som gjort sig kända för osedlighet
tilläts uppehålla sig där.

Att konsistoriet ständigt betonade vikten
av sedlighet hade sina välgrundade orsaker.
Universitetet var helt enkelt beroende av ett
gott anseende. Studenternas uppfostran var
viktig inte bara för deras egen framtid utan
också -och kanske främst - för hela univer¬
sitetets framtid. För att universitetets anse¬
ende skulle kunna hållas vid liv och för att
del inte skulle råka i moraliskt och bildligt
förfall var det nödvändigt att upprätthålla
goda seder och anständighet vid akademien.
Studenternas sedlighet var oumbärlig för att
universitetet skulle fungera, alltså en sorts
garant för professorernas egen framtid. I det
perspektivet måste det ha varit av yttersta
vikt för konsistoriet att ge vaije mål rörande
studentoroligheter den största uppmärksam¬
het. Ofta märks också i konsistoriet en oro
över den rådande utvecklingen och en stark
föresats att hindra och förebygga framtida
förseelser.

Den typ av personligt engagemang som
utmärkte konsistoriets ledamöter märks inte
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alls i kämnärsrätten. De brott som begicks av
lärlingar och gesäller måste rimligtvis också
ha ansetts viktiga att beivra, men de utgjorde
inte ett hot mot kämnärsrättens ledamöter på
samma sätt som osedliga studenter var ett hot
mot universitetet och dess anställda. Lunds
stad var inte en sluten värld på samma sätt
som universitetet och skapade därför inte
samma typ av beroenderelationer. De rent
personliga bindningar och det ansvarskän-
nande som fanns mellan lärare och studenter
existerade inte mellan välbeställda borgare
och unga arbetare. Troligtvis kände därför
inte heller de ansedda stadsborna att deras
samhällsposition var beroende av sedlighe¬
ten hos lärlingar och gesäller. Begick en ung
arbetare ett brott var det inget som fläckade
en väletablerad borgares yrkesanseende. Den
dömande verksamhet som utövades i käm¬
närsrätten var således inte på samma sätt som
i konsistoriet driven av personliga skäl, vil¬
ket också visar sig i undersökningen av
kämnärsrättens protokoll. Inte någonstans i
målen visas de åtalade personernas karaktär
och uppförande något intresse; det enda som
framläggs till bedömning är de åtalades brott.
Inte heller märks något engagemang eller
någon oro från ledamöterna vad gäller de
begångna förseelserna. De olika målen av¬
handlas kort och sakligt.

Att konsistoriet ägnade mer utrymme och
personligt engagemang åt studenters brott än
vad kämnärsrätten gjorde åt arbetaryngling-
ars brott behöver däremot inte betyda att man
generellt sett ansåg studenters brott vara all¬
varligare. Även om de brott som begicks av
lärgossar och gesäller inte personligen an¬
gick rättens ledamöter så ansågs de likväl
utgöra en samhällelig fara.24

len, medan lärlingar och gesäller sällan eller
aldrig kommer till tals. 1 målen från konsi¬
storiet finns många exempel på studenter
som ger luft åt sina synpunkter och sitt miss¬
nöje över målens utredning. Det förekommer
också att studenter inkommer med skrivelser,
som konsistoriet ägnar tillbörlig uppmärk¬
samhet och som numera ingår som bilagor i
protokollen.

De åtalades åsikter har alltså en ganska
framträdande plats i konsistoriets protokoll,
men i kämnärsrätten lyser de med sin från¬
varo. De svarande uppger kort sin version av
den händelse för vilken de står åtalade, men i
övrigt kommenterar de inte alls målets be¬
handling.

Denna stora skillnad mellan de två dom¬
stolarna har förmodligen flera orsaker. Dels
skulle den kunna ses som en naturlig följd av
det förhållande som beskrevs ovan, nämligen
att konsistoriet ägnar sina mål större energi
och därför också ger mer utrymme åt de åta¬
lades åsikter. Det finns dock faktorer som
pekar på att kämnärsrättens brist på utrymme
eller intresse inte kan vara den enda för¬
klaringen till de åtalades olika behandling.
Det är intressant att notera att det i kämnärs¬
rättens protokoll faktiskt finns ett exempel på
en person som inkommit med sina synpunk¬
ter och att denna person var en student och
målsägande. Det motsatta förhållandet, att en
lärgosse eller gesäll skulle höja sin röst inför
konsistoriet, finns det inga exempel på. Stu¬
denter verkar alltså ha uttryckt sina åsikter
inför båda domstolarna, medan det är betyd¬
ligt mer sällsynt att unga arbetare gör det.
Detta tyder på att det inte så mycket är dom¬
stolarnas praxis som skiljer sig åt som en
faktisk skillnad mellan studenters och unga
arbetares benägenhet att framföra sina
åsikter inför rätten.

Varför arbetare var mindre benägna att
kommentera målens utredning än studenter
kan ha haft två anledningar. Kanske var

Behandling av de åtalade
Den mest märkbara olikheten i domstolarnas
behandling av de åtalade är att studenters
åsikter upptar stor plats i rättegångsprotokol-
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påföljder som stadgades i allmän lag. Konsi¬
storiet är överlag mycket sparsamt i sitt an¬
vändande av lagboken. Det är också intres¬
sant att notera att i de fall där konsistoriet
faktiskt hänvisar till paragrafer i lagen, är det,
med ett undantag, aldrig till samma para¬
grafer som kämnärsrätten använder i sina
domar, trots att det i huvudsak är samma typ
av brott som blivit begångna.

