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Socialhistoria i Linköping 

Forskningsimiktningen vid den historiska avdelningen vid Linköpings universitet har 
sedan länge en stark socialhistorisk profil. Kollektivens vardag studeras på en rad om
råden, på olika nivåer och över sinsemellan skilda tidsperioder. Det gäller inom såväl 
agrara som industriella miljöer, på samhällelig liksom på grupp-, familje- och individ
nivå samt över tid som omspänner senantiken till det sena 1900-talets historia. Hur 
identiteter skapas, tillägnas och förändras är en alltmer växande inriktning, liksom an
knytningen till socialpolitiska ideer, normsystem, attityder, värderingar och mentalite
ter. Även den rättshistoriska och ekonomiskhistoriska forskningen ryms inom detta 
fält. Den historiska demografin utgör också traditionellt en stark del av det socialhisto
riska fältet. Studier av arbeta och ohälsa, sjuklighet, dödlighet och hälsopolitik ligger 
långt framme. Bredden i den socialhistoriska profilen morsvaras av en mångfald meto
dologiska inslag. 

Skriftserien Socialhistoria i Linköping uppmärksammar denna profil och vilka ut
tryck den tar sig i grundutbildningen. I serien publiceras i första hand uppsatser 
skrivna på C- och D- nivå, men även bidrag från lärare och doktorander vid avdel
ningen förekommer. 

I det sjunde numret i skriftserien ingår två uppsatser från läsåret 1998-99. Förutom 
att vi anser uppsatserna värda att sprida till en större läsekrets, så illustrerar de också 
den ovan beskrivna bredden i avdelningens intressen. I den ena av uppsatserna, en C
uppsats i ämnet Det kulturella arvet. Kultur- och naturmiljötolkning, visar Charlotta 
Ekman hur ett studium av kartor kan ge upplysningar om äldre tiders föreställningar 
om rummet. I den andra uppsatsen, en C-uppsats i historia, undersöker Sofia Seifarth 
arbetarfamiljers villkor i början av 1900-talet med hjälp av material från Brödraföre
ningen i Norrköping. 
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Geometrisk jordebok över Ödeshögs socken 1639-41. 
Rumsliga föreställningar speglade i en karta 

Av Charlotta Ekman 

Kartor är ett källmaterial som inte har använts så ofta av historiker. 1 Den främsta an
ledningen till. det är förmodligen att det handlar om bilder där man har en viss osäker
het inför användandet. Informationen är kodad på ett sätt som skiljer sig från det tradi
tionella källmaterialets skrivna text och siffror. Därmed krävs också en annan metod 
för att tillgängliggöra den kunskap som finns att hämta. 

Nu är kartorna visserligen inte helt outnyttjade. Inom bebyggelsehistoria är speci
ellt de utförliga skifteskartoma regelmässigt använda och för kulturmiljövården är de 
ett viktigt hjälpmedel för att lokalisera objekt. I dessa sammanhang är det dock bara 
kartornas rent geografiska fakta man utnyttjar. För namnforskning har också det språk
liga innehållet använts. Jag menar att det finns möjligheter att komma åt mer. Speciellt 
de äldre kartorna, som går att spåra tillbaka till den enskilda personen bakom deras 
utförande, ger möjligheter till en djupare tolkning där man kan komma åt tankestruktu
rer. 

Det är inte bara till den geografiska omgivningens faktiska förändringar kartorna 
kan bli en källa utan också till de inställningar till den geografiska omgivningen som 
människor haft och de tolkningar de har gjort av den. Värderingar och attityder speglas 
omedvetet i allt material som produceras. I den här uppsatsen ska jag använda mig av 
en samling 1600-talskartor för att undersöka vilka spår man kan se av den tidens men
tala föreställningar om den rumsliga omgivningen. Ett exempel på hur dessa kartor ser 
ut visas på en bild längst bak i texten. 

Syfte 
De övergripande ideföreställningarna i ett samhälle varierar, både med kulturen och 
med tiden. Som en del i ett samhälles idekomplex ingår de föreställningar man har om 
rummet och det sätt på vilket man organiserar de rumsliga aspekterna i sitt tänkande. 
Det material som produceras inom den specifika kulturen är präglat av den tanketradi
tion inom vilket det har skapats. Det innehåll som omedvetet kommer in i materialet 
utan att dess existens motiveras av författarens syfte med texten eller bilden kan då bli 
en källa till hans vardagliga tankevärld. Det specifika material som jag ska bearbeta i 
den här uppsatsen är kartor från Ödeshögs socken som tillkommit under perioden 
1639-41. De tillhör den första generation av kartor som producerades systematiskt i 
Sverige och har samlats i en s.k. geometrisk jordebok. Denna ska jag studera för att se 
vilket rumsligt tänkande jag kan finna uttryck för i den. Naturligtvis är kartorna i första 
hand en fysisk avbildning av landskapet, men mitt mål är att gå bakom denna tekniska 
beskrivning och leta efter spår av tänkandet bakom bilden. Vilket rumsligt tänkande 
manifesteras i denna jordeboks kartor? 

Jag vill tacka alla de personer jag mött i Lantmäteriets arkiv som med glädje har delat med sig av sina 
kunskaper, samt min handledare Dick Harrison för det trogna stöd jag fått. 
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Teoretisk bakgrund 
Forskningsläget 
Historikern Dick Harrison finner att även om mentalitetshistorien har utvecklats är fö
reställningarna kring just rummet eftersatta i forskningen. Det finns dock ett flertal hy
poteser som saknar empirisk grund, såsom föreställningen att medeltidsmänniskan var 
en inskränkt varelse som lmappt lämnade sin by. Mer arbete bar lagts ner på andra 
mentala kategorier, som uppfattningar kring t.ex. tid eller arbete. Harrison bar nyligen 
utfört forslming kring den rumsliga uppfattningen under medeltiden vilket är ett pion
järarbete på området. Han finner att grundläggande terminologi saknas på området och 
introducerar själv begreppen mikrorum och makrorum. Det förra syftar på den geogra
fiska omgivning som man bar empirisk erfarenhet av medan det senare syftar på det 
okända, varom man skapar en föreställning som kläs i rumsliga termer. 2 Undersölming
ens huvudsyfte är att kartlägga hur stort område en människa rörde sig över till vardags 
och därmed kunde känna till. 

Vid sidan av den historiska mentalitetsforskningen finns också undersölmingar av 
nutida mentala föreställningar. När det gäller den rumsliga aspekten har de främst ut
förts inom ramen för kulturgeografin. Peter Gould och Rodney White redogör för en 
rad arbeten som gjorts på området, främst under 60-talet då forskningsområdet ut
vecklades starkt. 3 Denna forskning är dock mer inriktad på platser och hur de uppfattas 
t.ex. vilken inställning man har till olika delar av en viss stad än på uppfattningen om 
rummet som generell kategori. På ett mer allmänmänskligt plan har kulturgeograferna 
Yi-Fu Tuan och David Lowenthal rört sig då de båda bar behandlat hur vår uppfattning 
av världen omkring oss kan relateras till kulturella faktorer. 4 

När det gäller kartografi.historia har det, enligt idehistorikern Sven Widmalm, 
främst varit en kuriös genre för kartsamlare och likasinnade. Men på senaste tiden har 
den rönt större intresse som vetenskaplig specialitet, då ofta med betoning på det gra
fiska språket. Widmalms egen avhandling behandlar kartografins förutsättningar i ve
tenskap och samhälle. Tyvärr berör han en senare tid än denna uppsats och delvis en 
annan teknik då storskaliga kartor berörs marginellt, annars hade den kunnat tillföra 
mycket intressant.5 Lantmäteriverkets historia skildras i jubileumsverket Svenska 
Lantmäteriet 1628-1928 som bildar grunden för alla senare framställningar.6 

Kring denna uppsats specifika område, rumsliga föreställningar under 1600-talet, 
känner jag inte till några tidigare arbeten alls varken gällande Sverige eller Europa. 
Någon forskningstradition att bygga på finns således inte. Närmast till hands är Harri
son., trots att han berör en annan tid. Ideer till hur man läser källorna ges bland annat i 
kapitlet om pilgrimer och ett intressant avsnitt berör tidens sedvänjor när det gäller att 

Dick Harrison, Medieval space. The extent oj microspatial knowledge in western Europe during the 
middle ages, Lund 1996, s 1-3; Dick Harrison, Skapelsens geografi. Föreställningar om rymd och rum i 

medeltidens Europa, Stockholm 1998, s 50-52, även s 8 
Peter Gould & Rodney White,Mental maps, Boston, London och Sydney 1986, s 11-25 
Yi-Fu Tuan, Topophi/ia. A study of environmental perception, attitudes, and values, Englewood Cliffs, 
New Jersey 1974; David Lowenthal, "Geography, experience, and imagination: towards a geographical 
epistomology", i Ward English & Mayfield (red), Man, space and environment, New York, London och 
Toronto 1972 
Sven Widmalm, Mellan kartan och verkligheten. Geodesi och kartläggning 1695-1860, Uppsala 1990, 
spec s 9 
Svenska Lantmäteriet 1628-19 28, Sällskapet för utgivande av Lantmäteriets historia, Stockholm 1928 
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avbilda världen. ' Nedan ges en teoretisk bakgrund till undersökningen baserad på den 
litteratur som jag funnit vara av intresse. Den begränsade tiden för arbetet har hindrat 
litteraturstudierna från att göras utförligare och omfatta fler verk. 

Hur världen uppfattas 
Den omgivning som människor lever i ger ett oändligt utbud av information, både så
dan som kan-uppfattas av våra sinnen och sådan vi inte kan ta in p.g.a. biologiska be
gränsningar. Mängden information är så stor att den måste sållas för att vi ska kunna 
hantera den. Det fums en allmänmänsklig tendens att söka strukturera världen genom 
att infoga observationerna i större sammanhang. Att segmentera kontinuum som färg
spektret i avgränsade enheter och att identifiera motsatspar som mörker och ljus ger oss 
termer att benämna iakttagelserna med. 8 

Om den bild som skapats efter att informationen har sållats och organiserats ska 
kunna kommuniceras till andra människor är det nödvändigt att man använder samma 
kategorier och ramar som de människor man ska tala med. Inom varje kultur råder en 
gemensam uppfattning om hurdan världen är som delas av alla medlemmar. Det går 
inte att beskriva något som grönt om inte de man talar med har en uppfattning om vad 
grönt är som är lik ens egen. De som första gången kan se efter att ha fötts blinda upp
lever bara ett virrvarr av färger och ljus. De vet inte vad de ser eftersom de inte har lärt 
sig hur man ska sortera den information som synintiycken ger.9 

Lowenthal säger att "Varje socialt system organiserar världen i överensstämmelse 
med sin specifika struktur och sina behov; varje kultur sorterar förnimmelser av miljön 
med utgångspunkt i sin speciella livsstil och teknik."10 Den gemensamma uppfattningen 
om hurdan världen är och det tolkningssystem som ger sinnesintiycken en betydelse är 
något som man måste socialiseras in i. Som alla kulturella system är också uppfatt
ningen om världens sanna utseende föränderlig. Dels förändras världen, inte minst ge
nom människans egen påverkan. Dels förändras människornas förutsättningar i form av 
kunskaper, teknik, försörjningssystem och så vidare. För de som är infödda i ett tolk
ningssystem framstår det som förnuftigt och naturligt medan en utomstående uppfattar 
de kategorier och distinktioner man använder där som helt godtyckliga. 11 

Den information som sinnesförnimmelserna ger ska vara ett hjälpmedel som bidrar 
till den mänskliga överlevnaden. Därför uppfattas världen utifrån ett människocentrerat 
perspektiv, t.ex. uppfattas bara fenomen som är av en sådan skala att de har betydelse 
för människans liv. Även erfarenheterna av olika miljöer påverkar förmågan att 
tillgodogöra sig informationen i dem. Bushmen i regnskogen kan utläsa mer av ett 
djurspår än en människa som vuxit upp i New York. Det som är välkänt och betydelse
fullt för en individ f'ar stort utrymme i hennes mentala rum.12 

Kolonisatörer som kom till New Mexico kunde uppfatta landskapet där helt olika. 
De spanska erövrarna kom söderifrån och var främst ute efter metallfyndigheter som 
kunde ge snabba rikedomar. De anmärkte att området hade mängder av fruktbara gräs-

10 

11 

12 

Harrison 'Skapelsens geografi ... ', s 56-71 resp 83-92 
Tuan, s 15-18 
Lowenthal, s 121-125 
Lowenthal, s 233 (förf.övers.) 
Lowenthal, s 220-226; Tuan, s 18 
Lowenthal, s 226-228; Tuan, s 75-79; Gould & White, s 17-25 
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slätter. De amerikanska invandrarna som kom från den fuktiga östkusten å andra sidan 
sökte goda jordbruksområden för framtida försörjning. De uppfattade istället landska
pet som kargt. Båda grupperna såg omgivningarna utifrån sina förutsättningar. Dels 
gav erfarenheterna av platsen de kom ifrån olika referensramar att jämföra med. Dels 
sökte man olika saker och bedömde landskapet därefter. Att gräskullarna var för torra 
för att odla noterade inte spanjorerna eftersom det de letade efter var malm, däremot 
såg de mycket frodiga ut jä.mf'ört med det bergslandskap man hade föredragit att mötas 
av.13 

Med hjälp av hjärnans abstrakta processer kan människan konstruera en bild av 
världen som bara existerar i den mentala föreställningen. Den används för att skapa en 
förmedlande länk mellan människan och den yttre verkligheten, för att se sin plats i 
naturen och skapa en upplevelse av ordning i omgivningen. Den bild av världen som 
skapas på så vis är inte bara en bearbetning av den fysiska verkligheten, utan den blan
das upp med psykologiska inslag och kulturella tolkningar somt.ex. myter. Arten och 
mängden information som ligger till grund för de mentala bilderna varierar. Det kan 
vara egna upplevelser från när vi varit där, andrahandsuppgifter från andra som besökt 
platsen eller kunskap som är allmän i det samhälle där vi lever. I dessa sammanhang 
finns en stark tendens att överskatta sin egen och sin närmaste omgivnings betydelse, 
liksom det som relateras till egna intressen och normer.14 

Kartor i samhället 
Det är viktigt att komma ihåg att kartan inte är någon neutral avbildning av världen. 
Dess innehåll är en social konstruktion - inte en reproduktion. Det som visas är inte 
världen vi ser utan världen som vi känner den. Någon har gjort att antal val som avgör 
vad som faktiskt visas på kartan, för allt kan ju omöjligt komma med. Dennis W ood 
förklarar det som att varje karta har ett subjekt (det berörda geografiska området), ett 
tema (det som är fokus för intresset) och en upphovsman (det sociala filtret, den som 
påverkar urvalet och utformningen). Utformningen sker i enlighet med ett syfte, en 
vilja om vad resultatet ska innebära, som varje producent av en karta har. Det kan vara 
allt från att fastlägga en ägogräns till att förleda folket. 1s 

Widmalm betonar i inledningen till sin bok vikten av att se kartan i ett kontextuellt 
sammanhang. "Kartan har en social funktion, och den är framställd utifrån speciella 
tekniska och vetenskapliga förutsättningar: dessa grundläggande faktorer är föränder
liga."16 Det skulle inte vara några problem att till dessa faktorer även lägga kulturella 
och samhälleliga förutsättningar liksom flera andra. Förmågan att rita kartor verkar 
vara universell, även om bara vissa kulturer ger dem en stor roll i samhället. Enligt 
W ood inträffar detta när samhället når en viss storlek och komplexitet, ett dokumenta
tionsmedium behövs när kunskap och intressen vidgas över större områden. Han kallar 
de samhällen där så har skett för 'map-immersed' .17 

Den vanligaste typen av kartor på medeltiden var 'mappaemundi' , världskartor 
som avbildade världen på ett sätt som vi idag inte skulle kalla för naturtroget. Man 

13 
14 

IS 

16 
17 

Tuan, s 66-67 
Tuan, s 13 och 30-36; Lowenthal, s 229-230; Gould & White, s 4-5 
Dennis Wood, The power of maps, London 1993, s 32-47 
Widmalm, s 5, även s I 
Wood, s 32-47 
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hade andra prioriteringar i vad man ville framhäva, Guds organisation och Det heliga 
landet som centrum. Vidare fanns det portolankartor för sjöfarten som mycket noga 
avbildade kustlinjen och siktmärken viktiga för syftet. När det gäller landkartor över ett 
begränsat område fanns ingen tradition på området, ändå finns ett fåtal individuella 
produkter bevarade men de har skapats för speciella syften. Distriktskartor som avbil
dar närområdets topografi började först utvecklas i 1400-talets Italien för strategisk 
planering. 18 ·· 

Under 1500- och 1600-talen utvecklas kartografin i Nederländerna till en hant
verkskonst där både ornamentiken och den realistiska avbildningen är ledstjärnor. Lik
som i bildkonsten börjar "ett nytt deskriptivt ideal, med betoning på detaljerade be
skrivningar av världen 'som den är' snarare än som allegori, myt eller metafor"'9 domi
nera. Kartorna värderades både efter bildernas innehåll och själva konsthantverkets 
kvalitet. Under 1700-talet blir kartan en abstrakt framställningsform, med standardise
rat utseende och utan dekorationer, där mätmetoderna och den tekniska processen do
minerar. 20 

Undersökningens utformning 
Frågeställningar 
Den första frågan som bör ställas innan undersökningen av kartan påbörjas är vems 
rumsliga syn det är man hittar där. Naturligtvis är det lantmätarens eftersom det är han 
som har ritat kartan, men hur individuell eller allmängiltig den kan vara bör diskuteras. 
Detta avgörs genom att ge en kort bakgrund till lantmätarens arbete samt genom att i 
två stickprov jämföra med ett annat verk av samme lantmätare respektive ett arbete 
utfört av en annan lantmätare. 

De två huvudfrågorna är följande: V AD är det som karteras? HUR avbildas det? 
Genom att undersöka vilka element som har ansetts värda att ta med går det att fä en 
bild av hur lantmätaren prioriterade i sitt mentala rum och efter vilka linjer han organi
serade det. Likaså kan utförandet ge ledtrådar till vilka aspekter han fann viktigast. 
Nedan redovisas en uppställning av vilka delpunkter jag har tänkt granska enligt dessa 
två frågor. Undersökningens disposition kommer att följa V AD-punkterna, under dessa 
tas sedan aktuella HUR-punkter upp. Förmodligen kan inte alla HUR-punkter bli 
fruktbara på alla V AD-punkter, kanske inte ens tillämpbara på vissa. 

18 

19 

20 

VAD? 
Vägar - eriksgatan och de lokala 
Vatten - sjöar, strömmande 
Åkrar 
Ängar 
Våtmarker 
Skog 
Bebyggelse - gårdarna i byn, övrig 
Artefakter i landskapet - gärdesgårdar, broar, fornlämningar etc. 

Harrison 'Skapelsens geografi ... ', s 83-91 
Widmalm, s 2 
Widmalm, s 2-3 
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Gränser - naturliga och artificiella 

HUR? 
Rang - prioritering jämfört med andra element i kartan 
Utformning - detaljer i illustrationer 
Noggrannhet - exakthet i framställningen 
Färgsättning - var, hur, varför 
Textsättning - på vad, utseende, innehåll 
K valitetsbeskrivning - vad värderas, vad anses bra 

Harrison beskriver hur man på medeltiden ser kvalitativa skillnader i rummet. Det 
finns andra kategorier som så att säga är starkare än den rumsliga i deras tankebild. 
Helighet är en sådan, t.ex. en helgongrav har sådan styrka att rummet i dess närhet har 
en annan karaktär. 21 Kan några drag av sådana företeelser spåras i materialet, finns det 
några inslag som förefaller ha en styrande verkan på hur det rumsliga perspektivet upp
fattas? 

Avslutningsvis ska frågan ställas om det finns några speciella drag hos kartan som 
bör noteras. Finns där något annat viktigt att lägga märke till som jag inte har förutsett, 
t.ex. något framträdande element. 