Konsistoriets domar kan, i jämförelse med
kämnärsrättens utslag, ge ett intryck av god¬
tycklighet och inkonsekvens. Kämnärsrät¬
tens domar har en mer logisk samstämmig¬
het; de bygger på ett antal hänvisningar till
Missgemingsbalken och Rättegångsbalken,
ofta är det också samma paragrafer som an¬
vänds i de olika domarna. Att konsistoriets
domar uppvisar större variationer grundar sig
sannolikt på det förhållande som beskrivits
ovan, nämligen att de mål som behandlas i
konsistoriet får en mer utförlig och indivi¬
duell bedömning. Rättens ledamöter verkar
noga överväga olika alternativ, de försöker ta
hänsyn till de åtalades situation, de anpassar
domarna efter omständigheterna. Om det i
kämnärsrätten är brotten som står i centrum,
så är det i konsistoriet de åtalade själva som
får uppmärksamhet. Åtskilliga är de fall där
straffen lindras på grund av studentens ung¬
dom, på grund av hans förbättringsmöjlig¬
heter, på grund av rädsla för att hindra hans
karriär och framtida lycka. Liknande hän¬
synstagande märks inte i kämnärsrätten, där
de framtidsutsikter som väntade lärlingar och
gesäller förmodligen inte rörde domstolens
ledamöter i ryggen. Vid universitetet hade,
som tidigare nämnts, studenternas upp¬
förande stor betydelse. Detta framkommer
även i domarna, som ofta motiveras med alt
de åtalades beteende kräver förbättring. Den
stora skillnaden mellan konsistoriets och
kämnärsrättens domar är följaktligen att de
har helt skilda syften. Medan kämnärsrätten

lärlingar och gesäller helt enkelt förhindrade
att säga sin mening, medan studenter tilläts
denna förmån. Det kan också vara så att
arbetarna åtnjöt samma formella rättigheter
som studenterna, men att de av andra skäl
befann sig i underläge. De hade inte samma
retoriska utbildning som studenterna och var
förmodligen sällan skrivkunniga. Den själv¬
säkerhet som präglar en del av studenternas
yttranden i målen var sannolikt ett resultat av
deras syn på sig själva som bildade och kul¬
tiverade. Det stadgas uttryckligen i universi¬
tetets konstitutioner att en student skulle tro
på sig själv. En liknande befordring av själv¬
känslan kom nog inte unga arbetare till del.
Ställda inför domstolens vakande ögon upp¬
levdes situationen förmodligen mer pres¬
sande för lärlingar och gesäller än för stu¬
denter.

Straff och deras motivering
De förseelser som begåtts av studenter och
unga arbetare i de behandlade målen har varit
av likartad natur. Ändå uppvisar de straff
som utdöms i konsistoriet och i kämnärsrät¬
ten stora olikheter. En anledning till detta är
att studenter kunde dömas både efter akade¬
miens konstitutioner och efter allmän lag,
medan lärlingar och gesäller bara dömdes
efter allmän lag. Detta förhållande kunde ha
inneburit - och var enligt vissa också fal¬
let - att studenter drabbades av hårdare be¬
straffning då de fick stå till svars inför två
rättssystem. Vid en genomgång av målen
från konsistoriet verkar det dock tveksamt
om tillämpningen fick denna effekt. 1 vissa
fall kan man visserligen se att studenter
dömts till böter efter paragrafer i den all¬
männa lagen samtidigt som de enligt akade¬
miens konstitutioner ådömts relegation. Å
andra sidan finns det också flera exempel på
fall där studenter endast dömts efter 23 ka¬
pitlet i konstitutionerna och helt sluppit de
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koncentrerar sig på de begångna förseelserna
och dömer dessa på ett vanemässigt och
sakligt vis, så riktar konsistoriet in sig på de
personer som är inblandade i målet och faller
domar som är anpassade efter de åtalades be¬
lägenhet. Det huvudsakliga syftet är här inte
att straffa utan att förändra, att förbättra. Det
väsentliga är att uppmuntra och verka för
studenternas sedliga och goda uppförande,
och på vilket sätt detta sker är av mindre
relevans. Studenter med omtalat dåligt upp¬
förande och tidigare synder i registret är i
behov av strängare straff än mer välartade
studenter. De förseelser som de åtalade har
begått påverkar givetvis också utslagen, men
inte i lika hög grad som i kämnärsrätlen.
Istället väger den åtalades personlighet tungt.

Konsistoriets domar har alltså betydligt
fler subjektiva inslag än kämnärsrättens, men
det behöver inte betyda att de därför skulle
vara sämre underbyggda. Konsistoriets bruk
av allmän lag kan synas något godtyckligt,
men universitets konstitutioner tillämpas
ytterst konsekvent. I samtliga mål från aka¬
demien hänvisas till 23 kapitlet i konstitutio¬
nerna. Detta förstärker intrycket av universi¬
tetet som en sluten rättslig enhet, där de egna
stadgarna prioriteras framför den lag som
brukas av allmänna domstolar. De straff som
universitetsledningen ansåg gynna studen¬
ternas uppförande, och i längden hela akade¬
miens bestånd, fanns inte inskrivna i allmän
lag. Relegationsstraffet verkar under 1800-
talet ha varit den vanligast förekommande
påföljden vid studentoroligheter, ett straff
som måste ha verkat idealiskt då det skilde
oordentliga studenter från akademien och
samtidigt statuerade exempel. Att enbart ut¬
döma bötesstraff till studenter skulle inte ha
fått samma effekt, då studenten efter bötes¬
beloppets betalning hade fortsatt sina studier
vid universitetet. Böter förekommer förvisso
också i konsistoriets domar men då bara som

komplement till relegationsstraffet. Akade¬
miens stadgar har klart företräde i konsisto¬
riet, och att de kunde vara betydelsefulla
också för studenter visar ett av målen från
kämnärsrätten. En student har blivit överfal¬
len av en lärgosse och begär ersättning enligt
24 kapitlet i konstitutionerna, som stadgar
det akademiska privilegiet att erhålla extra
kompensation vid oprovocerade angrepp.

Slutligen måste nämnas två uppenbara
skillnader mellan konsistoriets och kämnärs¬
rättens utslag. När studenter har ådömts
bötesstraff och det råder tvivel om huruvida
de kan betala beloppet, åläggs de att inför
domstolen bevisa sin fattigdom, själv eller
genom ombud. Hur följderna sedan blir för¬
täljer inte protokollen. Faktum är dock att
konsistoriet också här visar en önskan om att
ge varje enskilt fall en individuell och rättvis
bedömning. I kämnärsrätten är tonen annor¬
lunda, Kan den dömde inte betala böterna
gäller fängelse i varierande antal dygn, alter¬
nativt kroppsstraff. I konsistoriets domar
nämns överhuvudtaget aldrig fängelsestraff
eller kroppsstraff.

En annan olikhet mellan domstolarna är att
konsistoriet i varje dom uttryckligen medde¬
lar hur den åtalade kan söka befrielse från sitt
straff, vilket tydligt pekar på att en sådan be¬
frielse faktiskt ansågs möjlig. I kämnärsrät¬
tens protokoll anges inga liknande förmåner.

Slutsatser och sammanfattning
De uppgifter som har framkommit i analysen
av målen ger ett komplext och ibland svår¬
tolkat intryck. Ändå går det att urskilja tyd¬
liga och återkommande tendenser i konsisto¬
riets och kämnärsrättens hantering av målen,
tendenser som drar en klar skiljelinje mellan
domstolarna.

Det står klart att det fanns betydande skill¬
nader i den rättsliga behandlingen av studen¬
ter och unga arbetare. Skillnaden hade sin
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grund i att konsistoriet och kämnärsrätten såg
de åtalades förseelser ur olika perspektiv.
Medan studenternas brott utreddes och döm¬
des med uttalad målsättning att förbättra den
skyldiges uppförande, dömdes lärlingar och
gesäller för att deras förseelser enligt lagen
förtjänade ett straff -och ytterligare motiva¬
tioner ansågs inte nödvändiga. Ur detta per¬
spektiv var studenterna klart privilegierade,
då deras förseelser fick en avsevärt mer nog¬
grann och hänsynsfull bedömning. Studenter
undkom visserligen sällan någon form av
repressalier för sina brott, men straffen var
alltid anpassade efter varje enskilt fall. Det
finns också exempel som visar att konsisto¬
riet utdömde mildare straff på grund av de
åtalades ålder eller karriärmöjligheter. Stu¬
denter befann sig också i en mer fördelaktig
sits än unga arbetare vid målens utredning,
då de ofta inkom med sina egna synpunkter
och önskemål. Undersökningen visar att kon¬
sistoriet ofta tog de åtalades åsikter i beakt-
ning. Hänsyn togs också till den dömdes svå¬
righeter att betala eventuella böter och till
hans önskan att söka befrielse från straffet.
Ur alla dessa aspekter är det uppenbart att
studenter åtnjöt en privilegierad rättslig be¬
handling.
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Den akademiska jurisdiktionen varpå 1800-
talet en föråldrad tradition, en sista rest från
det privilegiesamhälle som var i utdöende.
Dess avskaffande utgjorde en brytningspunkt
mellan två tidsepoker, den gamla och den
nya. Samtidigt som universitetets domsrätt
hade spelat ut sin roll i det modema samhäl¬
let, var den paradoxalt nog ett tidigt exempel
på och en förebild för det samhälle som
skulle växa fram under nästa sekel. Konsisto¬
riet var, med sin betoning av den åtalades för¬
bättringsmöjligheter och sin anpassningsbara
bedömning av de brott som begåtts, på flera
sätt en föregångare for de tankar som långt
senare skulle växa sig starka.
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Familjer och hushåll i 1800-talets Skåne
-exempel från Skånes Demografiska Databas
Av Martin Dribe
FD, Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet

I denna uppsats ges en översiktlig beskrivning av befolkningsförhållandena i västra Skåne under
!800-talet med hjälp av exempel lrån Skånes Demografiska Databas-ett samarbetaprojekt mellan
forskare vid Ekonomisk-historiska institutionen. Lunds universitet och Landsarkivet i Lund.
Genom att länka samman uppgifter från en rad olika källor har en databas skapats som innehåller
inte bara demografiska uppgifter på individnivå, utan också information om familjernas jord¬
innehav, hushållssituation. flyttningar etc. Databasen erbjuder unika möjligheter att studera såväl
demografiska förhållanden i stort som hur dessa varierade mellan olika sociala grupper, mellan
män och kvinnor eller mellan individer med olika position i hushållet.1 uppsatsen diskuteras hus-
hållssyslem. giftermål och barnafödande samt flyttningsmönster för fyra av de församlingar som
ingår i databasen.

Arbetsmaterial och -metod
I mitten av 1980-talet inleddes ett samarbete
mellan forskningsgruppen i befolkningseko-
nomi vid Ekonomisk-historiska institutio¬
nen. Lunds universitet, och Landsarkivet i
Lund kring vad som kom att kallas Skånes
Demografiska Databas, härefter benämnt
SDD.1 Inledningsvis registrerades födda,
döda, vigda samt in- och utflyttade avseende
nio landsbygdsförsamlingar i västra Skåne
och i Helsingborgs stad. Efterhand har arbe¬
tet emellertid kommit att koncentreras kring
fyra av dessa församlingar - Hög, Kävlinge,
Halmstad och Sireköpinge-och det är också
dessa fyra församlingar som föreliggande
uppsats kommer att behandla. Hög och Käv¬
linge är annexförsamlingar och ligger drygt
en mil söder om de övriga församlingarna i
databasen. De var helt dominerade av skatte-
och kronojord, medan Halmstad och Sire¬
köpinge, också de annexförsamlingar, domi¬
nerades av frälsejord. De fyra församlingarna
hade 1830 tillsammans en befolkning på
2333 personer, vilken I860 ökat till 3383.2

De registrerade uppgifterna över födda,
döda och vigda länkades samman med hjälp

av familjerekonstruktionsmetoden till famil¬
jer. T korthet går denna metod ut på att man
utifrån vissa uppställda regler länkar sam¬
man händelser ur de olika kyrkoböckerna.
Inom SDD har länkningen skett automatiskt
med hjälp av ett datorprogram baserat på
standardiserade personnamn. Programmet
länkade på så sätt 96 procent av födelserna,
72 procent av giftennålen och 55 procent av
dödsfallen.3 Därefter har manuella kontroller
och länkningar höjt dessa siffror betydligt, så
att 97 procent av födelserna och 88 procent
av dödsfallen har länkats till någon familj.4
Metoden har använts relativt mycket inom
den historisk-demografiska forskningen både
i Sverige och internationellt. På många sätt är
det svenska källmaterialet överlägset flera
andra länders (t.ex. Englands) vilket gör
metoden i allra högsta grad användbar för
demografiska studier av historiska befolk¬
ningsförhållanden i Sverige.5

Familjerekonstruktionema ger flera nya
dimensioner jämfört med andra material som
beskriver demografiska förhållanden. Till
skillnad från Tabellverket ger familjerekon-
struktionerna t.ex. möjlighet att studera det
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demografiska beteendet inom olika yrkes¬
grupper. De möjliggör också en analys på
mikronivå där effekten av familjekomposi-
tion och tidigare demografiska händelser i
familjen kan studeras. Eftersom materialet
sträcker sig ända tillbaka till andra halvan av
1600-talet är det dessutom möjligt att studera
perioden före Tabellverkets början.