Metod 
Uppsatsens arbetssätt bygger på att lantmätaren ritar ner mer än han själv är medveten 
om. Visserligen har han med sitt arbete ett konkret syfte vilket påverkar utformningen. 
Men förutom den ram som syftet ställer upp måste också tidens och kulturens tanke
mönster följas. Gjorde han inte det skulle kartan uppfattas som absurd av andra i sam
tiden och inte tas på allvar, och därmed inte heller fylla sitt syfte. Metoden går ut på att 
noga studera kartorna och därvid avläsa de element som kan spegla lantmätarens tan
kemönster. Vad han lägger stor vikt vid att skildra bör också ha varit något som hade 
en stark ställning i hans rumsuppfattning. Det största problemet med denna metod är 
att skilja de delar av kartans utformning som är styrda av syftet från de som friare har 
formats av lantmätaren efter hans allmänna rumsuppfattning. 

Det ingår ett stort antal kartor i materialet och för att kunna hantera det har jag valt 
att först studera några representativa kartor för att få en grunduppfattning om hur de är 
organiserade. Därefter gås för varje punkt i frågeställningen alla kartor igenom syste
matiskt och studeras enligt denna. De enskilda elementen kan då redan från början tol
kas utifrån den preliminära helhetsbilden, vilket gör det lättare att se vilka aspekter av 
dem som är intressanta. 

Arbetsgången kommer dock inte att redovisas explicit, då det skulle resultera i en 
mängd detaljer som inte är väsentliga för slutresultatet. Inte heller de arbetshypoteser 
som figurerat under tiden kommer att beskrivas, utan endast det samlade slutresultatet 
som det framstår efter att det totala materialet granskats. Däremot kommer naturligtvis 
de avvikelser av intresse som noterats vid sidan av den generaliserade helheten att re
dovisas. Därefter ska uppgifterna analyseras för att skapa en bild av lantmätarens 
tankemönster. 

21 Harrison 'Skapelsens geografi . .. ', s 22-28 
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Materialet 
Geometriska kartor 
Sveriges lantmäteriverk grundades 1628 då Andreas Bureus fick uppdraget att " låta 
avmäta och kartlägga alla rikets landskap med dess socknar och byar"22

. I början var 
den största uppgiften att systematiskt kartlägga jordbruken i landet och deras markslag. 
Det skedde genom upprättandet av s.k. geometriska kartor som baserades på uppmät
ningar i terrängen. Dessa var i stor skala, vanligen 1:5000, och visar endast en by eller 
en gård på varje blad. 

I början av 1630-talet levererades de första kartorna till lantmäteriverket och under 
tiden fram till 1650, då resurserna istället koncentrerades på annan kartproduktion, 
hade flera tusen byar och hemman karterats. Kartorna samlades efter socken och härad 
och bands in till s.k. geometriska jordeböcker. 65 sådana producerades under perio
den. 23 

Vad syftet med dessa kartor var är inte helt klarlagt i forskningen. Detta var en 
kartering som syftade till fullständighet till skillnad från de som gjordes senare i sam
band med reduktion och skiften, vilka också har klara syften. En vanlig hypotes är att 
de tidiga geometriska kartorna var till för skattläggning, men inga källor som tyder på 
att de verkligen har använts till det finns. Andra förslag är att man ville skapa ett eko
nomiskt kartverk eller att de skulle användas i förvaltningen. 

Fredell och Lundmark har undersökt kartornas täckning samt relaterat dem till ti
dens politiska och historiska skeende. Deras slutsats är att syftet försköts i samband 
med förändringar i statsledningen och dess intressen. Ursprungligen ville Gustaf Il 
Adolf ha en bättre grund för att kunna ta ställning i frågor kring landets ekonomi. För
myndarregeringen under Axel Oxenstierna såg istället kartläggningen som en utredning 
om markinnehav, jordbrukets avkastning och rättsliga åtaganden. Under Kristinas tid 
svängde intresset sedan till en helt annan typ av kartor. 24 

Kartorna från Ödeshögs socken 
Den här aktuella geometriska jordeboken är en volym där kartor från 1639-41 över 
hemman i Lysings härad har bundits in. Den förvaras i Lantmäteriverkets forskningsar
k:iv i Gävle, med beteckningen DlO. Den omfattar cirka 250 foliosidor och mellan 
numren 94 och 160 återfinns Ödeshögs socken (benämnt "Ödesiö"). Det är bara skatte
och kronohemman samt skattetorp som karterats. Frälsehemman har tagits med då de 
ligger i byar med blandad jordnatur. Materialet består huvudsakligen av ensamgårdar, 
endast fyra byar finns med. 25 Ibland då enheterna är små kan flera ha placerats på 

22 

23 

24 

25 

Sveriges kartor, Sveriges Nationalatlas, Höganäs 1990, s 126 
Clas Tollin, Ättebackar och ödegarden. De äldre lantmäterikartorna i kultunnilj'övården, Stockholm 
1991, s 11-15; Sveriges kartor, s 126-127 
Eva Fridell & Ingrid Lundmark, "Vad var syftet med de geometriska jordeböckerna? En studie av åtta 
socknar i Stockholms län - karterade under perioden 1630-1640", opublicerad 60-poöngsuppsats, Kultur
geografiska institutionen, Stockholms universitet, 1984, spec s 16-19 och 44-55 
Byarna är Råby, Ödeshög, Svämb och (Västra) Åby. Alla namn ur de geometriska jordeböckerna kommer 
att stavas i enlighet med registret i Lantmäteriverkets forskningsarkiv. Det kan skilja sig från både mo
derna kartor och geometriska jordebokens kartor. 
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samma blad, medan de största täcker drygt två sidor. Totalt ingår 71 karterade enhe
ter.26 

Det är bara gårdarnas inmark som har karterats. Kartorna visar huvudsakligen in
hägnade åkrar och ängar. Dessutom markeras gårdarnas läge samt vatten och vägar. I 
ena hörnet på varje karta finns en textruta med rubriken Notarium explicatio där går
darnas namn, jordnatur och mantal tas upp tillsammans med uppgifter om deras pro
duktion. 

Materialet är tämligen enhetligt. Varken urval eller utformning skiljer sig nämnvärt 
åt mellan kartorna. De ger intryck av att vara en enhetlig samling som tillkommit under 
samma förutsättningar. Det finns ett enda undantag, men det utmärker sig å andra sidan 
kraftigt. Det är Råby, den allra första av kartorna från Ödeshögs socken.21 Jag kommer 
närmare att behandla dess avvikelser i ett särskilt avsnitt senare, eftersom det är lättare 
att förstå skillnaderna efter det att innehållet i materialet i övrigt har gåtts igenom. 

Lantmätarens roll 
Kartorna från Ödeshögs socken har ritats av Johan Larsson Groth (även Grotte). Han 
var ordinarie lantmätare i Ostergötland under åren 1634 till 1646. Under den tiden 
producerade han geometriska jordeböcker över Dal, Aska, Göstring, Lysing och Bo
bergs härader, dvs en stor del av västra Östergötland. Han bör ha varit tämligen välbe
kant med trakten, vilket förmodligen också speglas av det faktum att han ett tag var 
tilltänkt som fogde över Göstrings och Lysings härader.28 

Lantmäteri var ett avancerat yrke som fordrade bård teoretiska och praktiska kun
skaper. Det krävdes akademisk förutbildning, förslagsvis i ämnen som matematik och 
astronomi. Därefter fick man gå som lärdräng till en aktiv lantmätare och för att få ar
beta inom yrket skulle man genomgå examen och godkännas. 29 

Det utfärdades instruktioner som talade om hur arbetet skulle ske. Först stadgades 
vad som skulle finnas med på kartorna: Åker med kvalitetsangivelse, äng och dess 
skörd, utägor, nyttiga strömmar och fiskevatten samt bygränser i åker- och ängsmark. 
Någon specificering av vad som skulle ritas in i kartbilden och vad som räckte att ta 
med som textinformation ges inte. Regleringen av vilka detaljer som skulle redovisas 
kunde vara sträng ibland, men några stadganden om hur utförandet skulle vara fanns 
inte. Sedan följde några direktiv kring det praktiska arbetet, såsom att arbete på sädes
gärdet inte fick företas under tider då skörden skadades och att lantmätaren skulle visa 
bönderna hur man med diken förbättrade åkrarna. 30 

Jämförelse 
En geometrisk karta av Groths hand har reproducerats i Svenska Lantmäteriet 1628-
1928. Den föreställer Stens by, Västra Stenby socken i Aska härad och är gjord mellan 

26 

27 

2ll 

29 

30 

69 enligt arkivets register, i två fall bar jag dock noterat att två enheter döljer sig under ett namn i re
gistret: Stora resp Lilla Krokek och Östra resp Västra Haddåsen 
010:94-95, Lantmäteriverkets forskningsarkiv i Gävle (LMV) 
Viktor Ekstrand, Svenska Lantmätare 1628-1900, Umeå och Uppsala 1896-1903, s 81-82; Sam Hedar, 
"Lantmäteristyrelsens arkiv", i Svenska LantmtJteriet 1628-1928, s 484-485 
O Bagger-Jörgensen, "Lantmätarnas utbildning", i Svenska Lantmateriet 1628-1928, s 87-97 
Viktor Ekstrand, Samlingar i svenskt lantmtJteri. Första samlingen instruktioner och bre/ 1628-1699., 
Stockholm 1901, s 13-15 ("Kongl. lnstruktion den 30 April 1635 ... ") 
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1635 och 1637.31 En översiktlig jämförelse mellan den och materialet i Ödeshögs geo
metriska jordebok ger intrycket att ett mer detaljerat arbete utförts på kartan över Stens 
by. Textinformationen är utforligare angående åkerjordens kvalitet. Den improduktiva 
marken i en örbacke illustreras visserligen så enkelt som en vit yta endast utmärkt av 
konturlinjer, men å andra sidan förklaras noga att det är för torkans skull som den inte 
kan bära någon säd. Några tecken är annorlunda utformade, framför allt ängens. För
ändringen ger ett intryck av att lantmätaren rationaliserat sitt arbete och gjort det mer 
rutinbetonat genom att övergå till mer lättritade tecken och införa standardbeteckningar 
för textinslagen. I Stens by kan man identifiera tre olika trädslag (en, tall, lövträd) på 
kartan medan trädsymbolerna i Ödeshögs socken är helt stiliserade figurer. Den tidi
gare kartan är också mer dekorerad runt själva kartbilden med färglagd ram och lik
nande. Det kan vara en följd av att man för reproduktionen har valt ut ett speciellt 
vackert exemplar, eller ytterligare ett exempel på den förenkling som tycks ha skett 
med tiden. 

En annan produktiv lantmätare som verkade i norra delen av Östergötland vid 
samma tid var Johan de Rogier. På samma sätt har jag jämfört kartorna från Ödeshögs 
socken med ett av hans verk. Det är en sida omfattande Erstorp och Gullerstorp i Ris
inge socken ur den geometriska jordeboken för Bråbo härad från 1938-40.32 Den har en 
likartad karaktär och de skillnader som syns är främst att hänföra till olika tecknings
teknik. De flesta tecknen är likartade och betoningen av olika element visar inte heller 
några markerade skillnader. Husen är något enklare utformade och impedimentens 
block/kullar har annat utseende. Vidare skiljer de Rogier inte på om ängen är samhäg
nad med åker eller ej och han har en placering av träden som verkar visa fördelningen i 
olika områden av ängen bättre. 

Helt klart kan man se att de två lantmätarna ger ungefär samma bild av landskapet: 
En gård med sina åkrar, ängar och stenig mark, allt inhägnat av gärdesgårdar. Några 
motsägelser mellan hur de två i grunden uppfattar landskapet de ritar av syns inte. De 
skillnader som finns är främst en variation i utf ommingen, och den är inte större 
mellan de olika lantmätarna än mellan Groths egna verk. 

Urvalet i karteringen 
Vägar 
Det finns en anmärkningsvärt liten förekomst av vägar på kartorna. Det som markerats 
kan inte vara mer än de stora landsvägarna. De är då utsatta som två parallella rader av 
små bruna punkter, men de förekommer inte på mer än sex kartor. På de övriga finns 
inga markeringar alls, och säkerligen har människor rört sig längs vissa leder i dessa 
områden också. En bidragande orsak till den ringa förekomsten kan vara att vägarna 
var mindre fasta element i landskapet än de är nu. De kunde ha alternativa sträckningar 
som t.ex. användes under olika väderleksförhållanden och man utnyttjade i stor ut
sträckning vintervägar som inte alls syntes i terrängen under andra årstider. 

Jag gjorde en närmare undersökning av var de markerade vägarna var belägna. De 
enheter där vägmarkering finns heter Ödeshög, Svämb, Påssarp, Narbäck, Holkaberg 

31 

32 
Svenska Lantmtiteriet 1628-1928, Del ill Kartreproduktioner, Nr 16 
03:10 (LMV) 
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och (Västra) Åby.33 Alla dessa kan identifieras på dagens topografiska karta där de 
följer den linje som landsvägen i äldre tid drog genom Holaveden. Men för att närmare 
kunna bestämma den gamla vägsträckningen måste man gå till 1800-talets häradskarta. 
Där kan man till och med bekräfta att gårdarnas läge i förhållande till vägmarkeringen 
stämmer överens. Det är tydligt att det i samtliga fall när vägtecken har markerats på 
kartorna i den geometriska jordeboken så rör det sig om eriksgatan, den stora nordsyd
liga kommunikationsleden av riksbetydelse.34 

En gräns i storlek för vad som ska tas med måste sättas någonstans, om inte mäng
den vägar ska bli ohanterlig på grund av alla små stigar som ju finns överallt. Sannolikt 
har det varit enklast för lantmätaren att låta urvalet för karteringen sammanfalla med 
den formella statusen som skiljer eriksgatan från övriga vägar. Att han varit så restrik
tiv med att sätta ut vägarna och valt en så snäv avgränsning visar att vägarna inte be
traktades som så viktig för kartans värde. 

I Ödeshög finns en väg som inte kan identifieras som stor landsväg, dessutom slu
tar den mitt i ett gärde. Den troliga förklaringen till att den ändå ritats ut är att väg
korsningen vid kyrkan var allmänt känd som en fyrvägskorsning. Det skulle ha uppfat
tats som konstigt om den fjärde vägen inte ritats ut, även om den var mindre i formellt 
avseende. När den fyllt sin funktion att komplettera korsningen var den inte längre så 
intressant att den vidare sträckningen markerades. 

På några ställen finns indirekta spår efter vägar som inte markerats. Det tydligaste 
är de parallella reder av gärdesgårdar som är typiska för fågator. På ett tiotal kartor 
leder sådana ut från gårdarna. Vid Kråkeryd och Sunneryd finns sträckningar av pa
rallella gärdesgårdar som inte kan vara fågator då de leder tvärs över ägorna och inte in 
till gården. 35 De ger sken av att någon väg går fram emellan dem och det visar sig vid 
undersökning att också dessa enheter kan lokaliseras till eriksgatans sträckning. Lant
mätaren har alltså i dessa fall missat att sätta ut vägmarkeringen, vilket ytterligare indi
kerar att vägarna inte var framträdande objekt i tanken. Genom gärdesgårdarnas 
sträckning kan man i (Västra) Åby också identifiera en bygata.36 Ett annat indirekt 
tecken på kommunikationsleder är de grässträngar som ibland finns mellan åkrarna. 
Dessa behandlas närmare i samband med ängen. 

Vatten 
Åar markeras genom att kanterna längs stranden målas blåa och strömf"aran fylls med 
två rader av korta streck. Bäckar är smalare och helt blåmålade. Någon strömningsrikt
ning eller något namn är inte markerat. 

På några ställen finns bäckar som oförklarligt slutar i kanten på en äng. Den troliga 
förklaringen till det är att bäcken har ansetts spela en viktig funktion där den samtidigt 
har fungerat som gränsmarkör. När en bäck flyter längs gränsen mellan två ägor är det 

33 010:98-99, 010:102, 010:114, 010:115 och 010:158-59 (LMV) 
34 Gröna kartan. Jönkl:Jping 7E NO, Lantmäteriverket, Gävle 1988; Gröna kartan. Hjo BE SO, Lantmäteri

verket, Gävle 1987; Häradskartan. Dals och Lysings härad, Sveriges ekonomiska kartverk, 1881. På hä
radskartan måste hänsyn tas till att vägsträckningen söder om Skräddeberg nyanlades runt 1850, 1600-
talets sttäclming är alltså den som går längre in i landet och 1881 inte markeras som landsväg. Informa
tion om den äldre vägen kommer också från en exkursion med Kalle Bäck, Linköpings universitet 
981009. 

35 010:105 och Dl0:112 (LMV) 
36 D10:158-9 (LMV) 
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bäcken som ritas ut och inte någon markering för den abstrakta gränsen. Det är inte 
något intresse för bäckens lopp som motiverar utritandet, utan det är endast ett medel 
för att visa något annat. Därför är dess fortsatta sträckning inte någon information av 
värde. 

Sjöarna illustreras genom ett område skaffrerat med blåa tvärstreck och en mörkare 
blå linje i strandkanten. Utanför detta fylls sjöytan sedan med vågformade band av 
ljusblå streck så långt ut det passar. Det hela ger intryck av vågor som i strand.zonen 
går över i skvalpande vatten. Sjöarna namnsätts alltid. Det görs dock inte på ett konse
kvent sätt. Dels varierar stavningen på samma sjö mellan olika kartor, även för ett så 
välkänt namn som Vättern. Dels används ibland det latinska ordet lacus (sjö) och 
ibland helsvenska beteckningar. Också här förekommer båda delarna på samma sjö 
(Staffans Lacus resp. Staffanssjön). 

Det verkar som om också vatten är mycket sparsamt utritat på dessa kartor. Före
komsten är liten i förhållande till vad jag förväntade mig. Eftersom bebyggelse ofta 
brukar lokaliseras till vattendrag och sjöar, borde begränsningen av den karterade ytan 
inte ha hindrat vattnet från att komma med. Dessutom var landskapet rikare på vatten 
under 1600-talet än idag, då mycket har försvunnit genom utdikningar och vattenre
gleringar. Hur bäckarna används i annat syfte än att markera förekomst av vatten, tyder 
på att elementet är av underordnad betydelse i detta sammanhang. 

Aker 
Åker markeras med brunt. Hela ytan streckas tätt och omges av en likadan konturlinje. 
Det ger en bild av jord med f'aror. Men det är ingen naturavbildning för strecken går 
alltid åt samma håll oavsett åkerns form och kan ej vara ämnade att illustrera den verk
liga brukningen. Även mycket små åkrar finns med, och många detaljer i de oregel
bundna formerna markeras på kartan. Därför kan man säga att täckningen nog är i det 
närmaste fullständig på det här området. 

Åkrarna i varje gärde betecknas med en bokstav som står skriven mitt i åkermar
ken. Vanligen finns det flera åkrar i gärdet och då har alla samma bokstav, men på de 
minsta skrivs den inte ut. I textrutan anges sedan för varje gård hur mycket utsäde den 
har i respektive gärde. 

På de större åkrarna anges också jordens kvalitet. Termer som örjord, svart mylla, 
lerblandad jord, sandjord och liknande används, vilka skrivits i klartext direkt på kart
bilden. Det som avgör om åkrarna kvalitetsmärks är inte hur mycket utrymme det finns 
att skriva på utan åkerns yta. En åker med oregelbunden form men stor total yta har fått 
kvalitetsmärkning även om det har varit uppenbart svårt att placera texten, medan en 
åker med mer samlad form som är mindre inte har fått någon märkning trots att det lätt 
hade fått plats. Värdet av informationen är större ju större enhet den täcker. Vet man 
vad det är för kvalitet på en liten markbit, säger det ändå så lite om de totala resur
serna. Detta är troligen orsaken till sättet att göra urvalet. 

På vissa gårdar har åkern en särskild markering som ser ut som två mycket små pa
rallella streck spridda parvis över ytan. I några fall kan man dock vid en noggrann 
granskning urskilja hur de bildar små ellipser. Markeringen betyder alltså att åkermar
ken är stenig. Det kan dock inte vara frågan om någon speciellt avancerad bedömning 
som gjorts för på de enheter där tecknet förekommer finns det i alla åkrar. Men att det 
är vanligare på små enheter i den skogiga delen av socknen än längre ner på slätten 
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stödjer tolkningen. Jag har dock inte undersökt om de är vanligare i samband med nå
gon viss jordkvalitet. 