Dessa rekonstruerade familjer har även
länkats till mantalslängder för hela perioden
1680-1895 samt till husförhörslängder
(1829-1867) och flyttningslängder (1865-
1895) inom ramen för ett flertal forsk¬
ningsprojekt. Detta har resulterat i en databas
som inte endast innehåller uppgifter om fa¬
miljernas barnafödande och dödlighet, utan
också om flyttningar, jordinnehav, social sta¬
tus, hushållssituation etc. Kombinationen av
dessa olika uppgifter på individnivå gör SDD
fullständigt unik i Sverige och mycket ovan¬
lig också i ett internationellt perspektiv.
Forskningsresultatet till databasen har främst
publicerats på engelska för en internationell
publik. 1 föreliggande uppsats presenterar vi
också en del av dessa resultat på svenska.
Framställningen begränsas till perioden
1829-1867, för vilken uppgifter om migra¬
tion och hushållets sammansättning har
länkats från husförhörslängdema.6 Syftet är
att översiktligt beskriva de demografiska
villkoren för hushåll och familjer i det ak¬
tuella området under jordbruksomvandlings-
perioden vid mitten av 1800-talet.

sefullt som konsumtionsenhet, och det ut¬
gjorde - i frånvaro av såväl en utbyggd
välfärdsstat som effektiva kapital- och för-
säkringsmarknader - den viktigaste trygg-
hetsskapande institutionen i samhället. Även
om både godsen och socknarna organiserade
fattigvård, så var denna ämnad endast för dem
som stod utan all annan form av hjälp.7 Inom
den familjehisloriska forskningen har stor
möda ägnats åt att klassificera olika typer av
hushållssystem. Olika författare använder
ibland skilda klassificeringskriterier, vilket
gör att tolkningarna kan skilja sig åt.8 Det
skulle föra alldeles för långt att här i detalj
diskutera skillnaderna; i stället kommer
några ord att sägas om vad vi menar med be¬
greppen familj och hushåll.

Med familj menas genomgående kärn¬
familjen, d.v.s. man/far, hustru/mor och
eventuella barn. Som familj räknas också en
ensam förälder med barn liksom man och
hustru utan bam, men inte en ensam individ.9
Ett hushåll kan innehålla flera familjer, men
också ytterligare individer som t.ex. tjänste¬
folk eller inhysesfolk. Problemet när det gäl¬
ler svenska förhållanden är all källmaterialet
inte erbjuder någon helt entydig definition av
ett hushåll, i synnerhet inte en definition som
har ett socialt eller ekonomiskt innehåll,
d.v.s. som säger något om vilka som ingick
i konsumtions- och produktionsenheten.10
Den exakta definitionen av ett hushåll kom¬
mer istället att bero på vad vi studerar. Det är
t.ex. inte säkert att ett hushåll i skattehänse¬
ende fullständigt överensstämde med huset
man bodde i eller med vilka som normalt åt
kring samma bord. Då vårt intresse främst är
riktat mot hushållet som ekonomisk enhet,
d.v.s. som produktions- och konsumtions¬
enhet, verkar det rimligt att inkludera alla
som bidrog till hushållsproduktionen och/
eller var beroende av hushållet för sin kon¬
sumtion. Utöver huvudfamiljen bör då även
tjänstefolk, inhysesfolk och undantagsfolk

Hushåll och familjer
Hushållet utgjorde en av de mest fundamen¬
tala ekonomiska enheterna i det förindustri¬
ella jordbrukssamhället. En stor del av pro¬
duktionen i jordbrukssektorn var organiserad
utifrån hushållet som den grundläggande
enheten, även om det också fanns viktiga
undantag, t.ex. produktionen inom gods¬
systemets ram. Hushållet var likaså betydel-
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ingå i hushållet. En sådan hushållsdefinition
överensstämmer inte helt med den definition
som verkar ha använts i mantalslängdema,
där änkor och änklingar med undantagskon-
trakt ofta antecknas på egen rad och således
utgör ett eget hushåll. Även om vår definition
kommer att göra hushållen något större än
vad mantalslängdema skulle ha visat, så bör
»våra» hushåll bättre spegla de sociala och
ekonomiska förhållanden som är relevanta
för vårt syfte.

Hushållsinformationen har alltså hämtats
från husförhörslängdema. Vanligtvis är det
inget problem att identifiera vilket hushåll en
person tillhör eftersom de registreras tillsam¬
mans i husförhörslängden. Först står hus-
hållsföreståndaren och i förekommande fall
hustrun. Därefter kommer deras barn,
tjänstefolk, inhysesfolk osv. 1 vissa fall står
ensamma individer eller äldre familjer utan
barn klart åtskilda från Övriga hushållsmed-
lemmar, vilket gör det svårt att med säkerhet
avgöra om de tillhörde huvudfamiijens hus¬
håll eller inte. I sådana tveksamma fall har
dessa enheter antagits utgöra självständiga
hushåll.

Den moderna familjehistoriska forsk¬
ningen kan sägas ha startat på allvar med

Peter Lasletts klassiska bok The World We
Have Lost från 1965.11 I denna och senare
böcker argumenterar Laslett emot den tidi¬
gare uppfattningen att hushållen i det förin¬
dustriella Västeuropa var stora och tämligen
komplicerade till sin uppbyggnad. I stället
menar Laslett att hushållen i större delen av
Västeuropa oftast innehöll endast en kärn¬
familj och därmed var ganska små: mellan
fyra och fem personer.52 Tabell 1 visar den
genomsnittliga hushållsstorleken i de fyra
församlingarna uppdelad på olika socialgrup¬
per. Tabellen visar inte på några större för¬
ändringar över tid under den studerade perio¬
den. Däremot skiljer sig hushållens storlek
markant mellan olika socialgrupper. Medan
bönder med mer än 1/16 mantal (vilket kan
sägas ha utgjort besuttenhetsgränsen under
den här studerade perioden13) hade hushåll
med i genomsnitt mer än åtta personer, inne¬
höll torparnas, småböndernas och de obesutt¬
nas hushåll omkring fem personer. Dessa
skillnader mellan de besuttna bönderna och
övriga socialgrupper beror främst på ett
större antal tjänstefolk i den förra gruppen,
vilket i sin tur avspeglar skillnader i tillgång
på jord och därmed efterfrågan på arbets¬
kraft. Den alldeles övervägande delen av

Tabell 1 . Hushållsstorlek efter socialgrupp i de fyra församlingarna.

År
Socialgrupp

1830/39 1840/49 1850/59

SK/KR (>1/16 mantal)
SK/KR (<1/16 mantal)
FR (>1/16 mantal)
FR (<1/16 mantal)
Torpare (enl. mantalslängd)
Obesuttna (husmän etc.)

8,2 8,1 8,7
4,8 4.9 4,9
8.7 8,5 8,8

5,85,8 6,3
5.2 5,0 4.8

5,25,4 5.1
Alla 6,3 6,2 6,0

Källor: Familjerekonstruktioner. mantalslängder, husforhörslängder.
Se Dribe, M„2000a, a.a. s. 53.
Anm,: SK = skatte, KR = krono; FR = frälse.
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hushållsmedlemmarna utgjordes av huvud¬
familjen och tjänstefolket, medan antalet
övriga hushållsmedlemmar verkar ha varit
begränsat,14

Så här långt verkar det alltså som att hus¬
hållen generellt sett var ganska små och inte
innehöll många personer utöver huvudfamil¬
jen och dess tjänstefolk. Det har emellertid
påpekats alt ett sådant här tvärsnittsperspek-
tiv, där hushållsstrukturen undersöks vid en
viss tidpunkt, döljer mycket av den dynamik
som fanns vad gäller hushållens funktion.15
För att fånga denna dynamik måste man
istället undersöka utvecklingen i hushållet
över hela dess livscykel- från dess bildande
vid giftermålet till dess upphörande då före-
ståndarskapet överlåtes till nästa generation.
Sett i ett sådant livscykelperspektiv går ett
hushåll igenom flera faser, från att tre gene¬
rationer bor tillsammans till att hushållet
endast innehåller en generation. Resultaten
från de fyra församlingarna visar också att
även om det ur ett tvärsnittsperspektiv verkar
som att relativt små kämfamiljshushåll do¬
minerade, så var det inte alls ovanligt att ett
hushåll genomgick faser då mer än två gene¬
rationer sammanbodde (s.k. stamfamiljshus-
håll). Likaså var det vanligt att äldre bodde
som inhyses eller på undantag i andra hus¬
håll, eftersom äldrevården huvudsakligen var
organiserad på detta sätt. Det framstår där¬
emot som betydligt ovanligare att två kärn¬
familjer av samma generation bodde tillsam¬
mans, även om också detta förekom.16

Även när det gäller hushållets samman¬
sättning förekom ett tydligt mönster över
dess livscykel. Under den inledande fasen
när barnen var små hyrde bönderna in
tjänstefolk för att täcka arbetskraftsbehovet.
När sedan barnen växte upp ersatte de i hög
grad tjänstefolket som arbetskraft på gården.
För frälsebönderna kan man se ett i det när¬
maste perfekt cykliskt mönster, där egna
bam och inhyrt tjänstefolk på detta sätt er¬

satte varandra som huvudsaklig arbetskraft
på gården. När det gäller skatte- och kro-
noböndema var mönstret något annorlunda. I
dessa grupper varierade nämligen också
jordinnehavet betydligt över hushållets livs¬
cykel. Det ökade under de första 20-25 åren
efter giftermålet, vilket i sin tur ledde till ett
ökat arbetskraftsbehov, och under perioden
ökade därför både antalet barn och antalet
tjänstefolk. Detta gör att den genomsnittliga
hushållsstorleken också ökade betydligt mer
än for frälsebönderna under den här fasen
av livscykeln. Småbönder, torpare och obe¬
suttna uppvisar av naturliga skäl inte alls
samma förändringar i hushållets samman¬
sättning över livscykeln, beroende på att
dessa hushåll i mycket lägre grad fungerade
som produktionsenheter. Istället varierade
hushållsstorleken främst med antalet hem¬
mavarande bam.17

Sammantaget står det alltså klart att även
om enklare kämfamiljshushåll var helt domi¬
nerande i det aktuella området, så var det
ingalunda ovanligt att hushållen passerade
stadier då de utvidgades på olika sätt. I nor¬
mala fall innebar det att tre generationer, med
en kärnfamilj i varje generation, bodde till¬
sammans under en begränsad tid. Andra
typer av storfamiljer, där flera kärnfamiljer i
samma generation sammanbodde, var emel¬
lertid tämligen ovanliga.

Giftermål och barnafödande
I en berömd artikel från 1965 myntades be¬
greppet »det europeiska giftemiålsmönstret»
av den brittiske historie-demografen John
Hajnal för att beskriva förhållandena i Väst¬
europa.18 Detta västeuropeiska giftermåls¬
monster19 karaktäriserades av en relativt hög
giftermålsålder och en hög andel människor
som aldrig gifte sig. Det skilde sig markant
från giftermålsmonstren i Östeuropa och
Asien, där i stort sett alla gifte sig och dess-
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utom gjorde det vid lägre åldrar. Giftermåls¬
monstret var också i hög utsträckning kopp¬
lat till hushållstrukturen som diskuterades
ovan. 1 Västeuropa var det normalt att man
bildade ett eget hushåll i samband med gif¬
termålet, vilket innebar att unga var tvungna
att vänta med att gifta sig tills dess att de
kunde ta över en gård, ett torp, ett gatuhus
eller en backstuga. Detta illustreras också
genom dominansen av kämfamiljshushåll i
Västeuropa, medan Asien och Östeuropa
kännetecknades av mer komplexa hushåll
där flera kärnfamiljer bodde tillsammans.20
Det västeuropeiska giftermålsmonstret har i
forskningen också setts som ett centralt in¬
slag i det förindustriella befolkningssystemet
därför att kravet på hushållsbildning för
giftermål fungerade som ett hinder mot en
alltför snabb folkökning.21