Några tegindelningar eller andra ägomarkörer förekommer inte. Ett specialfall är 
jord brukad av klockaregården i Ödeshög, vilket behandlas nedan under gränser. Inte 
heller är namn utslaivna på kartbilden, däremot finns benämningar på gärdena i text
rutan. Men också här finns ett undantag. Det är (Västra) Åby som uppenbarligen består 
av två olika byskiften med vardera två gärden. Varje gård äger del i endera byskiftets 
två gärden. Förhållandena förklaras genom att text som "norra byskiftets norra gärde" 
anges direkt på den markerade åkerytan. 37 

Stenrösen, träd och andra odlingshinder i åkermarken markeras i regel inte. hnpe
diment som är några tiotal meter markeras dock med ett särskilt tecken (som kommer 
att behandlas närmare senare). Storleken är sådan att det närmast måste röra sig om 
hela kullar med oländig terräng eller hällar av berg i dagen. Det illustreras då som en 
helt annan typ av yta och inte något som finns i åkern. Många mindre element fanns 
säkerligen i åkermarken men betraktades inte som något att markera. Det var förmodli
gen något som ingick i den normala föreställningen av en åker. 

Äng 
Ängstecknen är liksom det för åkern nära knutna till det verkliga utseendet. Färgen är 
grön och rader av små prickar täcker ytan. I vissa gärden avbryts raderna med jämna 
mellanrum av tre parallella tvärstreck som lutar något åt sidan. Den äng som samhäg
nats med åker har första varianten på tecknet liksom enstaka förekomster av små kalv
hagar. Där betades gräset de år då åkern låg i träda (i hagarna varje år) och gav då 
ingen höskörd. De ängar som hägnats enskilt och alltid fick stå frodiga tills det var tid 
för slåtter har det senare tecknet, som helt logiskt har längre grässtrån. 

Ängsmarken har också en bokstavsmarkering som hänvisar till textrutan, men till 
skillnad från åkrarna har ängarna samma beteckning oavsett hur många olika gärden de 
är uppdelade på. I textrutan anges bara ett värde på den totala höskörden för hela går
den. Om en del av skörden kommer från ängar som är samhägnade med åkern (gärdes
ängar) anges det särskilt. Orsaken är troligen att de skilda produktions-förhållandena 
ska klargöras, kanske skiljer sig kvaliteten på höet åt. 

I ängsmarken finns andra element inlagda. Ett av dem är träd. De markeras av spa
derformade figurer vars ena halva är målad mörkt grön. På de ängar där träden före
kommer är de jämnt fördelade över ytan med samma täthet överallt. Därför är det tro
ligt att de endast markerar om ängen är trädbevuxen eller ej och inte trädens verkliga 
spridning över området. I enstaka fall har stora ängar fått trädmarkeringar på en av
gränsad del. Men det samma gäller då, att de ser ut att vara schablonmässigt utplace
rade. 

Något annat som förekommer i ängsmarken är bruna symboler vilka för mitt öga 
ser ut som extremt stora jordhögar, alternativt breda vulkaner. Eftersom ingen av dessa 
tolkningar är tillfredsställande undersökte jag symbolernas förekomst och spridning på 
olika kartor för att få ledtrådar till vad de kunde syfta på. Tecknens storlek varierar och 
de ligger olika tätt på olika kartor och på olika delar av samma karta. Vissa områden 
saknar helt dessa tecken. Det gäller speciellt områden belägna i den norra delen av 

37 Dl0:158-9 (LMV) 

18 



socknen, medan både storleken och frekvensen på dem ökar markant för enheter be
lägna i det bergiga skogsområdet. Symbolerna återfinns också ofta på ytor med det 
speciella tecknet för impediment. Detta ledde till slutsatsen att dessa symboler är en 
terrängbeteckning. Jag kommer i fortsättningen att hänvisa till den med benämningen 
kullar. 

Det ser på kartorna ut som om marken är platt och att väldiga kullar reser sig på 
vissa ställen. Den som känner det svenska landskapet inser att så inte är fallet. Min 
uppfattning är att kullarna, deras storlek och läge ska ge en samlad föreställning om ett 
områdes terrängkaraktär, inte utpeka enskilda höjder. Man kan så sluta sig till att en 
viss del av ängen har större höjdskillnader än en annan, eller att böljorna i landskapet 
är flackare där. Tecknet har på det viset en kollektiv karaktär. Ändå valde lantmätaren 
ofta att placera tecknet på ett ställe där något i terrängen utmärker sig, t.ex. på en höjd
sträcknings högsta punkt eller på en särskilt markerad brant bland flera. 38 

I trånga passager mellan två åkrar, där det är för smalt att rita annat, f°ar ängen 
helgrön markering. En vilja att tydliggöra att åkrarna inte hänger ihop har tydligen 
funnits. Att dessa smala passager överhuvudtaget finns kvar och inte införlivas med 
åkern tyder på att den används. Speciellt som de ofta leder radiellt ut från gården är det 
troligt att stigar är belägna på dessa smala gräsmarksrem.sor. 

Våtmark och skog 
Det finns inget särskilt tecken för våtmark och någon sådan är inte heller utmärkt på 
något annat sätt på någon karta. Det närmaste är de ängar som markerats som "sank 
äng''. En trolig orsak till avsaknaden av våtmarker är att utmarken inte har karterats och 
det är där de stora förekomsterna av våtmark torde finnas. 

Samma sak gäller för skogen, den bör återfinnas på den okarterade utmarken. I 
textrutan anges hur stor tillgång hemmanet eller byn har till utmark respektive skog. 
Det anges med termer som nog, knappt och inget. De träd som finns markerade i äng 
och impediment måste vara glesare bestånd av enstaka träd. Det kan knappast vara nå
got som går att hänföra till begreppet skog för då hade området säkerligen inte in
hägnats. 

Bebyggelse 
Husen är avbildade så att man ser en långsida och en gavel och på dessa markeras dörr 
eller fönster. Taket är täckt av ett tätt rutnätsmönster och till och med pinnar för tak
täckningen syns på sidorna. Ur skorstenen sprids rök som två spiralformade streck åt 
sidorna. Så ser de flesta hus ut men det finns också en annan typ. Den har istället ran
digt tak och saknar rök och andra detaljer på taket, ibland även skorsten. Utseendet ger 
ett mer sammanhållet och prydligt intryck. Det handlar definitivt om två olika typer av 
hus och inte bara om att utseendet på husen varierar, alla går att hänföra till endera 
typen och de har sina distinkta kännetecken. 

En rimlig tanke är att de olika typerna av hus betecknade någon skillnad i deras 
status. Trots försök har jag inte lyckats identifiera någon betydelse i variationen. Jag 
har undersökt om det kunde vara olika jordnaturer, skillnaden mellan torp och hemman 

3S Muntlig uppgift från Pia Larsson i Lantmäteriverkets forskningsarkiv 981201, utifrån hennes erfarenhet 
av historiska kartöverlägg. 
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eller skillnad i storlek i form av markyta eller utsäde som redovisades på detta sätt. 
Men i alla fallen gäller att de båda hustyperna förekommer varierat i materialet. Det 
kan ändå inte vara en rent ritningstelmisk skillnad, för i byarna förekommer båda ty
perna av hus parallellt bredvid varandra. Varför skulle de ha gjort det om det inte var 
menat att uppfattas som en illustration av något verkligt förhållande? 

Hussymbolerna har en storlek av sju millimeter, vilket i kartans skala motsvarar 
ungefär 40 meter. Det är betydligt större än husen kan tänkas ha varit i verkligheten. 
Varje gård representeras av ett enda hus. Storleken verkar mer rimlig om symbolen 
uppfattas som representant för hela gårdstunet med alla dess byggnader. Eftersom inga 
andra tecken för gårdens övriga hus finns verkar det troligt att symbolen ska uppfattas 
som betecknande en gårds läge, och att den f°ar representeras av huvudbyggnaden. 

På kyrkobyggnaden i Ödeshög kan man urskilja torn, långhus, två fönster och ett 
snedstreckat tak med kors över nocken. 39 Att det bara finns en kyrka i materialet är 
ganska naturligt då detta har avgränsats till en socken. Därför är det svårt att säga om 
något av kyrkans verkliga utseende speglas. Jag vet inte hur Ödeshögs kyrka såg ut 
kring 1640 och hur stor likheten med andra kyrkor är i symbolens utformning går inte 
att avgöra ur det här undersökta materialet. Kyrkogården är helt omarkerad så när som 
på den omgivande muren. Att döma av den oregelbundna formen har den avmätts 
exakt. Där står under kyrkobyggnaden endast ordet "kyrkan". Storleken på kyrkan är 
den samma som på gårdshusen, vilket är rimligt om det är hela gårdar som avses. Men 
det gör att kyrkan inte blir något markerat inslag i byn, då gårdarna är både fler och har 
ett utseende som mer drar uppmärksamheten till sig. Detta är något förvånande, jag 
hade förväntat mig att kyrkan skulle behandlas som en viktig orienteringspunkt. 

Utöver gårdarna och kyrkan finns ingen annan markerad bebyggelse. 

Artefakter 
Ett mycket utmärkande element i kartorna är gärdesgårdarna. De är detaljerat åter
givna, man ser de parvis uppställda stolparna med sneda slanor emellan, precis som de 
byggs. För att kunna illustreras på det platta papperet är de placerade på en baslinje 
som markerar deras läge och lutar sedan åt ena eller andra hållet. De inramar hela den 
karterade marken och avdelar alla de olika åker- och ängsgärden som finns däri. Endast 
mot vatten och vissa bygränser där samhägning troligen sker är det öppet. Ibland in
hägnas också en tomt runt gården eller byn. 

Den noggranna redovisningen indikerar att kartan på det här området är fullständig 
så till vida att alla förekomster har ritats ut. Vad gärdesgårdarna visar är inte i första 
hand att ett visst element finns på en viss plats, utan det de visar med sin närvaro på 
kartan är vilken mark som hör till vilket gärde. De utritade gärdesgårdarna illustrerar 
alltså inte sig själva utan snarare gärdesindelningen. Deras starka betoning visar på 
vilken viktig del av brulmingssystemet som gärdena utgjorde. Det räcker inte med att 
veta vilken åker och äng en person äger och vilken kapacitet den har. Man måste också 
veta vilken plats marken har i ett system av inhägnade gärden för att till fullo förstå 
dess värde. Texten i informationsrutan antyder också genom sitt redovisningssätt hur i 
första hand åkern identifieras med ett visst gärde. I samma riktning pekar även den 

39 Dl0:98-99 (LMV) 
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tydliga åtskillnad som görs av gärdesängarna. Det är först som ingående i ett gärdes
system marken f'ar sitt värde. 

Grindar i gärdesgårdarna finns utsatta, men de förekommer bara där på kartan 
markerade vägar passerar igenom. De markeras som en fyrkant i gärdesgården. Det 
säger sig självt att i varje inhägnad som omsluter ett helt gärde måste det :finnas åtmin
stone en grind för att man ska kunna komma in och bruka marken. Men några sådana 
markeras aldrig annat än i det specialfall då vägen passerar. Jag tror att detta förhål
lande grundas i den logiska instinkten. Det är självklart att grindar :finns och intresset 
att veta den exakta belägenheten av var och en saknas hos den som ska använda kartan. 
Men när vägar ritas ut och dessa någonstans korsar en gärdesgård uppstår problem. 
Gärdesgården är så viktig att man inte kan eftersätta den i ritningen och om vägen bara 
gick rakt igenom skulle det vara underligt. Den naturliga reaktionen på det dilemmat är 
att rita en grind. Det är helt enkelt det sätt att förena de två elementen utan komplika
tioner som ligger närmast till hands. 

Den enda ytterligare artefakt i landskapet som finns med på kartorna är broar. 
Dessa är också begränsade till de ställen där markerade vägar finns. Med tre streck och 
korsande tvärliggare liknar de en enkelt byggd träbro. En av dem är namngiven, nämli
gen Svämbs bro. Men endast på kartan över Ödeshög är brons namn utskrivet, inte på 
den över Svämb. 

Gränser 
Åkerkant är en gräns som existerar fysiskt. Den markeras genom att alla åkerytor om
ges av en kontur. Det är en skillnad jämfört med impediment där någon sådan inte 
finns. Impediment har vanligen inte någon skarp gräns utan stenigheten ökar succes
sivt, det är diffust var markslagen ändrar karaktär. Åkern definieras genom att den bru
kas och var gränsen för det område man bearbetar med redskap går är tydligt. För im
pedimentmark i anslutning till en åker är det som bestämmer impedimentets område 
var åkern slutar. 

Tomtgränser är inte meningsfulla att markera i den stora del av materialet som be
står av ensamgårdar. I de fyra byarna är behandlingen av tomtgränserna inte konse
kvent. De markeras med tunna svarta streck. I en by med regelbunden husgruppering 
och i en med oregelbunden markeras tomtgränserna. I den andra byn med oregelbun
den husgruppering markeras tomtgränserna inte. I det fjärde fallet markeras inte tomt
gränserna i själva huvudbyn, men däremot för två torp som ligger bredvid varandra 
inom byns område. Jag kan inte se något system i denna variation. 

De tydligast markerade gränserna på kartorna är ägogränser som illustreras med 
linjer av röda prickar. Förekomsten av dem är dock inte så stor och det beror på flera 
saker. Dels omgärdas den inägomark som karteras ofta av utmark innan någon annans 
ägor tar vid och därmed hamnar ägogränsen utanför det karterade området. Dels ritas 
ägogränsen inte alltid ut när där :finns något annat som markerar skiljelinjen, en å eller 
gärdesgård. 

Angivelser om vem som äger den angränsande marken görs med text som "här tar 
Svämbs ägor vid". Men det görs inte alltid för det förekommer att en gräns rödmarke
rats utan att någon granne anges. I de flesta fall är endast en gärdesgård utsatt i kanten 
på inägorna och det går då inte att avgöra om det är egen utmark eller någon annans 
ägor som tar vid där utan att namnet markerats. 
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Det vanligaste fallet av markerad ägogräns är när ett gärde i ytterkanten av det karte
rade området saknar gärdesgård på någon sida. Där finns i stället de röda prickarna. I 
dessa fall har två ägares gärde samhägnats och när gränsen inte markeras av något 
annat fysiskt objekt tar man istället till det särskilda tecknet som är helt abstrakt. Mar
keringen för ägogräns verkar användas som ett komplementtecken vilket tas i bruk en
dast när inga andra element som kan illustrera förhållandet finns. En annan användning 
har det som förtydligande då man inte annars skulle förstå att det finns en gräns i det 
markerade elementet. Ett konkret fall är när två enheter har karterats i samma bild och 
det annars inte skulle framgå vilken av de många gärdesgårdarna som bär gränsfunk
tionen. 

Under rubriken gränser måste även gärdesgårdarna tas upp trots att de behandlats 
tidigare. De fungerar som markörer för flera slag av gränser: framför allt mellan gärden 
och mellan ägor men delvis också mellan markslag då de avgränsar ängarna från omgi
vande mark. Det sista fallet är dock inte entydigt då viss ängsmark ligger i åkergär
dena. Även genom sin fysiska form i verkligheten är ju gärdesgårdarna gränsmar
kerande och framför allt gränsskapande. Det är ett element som genom sin existens kan 
fastlägga en gräns där det annars inte skulle ha funnits någon eller i alla fall inte synts 
någon. En gärdesgård kan inte finnas utan att uppfattas som i någon mån avgränsande, 
speciellt som den till sin funktion också har det syftet. 

Slutligen bör också kyrkogårdsmuren identifieras som en gräns. Men utifrån den 
enda förekomst som finns här går den inte att analysera. Jag skulle tro att det främst rör 
sig om en avbildning av ett fysiskt objekt eftersom kyrkogården inte till.mäts någon 
betydelse. Möjligen kan den ses som en avgränsning för den produktiva markens ut
sträckning. Detta är dock inget som vare sig kan bekräftas eller dementeras av den här 
undersökningen. 

Kvalitativa skillnader 
Jag finner inget som tyder på att olika områden behandlas olika som rum betraktat. Det 
behöver inte betyda att några sådana styrande inslag inte finns. De kan vara svåra att 
hitta. 

Kartornas täckning är begränsad till inägomark. De visar endast en speciell land
skapstyp och det kan göra sådana jämförelser svåra. Det är också med ett bestämt syfte 
man har karterat marken, andra sidor av landskapet kanske inte kommer fram så väl. 

Ett märkbart dominerande drag i kartorna är att produktionen och olika ytors kapa
citet och roll i helheten betonas i det avseendet. Landskapet delas upp i produktions
ytor som besitter olika förutsättningar och egenskaper. Men jag har inga belägg för att 
rummet skulle uppfattas som annorlunda i något avseende för den skull. Det har dock 
olika värde och ses därför som olika intressant. 

Särskilda noteringar 
Impediment 
Ett element som jag inte hade förutsett i min frågeställning är det som jag har benämnt 
impediment. Bland åkrar och ängar finns mark som markerats med ovaler som är några 
millimeter långa och mycket låga. Jag har tolkat det som en samlande beteckning för 
otjänlig mark, impediment som hindrar effektiv brukning. För det mesta rör det sig nog 
om stenar och terränghinder. Förekomsten är rikligare i samband med åkrarsommar-
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kerats som steniga. Terrängbetecknande kullar är också vanliga inom marktypen. 
Markslaget förekommer ibland som små öar i åkrarna. 

Ofta finns impedim.entmarkeringen i närhet till små åkerlappar och oregelbunden
heter i åkrarnas form, och förklarar då varför åkern fått den begränsning i utbredningen 
som kan iakttas. Förvånansvärt ofta finns impedim.entmarkeringen nära bykärnan eller 
gårdens markerade läge. Det kan bero på att tecknen främst skrivs ut där den dåliga 
marken verkligen upplevs som ett hinder. Det blir en dokumentation av omöjligheten 
att utnyttja marken som produktiv åker. Kraven på mark belägen längre ifrån gården 
som utnyttjas till bete och slåtter kan vara lägre. Störningen av produktionen blir då 
mindre och inte så anmärkningsvärd att den behöver markeras, trots att den fysiska 
utformningen kanske är likadan. 

Speciella drag 
Det är tre speciella drag i kartorna jag har reagerat för under arbetets gång. Det första 
är de terrängbetecknande kullarna. En orsak är att de förefaller omotiverat stora. På 
kartbilden ser det ut som veritabla berg reser sig ur marken . Beräknat utifrån kartans 
skala motsvarar de största en verklig höjd av 60 meter och en längd av cirka 150 meter. 
Det hade varit intressant att jämföra med hur höjderna ser ut på en modern karta, men 
det har inte rymts inom ramen för det här arbetet. Nu kan jag bara göra en rimlighets
bedömning av siffrorna. Att marken upprepade gånger inom ett enda ängsgärde skulle 
stiga och sjunka 60 meter, och det med en genomsnittlig lutning på uppåt 40° förefaller 
osannolikt. Det är alltså rimligt att betrakta karttecknen som överdimensionerade. Nå
got annat som är anmärkningsvärt är deras utseende. De andra illustrationerna är 
mycket naturtrogna och verkar sträva efter att följa elementens verkliga utseende, om 
än i förenklad och stiliserad form. Men kullarna för inte på samma vis tankarna till hur 
terrängskillnaderna i en äng verkligen ser ut. 

Något som slår den nutida betraktaren av dessa kartor är alla gärdesgårdar. De är 
rikligt förekommande och blir dätför ett markant inslag i bilden. Trots att de är så 
många är de också mycket noga ritade och tecknet har en detaljerad utformning. Detta 
uppenbara intresse för gärdesgårdarna och det myckna arbetet som läggs ner på dem är 
inte någonting som är specifikt för lantmätare Groth. Som nämnts tidigare beror det 
sannolikt på att gärdesgårdarna hade en så viktig roll i produktionssystemet. Man kan 
sträcka sig så långt som till att säga att de var av avgörande betydelse för gårdens 
funktion och därmed även av central betydelse för hela samhällets försörjning. Utan 
gärdesgårdarna ingen träda som göder jorden och inget vinterhö till djuren. 

När andra tecken formas av enkla och distinkta streck blir också hussymbolernas 
utseende något speciellt. Den mer avancerade varianten med rökslingor har en mängd 
små streck på olika ställen som inte alls verkar fylla någon funktion i utformandet av 
husfigurens form. De ger ett spretigt intryck, speciellt i takregionen. Eftersom tolk
ningen av hussymbolema och eventuella skillnader i deras betydelse är oklar ska jag 
inte utesluta att det finns en mening i dessa små streck. Men om så är fallet har de ändå 
utförts på ett sätt som i stil bryter mot tendensen i kartans övriga tecken. 
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Undantaget Råby 
Det märks genast att kartbilden över Råby skiljer sig från de övriga.4-0 Färgerna är 
kraftigare, tex. det gröna i ängen, och vissa tecken ser annorlunda ut. Husen är enklare 
och har rödmålade tak, träden har mer detaljerad utformning där kronan visas som ett 
luddigt grönt moln. Träden förefaller också vara placerade så att de speglar den verk
liga fördelningen över ytan. En mindre väg (ej eriksgatan) finns markerad som en 
enkelprickad linje och diken är utmärkta som bäckar genom åkrarna. 

En snabb titt i hela jordeboken visar att första delen består av kartor av råbytyp och 
den andra av kartor av ödeshögstyp. Undantag finns men de är inte av den omfatt
ningen att de motsäger det faktum att det går en tydlig skiljelinje just mellan sidorna 95 
och 97. Denna styrks också av att sidan 96 däremellan är tom. Min teori är att det som 
här syns är skillnaden mellan två olika års renritningar. Eftersom all rekognoscering 
måste ske under den del av året då det var barmark och tjänligt väder var lantmätarnas 
arbete starkt säsongsbundet, och det inomhusarbete som renritningen innebar samlades 
under vinterhalvåret.41 Jämförelsen som gjorts med Stens by styrker också den hypote
sen. Den visar att Groths sätt att rita faktiskt förändrades med tiden. Dessutom passar 
råbykartan väl in som ett utvecklingssteg mellan den tidigare kartan från Stens by och 
de senare ödeshögskartorna. I utformningen är den mest lik Ödeshög men har drag ge
mensamma med Stens by som har försvunnit i Ödeshög. Omfattningen av skillnaderna 
stämmer väl överens med att tidsavståndet till kartan från Stens by är något större än 
det till ödeshögskartorna. 

Jag finner inte att den här skillnaden på något vis kullkastar möjligheterna att dra 
slutsatser ur materialet. Som tidigare konstaterats är skillnaden mellan olika kartor 
främst av teknisk karaktär och inget tyder på att det skulle ligga olika uppfattningar om 
landskapet bakom variationerna i utformning. För att kunna behandla materialet krävs 
ett visst underlag som ger exempel på olika förekomster och olika användningar av 
tecknen. Eftersom råbykartan är det enda exemplet av sin typ inom undersökningens 
område har jag valt att till stor del lämna den utanför mina analyser. Hur representativa 
de skillnader som finns i den är går inte att avgöra utan ett större material av samma 
slag. Då den rumsliga uppfattningen inte är olika i kartorna skadas inte undersökningen 
av detta förfarande. 

Slutsatser 
Materialets bild 
Det går inte att skaffa sig någon helhetsbild av de rumsliga föreställningarna i området 
under 1600-talets mitt utifrån det här använda materialet. Men det har inte heller varit 
den här undersökningens mål. Kartorna från Ödeshögs socken är ett specifikt material, 
och jag har velat se vilka spår av den tidens rumsliga föreställning som kommer fram i 
just dem. Vilken bild det är som visas i materialet ska här beröras. Hur bilden kan 
sättas in i ett tids- och samhällssamband diskuteras i avslutningen. 

Kartorna täcker bara en begränsad del av socknens område. Begränsningarna är av 
flera slag. Ingen utmark har karterats och dänned har en hel landskapstyp uteslutits. 
Det är bara den intensivt brukade inägomarken som finns med på kartorna. Sannolikt 

4-0 Råby finns på Dl0:94-95 (LMV) 
41 Ekstrand 'Samlingar i...', s 15 
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hade man skilda inställningar till och dänned olika syn på de olika områdena, vilken nu 
är något som undersökningen går miste om. En annan begränsning är att inte alla går
dar har karterats, den geometriska jordeboken begränsar sitt intresse till skatte- och 
kronomark. Hur många enheter som inte finns med och hur de skiljer sig från de karte
rade i karaktär går inte att avgöra utan avancerade efterforskningar. Uppsatsen täcker 
alltså bara en liten del av det landskap som finns inom socknen, företrädesvis ensam
liggande skatte- och kronogårdars inägor. Ändå går det att ur detta material nå viktiga 
resultat 

Jag har i mina studier använt mig av kartor som alla ritats av en och samma lant
mätare, Johan Larsson Groth. Genom jämförelser har jag visat att den bild han ger inte 
är unik för honom, utan att materialet kan ses som i hög grad representativt för en 
större grupp. Men den utbildning och den typ av tjänst som en lantmätare hade var inte 
tillgängliga för alla. Den bild av rummet som kartorna visar har alltså sitt ursprung i ett 
något högre skikt av samhället och kan avvika från andra befolkningsgruppers uppfatt
rungar. 

Jämlorelsema har vidare visat att en märkbar förändring i kartornas utformning 
sker med tiden, trots att det är samme lantmätare som utför arbetet. Ändå förändras 
inte det grundläggande intxycket av kartorna och den rumsliga föreställning de repre
senterar. 

Olika betonade element 
När kartorna studeras framstår vissa element som mer betonade än andra. Till de som 
inte förefaller ha varit så viktiga hör vägar och vatten. Endast den speciella rutt som 
eriksgatan utgör finns markerad på kartorna. Dänned framstår alla de till vardags bru
kade vägarna, oavsett storlek, som något man väl kan orientera sig utan. Det sätt på 
vilket bäckarna har använts som indirekt medel för att utvisa gränsernas läge och hur 
det har styrt urvalet visar att inte heller de är något prioriterat objekt. Även kyrkan hör 
till det som har givits en begränsad uppmärksamhet, men det är svårt att avgöra bety
delsen av det utifrån den enda förekomsten. 

Till de element som har en framträdande ställning hör markslagen åker och äng. 
Genom de noggranna angivelser som finns om deras kvalitet och kapacitet ges mycket 
information om dem. Förekomsten av små enheter och oregelbundenheter i konturerna 
antyder att redovisningen av dem är fullständig och noggrann. Det är tydligt att det inte 
bara är deras förekomst och lokalisering som ska redovisas, utan även vilken betydelse 
de har för gården och dess verksamhet. 

Gärdesgårdarna är det som lantmätaren har lagt ner allra mest arbete på att skildra 
detaljerat. De har ett noggrant utförande och fångar uppmärksamheten när man be
traktar kartan. Kanske uppfattades inte gärdesgårdarnas förekomst på kartorna av 
1600-talets människor som ett lika markant inslag som vi gör idag, då de var vana att i 
en helt annan omfattning se dem i sin omgivning. Men det kan inte förklara den mar
kant tydliga redovisningen. Gärdesgårdarna var ett viktigt inslag i tidens brukningssy
stem, av största betydelse för både höskörd och sädesodling. Inhägnandet av marken i 
olika gärden definierade dess roll i produktionssystemet. Uppsättandet av gärdesgårdar 
kom då att bekräfta och manifestera att marken hade olika status. Även om marken inte 
blev annorlunda för att den tillhörde ett visst gärde, kom den ändå att betraktas på ett 
annat sätt. 
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Tendens mot produktion 
Det finns en tydlig tendens hos kartorna som sätter produktionen i fokus. Den visas 
tydligt i urvalet av element och de betoningar som görs vid skildrandet av dem. Det är 
de intensivast brukade markslagen som har karterats, noggranna uppgifter om marker
nas produktionskapacitet finns och gärdesgårdarna som skapar en struktur i den bru
kade marken genom gärdesindelningen är noggrant redovisade. Jordbruksmarkens 
brukning har ·ailtså varit av centralt intresse för den som gjorde kartorna. Frågan är om 
det beror på att det var en grundläggande struktur av betydelse i hans mentala före
ställning eller om det är för att han har fått direktiv att utföra just den uppgiften. 

Även om syftet bakom de tidiga geometriska kartorna inte är helt klarlagt, verkar 
de ha sitt ursprung i ett behov av ekonomisk information och intresse hos de styrande 
för hur marken används. Det är alltså mycket möjligt att kartans tendens har sitt ur
sprung i materialets tillkomstbakgrund. Om man studerar hur noga de instruktioner 
som lantmätarna fick har efterlevts kan man grovt bedöma hur stort genomslag syftet 
med karteringen har haft på den faktiska utformningen. Det kan här bara göras helt kort 
då uppgiften skulle kunna bli föremål för en hel undersökning i sig. 

En snabb överblick visar att när det gäller de stora dragen tycks efterföljandet av 
instruktionerna vara god, tex. när det gäller kvalitetsangivelse på åkern och ängens 
skörd. Men om man granskar de detaljer som regleras är efterlevnaden inte lika full
ständig. De ytberäkningar som föreskrivs för åkrarna saknas liksom många av de 
namnangivelser det instruerats om, t.ex. på ängar och bäckar. Kring de flesta mindre 
saker finns inte några föreskrifter alls. Så sägs överhuvudtaget inte att gärdesgårdarna 
ska redovisas. Utformningen av de små detaljer som kan avslöja mest om tankarna är 
alltså relativt fri. 

Med dessa exempel har jag gjort det troligt att direktiv uppifrån inte i så stor grad 
styrde själva utformningen av kartorna, utan att det främst var ett verk av lantmätaren. I 
urvalet av detaljer har han inte heller följt instruktionerna slaviskt. Även om utform
ningen har gjorts tämligen självständigt, är det huvudsakliga valet av motiv helt styrt. 
Vilka områden som karterats och att åker och äng är framträdande element baseras helt 
på kronans beslut. Tankarna bakom kartan förefaller att kunna delas upp i två skikt. 
Först ett som speglar statens föreskrifter och styr de stora dragen. Sedan ett som fyller 
upp detaljerna i den uppsatta ramen och som utgår från den mentala föreställning som 
finns hos lantmätaren och den samhällsklass han ingår i. 

Elementens karaktär 
Om man noga studerar de fall där olika element möts kan man se att kontakterna sker 
på olika sätt och det säger något om deras karaktär. De impediment som förekommer i 
åkermarken behandlas som en särskild yta. Marken klassas som antingen åker eller 
impediment och en gräns där skiljelinjen går definieras. De träd och kullar som finns i 
ängen däremot, läggs snarare som ett raster över ängsmarken och bryter inte marksla
get utan det är fortfarande äng. Träden och kullarna är något som finns i ängen medan 
impedimentet är något som avbryter åkern. Det här kan också ses som en återspegling 
av brukningen. Ängen slås även på kullarna och under träden medan sädesodlingen 
verkligen slutar vid den markerade åkerkanten. 

För ägogränser kan man se något liknande där gränsen i sig sällan markeras utan 
andra element som gärdesgårdar och bäckar rar bära markeringsfunktionen. Det speci-
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ella tecknet för ägogräns används bara för att komplettera när förhållandet inte är 
uppenbart annars. Gränsen ses som liggande i den materiella manifestationen. Detta 
kan jämföras med moderna kartor där den abstrakta gränsen ses som ett självständigt 
element som redovisas på sina egna villkor. Råkar den i terrängen sammanfalla med 
t.ex. en å redovisas de båda oberoende av varandra. 

Avslutning 
Det är mycket i kartornas innehåll och utfonnning som på olika sätt kan härledas till 
brukningen av marken. Både när det gäller stort, som valet att kartera endast inmarken 
och de noggranna uppgifterna om markens produktion., och när det gäller smått, som 
hur ytorna markeras och gärdesgårdarnas välarbetade wformning, märks denna ten
dens. Det framstår som högst troligt att man har identifierat marken med den roll som 
den har i gårdens brukning. Gärdesgårdarna är ett inslag som rar sin motivering mycket 
genom det. Rent optiskt torde de inte ha varit mer markanta än vägar och åar. 

I 1600-talets svenska samhälle var jordbruket och dess produktion ett mycket tyd
ligare inslag än vad det är idag. Framför allt var befolkningen mer direkt beroende av 
varje lokalt områdes möjligheter att ge försörjning och påverkades av avkastningens 
årliga variation. Utifrån det perspektivet är det knappast förvånande att de sidor av 
landskapet som är viktiga i det sammanhanget rar stor uppmärksamhet. Det är också ett 
naturligt drag i människans psykologi att lägga stor vikt vid sådant som har betydelse 
för hennes försörjning och liv. 

Den här betoningen finns i den allmänna tankebilden hos människor i samhället, 
vilket visas av att lantmätarna ger uttryck för den i utformningen av kartorna och vid 
behandlandet av detaljer som inte har styrts av instruktionerna. Men i statsstyrelsens 
handlande finns också ett intresse för denna aspekt. Det syns i vilka instruktioner som 
ges till lantmätarna och inte minst i det faktum att de vill ha den information som kart
läggningen ska ge. Förmodligen har det praktiska syftet med skapandet av kartorna och 
det allmänna fokus som jordbruksproduktionen har i samhället samverkat till att ge den 
stora tyngdpunkt som kartorna har. 

Att så stor tonvikt i kartorna har legat vid den produktionsmässiga sidan kan ha 
hindrat andra aspekter i den rumsliga uppfattningen från att komma fram i just det här 
använda materialet. Den starka inriktningen kan också ha gjort att andra aspekter som 
finns där har blivit svårare att upptäcka. 

Bristen på tidigare forskning gör det svårt att placera in resultaten i en större ut
veckling. Hur kartorna faktiskt har använts i samtiden och vilket inflytande avbildning
arna i sig sedan har fått tex. på tankarna kring gränsdragningar och äganderätt är ex
empel på frågor som behöver belysas. Utifrån undersökningen och den teoretiska bak
grunden ser jag två stora områden inom vilka kartorna länkas till samhället och dess 
utveckling. Det ena komplexet handlar om tanketraditioner och det ömsesidiga utbytet 
mellan teori och praktik. Det andra handlar om statsmaktens agerande och hur kartorna 
kan ha påverkat och påverkats i det sammanhanget. 

I ett idehistoriskt och kulturellt perspektiv innebär den nya kartläggningen ett brott 
med tidigare traditioner. Ett nytt sätt att avbilda världen i kartor etableras i Europa som 
en följd av renässansens nya ideal. Under 1600-talet läggs i Sverige grunden för en 
systematisk kartläggning av riket, en aldrig tidigare skådad ambition. Utifrån den kan 
sedan en rik kartografi utvecklas de följande århundradena och de ekonomiska kartor 
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som produceras idag bygger på dessa traditioner som ytterst kan spåras tillbaka till de 
äldsta geometriska jordeböckerna. Vad kom det nya avbildningssättet som introducera
des att få för konsekvenser, i praktiskt avseende och i tänkandet? Vilka är de idetradi
tioner som kom att prägla kartornas utformning och vilken betydelse fick de för kartor
nas innehåll och presentation? 

Kartorna spelar också en roll i den samhälleliga och politiska utvecklingen. Det har 
visat sig tydligt att statsmakten hade ett starkt intresse i kartproduktionen och att arbe
tet skedde inom ett planerat och stort upplagt projekt. Det fanns uppenbarligen ett syfte 
med karteringen och den sammanfaller tidsmässigt med en period då statsmakten ex
panderade på flera områden. Kartproduktionen var länge ett statligt monopol omgärdat 
av hemlighetsmakeri och fortfarande har vi en statlig produktion av officiella kartor. 
Vilken roll kan kartorna ha spelat i den tidigmoderna statens utveckling och hur med
vetet har det då varit? Såg man den möjlighet kartorna gav till att skapa ett tolkningsfö
reträde och hur de därmed kunde brukas som ett maktmedel? Vilka kopplingar kan 
man se till statens användning och produktion av kartor under de följande århundra
dena? 

Ett första steg att gå vidare med kunde vara att göra en parallell till den här uppsat
sen baserad på småskaligt kartmaterial från nngefär samma tid. Det finns tre kartor 
över olika delar av Östergötland samt en över hela landskapet som producerats av 
lantmätaren de Rogier mellan 1653 och 1680 som skulle kunna utgöra ett lämpligt 
material. 42 En annan skala på kartan och därmed ett annat urval av element, annat 
framställningssätt och kanske ett annat syfte bakom kartläggningen skulle ge fler per
spektiv och därmed väl kunna komplettera den bild som givits här. 

Sverige har en närmast unik historisk tradition av kartproduktion och ett mycket 
välbevarat och stort material av äldre kartor. Detta drar man idag nytta av inom vissa 
grenar av historieforskningen, där den geografiska informationen i kartorna används. 
Med användning av andra metoder skulle man kunna hämta ytterligare kunskap ur det 
äldre kartmaterialet. Samtidigt behöver man för att på bästa sätt utnyttja kartornas 
innehåll veta mer om förhållandena kring deras tillkomst och användning. Här har getts 
exempel på hur det går att arbeta för att nå mer av kartornas historia än bara den fy
siska utvecklingen och vilken typ av kunskap man på det sättet kan nå. 

42 Hedar, s 474 
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Den ovissa morgondagen. 
En undersökning av arbetarfamiljers utsatthet i Norrköping under perioden 
1900-1910. 

Av Sofia Seifarth 

Inledning 

Nu började för mig förnedringens tid, fast det förstod jag inte då. Det var den 
ovissa brödkakans tid. Det hade det alltid varit, men jag hade aldrig hunnit få så 
skarp känning av det, alltid fanns det något åt mig. Det blev lössens och de smut
siga förklädenas tid och skolk från skolan. Det började blåsa tattarvind över da
garna.[---] Och ingen mat hade vi den flyttdagen. Inga grannar bjöd på något. 
Alla var ute på var sitt släp för brödet. Ingen hade heller något att bjuda, ty det 
var en torsdag. Ingen i Norrköpings förstäder hade något att bjuda på dagen före 
avlöningen.[---] Mor hade ett paket liggande i fönsterkarmen. Jag visste vad det 
var i det. Två lakan. Vi skulle genom hela stan, men lakanen skulle till pantban
ken inne i stan och någon mat blev det ej förrän de var där. 1 

Bland annat så här skildrar Moa Martinsson sin barndoms verklighet i Norrkö
ping runt sekelskiftet. Beskrivningarna vittnar om ett liv i utsatthet och tidvis stor 
misär. Hur var det egentligen att vara arbetare i Norrköping vid tiden för storin
dustrins genombrott? Jörn Svensson har i Norrköpings historia beskrivit situatio
nen i staden på detta sätt: 

Den bräckliga ekonomiska grund varpå flertalet Norrköpingsfamiljers försörjning 
vilade, bragtes lätt att svikta. De lågavlönade kategorierna var ovanligt talrika och 
de depressiva tendenserna var starkare än inom den svenska industrin som hel
het.2 

Men hur såg familjesituationen ut för de utsatta familjerna? Hur klarade de för
sörjningen? Var man mer utsatt i vissa åldrar? Vad hände när man var gammal 
och inte kunde arbeta längre? Denna uppsats behandlar arbetares utsatthet i Norr
köping 1900-1910, utifrån samtida familjebeskrivningar hämtade ur Brödraföre
ningen i Norrköpings protokoll. 

Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter 
Utsattheten kan studeras på flera sätt. Jag har valt att undersöka sårbarheten uti
från två utgångspunkter; utsattheten i olika stadier i livscykeln samt utsattheten i 
den konkreta försörjningssituationen, det vill säga vilka var de bakomliggande 
orsakerna till nödlägen och hur bemästrades kriserna? Perioden som studeras är 
1900-1910; storstrejksåret 1909 behandlas endast ur utsatthetsperspektiv. 

Den senare forskningen inom socialhistoria har reviderat den tidigare upp
fattningen att familjen blev mindre betydelsefull i och med industrialiseringen. 