Under 1800-talet passar Sverige ganska
väl in i det västeuropeiska giftermålsmonst¬
ret såsom det tecknades av Hajnal. Medelål¬
dern vid första giftermålet i Sverige vid den
här tiden låg mellan 25 och 30 år (högre för
män än tor kvinnor), och andelen som aldrig
gifte sig var ca 10 procent (något högre för
män än för kvinnor).22 Ett liknande mönster
finner vi också i de fyra västskånska försam¬
lingarna, där medelåldern vid första gifter¬
målet var drygt 29 år för män och knappt 27
år för kvinnor.22 Under perioden 1830-1850
var det ca 15 procent av männen och 14 pro¬
cent av kvinnorna som aldrig hade varit gifta
när de var 45-50 år gamla, vilket är det mått
som vanligtvis används för den andel som
aldrig gifter sig. Denna andel sjönk därefter
för männen till nio procent under perioden
1850-1865, medan någon motsvarande
minskning inte ägde rum för kvinnorna.24
Gifteimålsmönstret i de fyra församlingarna
under 1800-talet verkar alltså stämma ganska
bra in på beskrivningen av det västeuro¬
peiska gifteimålsmönstret. Den sjunkande
andelen aldrig gifta män kan möjligen tolkas

Tabell 2. Total fruktsamhet (TFR) och äktenskaplig
fruktsamhet (TMFR) i de fyra församlingarna.

Barn per
kvinnaPeriod

Total fruktsamhet (TFR) 1800-1825 5,5
1830-1855 5,2

Äktenskaplig fruktsamhet
(TMFR20) 1815-1865 7,5

Källa: Se Bengtsson, T., M. Dribe & P. Nysledl, a.a.

som en effekt av att det erbjöds ökade
möjligheter att få tillgång till jord eller löne-
arbete, vilket i sin tur möjliggjorde etableran¬
det av ett självständigt hushåll. Sjunkande
giftermålsåldrar under perioden pekar också
i samma rikting.25

I tabell 2 visas två mått över barnafödan-
det i de fyra församlingarna. Det summerade
fruktsamhetstalet (TFR) anger det genom¬
snittliga antalet födda bam per kvinna,
medan det äktenskapliga fruktsamhetstalet
(TMFR20) anger genomsnittligt antal födda
barn för gifta kvinnor över 20 år.261genom¬
snitt födde alltså en kvinna i de fyra försam¬
lingarna lite drygt fem bam, vilket speglar
den höga andelen ogifta mödrar snarare än
ett lågt antal födda barn. Den äktenskapliga
fruktsamheten var nämligen betydligt högre,
över sju bam per kvinna. Det innebär att de
fyra församlingarna hade en något högre
fruktsamhet än riket i sin helhet, där den
totala fruktsamheten under samma period låg
på omkring 4,5 bam per kvinna.27

Denna fruktsamhetsnivå ligger en bra bit
under den maximala för mänskliga befolk¬
ningar, ca 12 bam per kvinna.28 Det innebär
emellertid inte att vi med säkerhet kan säga
att fruktsamheten kontrollerades medvetet
genom aktiv barnbegränsning. En betydande
del av förklaringen till den relativt låga ferti¬
liteten ligger i den höga andelen aldrig gifta

26



och de sena giftermålen, vilket också syns
tydligt på skillnaden mellan total och äkten¬
skaplig fruktsamhet. Men också den äkten¬
skapliga fruktsamheten var betydligt lägre än
den maximala. Inom forskningen brukar man
skilja mellan två typer av barnbegränsning
inom äktenskapet: »stopping», d.v.s. att sluta
föda barn efter att ha fött ett visst antal, och
»spacing», d.v.s, att förlänga tiden mellan två
födslar. När det gäller den första modellen
finns inte mycket som tyder på någon ut¬
bredd barnbegränsning genom att äldre kvin¬
nor medvetet slutade föda barn. Istället ver¬
kar det åldersspecifika fruktsamhetsmönstret
under den aktuella perioden stämma ganska
bra överens med en situation där kvinnorna
födde barn så länge de hade biologiska förut¬
sättningar för det.29 Födelseintervallen var
emellertid relativt långa beroende t.ex. på
utdragen amning, vilket naturligtvis sänkte
fruktsamheten, Huruvida detta bör ses som
en medveten strategi från föräldrarnas sida
eller som ett resultat av kulturella faktorer
utanför de enskilda familjernas påverkan är
mera oklart, även om många verkar anse att
det senare är mest sannolikt.

Både spädbarns- (0-1 år) och bamadödlig-
heten (1-10 år) var tämligen hög under den
här perioden, även om en nedgång inleddes
redan under slutet av 1700-talet. Drygt 16
procent av flickorna och nästan 20 procent av
pojkarna i Sverige dog år 1830 redan under
det första levnadsåret, och sammantaget
överlevde endast ca 70 procent av barnen till
15 års ålder.30 Denna höga dödlighet under
barndomen förklarar också till stor del varför
hushållen var relativt små trots den tämligen
höga fruktsamheten. Detta gör också att man
kan ifrågasätta om familjerna verkligen hade
något intresse av att begränsa familjestor-
leken i en situation där barnen dessutom
spelade en stor roll både som arbetskraft och
för att skapa trygghet på ålderdomen eller vid
sjukdom.