Moa Martinsson, Mor gifter sig, Stockholm 1977, s. 90. 
Jörn Svensson, Norrköpings historia, Björn Helmfrid & Salomon Kraft (red), vol 5 avd 10, 
Stockholm 1972, s. 300. 
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Michael Anderson hävdar att familjen som enhet på många sätt istället stärktes i 
takt med att människor i allt större utsträckning förlorade kontrollen över pro
duktionen och tillvaron blev mer osäker. De som flyttade till städerna gjorde det 
som regel tillsammans med familjen och familjerna bosatte sig i områden där 
släktingar redan etablerat sig. Man bildade nätverk genom vilket arbete förmedla
des och ett visst socialt skyddsnät tillhandahölls. På detta sätt övergick familjen 
från att vara en produktiv enhet till att bli en arbetsenhet, där alla medlemmars 
bidrag var nödvändiga för försörjningen. Anderson menar att den gemensamma 
familjeförsörjningen delvis måste studeras utifrån konflikten mellan produktion 
och reproduktion. I områden där textilindustrin var dominerande erbjöds kvinnor 
nya möjligheter till arbete och kvinnors inkomst fick dänned stor betydelse för 
familjeförsörjningen. I dessa familjer tenderade kvinnor att begränsa sin fertilitet 
för att inte reproduktionen skulle konkurrera med produktionen. I de områden där 
familjer var mer beroende av sina barns arbete för att klara uppehället, föddes fler 
barn per familj. Anderson påpekar att samtidigt som familjen fortlevde som ar
betsenhet, lade det individuella lönearbetet under industrialiseringen grunden för 
ett individualistiskt tänkande angående inkomsten. Det patriarkaliska systemet 
förlorade i styrka och i takt med att lagstiftningen utvecklades till att begränsa 
barnarbetet försvann grunden för det ömsesidiga försörjningsberoendet mellan 
generationerna. 3 

Tamara Hareven har genom att följa arbetare över tiden, undersökt textilarbe
tarfamiljerna i Manchester, New Hampshire, under första hälften av 1900-talet. 
Hareven menar att genom studier av individers handlande i olika skeden i livet 
kan man nå en ökad förståelse för familjers överlevnadsstrategier. Hareven häv
dar, i likhet med Anderson, att familjen fortsatte att fungera som en ekonomisk 
enhet och i vissa avseenden till och med stärktes, efter industrialiseringens ge
nombrott. Att barnen skulle bidra till den gemensamma försörjningen var en 
oskriven lag. Kvinnans inkomst var ofta oumbärlig för familjeekonomin och 
många gifta kvinnor arbetade därför tills barnen blev så stora att de istället kunde 
bidra till försörjningen. Att familjen fungerade som en ekonomisk enhet där kol
lektiva behov och önskemål prioriterades framför individuella var, enligt Hare
ven, en förutsättning för överlevnad.4 

Även Lars Olssons och Eva-Lis Bjurmans forskning visar att familjen tradi
tionellt fungerade som en ekonomisk enhet och att barn i alla tider har förutsatts 
arbeta för familjens gemensamma försörjning. Olssons avhandling om barnar
bete, som bland annat innehåller en undersökning om Suells Tobaksfabrik i 
Malmö under perioden 1806-1824, visar att de flesta barnarbetare var barn till 
änkor och pigor. Barnens ekonomiska bidrag till familjen var alltså särskilt vik
tigt för de ensamstående föräldrarna. Att barnen hade en viktig funktion inom 
familjeekonomin bekräftas också av att arbetareföreningar vid 1870-talet prote
sterade mot förslag om att genom lagstiftning begränsa barnarbetet. 5 

Michael Anderson, "Family, Household and the lndustrial Revolution", i Michael Anderson (red), 
Sociology ofthefamily, Harmondsworth 1971, s. 78-96; idem,Approaches to the History ofthe 
Western Family 1500-1914, London 1986, s. 65-84. 
Tamara Hareven, Family time and industria/ time, C3mbridge 1982, s. xii, s. 6.ff samt s. 189-217. 
Lars Olsson, Då bam var lönsamma, Stockholm 1980, s. 99f, Eva-Lis Bjwman & Lars Olsson, 
Barnarbete och arbetarbam, Stockholm 1979, s. 10-25. 
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Lars Olsson menar att det varken var humanitära ideer eller lagstiftning som hade 
det största inflytandet över mängden bamarbetare, utan lönsamheten.6 Jörn 
Svenssons forskning visar att det var vanligt med minderårig arbetskraft i Norr
köping vid sekelskiftet Barnarbetet ökade till och med inom trikå- och bo
mullsindustrin och bryggeribranschen, under 1900-talets första decennium. Även 
Svensson menar att barnarbetet var lönsamt och utan lagstiftningen, som säkerli
gen bromsade upp utvecklingen, hade ökningen av minderårig arbetskraft inom 
Norrköpings industrier varit ännu större.7 Maria Sundkvist, som har undersökt 
barnavårdsnämnden i Norrköping under perioden 1903-1925, finner istället att 
enligt den officiella statistiken och barnavårdsnämndens handlingar var få barn 
arbetande i Norrköping vid sekelskiftet. 8 

Ann-Sofie Ohlander menar att samhället, liksom den freudianska människan, 
genom bortträngning förnekar obehagliga sanningar. Därför har kvinnor och barn 
blivit osynliga i historien. Som historiker är det därför angeläget att forska kring 
problem som synliggör bortträngda grupper och företeelser, vilket i sin tur kan 
leda till att ännu djupare bortträngningar kommer upp till ytan. 

Ohlander menar att konflikten mellan produktion och reproduktion i försörj
ningssituationen är ett exempel på en samhällelig bortträngning. Kvinnor har his
toriskt haft ansvar för såväl omsorgsarbete som försörjning, men inte förrän vid 
sekelskiftet identifierades detta som ett problem. I och med 1900-års arbetar
skyddslag förbjöds kvinnor "med industriellt yrke" att arbeta under de fyra första 
veckorna efter förlossning. Någon ekonomisk ersättning skulle dock inte utgå, 
vilket resulterade i att lagen fick motsatt effekt. Försörjningssituationen försvå
rades avsevärt eftersom kvinnans inkomst oftast var oumbärlig för familjeeko
nom.in. Ohlander hänvisar till en undersökning gjord av Christer Winberg som 
behandlar förhållandena för arbetarna inom textilindustrin i Västergötland. Arbe
tarnas lönenivå var så låg att även många yngre, gifta kvinnor var tvungna att ge
nom fabriksarbete bidra till familjeförsörjningen. Bland de anställda i Kinna
ström fanns år 1910 åtminstone 34 mödrar med sammanlagt 64 barn under 10 år. 
Hade modern inte tillgång till ett socialt nätverk kunde hon bli tvungen att ta med 
barnen till de ohälsosamma fabrikerna, trots 1900-års arbetarskyddslag.9 

Även Monika Edgren menar att det är genom att studera konflikten mellan 
produktion och reproduktion man kan förstå arbetarnas försörjningssituation. Ed
gren anser att i studien av relationen mellan försörjning och omsorgsarbete, 
måste även människors erfarenheter undersökas för att begreppen ska kunna stu
deras som ömsesidigt beroende variabler. Människors erfarenheter är beroende 
av en samhällelig och kulturell kontext som bestämmer omsorgsarbetet, vilket i 

Olsson, Då barn var lönsamma, s. 135-146. 
Svensson, Norrköpings historia, vol 5 avd 10, s. 289f. 
Maria Sundkvist, De vanartade barnen: Mötet mellan barn, ftJråldrar och Norrköpings 
barnavårdsnamnd 1903-1925, Uppsala 1994, s. 138f. 
Ann-Sofie Ohlander, Kvinnor och barn och arbete i Sverige 1850-1993, Sveriges offentliga 
utredningar (SOU) 1994:38, Stockholm 1994, s. 14-34; idem, "Historikern och den bortträngda 
verkligheten: Några synpunkter på psykoanalys och historia", Historisk Tidskrift, 1993:4, s. 515-537 
passim; idem, "Det bortträngda barnet; Uppsatser om psykoanalys och historia", Opuscula 
Historica Upsaliensia 10, Uppsala 1993, passim. 
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sin tur påverkar försörjningen. 10 Utifrån detta har Edgren undersökt ogifta möd
rar i ett försök att ur ett konfliktperspektiv studera hur relationen mellan försörj
ning och omsorgsarbete successivt förändrades i takt med det framväxande löne
arbetet. Edgren menar att så länge försörjning och hem fungerade som en enhet 
kunde omsorgsarbetet kombineras med försörjningen. Det var när kvinnor er
bjöds lönearbete som omsorgsarbetet kom i konflikt med försörjningen. Edgren 
visar, liksom Ohlander, att kvinnor löste problemet genom att upprätta sociala 
nätverk. 11 Irene Artaeus som har undersökt ensamstående kvinnor i Västerås 
under 1800-talets första hälft, framhåller också de informella nätverkens bety
delse för att kvinnor skulle lyckas kombinera 1önearbete och omsorgsarbete. 12 

Livscykelanalysens teoretiska utgångspunkt är sociologen B Seebohm 
Rowntrees teori om den cykliska fattigdomen. Rowntree undersökte vid sekel
skiftet fattigdomens utbreddhet bland befolkningen i den engelska staden York. 
Han delade upp fattigdomen i två kategorier, primär och sekundär fattigdom 
("primary poverty" respektive "secondary poverty"). De familjer, vars totala in
komster inte ens räckte till det absolut nödvändiga för att upprätthålla fysisk 
hälsa, tillhörde kategorin primär fattigdom. De familjer, vars inkomster var till
räckliga för att upprätthålla fysisk hälsa, om inte en del av inkomsterna hade an
vänts till andra utgifter, antingen nyttiga eller slösaktiga, var sekundärt fattiga. 
För att räkna ut hur stor andel av befollrningen som befann sig i primär respek
tive sekundär fattigdom, undersökte Rowntree lönenivåer samt familjestorlek hos 
arbetarna, och jämförde detta med den samtida näringsläran och kos1nader för 
mat, bostad och andra livsnödvändigheter. 13 Rowntree fann att nästan 30 procent 
av befolkningen i York vid tiden runt sekelskiftet, levde under existensmini
mum. 14 Hans resultat visar att lönerna som betalades ut för okvalificerad arbets
kraft, var otillräckliga för att försörja till och med en måttligt stor familj. Rown
tree påpekade att hans beräkningar baseras på antagandet att resurserna strikt 
användes till det livsnödvändigaste och att inga extra utgifter tilläts. I en så stram 
familjebudget fanns inget utrymme för varken privat sparande eller sparande i 
sjukkassor, vilket gjorde att skydd vid sjukdom eller dödsfall saknades. Allt som 
innebar en extra utgift eller inkomstbortfall medförde en åtstramning av matkost
naderna, vilket i sin tur äventyrade hälsan. Rowntree menade att alla familjer 
med tre eller fler barn befann sig under existensminimum tills barnen började 
arbeta och därmed lyfte familjen över gränsen för fattigdom ("primary poverty 
line"). Rowntree hävdade att fattigdomen på detta sätt är cyklisk, och att arbetare 
i vissa stadier i livet är mer utsatta än i andra. Tre perioder i livet är kritiska: 
barndomen, när man själv rar barn och ålderdomen.15 

Andrew Davies har utifrån inteivjuer undersökt arbetarklasskulturen i Man
chesterdistriktet i England mellan 1900 och 1939. Med utgångspunkt i Rowntrees 

10 Monika Eclgren, Tradition och förändring: Könsroller, omsorgsarbete och försörjning inom 
Norrköpings underklass under 1800-ta/et, Lund 1994, s. 46. 

11 Eclgren, s. 48ff. 
12 Irene Artaeus, Kvinnorna som blev över: Ensamstående stadskvinnor under 1800-talets första hä/ft-

fallet Västerås, Uppsala 1992, s. 94-102. 
13 B Seebohm Rowntree, Poverty: A study of town life, London 1902, s. 13-85. 
14 Rowntree, s. 118. 
15 Rowntree, s. 133-145. 
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teori om den cykliska fattigdomen studerar Davies sambandet mellan arbetarnas 
fritidssysselsättning, fattigdom och familjeekonomi samt skillnader mellan kö
nen. Han finner en överensstämmelse mellan teorin om livscykeln och arbetarnas 
ekonomiska situation. De unga ensamstående arbetarna hade de bästa ekono
miska förutsättningarna, medan arbetarfamiljer med barn, i synnerhet de gifta 
kvinnorna, hade de sämsta. Davies visar att kvinnor axlade ett stort ansvar för 
familjeekonomin. Kvinnor representerade den privata sfären medan män före
trädde den offentliga, vilket gjorde kvinnorna beroende av männen. Om en man 
spenderade mycket av sin lön på egna nöjen, blev konsekvenserna stora för fa
miljeekonomin.16 

Även Birgitta Skarin Frykman, som har studerat arbetarklassen i Göteborg 
under senare delen av 1800-talet, har utgått från Rowntrees teori om den cykliska 
fattigdomen. Dessutom har hon undersökt arbetarnas förmåga att skapa en positiv 
tillvaro även under svåra omständigheter. Skarin Frykman argumenterar för att 
studera arbetaren som kulturvarelse, där man flyttar fokuseringen från arbetslivet 
till arbetarna för att kunna studera dessa i andra sammanhang. Hon menar att 
människan är komplex och därför måste förstås utifrån flera synvinklar. Under
sökningen om förhållandena i Göteborg visar att arbetarfamiljerna var sårbara. 
Arbetslöshet, olycksfall och sjukdom innebar inkomstbortfall, vilket fick avgö
rande konsekvenser. En familj med två barn kunde omöjligt försörja sig på en 
lön. Trångboddheten var stor och inneboendesystemet, det så kallade 
"sofgästväsendet", var utbrett. "Sofgästväsendet" förvärrade visserligen proble
men med trångboddhet, men var ett sätt för arbetarna att klara hyreskostnaden 
och slippa fattigvården. 17 

Björn Horgby har forskat kring arbetarklasskulturen i Norrköping under 
1800-talet och 1900-talets första hälft. Horgby konstaterar att de oskolade fab
riksarbetarna och hamnarbetama ofta levde på eller under gränsen till existens
minimum. Familjerna hamnade i återkommande krissituationer, men liksom i 
Göteborg, undveks fattigvården i det längsta. Olika inkomstkällor var nödvän
diga för att klara försörjningen och för att dryga ut kassan vid kriser. 18 

Jöm Svensson har i Norrköpings historia beskrivit bland annat försörjnings
situationen för arbetarna i Norrköping under perioden 1870-1914. Han utgår till 
stor del från statistikern Karl Key-Åbergs kartläggning av textilarbetarnas lev
nadsförhållanden, som genomfördes 1895-96. Materialet visar att lönenivån för 
textilarbetare var låg och dessutom kunde reduceras vid sen ankomst eller på 
grund av tillfälligt stopp i produktionen. I en jämförelse med Key-Åbergs hus
hållsräkning blir det tydligt att en normallön inte ens räckte till att täcka det nöd
vändigaste för en barnfamilj. 19 

16 Andrew Davies, Leisure,Gender and Poverty: Working-class culture in Salford andManchester, 
1900-1939, Buckingham 1992, S. 1-13 samt S. 168-173. 

i; Birgitta Skarin Frykman, "Livet som arl>etare: Försörjning, familj och facklig mobilisering i det sena 
1800-talets Göteborg", i Alf 0 Johansson, Susanne Lundin och Lars Olsson (red), Dagsverken: 13 
essäer i arbetets historia, Stockholm 1994, s. 78-108. 

18 Björn Horgby, Surbu//estan, Stockholm 1989, s. 384-391. 
19 Svensson, Norrköpings historia, vol 5 avd 10, s. 254-309. 
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Utsattheten - i livscykeln, i den dagliga försörjningen och under storstrejken år 
1909 
Syftet med denna uppsats är att studera arbetares utsatthet i industrisamhället un
der perioden 1900-1910 med utgångspunkt i samtida familjebeskrivningar häm
tade ur Brödraf"oreningen i Norrköpings protokoll. Utifrån dessa beskrivningar 
skall överensstämmelsen med teorin om cyklisk fattigdom. de konkreta försörj
ningssituationema samt eventuella skillnader i utsatthet mellan könen undersökas 
och förklaras. 

Enligt Rowntrees teori om den cykliska fattigdomen var alltså arbetare extra 
utsatta i vissa stadier i livet. Stämmer detta utifrån de grupper som sökte nöd
hjälp? Hur såg fördelningen ut när det gäller ålder-, kön- och familjestrukturer 
bland de hjälpsökande? Kan de beskrivna kristillfällena härledas till Rowntrees 
livscykelstadier? Vilka omständigheter utgjorde bakgrunden till de nödsituatio
ner som uppstått hos de sökande familjerna? 

För att förstå arbetarfamiljers utsatthet krävs en inblick i konkreta försörj
ningssituationer. Därför ställs också frågan; hur sågförsörjningsmöjligheterna ut 
för familjerna? 

Historikern Ingemar Johansson har undersökt fackföreningar och strejker i 
Norrköping 1870-1910. Johansson visar att vid storkonflikten år 1909 blev för
sörjningssituationen svår för många familjer. Fackförbunden hade inte tillräckligt 
med :finansiella resurser för att täcka arbetarnas understödsbehov. Särskilt 
Svenska textilarbetareförbundet befann sig i en svår situation. Enligt stadgarna 
skulle ersättning utgå till de organiserade arbetarna, vilket beräknades kosta för
bundet ca 50 000 kronor i veckan. Detta var dock en summa som vida översteg 
förbundets tillgångar. Följden blev att textilarbetarna saknade regelbundet under
stöd från fackförbundet under den tio veckor långa konflikten. Trots försörjnings
svårigheter förekom en utbredd sympatistrejk bland de oorganiserade arbetarna, 
trots att dessa inte hade några som helst ersättningsgarantier. Utifrån behovsprin
cipen delade man ut livsmedel bland de strejkande. Även de oorganiserade erhöll 
stöd, trots att dessa var många :fler än de organiserade, för att strejken skulle upp
rätthållas. 20 

Storkonfliktens inverkan på utsattheten skall studeras särskilt. Hur påverka
des nödhjälpsutdelningen av storstrejken år 1909? 

Källor, metod och avgränsning 
Huvudkällan är Rrotokoll förda vid ~rödraföreningen i_ Noi:rköpings samm~n:ä
den 1900-1910. Protokollen beskriver bland annat s1tuatlonen för de familjer 
som ansökt om hjälp ur föreningens Nödhjälpsfond, ur vilken man delade ut me
del till behövande varje jul. Hjälpen var antingen i form av kontanta medel eller 
beklädnad till familjens barn. 

Eftersom det var föreningens egna medlemmar som ansökte om nödhjälp har 
också förutsättningarna för medlemskap enligt föreningens reglemente under
sökts. Stadgarna reglerade vilka som fick vara med i föreningen, vilket i sin tur 

20 Ingemar Johansson, Strejken som vapen: Fackföreningar och strejker i Norrköping 1870-1910, 
Stockholm 1982, s. 248-302. 

21 Folkrörelsernas arkiv i Norrköping, Brödraföreningen i Norrköping, A: 1, A:8-12. 
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begränsade de som var berättigade att ansöka om hjälp ur Nödhjälpsfonden. 22 

Förutsättningarna för medlemskap måste alltså klargöras för att visa vilken grupp 
i samhället undersökningen f"angar in och avgränsas till. 

På grund av materialets karaktär avgränsas undersökningen till att studera 
situationen för sammanboende makar, ensamstående gifta kvinnor, änkor och 
ensamstående män; med eller utan barn. I beskrivningar rörande sammanboende 
makar, framkommer främst uppgifter om mannen. Men eftersom beskrivningarna 
skildrar den sammantagna försörjningssituationen, synliggörs även de gifta kvin
nornas situation och eventuella bidrag till försörjningen. Detta är en fördel efter
som de gifta kvinnorna ofta döljs av mannen i andra källmaterial. En annan för
del är att man f'ar möjlighet att studera krissituationer i en relativt etablerad arbe
tarklass, etablerad i den bemärkelsen att de var medlemmar i en arbetarförening 
som uppställde vissa krav för medlemskap. Beskrivningarna skildrar därför en 
situation som gällde för en stor del av arbetarbefolkningen. 

Familjerna som anhöll om hjälp blev besökta i hemmet av en av föreningens 
ledamöter. Denne skulle kontrollera familjeförhållandena och sedan rapportera 
om dessa till ordföranden. Vid nästkommande sammanträde lästes rapporterna 
upp och bedömdes, varpå beslut om eventuell hjälp fattades. Det var alltså rap
porterna som låg till grund för bedömningarna, vilket gör källmaterialet mycket 
tillförlitligt. Eftersom det låg i samtliga ledamöters ekonomiska intresse att beslu
ten togs utifrån sanningsenliga beskrivningar, finns det ingen anledning att ifrå
gasätta det som redovisas i protokollen. 

Under perioden 1900-1910 inkom sammanlagt 441 ansökningar om hjälp ur 
fonden. Bland de som ansökte om nödhjälp återkom de flesta en eller flera 
gånger. Några finns med som sökande vid samtliga år under den undersökta peri
oden. Alla sökande under det första året, det vill säga år 1900, har tagits med i 
studien, därefter redovisas bara nytillkomna ansökningar. Detta gör jag för att 
undvika den snedfördelning som skulle uppstå om en och samma familj redovi
sas upprepade gånger i resultatsammanställningen. 

Ansökningarna för år 1900 och de nytillkomna ansökningarna uppgår sam
manlagt till 96 stycken. I fem fall uppges inte den sökandes civilstånd. Man kan 
inte dra slutsatsen att männen var ogifta, eftersom i en del fall nämns inte 
kvinnan iförsta ansökningen, men i senare. Jag vill inte heller dra slutsatsen att 
dessa män var gifta trots att de flesta i senare beskrivningar visar sig vara det. 
Eftersom de fem beskrivningarna inte kan kompletteras genom uppföljning, tas 
dessa inte med i undersökningen. I 91 fall har beskrivningarna varit så utförliga, 
eller kunnat kompletteras, att familjeförhållandena klart framgår. Dessa 91 an
sökningar utgör underlaget för denna undersökning. 

Tack vare att de flesta återkommer med ansökningar fler gånger under perio
den, kan bilden av de respektive familjesituationerna oftast kompletteras. Man 
kan också till viss del följa förändringar i familjerna, vilket dock inte redovisas i 
denna uppsats. Om en ledamot dör och änkan senare återkommer med ansökan 
redovisas inte denna som nytillkommen sökande. Det är förhållandena vid till
fållet för familjens första ansökan under perioden, som står i fokus. 

22 I källmaterialet från undersökningsperiodens första tid stavas namnet Nödhjelpsfonden. Jag kommer 
genomgående i uppsatsen an använda den senare tidens stavning, det vill säga Nödhjälpsfonden. 
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År 1909 beslutades om en extra utdelning av medel ur Nödhjälpsfonden på grund 
av den rådande storkonflikten. Hjälpen skulle ges i form av varor, inte kontanta 
medel, och utifrån samma ansökningsförfarande som vid utdelningen vid jul. 
Hjälpen riktades till de som på grund av storstrejken hamnat i svårigheter.23 

Sammanlagt inkom 128 ansökningar. Beskrivningarna över de som under stor
strejken ansökte om medel är inte lika utförliga som de vid julutdelningarna. 
Dessutom är omständigheterna kring krissituationerna kända, varför dessa 
kommer att behandlas i eget avsnitt om storstrejkens betydelse för försörjningen. 

Det finns flera anledningar till att undersökningen avgränsats till perioden 
1900-1910. En är attjag vill studera arbetarklassens utsatthet vid en tidsperiod då 
industrin hade fått sitt definitiva genombrott. En annan är att tidsperioden inne
fattar storstrejksåret 1909, som är intressant att studera när det gäller utsatthet. 
Att undersökningen börjar vid år 1900 beror på att beskrivningarna i källmateria
let är tillräckligt utförliga först vid sekelskiftet. 

Sekelskiftet och Brödraföreningen i Norrköping 
Norrköping hade kring sekelskiftet drygt 40 000 invånare.24 Storindustrin fått sitt 
definitiva genombrott, med en allt mer specialiserad och standardiserad tillverk
ning. Textilindustrin med ylle-, bomulls- och trikåtillverkning dominerande nä
ringslivet, men även livsmedels-, metall- och verkstadsindustri hade viss bety
delse. Textiltillverkningen var konjunkturkänslig och den ensidiga industristruk
turen i Norrköping medförde svårigheter för arbetarna under dåliga tider. Den 
undersökta perioden 1900-1910, präglades just av snabba konjunktursväng
ningar. Stadens industrier var dessutom låglöneindustrier med ett stort inslag av 
kvinnliga arbetare.25 

Staden drogs med alla de sociala problem som följer i kölvattnet av en snabb 
industrialisering. Trångboddhet med usla hygieniska förhållanden gav upphov till 
smittspridning med hög dödlighet som följd. Jöm Svensson skriver: 

Anhopningen i Norrköping av allvarligt proletariserade befolkningsskikt samt fö
rekomsten av bostadsslum var utan tvivel mer markant än i flertalet andra indu
stristäder i landet. 26 

Arbetsdagen började tidigt för stadens arbetare. Mellan klockan sex och halv sju 
startade maskinerna, och den arbetare som inte var på plats då kunde få ett avse
värt avdrag på lönen.27 Arbetsmiljön var under all kritik. Långa arbetsdagar i 
högt, entonigt buller där den dammiga luften medförde lungsjukdomar. Dess
utom var risken att dras in i oskyddade maskiner överhängande.28 

23 Folkrörelsernas arkiv i Norrköping, Brödraföreningen i Norrköping, A: 12; 17/8-09, §3. 
24 Bidrag till Sveriges Officiella Statistik (BiSOS), A) Befolkningsstatistik, första avdelningen, 1900, s. 

19. Vid år 1900 var det exakta befolkningsantalet 41 008. Av dessa var 18 077 män och 22 931 
kvinnor. Vid den undersökta periodens slut, år 1910, hade den sammanlagda befolkningen ökat till 
46 393 personer, varav 20 744 män och 25 649 kvinnor. Se BiSOS, A) Befolkningsstatistik, första 
avdelningen, 1910, s. 23. 

25 Svensson, Norrköpings historia, vol 5 avd 10, s. 180f, s. 239ff samt s. 297. 
26 Svensson, s. 297f. 
27 Svensson, s. 279. 
28 Horgby, Surbul/estan, s. 247-261. 
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Dåliga bostads- och arbetsförhållanden i kombination med bristfällig mathållning 
ökade risken för ohälsa. Skador på arbetsplatsen och sjukdomar gjorde arbetarnas 
tillvaro osäker i en tid då samhälliga försäkringar mot inkomstbortfall saknades. 
Föreningslivet bland Norrköpings arbetare blomstrade och många arbetare or
ganiserade sig fackligt. Arbetarrörelsen var vid sekelskiftet starkare än någonsin 
tidigare. Föreningarna erbjöd sina medlemmar att bli delägare i sjuk- och be
gravn.ingskassor som skulle ersätta arbetare vid sjukdom och garantera en he
derlig begravning. 29 

Även Brödraföreningen i Norrköping upprättade en frivillig sjuk- och be
gravn.ingskassa för sina medlemmar. Brödraföreningen bildades redan 1876, men 
först från 1878 finns protokollen bevarade. I reglementet från år 1878 står det att 
alla medlemmar i föreningen var berättigade att söka inträde i sjuk- och begrav
ningsfonden. Förutsättningen var att man var mellan 18 och 50 år och ej sjuk i 
obotlig sjukdom.30 14 januari 1880 bestämdes att änkor skulle kunna "överta" en 
avliden ledamots delägarskap i fonden förutsatt att hon betalade inträdesavgift 
och ej var äldre än 50 år.31 I november 1882 diskuterades om änkor efter avliden 
ledamot skulle få inträda i fonden oavsett ålder. Ledamöterna såg dock en risk i 
att fonden i framtiden skulle belastas av gamla änkor, varför förslaget avslogs.32 

År 1883 inrättades istället en för enbart kvinnor avsedd sjuk- och begravnings
fond.33 

Av reglementet framgår också att alla föreningens ledamöter skulle erlägga 
avgift till föreningens Nödhjälpsfond. Denna avgift var alltså obligatorisk. Nöd
hjälpsfondens medel skulle varje jul delas ut till föreningens orkeslösa medlem
mar samt änkor och barn efter avliden ledamot. Utdelningen skulle ske efter ett 
ansökningsförfarande, där de behövande själva fick ansöka om nödhjälp.34 

Brödraföreningen i Norrköping var en relativt stor förening vid denna tid. 
Medlemsantalet var vid den undersökta periodens början 895, varav 834 också 
var med i föreningens sjuk- och begravningsfond. Vid slutet av år 1910 hade 
medlemmarnas antal ökat till 1014 och delägarna i sjuk- och begravningsfonden 
uppgick nu till 992 personer.35 

Vilka var de sökande? 
Enligt Rowntrees teori om den cykliska fattigdomen är man mer utsatt i vissa 
skeden i livet: i barndomen, som nybliven förälder och som gammal. Överens
stämmer teorin med de uppgifter som finns om de utsatta familjerna inom Bröd-

29 Horgby, Surbullestan, s. 98-152. 
3° Folkrörelsernas arkiv i Norrköping, Brödraföreningen i Norrköping, A: 1, § 1, Reglemente För Nya 

Brödraföreningen i Norrköping 1878. Vid tiden för upprättandet av reglementet 1878 hette 
fOreningen Nya Brödraföreningen i Norrköping, vilket sedan ändrades till Brödraföreningen i 
Nonköping. 

31 Folkrörelsernas arkiv i Norrköping, Brödraföreningen i Norrköping, A:.I ; 14/ l 1880. 
32 Folkrörelsernas arkiv i Norrköping, Brödraföreningen i Norrköping, A: l ; 1/11 1882 samt 5/11 1882. 
33 Folkrörelsernas arkiv i Norrköping, Brödraföreningen i Norrköping, A: l ; 1883. Förutom 

meddelandet om att en kvinnlig sjuk- och begravningsfond har inrättats och en revisionsberättelse 
för 1883, saknas protokoll från detta år. 

34 Folkrörelsernas arkiv i Norrköping, Brödraföreningen i Norrköping, A: ! ; januari 1878, 
§I Reglemente För Nya Brödraföreningen i Norrköping 1878,§4. 

35 Folkrörelsernas arkiv i Norrköping, Brödraföreningen i Norrköping, A:8; Årsberättelse för 1900, 
10/2-01, §6, samt A:l3 ; Årsberättelse för 1910, 11/2-11, §7. 
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raföreningen i Norrköping? Var de sökande i huvudsak barnfamiljer och/eller 
äldre? 

Aldersfördelningen bland de sökande 
I 89 av de sammanlagt 91 ansökningarna uppges ålder för de sökande. I två fall 
framgår inte åldern i den första ansökningen och eftersom personerna inte åter
kommer kan uppgiften ej kompletteras. Åldersuppgiftema i materialet är förmod
ligen inte helt tillförlitliga, men säkert är de tillräckligt överensstämmande för 
denna undersöknings syfte. I fallen med sammanboende makar uppges endast 
männens ålder i källmaterialet. Åldern för de kvinnor som bodde tillsammans 
med sina män kan därför inte redovisas. I fallen med de sammanboende makarna 
är det alltså endast männens ålder som redovisas. 

Diagram 1. Procentuell åldersfördelning bland de som ansökte om medel ur 
Brödraföreningen i Norrköpings Nödhjälpsfond, under perioden 1900-1910. En
dast första ansökningstillfället redovisas. 

% 

0-'----

llll Ensamstående män 
• Ensamstående kvinnor 
D Sammanboende makar 

15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-84 okänd 
Atdersgrupper ålder 

Källa: Folkrörelsernas arkiv i Norrköping, Brödraföreningen i Norrköping, A:8-12; 7111 
1900, 13/11-01, 5/11-02, 11/11-03, 8/11-04, 9/11-05, 20/11-06,§236

, 20/11-07, §8, 
11111-08, §6, 14/11-08, §6, 27/11-08, §9, 24/8-09, §3, 1611 1-09, §2, 18/ 11-10, §5, 
25/11-10, §5. 

Bland de sökande med känd ålder var ingen under 30 år och ingen äldre än 80 år. 
Den yngsta var en 30-årig änka och de två äldsta var en 80-årig änka samt en 80-
årig änkling. 37 Av diagram 1 framgår att en stor andel av de sökande var i åld
rarna 35-54 år, varav de allra flesta var mellan 35 och 44 år. Efter 54 år planar 
kurvan ut något. 

36 Fram till och med är 1906 finns beskrivningarna i §2. Sedan finns de i de paragrafer som uppges vid 
respektive år. 

37 Folkrörelsernas arkiv i Norrköping, Brödraföreningen i Norrköping, A:8; 7/11 1900, §2, nummer 
197 och 1440, samt A: lO, 20/11--06, §2, nummer 51. 
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Bland de ensamstående männen var den yngste 45 år. Flertalet ensamstående 
män återfinns i den äldsta åldersgruppen. Bland de sammanboende makarna be
fann sig de flesta gifta männen i åldern 35-44 år, sedan planar kurvan ut. Även i 
kategorin ensamstående kvinnor återfinns de flesta i åldersgruppen 35-44 år. De 
ensamstående kvinnorna var dessutom flest bland de som befann sig i de lägsta 
åldrarna 25-34 år och i åldersgruppen 65-74 år. Av de två med okänd ålder var 
den ene en äldre ensamstående man utan barn och den andre en gift man med 
barn. 

De ensamstående männen återfinns alltså främst i den äldsta åldersgruppen. 
De ensamstående kvinnorna är däremot välrepresenterade i alla ålderskategorier. 
Hur kan då den stora andelen ensamstående kvinnor bland de äldre förklaras? I 
Bidrag till Sveriges Officiella Statistik (BiSOS) finns statistiska tabeller över, 
under året, avlidna personer. Dessa redovisas separat efter kön och kategoriseras 
utifrån personers ålder vid dödstillfället. Av 1900 och 1910 års statistik framgår 
det att i alla årsgrupper över 67 år, var antalet kvinnor fler än antalet män.38 

Detta indikerar att kvinnor i allmänhet levde längre än männen, vilket delvis kan 
förklara att ensamstående kvinnor är mer representerade än män i åldersgruppen 
65-74 år. Bland de nödhjälpssökande som var äldst, var andelen män och kvinnor 
lika stor. Eftersom de äldre kvinnorna enligt statistiken var fler än männen, kan 
detta tolkas som att de äldsta männen sökte och fick nödhjälp i större utsträck
ning än kvinnor i samma ålder. Av reglementet framgår att stödet bland annat 
skulle utgå till föreningens "orkeslösa" medlemmar, vilket 1rsder på att före
ningen tog ett visst generellt ansvar för sina äldre medlemmar. 9 Ledamot M till 
exempel var, vid år 1900, 77 år gammal och skröplig. Han fick ett årligt under
stöd från fonden under hela undersökningsperioden. 40 Detta kan förklara varför 
de ensamstående männens andel är större i den äldsta åldersgruppen, än i de 
yngre. Diagrammet indikerar, i likhet med andra resultat som redovisas längre 
fram, att yngre ensamstående män var mindre utsatta än kvinnor och äldre män. 

Familjestrukturer bland de sökande 
Familjer som i beskrivningarna benämns vara "utan oförsörjda barn" är inte nöd
vändigtvis helt barnlösa, men utan barn att försörja. Ibland är antalet barn oklart, 
eftersom de självförsörjande barnen inte alltid redovisas i materialet. De barn 
som hade eget hushåll, kan mycket väl ha bidragit till sina föräldrars försörjning. 
Att detta förekom bevisas av flera fall bland beskrivningarna Änkan K, till ex
empel, som var 80 år, gick på kryckor och var därför inte arbetsför. Hon bodde 
inneboende hos sin dotter. Ledamot L, var 63 år och gift. Mannen var arbetslös, 
men paret hade en gift son som bidrog till föräldrarnas uppehälle.4 1 

38 Bidrag till Sveriges Officiella Statistik (BiSOS), A) Befolkningsstatistik, första avdelningen, 1900, s. 
38f; idem, 19 10, s. 46f. Statistiken för år 1910 visar till och med att kvinnorna var fler än männen i 
alla årsgrupper från 65 år och uppåt 

39 Folkrörelsernas arkiv i Norrköping, Brödraföreningen i Norrköping, A: l ; januari 1878, §1, 
Reglemente För Nya Brödraföreningen i Norrköping 1878,§4. 

40 Folkrörelsernas arkiv i Norrköping, Brödraföreningen i Norrköping, A:8-12; 7/11 1900, §2, 13/11-
01, §2, 5/ 11-02, §2, 11/11-03, §2, 8/11-04, §2, 9/11--05, §2, 20/11-06, §2, 20/11--07, §8, 11/11-08, §6, 
16/11-09, §2, 25/11-10, §5, nummer 3. 

41 Folkrörelsernas arkiv i Norrköping, Brödraföreningen i Norrköping, A:8 ; 7/11 1900, §2, nwnmer 
197, samt A: l 2; 16/ 11-09, §2, nummer404. 

41 



Det som alltid uppges är antalet oförsörjda barn samt barn som arbetar, men bor 
hemma. I detta kapitel fokuserar undersökningen på försörjningsbördan i form av 
oförsörjda barn. I kapitel 4.3 diskuteras barns bidrag till försörjningen. 

I nedanstående diagram 2 visas den procentuella fördelningen mellan ensam
stående män och kvinnor samt sammanboende makar, med eller utan barn. 

Diagram 2. Procentuell fördelning av familjestrukturer bland de som ansökte om 
medel ur Brödraföreningen i Norrköpings Nödhjälpsfond, under perioden 1900-
1910. Endast första ansökningstillfället redovisas. 

80 
&!il Ensamstående män 
• Ensamstående kvinnor 

60 D Sammanboende makar 

% 40 

20 

0 
Familj med oförsörjda barn Fami lj utan oförsörjda barn 

Familjestrukturer 

Källa: Folkrörelsernas arkiv i Norrköping, Brödraföreningen i Norrköping, A:8-12; 7/11 
1900, 13/11-01, 5/11-02, 11/ 11-03, 8/11-04, 9/11-05, 20/11 -06,§242

, 20/ 11-07, §8, 
11111-08, §6, 14/11-08, §6, 27/1 1-08, §9, 24/8-09, §3, 16/1 1-09, §2, 18/ 11-10, §5, 
25/11-10, §5. 

Diagram 2 visar att den mest representerade gruppen var barnfamiljer med båda 
föräldrar närvarande. Nästan lika många ansökningar rörde ensamstående 
kvinnor med barn. Denna grupp bestod av änkor samt tre hustrur med barn, 
vilkas män var frånvarande. En hustru, vars make arbetade i Norrland, var en
samstående med tre barn, varav ett oförsörjt.43 En annan ensamstående kvinnas 
make hade rymt från familjen och efterlämnat tre oförsörjda barn.44 Mannen till 
den tredje ensamstående hustrun var "sinnessvag" och därför intagen på hospital. 
Hustrun försörjde dä.rlör ensam tre barn.45 En av de sammanlagt åtta ensam
stående männen, hade barn: 

42 Fram till och med år 1906 finns beskrivningarna i §2. Sedan finns de i de paragrafer som uppges vid 
respektive år. 

43 Folkrörelsernas arkiv i Norrköping, Brödraföreningen i Norrköping, A:l l; 27/ 11-08, §9, nummer 
1069. 

44 Folkrörelsernas arkiv i Norrköping, Brödraföreningen i Norrköping, A:8; 7/ 11 ~O, §2, nummer 672. 
45 Folkrörelsernas arkiv i Norrköping, Brödraföreningen i Norrköping, nummer 1263. 
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Ledamoten H [min förkortning] begär beklädnad åt två flickor Anna 11 år och 
Svea 10 år. H [min förkortning] är Enkoman 45 år gammal snickare å Bruket Hol
men har en inkomst af 16 kr i veckan. 260 kr i hyra å vedpenningar, fria skatter lä
kare och medicin. Har 8 barn det äldsta vistas ej i hemmet, är idiot och vårdas å 
anstalt, en gosse arbetar och förtjenar 7 kr per vecka, betalar 235 kr i årlig hyra. 
Då hustrun innan hon dog varit sjuklig samt mannen efter hustruns död haft svå
righet att få någon tjenarinna att stanna i hemmet hade flickorna som äro minder
åriga, måst sköta hemmet, som derigenom blivit vanvårdat så och di sjelfva., och 
hade äldsta flickan Anna derför måst intagas å stadens sjukhus. Då sålunda styrel
sen ansåg att här förelåg särskildt ömmande omständigheter, så beslutades att be
vilja Svea kläder.46 

Alla sammanboende makar utan barn var äldre, helt utan eller med fullvuxna 
barn. 