Flyttningsmönster
Migrationen är förmodligen den demogra¬
fiska variabel som fått minst uppmärksamhet
i forskningen. Detta gäller i synnerhet de mer
lokala flyttningarna, medan långväga flytt¬
ningar såsom t.ex. Amerikautvandringen
rönt betydligt större uppmärksamhet. Det
svenska källmaterialet lämpar sig emellertid
utmärkt för studier av flyttningsmönster,
åtminstone från början av 1800-talet och
framåt. Som nämndes inledningsvis har i
SDD flyttningsuppgifter länkats till de re¬
konstruerade familjerna från husförhörs-
längder för perioden 1829-1867 samt från
flyttningslängder från 1865-1895. 1 det föl¬
jande kommer endast den första av dessa
perioder att diskuteras.31

En första indikator på rörligheten i det för¬
industriella samhället kan man få genom att
studera var folk i församlingarna var födda,
vilket visas i tabell 3. Här framgår tydligt att
en stor majoritet (78 procent) av församlings-
boma var födda inom en 15 kilometers radie
från församlingen, något som också stämmer
väl överens med andra liknande undersök¬
ningar både för andra delar av Sverige och
internationellt.32 Detta ger en första indika-

Tabell 3. Invånarnas födelseort i de fyra församlingarna
1829-1867.

Antal %Födelseort

1 741 30Hemförsamlingen
Annan församling:

Inom 15 kilometer 2 850 48
Stader i området
Övriga Sverige
Utomlands

93 2
748 13

25 0
441 7

5 898 100
Uppgift saknas
Totalt

Källa: Husförhörslängder, se Dribe, M., 2000b, a.a.
Anm.: Med städer i området avses Malmö, Lund. Eslöv,
Landskrona och Helsingborg.
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Tabell 4. Utflyttnmgsdeslinalioner i de fyra församlingarna 1829-1867.

Flyttning
hemifrånDestination Familjer Tjänstefolk

Inom församlingen
Till annan församling:

Inom 15 kilometer
Städer i området
Övriga landet
Utomlands

Uppgift saknas

Totalt
Antal flyttningar

41 % 53% 38%

44% 29% 40%
5 % 3 % 3%

10% 12% 8%
0% 0% 0%
0% 3 % 11 %

100 % 100%
1 230

100%
7 5461 457

Källa: Husförhörslängder, se Dribe, M., 2000b, a.a.
Anm.: Flyttning hemifrån avser barn 10-30 år, familjer avser de där
familjeöverhuvudet var 20-65 år.

tion på att man normalt inte rörde sig över
några längre distanser, utan att flyttnings-
mönstret i huvudsak var lokalt till sin ka¬
raktär.

Rörligheten var emellertid ganska omfat¬
tande i den meningen att många människor
flyttade, om än inte särskilt långt. Migra¬
tionstalen (antalet flyttare dividerat med be¬
folkningsstorleken) låg i de fyra församling¬
arna mellan 50 och 150 promille under den
här perioden.33 För andra delar av landet ver¬
kar motsvarande siffror ligga mellan 20 och
300 promille, vilket understryker den stora
variationen mellan olika regioner och t.o.m.
enskilda församlingar inom en region.34
Större församlingar bör t.ex., allt annat lika,
ha upplevt lägre utflyttningstal, eftersom det
var mer sannolikt att människorna stannade
inom församlingsgränsema där jämfört med i
en till ytan liten församling.

I allmänhet var in- och utflyttningstalen
ungefär lika stora, vilket innebar att netto-
migrationen, d.v.s. det antal människor för¬
samlingen vann eller förlorade, ofta låg nära
noll. Också i »våra» fyra församlingar var
flyttningarna innanför församlingsgränsen
ungefär av samma omfattning som flyttning¬

arna över församlingsgräns. Det går också att
skönja en viss ökning av flyttningarna över
församlingsgräns över tid, vilket skulle
kunna tolkas som en indikation på att flytt¬
ningar över längre avstånd blev vanligare
med tiden.35 Tabell 4 visar flyttningsav-
stånden för olika typer av flyttningar. Även
här framgår tydligt att den alldeles över¬
vägande delen av flyttningarna var kortväga;
ca 80 procent höll sig inom en 15 kilometers
radie, medan endast mellan tre och fem pro¬
cent flyttade in till någon av städerna i om¬
rådet. Denna relativt obetydliga flyttning
från landbygden till städerna stämmer också
väl med den låga urbaniseringsgraden i Sve¬
rige under 1800-talet. År 1800 bodde endast
tio procent av den svenska befolkningen i
städer, och denna andel ökade knappast alls
före 1860. Det kom att dröja ända till 1950-
talet innan halva befolkningen bodde i
städer.36

När det gällde rörlighet inom olika befolk¬
ningsgrupper var tjänstefolket det i särklass
mest rörliga. En majoritet av drängar och
pigor stannade ett år eller mindre hos samma
husbonde, vilket alltså innebar att de flyttade
varje år. Även hela familjer flyttade emeller-
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tid i relativt hög utsträckning, speciellt under
de första 10-15 åren efter giftermålet.37 Tid¬
punkten då barnen lämnade hemmet bestäm¬
des i hög utsträckning av social tillhörighet.
En majoritet av de obesuttnas barn flyttade
hemifrån i 16-17 års åldern, medan bönder¬
nas barn flyttade hemifrån mera utspritt
mellan 15 och 25 år. Det fanns däremot inga
större skillnader mellan pojkar och flickor:
genomsnittsåldern för pojkar var 16,9 år,
medan den var 17,4 år för flickor.38

Detta flyttningsmönster illustrerar ganska
väl det tjänstefolkssystem som känneteck¬
nade stora delar av Västeuropa och, som vi
tidigare såg, också var intimt förknippat med
såväl det rådande hushållssystemet som med
giftermålsmonstret. Tjänstefolkssystemel in¬
nebar att unga och ogifta personer normalt
arbetade som drängar eller pigor i främ¬
mande hushåll under tiden mellan flytt¬
ningen hemifrån och giftermålet. I stora delar
av Västeuropa verkar tjänstefolket ha utgjort
en betydande andel av befolkningen, ofta
över en tiondel.39 Att tjäna som dräng eller
piga kan betraktas som en fas i livet snarare
än alt tillhöra en speciell socialgrupp. Efter
giftermålet lämnade man normalt tjänste-
folksgruppen och återtog den sociala status
som föräldrarna hade, vilket fick Laslett att
lansera begreppet »life-cycle servants» som
en beskrivning av denna grupp.40

Som redan har nämnts flyttade böndernas
barn i allmänhet hemifrån betydligt senare än
de obesuttnas. Trots detta passerade emeller¬
tid också en majoritet av böndernas barn
genom tjänstefolksstadiet och tjänade som
dräng eller piga i någon annans hushåll före
giftermålet.41 I en studie om social rörlighet
visar t.ex. Christer Lundh att 77 procent av
böndernas barn tjänade som dräng eller piga
före giftermålet, medan motsvarande siffra
för icke-bönder var 90 procent.42 Detta visar
tydligt att även om det fanns skillnader mel¬
lan socialgrupperna så passerade en majoritet

av alla ungdomar genom tjänstefolksstadiet.
Däremot skilde sig tiden som tjänstehjon be¬
tydligt mer mellan socialgrupperna, eftersom
de obesuttnas barn tvingades flytta hemifrån
tidigare utan att kunna räkna med att gifta sig
mycket tidigare än böndernas barn.