Eftersom en del av hjälpen var "öronmärkt" till barn i form av beklädnads
hjälp, kan en överrepresentation av barnfamiljer falla sig naturlig. De som fick 
kläder var naturligtvis alla barnfamiljer. Men barnfamiljerna både söh.1:e och fick 
även kontanta bidrag. Hjälpen i form av pengar var mycket mer omfattande än 
beklädnadshjälpen, varför systemet med klädbidrag till barn bara till viss del kan 
förklara överrepresentationen av barnfamiljer. 

Trots att medlemmarna i föreningen huvudsakligen var män47var en stor 
grupp bland de sökande ensamstående kvinnor. En tolkning är att kvinnor i all
mänhet var mer benägna att ansöka om nödhjälp än män. Birgitta Skarin Fryk
man menar att trots att männen ansågs vara familjens huvudlörsörjare, var det 
oftast de gifta kvinnorna som tog kontakt med fattigvården eller filantropiska 
föreningar om familjen var i behov av understöd.48 I materialet från Brödraföre
ningen i Norrköping var det uteslutande männen, i egenskap av föreningsleda
möter, som stod för ansökningarna i de familjer med sammanboende makar. Hur 
kan då den stora andelen ensamstående kvinnor förklaras? Ohlander hävdar att 
konflikten mellan produktion och reproduktion är ett problem som kvinnor tradi
tionellt varit utelämnade att lösa på egen hand.49 De ensamstående kvinnorna 
försörjde hemmavarande barn i större utsträckning än ensamstående män. Enligt 
livscykelteorin är barn under den första tiden en ekonomisk börda. Konflikten 
mellan produktion och reproduktion blev ännu mer svårhanterlig när man var 
ensamstående. Varje bidrag till den ensamstående förälderns försörjning var sä
kert mycket välkommet. Även änkorna utgjorde en stor grupp. Att dessa är väl
representerade, beror delvis på att kvinnor levde längre än män även under denna 
tid, men kanske också på en större benägenhet hos kvinnor att söka hjälp. Om 
gifta kvinnor tog ansvar för att söka hjälp medan mannen levde, var det naturligt 
och inte lika främmande att göra det som änka. Jag tror att den anmärkningsvärda 

46 Folkrörelsernas arkiv i Norrköping, Brödraföreningen i Norrköping, A 11; 14/ 11-08, §6, nummer 
1827. 

47 Endast några få änkor var föreningsmedlemmar och då i egenskap av fonddelägare. En avliden 
ledamots änka kunde få "överta" makens delägarskap i sjuk- och begravningsfonden. Se under 
tidigare rubrik Sekelskiftet och Brödrafereningen i Norrköping. 

48 Skarin Frykman, s. 94. 
49 Ohlander, Det bortträngda barnet, passim. 
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andelen ensamstående kvinnor bland de sökande främst speglar denna grupps 
stora utsatthet i samhället. 
Kritiska livsskeden - teorin om cyklisk fattigdom 
I nedanstående diagram 3 presenteras Rowntrees kurva över hur den cykliska 
fattigdomen såg ut och i vilka åldrar de kritiska situationerna inföll. 

Diagram 3. B S Rowntrees kurva över den cykliska fattigdomen. 
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Källa: B Seebohm Rowntree, Poverty: A study oftown life, London 1902, s. 137. 

Diagram 3 visar att vid 15-årsåldern förbättrades ekonomin för en arbetare. 
Denna positiva balans bibehölls tills att arbetaren gifte sig och fick barn, vilket 
på nytt innebar en försämrad ekonomi. Detta är, enligt Rowntree, det andra sta
diet i livet förknippat med extra utsatthet. Enligt diagram 3 skär kurvan den kri
tiska gränsen för fattigdom vid ungefär 30 år. 

Medlemskap i Brödraföreningen var möjligt från 15 års ålder, men ingen av 
de som ansökte om nödhjälp var under 30 år. Detta tyder på att föreningsmed
lemmar under 30 år hade det ekonomiskt bättre, vilket styrker Rowntrees teori. 
Enligt Rowntree försämrades ekonomin först när man gifte sig och fick barn, vil
ket skedde vid ungefär 30-årsåldern. Ungefär hur gammal var Norrköpingsbon 
när han/hon gifte sig? I BiSOS från 1900 och 1910, redovisas åldersuppgifter 
angående personer som ingått äktenskap. Statistiken från år 1900 visar att den 
vanligaste åldern bland de män som för första gången gifte sig var 25-30 år. Näs
tan lika många män i ålderskategorin 20-25 år ingick äktenskap. För kvinnor var 
det till och med fler som var i åldern 20-25 år, än de som var 25-30 år när de 
gifte sig. Bland båda könen var alltså de flesta nygifta tillhörande åldersgrup
perna 20-25 år och 25-30 år. Samma förhållande gäller för uppgifterna från 
1910.50 

Ta.mara Hareven menar att de flesta gifta kvinnorna slutade arbeta inom en 
femårsperiod efter giftermålet. Hon påpekar att detta inte var en följd av äkten
skapet i sig, utan på grund av barnafödsel.51 De flesta gifte sig runt 25-årsåldern 
och med Ta.mara Harevens resonemang som utgångspunkt, är det rimligt att anta 
att de flesta var småbarnsföräldrar runt 30-årsåldern. Den yngsta bland de sö
kande var 30 år, ingen var yngre. Diagram 2 visar mycket riktigt att en stor andel 
av ansökningarna gällde just barnfamiljer, och alla sökande som var 45 år eller 

50 Bidrag till Sveriges Officiella Statistik (BiSOS), A) Befolkningsstatist.ik, första avdelningen, 1900, s. 
24-25 samt 1910, S. 28-29. 

51 Hareven, s. 200. 
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yngre hade barn. Detta styrker Rowntrees teori om att perioden med oförsörjda 
barn var en extra utsatt period i livet 

Enligt Rowntree är även barndomen en kritisk period. Jag anser att den höga 
andelen barnfamiljer tyder på att teorin stämmer även i detta avseende, eftersom 
föräldrarnas fattigdom också f'ar konsekvenser för barnen. 

Enligt Rowntrees kurva (diagram 3) stabiliseras familjeekonomin då barnen 
börjar arbeta och fram till 50-55 årsåldem, för att därefter åter försämras. Vid 65 
år skär kurvan linjen för "primär" fattigdom. Utifrån Rowntrees teori borde an
sökningarna från de som befann sig i 40-55 årsåldern vara få, men diagram 1 
uppvisar istället en stor andel sökande i åldersgrupperna 35-44 och 45-54. Man 
bör dock komma ihåg att källmaterialet f'angar in en grupp som bevisligen hade 
det svårt. Om undersökningen hade gjorts över Norrköpings hela arbetarbefolk
ning, på samma sätt som Rowntree kartlade York, så hade resultaten kanske varit 
mer överensstämmande med teorin. 

Det finns dock ett problem med Rowntrees teori. Den beräknade perioden för 
barnen att växa upp och börja arbeta, är alldeles för kort. Även om barn sattes i 
arbete redan vid tidig ålder, förlängdes den ekonomiskt svaga perioden i relation 
till hur många barn familjen hade. De barn som började arbeta fick inte så hög 
lön att detta kompenserade kostnaden för de oförsörjda. Många hade oförsörjda 
barn även efter 40-årsåldern, och då för många oförsörjda barn för att ekonomin 
skulle förbättras av att ett eller två började arbeta. Bland familjebeskrivningarna 
från Brödraföreningen finns flera exempel på både ensamstående kvinnor och 
sammanboende makar som fortfarande i relativt hög ålder är småbarnsföräldrar 
och uppenbarligen befinner sig i en ekonomiskt svår situation. 

Resultatet från denna undersökning stärker teorin vad det gäller den cykliska 
utsattheten. De mest representerade grupperna bland de sökande var barnfamiljer 
och äldre, vilket tyder på en extra utsatthet i barndomen, som småbarnsförälder 
och vid ålderdomen. 

Vilka var orsakerna till familjernas krissituationer? 
Vilken bakgrund gav upphov till nödsituation i familjerna? Var försörjningen 
bland familjerna som regel bristfällig och oregelbunden eller finns även arbetare 
med mer permanent anställning representerade i materialet? Dessa frågor kräver 
svar för att förstå utsattheten hos arbetarna. 

Metodologisk diskussion 
Det faller inte inom ramen för denna uppsats att utförligt undersöka den samhäl
leliga strukturen och dess betydelse för arbetarklassens utsatthet Ur ett konflikt
perspektiv kan naturligtvis hävdas att den grundläggande orsaken till arbetarnas 
försörjningssvårigheter var den samhälleliga uppbyggnaden och dess sociala 
konsekvenser. Vad som behandlas här är istället de omedelbara orsakerna till 
arbetarnas krissituation. 

Det är inte oproblematiskt att dela in de bakomliggande orsakerna till famil
jernas nödsituation. En omständighet kan inte alltid urskiljas. Oftast var det en 
kombination av faktorer som resulterade i en nödsituation. Även om man försö
ker isolera en faktor som t ex arbetslöshet, kan denna i sin tur härledas till en 
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annan, exempelvis sjukdom. Det är därför svårt att strukturera och kategorisera 
de bakomliggande orsakerna. Även om orsak och verkan kan vara svåra att skilja 
åt är det intressant att studera fördelningen av det som kan bedömas vara 
omedelbara orsaker till nödsituationerna. Därför har dessa, trots svårigheterna, 
systematiserats i ett antal kategorier. 

I en del av familjebeskrivningarna uppges de äldre vara sjukliga eller oför
mögna till arbete, vilket kan tolkas antingen som sjukdom eller allmän orkeslös
het på grund av ålderdom. Eftersom dessa är svåra att särskilja samlas de i en 
kategori för ålderdom/sjukdom i åldern 60-80 år. 52 De som är yngre än 60 år och 
som drabbats av sjukdom återfinns i gruppen som benämns sjukdom<60 år. 
Även de sjukliga som hade viss inkomst av arbete, hamnar i denna kategori. 
Sjukdomen var i dessa fall grundorsaken till att de inte var fullt arbetsföra och 
endast arbetade tillfälligtvis. Sjukdom ledde till arbetslöshet, men det fanns också 
arbetslösa som var friska, vilka redovisas under beteckningen arbetslöshet. I 
gruppen oregelbunden inkomst finns de som enbart levde av tillfälliga arbeten 
med osäker och växlande inkomstnivå. Den sista kategorin, otillräcklig försörj
ning trots arbete, utgörs av de familjer som hade arbete av mer regelbunden 
karaktär, men som ändå inte klarade försörjningen. 

Orsakerna 
Nedanstående diagram 4 visar den procentuella fördelningen över orsaker till de 
sökande familjernas krissituationer. Två av de sammanlagt 91 beskrivningar är 
inte tillräckligt utförliga för att analysera orsaker till nödsituationerna. De utgör 
kategorin oklara fall. 

Diagram 4. Procentuell fördelning av omedelbara orsaker till de krissituationer 
som föranledde ansökan om medel ur Brödraföreningen i Norrköpings Nöd
hjälpsfond, under perioden 1900-1910. Situationen vid första ansökningstillfället 
redovisas. 

0 

Ålderdom/sjukdom Sjukdom<60år AroetslOShet Orflllelbunden oti llräcklig Oklara fall 
hos person 60-00 år inkomst försörjning trots 

aJbete 

Orsaker 

s2 De kanske inte ska skiljas åt, eftersom sjukdomar som uppstår i denna ålder kanske just kan härledas 
till ålderdomen i sig. 
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Källa: Folkrörelsernas arkiv i Norrköping, Brödraföreningen i Norrköping, A:8-12; 711 1 
1900, 1311 1-01, 5/11-02, 11111-03, 8/11 -04, 911 1-05, 20/1 1-06,§253

, 20/11-07, §8, 
11/11-08, §6, 14111-08, §6, 27/11-08, §9, 24/8-09, §3, 16/11-09, §2, 18/11-10, §5, 
25/11 -10, §5. 

I kategorin ålderdom/sjukdom hos person 60-80 år återfinns den största gruppen 
ensamstående kvinnor. Att andelen änkor var större än andelen ensamstående 
män, kan delvis förklaras med att kvinnor levde längre än män. 54 Näst störst 
grupp i kategorin är de sammanboende makarna. Uppenbarligen innebar ålder
domen och de medföljande krämporna försämrade försörjningsmöjligheter. Detta 
stärker Rowntrees teori om att man är mer utsatt i vissa skeden i livet, bland 
annat vid ålderdomen. 

I orsakskategorin sjukdom<60 år, fanns få ensamstående män. De ensamstå
ende kvinnorna, där sjukdom uppgavs som orsak, var desto fler. Kanske beror 
detta på att de flesta män i föreningen också var medlemmar i sjuk- och begrav
ningsfonden, vilket gav visst skydd vid sjukdom. 55 Kvinnorna, vilka sällan var 
delägare i fonden, åtnjöt inte denna sjukersättning och drabbades därför hårdare 
vid inkomstbortfall. Endast en ensamstående kvinna erhöll under perioden er
sättning från sjuk- och begravningsfonden. 56 Hon hade med all sannolikhet 
"övertagit" makens delägarskap i fonden vid dennes död. Från och med år 1883 
fanns det visserligen en kvinnlig sjuk- och begravningsfond, men ingen av kvin
norna som ansökte om nödhjälp under den undersökta perioden erhöll sjuker
sättning från denna. Björn Horgby hävdar att sjuk- och begravningsfondemas 
ersättning vid sjukdom var otillräcklig. Horgb.f menar att fonderna snarast inne
bar en försäkran om en hederlig begravning. 5 Det är emellertid en viss skillnad 
mellan att erhålla ersättning, även om den är liten, mot att inte Ia. något alls. 

Bland de som drabbats av arbetslöshet återfinns ingen ensamstående man. 
De arbetslösa ensamstående kvinnorna hade som regel många barn eller, som i 
ett fall, utvecklingsstörda barn som krävde omvårdnad på heltid. Utan ett socialt 
nätverk som kunde avlasta modem i omsorgen om barnen, fick de ensamstående 
mödrarna svårt att klara av ett inkomstbringande arbete utanför hemmet. Irene 
Artaeus menar att det var vanligt att änkor och ogifta mödrar bodde tillsammans 
för att kunna utbyta tjänster. Den ogifta modem var ofta inackorderad hos den 
äldre kvinnan. Änkan fick på detta sätt ett bidrag till hyran och den ensamstående 
modem fick hjälp med barnomsorg. 58 De yngre änkorna hade, liksom de ogifta 
mödrarna, svårt att kombinera försörjning och omsorgsarbete. Bland de som 
sökte nödhjälp finns flera exempel på hur de ensamma kvinnorna löste konflik
ten. Ett exempel är änkan W som var 40 år och hade tre oförsörjda barn. Hon 
anlitade en 17-årig flicka att ta hand om hemmet medan hon själv arbetade utan
för hemmet. 59 Bland sammanboende makar som uppges ha drabbats av arbetslös-

53 Fram till och med år 1906 finns beskrivningarna i §2. Sedan finns de i de paragrafer som uppges vid 
respektive år. 

54 Se diskussion under Aldersfördelningen bland de ansökande. 
55 Se vidare om reglemente och medlemsantal under Sekelskiftet och Brödrafareningen i Norrköping. 
56 Folkrörelsernas arlåv, Brödraföreningen i Norrköping, A: lO; 9/11--05, §2, nununer 97. 
57 Horgby, Surbullestan, s. 387. 
58 Artaeus, s. 94-102. 
59 Folkrörelsernas arlåv, Brödraföreningen i Norrköping, A:lO; 20/ 11--06 , §2. 
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het, är det främst mannens arbetslöshet som åberopas. I tre av de totalt sju fallen 
var orsaken till arbetslösheten, den vid år 1909 pågående, storstrejken. 60 

Även i kategorin oregelbunden inkomst återfinns få ensamstående män, me
dan de ensamstående kvinnorna och sammanboende var fler. De ensamstående 
männen hade sällan barn att ta hand om, vilket ökade möjligheten att försörja sig 
på en osäker och oregelbunden inkomst. Däremot var det svårt att försörja en 
familj under samma förutsättningar. 

I kategorin otillräcklig försörjning trots arbete återfinns den största andelen 
av de sökande. Bland de sammanboende makarna var otillräcklig försörjning 
trots arbete den vanligaste orsaken till nödsituationen. Även ensamstående kvin
nor hade svårt att fä ekonomm att gå ihop trots arbete. Liksom i fallet med ore
gelbunden inkomst, är det stor skillnad mellan andelen ensamstående män och 
ensamstående kvinnor samt sammanboende makar. Även i detta fall har med all 
sannolikhet de oförsörjda barnen stor betydelse för om man ska klara sig på den, 
för de flesta arbetare, låga lönen. Diagrammet visar att i den största gruppen sö
kande, det vill säga barnfamiljer, var det vanligt att man inte kunde försörja sin 
familj trots relativt regelbunden inkomst. 

B Seebohm Rowntree undersökte de omedelbara orsakerna till primär fattig
dom i York vid sekelskiftet. 61 Rowntree har visserligen använt andra kategorier 
än de som nyttjats i denna undersökning, men hans resultat visar liknande ten
dens. I Rowntrees studie var över hälften av fattigdomstillstånden orsakade av re
gelbunden, men låg, inkomst. Det näst största problemet var försörjningen av en 
stor familj, det vill säga familj med fler än fyra barn och där familjen om barnan
talet varit lägre, inte skulle befinna sig i fattigdom. Den tredje mest förekom
mande orsaken till fattigdomen var att familjens huvudsakliga försörjare hade 
avlidit. 62 Även i Rowntrees undersökning visar sig alltså den låga lönen vara ett 
grundläggande problem vad det gäller arbetarnas möjligheter att försörja sig. 

Andra tecken på utsatthet 
Redan omständigheten att familjerna och de ensamstående personerna sökte stöd 
ur Nödhjälpsfonden, indikerar att de hade det svårt. Men finns det fler tecken i 
beskrivningarna som tyder på utsatthet? 

Många av de som ansökte om hjälp ur Nödhjälpsfonden var också under
stödstagare av stadens fattigvård. Jörn Svensson visar att Norrköping hade den 
högsta fattigunderstödsprocenten av alla städer i hela landet under åren 1902-
1912. Han menar att flertalet av de vuxna understödstagarna var kvinnor. Dess
utom var mer än hälften av de barnfamiljer som understöddes ofullständiga. Som 
regel bestod familjerna av ensamstående kvinnor med barn. Svensson drar slut
satsen att de familjer som endast hade en inkomst att leva av, var de som oftast 
tvingades vända sig till fattigvården. 63 Hur såg det ut bland familjerna som an
sökte om hjälp ur Nödhjälpsfonden? 

60 Mer om storstrejken och Nödhjälpsfonden under Nödhjälpsfonden och storstrejken år 1909. 
61 Se förklaring av Rowntrees begrepp primär och sekundtir fattigdom under Tidigare forskning och 

teoretiska utgångspunkter. 
62 Rowntree, s. 119-140. 
63 Svensson, Norrköpings historia, vol S avd 10, s. 301. 
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Bland de totalt 40 ensamstående kvinnorna erhöll 21, det vill säga över hälften, 
fattigvård för egen räkning. 64 Ytterligare en fick fattigvård för sin inneboende 
moder.65 

Bland de åtta ensamstående männen hade endast två hjälp från stadens fattig
vård. Den ena erhöll ett årligt kontant bidrag, medan den andre var intagen på 
stadens arbetsinrättning, det vill säga fattighus.66 Av de sammanlagt 43 samman
boende paren erhöll åtta, de~ vill säg~ ungefär en femtedel,. fa~gunderstöd från 
staden. 6 I gruppen ensa.mstaende kvinnor var andelen fattlgvardsunderstödsta
gare störst. Jöm Svenssons antaganden om att det framförallt var barnfamiljer 
med ensamstående föräldrar, oftast kvinnor, som erhöll fattigvård, stämmer såle
des väl överens med detta resultat. 