Efterhand blev det emellertid allt svårare
för böndernas barn att uppnå sina föräldrars
sociala status, vilket gjorde att tjänstehjons-
stadiet i allt högre grad blev förknippat med
nedåtgående social rörlighet. Tidigare forsk¬
ning har också betraktat denna ökade nedåt¬
gående sociala rörlighet för böndernas barn
som den viktigaste förklaringen till den
ökande proletarisering som kännetecknar
svensk landsbygd under 1800-talet.43 Det
klassiska tjänstefolkssystemet, i vilket ung¬
domar från alla socialgrupper tillbringande
en del av sin ungdom som tjänstefolk i ett
främmande hushåll, fick alltså ge vika för ett
nytt system byggt på lönearbete.44

Demografi och ekonomi
Denna översiktliga beskrivning av befolk¬
ningsförhållandena i västra Skåne har för¬
hoppningsvis indikerat de unika möjligheter
till ökad kunskap som Skånes Demografiska
Databas erbjuder. Det långsiktiga och mödo¬
samma arbetet med att länka samman en
mängd information från olika källor har
resulterat i en högkvalitativ databas där indi¬
vider och deras familjer kan följas över tid, i
princip från vaggan till graven. Det demo¬
grafiska materialet erbjuder mycket goda
möjligheter till fördjupad analys av männi¬
skors demografiska beteende i det förin¬
dustriella samhället. Sammanlänkningen av
det demografiska och kamerala materialet,
framför allt mantalslängdema, ger en viktig
extra dimension genom att sätta familjernas
demografiska beteende i dess rätta ekono¬
miska sammanhang. De analyser som hittills
gjorts har visat på stora skillnader i demogra-

29



fiskt beteende mellan olika sociala grupper
på den skånska landsbygden, och dessa skill¬
nader speglar i sin tur i hög grad olikheter
vad gäller hushållens roll som ekonomiska
enheter. Databasen bidrar därmed inte bara
till en ökad kunskap om den demografiska
utvecklingen, utan i minst lika hög grad till
att förstå den förindustriella hushållsbase-
rade ekonomins funktionssätt.
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Population Change. Social and Demographic De¬
velopments in East-central Sweden during the Nine¬
teenth Century, 1978.
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Uppgifterna läggs ut på Internet under
adress ddss.nu. För närvarande finns här
material om ett 70-tal församlingar. Många
av dessa ligger i kommunerna Hässleholm,
Kristianstad, Bromölla, Östra Göinge och
Osby i nordöstra Skåne. Vidare ingår för¬
samlingar i Ystad, Svedala, Höganäs, Hel¬
singborg. Tomelilla (endast Andrarum),
Ronneby, Olofström och Karlskrona. Födda i
Malmö finns i en separat databas. Data¬
baserna täcker endast en mindre del av det
totala kyrkoboksmaterialet, men många fors¬
kare kan här dagligen lösa sina problem.

Informationen i databaserna kan användas
av både akademiska forskare och av breda
grupper av släkt- och hembygdsforskare och
skolelever De föräldrar som funderar på
namn till sina små kan här kontrollera före¬
komst och frekvens av samma namn bakåt i
tiden.

På samma hemsida finns ett växande antal
andra forskarhjälpmedel och databaser som
tillkommit genom föreningar, privatpersoner
och/eller i samarbete med landsarkivet. Hit
hör register över vigda i Hallands län,
Sveriges tryckta skeppslistor och något så
unikt som ett öknamnsregister för Örkel-
ljunga. Personuppgifterna i samtliga data¬
baser härrör i stort sett från perioden före
1900, eftersom möjligheterna att lägga ut
nyare uppgifter begränsas av lagstiftningen.

Jan Dahlin, Landsarkivarie

Kyrkoböcker på Internet
I åtskilliga länder Finns numera databaser
med personuppgifter ur arkiven, de flesta
med uppgifter ur mantalslängder och kyrko¬
böcker. En databas med material från södra
Sverige tillkom i samarbete mellan Lunds
universitets ekonom-historiker, länsarbets¬
nämnden och Landsarkivet i Lund och under
1980-talet registrerades födda, vigda, döda
och flyttade från ett dussin skånska försam¬
lingar i Skånes Demografiska Databas. Det
gäller församlingarna i staden Helsingborg
samt Kävlinge och Hög norr om Lund och sju
församlingar norr om Svalöv: Frillestad, Häss-
lunda, Ekeby, Kågeröd, Stenestad, Halmstad
och Sireköpinge. Resultat från den veten¬
skapliga bearbetningen presenteras av Martin
Dribe i detta nummer av Ale. Hela grundma¬
terialet finns nu på Internet, adress ddss.nu.

Under 1997 återupptogs registreringen av
födda, vigda och döda. En utvidgad databas,
Demografisk Databas Södra Sverige, inne¬
håller fler uppgifter än tidigare, t,ex. uppgif¬
ter om faddrar ur födelseböckema. Registre-
ringsreglema har förfinats och kontrollen är
rigorös. Arbetet har koncentrerats till kom¬
muner som ligger ett antal mil från Lund, och
det görs i samarbete med arbetsmarknads¬
myndigheterna, lokala huvudmän och ideella
organisationer i ett stort antal kommuner i
Skåne och Blekinge. Verksamhet ser ut att
kunna komma igång även i Halland.
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