Alternativa försörj ningsmöjligheter 
För att få en förståelse för familjernas sårbarhet krävs en undersökning av alter
nativa möjligheter till försörjning. På vilka sätt kunde en familj utöka de ekono
miska resurserna för att utjämna de cykliska svängningarna? Var situationen 
hopplös om man råkade ut för sjukdom eller arbetslöshet? Var möjligheterna 
olika för kvinnor och män? Vilken roll hade barnen i familjeekonomin? 

Män 
Männen sågs oftast som familjens huvudsakliga försörjare. 68 Av kapitel 3 fram
går att lönenivån ofta var för låg för att försörja en barnfamilj. När männen dess
utom blev gamla och orkeslösa, minskade försörjningsmöjligheten ytterligare. En 
del av de äldre männen bland de sökande hade pension från tidigare anställ
ningar. 69 Då lönen inte räckte till, vid sjukdom eller arbetslöshet drygades kassan 
ut på olika sätt. Både Birgitta Skarin Frykman och Björn Horgby påpekar att 
mångsyssleri var vanligt.70 Det finns flera exempel på hur män, förutom lönear
bete, klarade uppehället. Ledamoten H var 45 år, gift, och hade tre oförsörjda 
barn. Han var hästslaktare, men eftersom han saknade regelbunden inkomst från 
detta, sågade han också ved. Dessutom erhöll han en mindre ersättning för att han 
höll gård och gata ren vid huset där han bodde.71 Ledamot A som var 69 år och 

64 Folkrörelsernas arkiv i Norrköping, Brödraföreningen i Norrköping, A:8-12,; 7/11 1900, §2, 13/ 11-
01, §2, 5/ 11-02, §2, 11/11-03, §2, 8/ 11-04, §2, 9/ 11-05, §2, 20/11-06, §2, 20/ 11-07, §8, 11/11-08, §6, 
14/11-08, §6, 27/11-08, §9, 24/8-09, §3, 16/11-09, §2, 18/11-10, §5, 25/11-10, §5. 

65 Folkrörelsernas arkiv i Norrköping, Brödraföreningen i Norrköping, A: 12; 25/11-10, §5, nummer 
1990. 

66 Folkrörelsernas arkiv i Norrköping, Brödraföreningen i Norrköping, A: 10; 9/ 11-05, §2, nummer 607, 
samt A:8; 7/11 1900, §2, nummer 29. 

67 Folkrörelsernas arkiv i Norrköping, Brödraföreningeni Norrköping, A:8-12,; 7/11 1900, §2, nwnrner 
16, 58, 204, 13/11-01, §2, nummer 1408, 5/11-02, §2, nummer 1562, 11111-03, §2, nummer 1406, 
8/ ll-04, §2, nummer 102, 5/11-09,§3, nummer 404. 

68 Se till exempel E<lgren, s. 202ff, Horgby, Egensinne och sköisamhet: Arbetarkulturen i Norrköping 
1850-1940, Stockholm 1993, s. 96. Skarin Frykman påpekar dock att även om mannen officiellt var 
familjens huvudförsörjare var det ur barnens synpWlkt oftast kvinnan som ansågs inneha den rollen, 
s. 94. 

69 Folkrörelsernas arkiv i Norrköping, Brödraföreningen i Norrköping, A:8; 7/11 1900, §2, nununer 3, 
A:9, 8/ 11-04, §2, nummer 42, A:lO, 20/11-06, §2, nummer 5 1. 

10 Skarin Frykman, s. 95, Horgby, Surbullestan, s. 385. 
71 Folkrörelsernas arkiv i Norrköping, Brödraföreningen i Norrköping, A:9; 5111-02, §2, nummer 914. 
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gift, bodde hyresfritt mot att han rengjorde gård och gata. 72 Det fanns också de 
som hade regelbundet arbete men som genom extraarbete, drygade ut kassan. 
Ledamot A var 42 år, gift, och hade fem oförsörjda barn. Han var anställd som 
blekeriarbetare vid Holmen och var samtidigt brandkarl vid brandstationen, 
vilket gav ett extra bidrag till familjens försörjning. 73 

Gifta kvinnor/änkor 
Även om mannen sågs som den självklare familjeförsörjaren, var kvinnans bi
drag oftast nödvändigt för att få ekonomin att gå ihop. Ann-Sofie Ohlander me
nar att i praktiken försörjde ofta kvinnor ensamma sina familjer.74 Birgitta Skarin 
Frykmans undersökningar om arbetarfamiljerna i Göteborg visar att ur barnens 
perspektiv ansågs kvinnan vara huvudförsörjaren, även i de familjer där mannen 
lönearbetade. I de flesta arbetarfamiljer var det mer ekonomiskt att kvinnan var 
hemma och skötte hushållet, än förvärvsarbetade med låg lön. Genom att hus
hålla med knappa resurser och genom diverse tillfälliga arbeten som till exempel 
tvättning, strykning, städning, matservering och torgförsäljning drygade gifta 
kvinnor ut familjens skrala kassa.75 

Beskrivningarna från arbetarfamiljer i Norrköping visar samma mönster. 
Både de ensamstående och gifta kvinnorna arbetade, såväl i hemmet som utanför, 
med olika tillfälliga arbeten. En del gifta kvinnor bidrog till försörjningen genom 
att "gå på hjälp i hemmen", det vill säga genomföra hushållsarbete i andras hem. 
I fyra av de sammanlagt 43 familjerna med sammanboende makar uppgavs de 
gifta kvinnorna bidraga på detta sätt. 76 Man bör dock komma ihåg att flertalet av 
de sökande familjerna hade många oförsörjda barn, varför omsorgsarbetet be
gränsade möjligheterna för kvinnor att bidra till försörjningen. Av de sammanlagt 
40 ensamstående kvinnorna försörjde sig åtta genom att "gå på hjälp i 
hemmen". 77 Även de flesta ensamstående kvinnorna var begränsade av ett stort 
barn antal och gick dessutom miste om mannens inkomst. 

Förmodligen var det svårt att vara ensamstående med flera barn och samti
digt lönearbeta. De ensamstående kvinnornas försörjning var ofta av tillfällig och 
oregelbunden karaktär. På olika sätt försökte man dryga ut kassan och upp
finningsrikedomen var stort Änkan L, till exempel var 40 år och hade tre oför
sörjda barn. Hon försörjde sig både genom städning och middagsspisning för fyra 
flickor. Dessutom "gick hon på hjälp i hemmen" när hon fick erbjudande och 
tillfälle. 78 Ändå räckte inte inkomsterna till för att försörja henne och barnen. 
Änkan E, 38 år med fem barn varav tre oförsörjda, sysslade med försäljning av 

72 Fol.lcrörelsemas arkiv i Norrköping, Brödraföreningen i Norrköping, A;8; 7/ 11 1900, §2, nununer 
136. 

73 Fol.lcrörelsernas arkiv i Norrköping, Brödraföreningen i Norrköping, A: 12; 16/11-09, §2, nununer 
1011. 

74 Ohlander, Kvinnor, barn och arbete i Sverige 1850-1993, s. 30. 
75 Skarin Frykman, s. 94ff. 
76 Fol.lcrörelsemas arkiv i Norrköping, Brödraföreningen i Norrköping, A:8; 7/11 1900, §2, nununer 8, 

A:9; 8/11-04, §2, nummer 914 samt nununer 1379, A :IO; 20/11-06, §2, nummer 613. 
77 Fol.lcrörelsemas arkiv i Norrköping, Brödraföreningen i Norrköping, A:8; 7/11 1900, §2, nummer 

134, nwnmer 233, nummer 1263, nummer 1360, 13/11-01, §2, nununer 124, nummer 1029, A: lO; 
20/11-06, §2, nummer 572, A:ll; 27/11-08, §9, nummer 1269. 

78 Folkrörelsernas arkiv i Norrköping, Brödraföreningen i Norrköping, A: 11; 2711 1-08, §9, nummer 
1269. 
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bakelser. Änkan D, också med tre oförsörjda barn, försörjde sig med torghan
dei.79 

Birgitta Skarin Frykman menar att inneboendesystemet var utbrett i Göte
borg. 80 Björn Horgby hävdar att få Norrköpingsbor hade inneboende. 81 I min 
studie hade 13 stycken, av de sammanlagt 40 ensamstående kvinnorna, en eller 
fler inneboende. Ett par av de sammanboende reducerade sin hyreskostnad på 
detta sätt. Ingen av de ensamstående männen hade inneboende. En sjuklig man, 
som vid första ansökningstillfället var sammanboende, blev ett år senare änkling. 
Han hade en äldre kvinna inneboende, som i utbyte mot fritt husrum och föda, 
hjälpte honom med vardagssysslor.82 

Vad kan förklara de ensamstående kvinnornas benägenhet till att ha innebo
ende? Irene Artaeus visar alltså att det var vanligt att ensamstående kvinnor sam
manbodde för att kunna utbyta tjänster. 83 De inneboende bidrog dessutom till att 
reducera hyreskostnaden. Änkan 0 var 40 år och hade två barn, varav ett oför
sörjt. Hon "gick på hjälp i hemmen", men var ändå beroende av fattigstöd. 
Änkan hade både en poliskonstapel och en flicka inneboende. 84 

Barnens roll i familjeekonomin 
Enligt teorin om den cykliska fattigdomen var barn en ekonomisk börda fram till 
att de själva började arbeta. Barnen blev istället en tillgång och familjens eko
nomi stabiliserades. Först när barnen flyttat hemifrån och föräldrarna blivit äldre 
försämrades åter ekonomin. 85 

Familjen fungerade som en ekonomisk enhet där alla bidrog till försörj
ningen. 86 Andrew Davies visar att hemmaboende barn traditionellt lämnade över 
sin lön till modem och i gengäld fick de en liten summa för eget bruk. 87 Enligt 
1881 års lag var det förbjudet att anställa barn som inte gått ut folkskolan. Ferier 
fick dock användas till arbete, vilket på många håll innebar åtta månaders arbete 
om året.88 Efter avslutad folkskola, vid ungefär 12-13 års ålder, förutsattes bar
nen bidra till familjens försörjning. 89 

I protokollen från Brödraföreningen i Norrköping framgår det tydligt att de 
sökande familjernas nödsituationer bedömdes utifrån de sammanlagda inkoms
terna. De hemmavarande barnens antal uppges alltid och hur många som var 
oförsörjda respektive arbetade. Såväl den sökande familjens alla inkomster och 
ekonomiska "bördor" redovisades för att beslutet skulle bli rättvist. Synen på bar-

79 Folkrörelsernas arkiv i Norrköping, Brödraföreningen i Norrköping, A:lO; 9/11-05, §2, nummer 669 
samt nwnmer 779. 

80 Skarin Frykman, s. 92. 
81 Horgby, S11rbulfestan, s. 226. 
82 Folkrörelsernas arkiv i Norrköping, Brödraföreningen i Norrköping, A: 10; 20/11-06, §2, nummer 

204. 
83 Se Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter, Orsakerna eller Artaeus, s. 94-102. 
84 Folkrörelsernas arkiv i Norrköping, Brödraföreningen i Norrköping, A:8; 13/11-01, §3, nummer 

1029. 
85 Se Rownttees teori under Kritiska livsskeden - teorin om cyklisk fattigdom. 
86 Bjurman & Olsson, s. 10, samt tex Michael Anderson och Tamara Harevea under Tidigare 

forskning och teoretiska utgångspunkter. 
87 Davies, s. 83. 
88 Bjurman & Olsson, s. 33. 
89 Bjurman & Olsson, s. 41-85 passim. 
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nen som delaktiga i familjeförsörjningen genomsyrar samtliga beskrivningar. Det 
var också bland annat inom arbetarföreningar som röster höjdes inför förslaget 
om lagstadgad barnarbetsbegränsning under 1880-talet.90 

Den samtida uppfattningen inom föreningen var uppenbarligen att barn 
skulle bidra till familjens gemensamma försörjning. Änkan O:s ansökan om hjälp 
år 1903, avslogs med motiveringen att hennes 13-åriga dotter genom arbete 
borde kunna bidra mer till hemmets försörjning.91 Änkan A:s ansökning avslogs 
av liknande anledning. Eftersom båda änkans barn arbetade och hon själv uppbar 
lön halva året, beslöt styrelsen att avslå ansökan.92 Änkans situation bedömdes 
alltså inte vara krisartad eftersom båda hennes barn bidrog till försörjningen. 

Maria Sundkvists avhandling, som behandlar barnavårdsnämndens arbete i 
Norrköping under perioden 1903-1925, visar att barnavårdsnämnden hade en helt 
annan syn på barnarbete. Enligt barnavårdsnämnden var arbete förödande för 
barn eftersom arbete gav pengar. Dessa kunde spenderas på nöjen och bidra till 
att barnen lärde sig ett osedligt leverne. Pengar gjorde barn farligt självständiga 
och om arbetarfamiljerna blev för beroende av barnens lön förlorade barnet re
spekten för sina föräldrar.93 Arbetarfamiljerna som beskrivs i Brödraföreningens 
protokoll, levde uppenbarligen i en annan verklighet. 

Nödhjälpsfonden och storstrejken år 1909 
Under våren 1909 hade löneförhandlingarna strandat. Arbetsgivarsidan, SAF, 
ville i syfte att utjämna lönenivåema mellan orter och arbetsgrupper, upprätta 
riksavtal. Fackföreningarna gick emot detta eftersom avtalen skulle innebära lö
nesänkningar för vissa arbetare. SAF svarade med att, redan under våren ta ut 
vissa branscher i lockout, däribland konfektionsindustrins grossistfirmor. I juli 
hårdnade konflikten och SAF tog ut ytterligare industrigrenar i lockout. De fack
liga organisationerna svarade med storstrejk. Den 4 augusti vädjade LO om all
män arbetsnedläggelse, vilken varade i ca tio veckor. 94 

Nödhjälpsforulen uruler storstrejken 
Den 17 augusti 1909 beslutades vid föreningens sammanträde att 700 kronor ur 
Nödhjälpsfonden skulle delas ut bland de familjer som på grund av storstrejken 
hamnat i nöd. Utdelningen skulle ske i form av varor efter samma ansökningsför
farande som vid den ordinarie julutdelningen.95 I årsberättelsen för 1909 står det 
att 124 ansökte om medel och att sammanlagt 101 ansökningar beviljades.96 En
ligt protokollen inflöt dock totalt 128 stycken ansökningar. Under augusti månad 
inkom sammanlagt 127 ansökningar om bidrag. Ytterligare en person sökte hjälp 
den 3 september, men ansökan avslogs då de anslagna pengarna var slut. 97 

90 Horgby, Surbullestan, s. 260f. 
91 Folkrörelsernas arkiv i Norrköping, A:9; 11111-03, §2, nummer 1029. 
92 Folkrörelsernas arkiv i Norrköping, A: 11; 27/11-08, §9, nummer 1286. 
93 Sundkvist, s. 56-70. 
94 Johansson, S. 246-251. 
95 Folkrörelsernas arkiv i Norrköping, Brödraföreningen i Norrköping, A: 12; 17/8-09, §3. 
96 Folkrörelsernas arkiv i Norrköping, Brödraföreningen i Norrköping, A:l2; 13/2-10, §6. 
97 Folkrörelsernas arkiv i Norrköping, Brödraföreningen i Norrköping, A: 12; 20/8-09, §9, 22/8-09, §3, 

23/8-09, §3, 24/8-09, §2, 27/8-09, §5, 3/9-09, §5. 
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Av de som ansökte vid extrautbetalningen på grund av storstrejken, var 115 
sökande för första gången och 13 hade sökt vid tidigare tillfällen under den un
dersökta perioden. Åtta av de sökande återkommer med ansökan vid julutdel
ningen 1909, samt en till utdelningen 1910. 98 

Fördelning av familjestrukturer bland de som på grund av storstrejken ansökte 
om hjälp 
Vilka var de som på grund av storstrejken hamnat i nöd? Var de flesta barnfamil
jer med oförsörjda barn eller råkade även familjer med arbetande barn i svårighe
ter? 

Nedanstående diagram 5 visar den procentuella fördelningen av familjestruk
turer hos de som ansökte om hjälp vid extrautdelningen under storstrejken år 
1909. 

Diagram 5. Procentuell fördelning av familjestrukturer bland de familjer som 
sökte hjälp ur Brödraf"cireningen i Norrköpings Nödhjälpsfond, vid extrautdel
ningen under storstrejken år 1909. 
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Källa: Folkrörelsernas arkiv i Norrköping, Brödraföreningen i Norrköping, A:12; 20/8-
09, §9, 22/8-09, §3, 23/8-09, §3, 24/8-09, §2, 27/8-09, §5, 3/9-09, §5. 

De flesta som ansökte om hjälp vid extrautdelningen med anledning av storstrej
ken, var barnfamiljer. Av de familjer som återfinns i kategorin familjer med oför
sörjda barn hade flertalet dessutom barn involverade i den pågående konflikten. 
Dessa barn, som vid normala fall bidrog till familjens försörjning, blev istället en 
ekonomisk belastning. 

98 Folkrörelsernas arkiv i Norrköping, Brödraföreningen i Norrköping, A:l2; 16/ 11-09, §2, nummer 
1011, 1410, 1430, 1581, 1712, 1785, 1961, 404. 1910, nwnmer 1704. 
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Besluten över vilka som fick stöd indikerar att det framförallt var barnfamiljer 
som erhöll bidrag. Ingen av de åtta ensamstående männen utan barn, erhöll stöd. 
Till exempel den ensamstående mannen P, som var lockoutad och inneboende, 
fick ingen hjälp trots att han inte kunnat betala sin hyra på två veckor. 99 Inte 
heller den ende ensamstående mannen med barn, en änkling vars 9-åriga dotter 
led av engelska sjukan och därför mot avgift vistades på barnhem, fick något 
bidrag. 100 De flesta ansökningarna från sammanboende makar utan barn avslogs 
också. Makarna P erhöll inget stöd trots att de båda var lockoutade, med 
motiveringen att de inte hade några barn att försörja. 101 Det räckte uppenbarligen 
inte med att de sökande genom lockout förlorat sin inkomst för att bedömas vara 
berättigade till hjälpen. 

Endast två ensamstående kvinnor ansökte om hjälp vid extrautdelningen. 
Den ena var en änka med fyra barn, varav två var oförsörjda och två strejkande. 
Hon erhöll ett mindre bidrag, trots att två styrelsemedlemmar ansåg att hon som 
änka inte var berättigad till stöd utan borde vända sig till fattigvården istället. 
Den andra var en ensamstående hustru med tre barn, varav ett oförsörjt. Mannen 
arbetade på annan ort och tycktes därför inte vara direkt drabbad av strejken, 
varför inte hustrun ansågs berättigad till stöd. 102 Den ensamstående hustrun hade 
ansökt om hjälp ur Nödhjälpsfonden tidigare, 103 men för den andra kvinnan var 
det första gången i egenskap av änka. Hennes man hade däremot vid ett flertal 
tidigare tillfällen ansökt om bidrag till familjen. 104 

Den sista ansökan, som utgör det oklara fallet, kom in för sent: 

Från No 1783 W [min förkortning] hade en ansökan inkommit om understöds
hjälp från föreningens nödhjälpsfond, enär han vore arbetslös till följd af strejken, 
som det upplystes att det ej förelåge några större behof och då det af föreningen 
bevilja~e ansl~et vore på när 1 kr. 75 öre som funnes kvar, slututdelat, afslogs 
ansökningen. 10 

Strejken satte således många i en prekär situation. Enligt Rowntrees livscykel
teori är barnen en belastning tills att de själva börjar arbeta. När barnen istället 
bidrar till försörjningen lyfts familjen över gränsen till existensminimum 
("primary poverty line"). 106 De familjer vars ekonomi under normala förhållan
den hade stabiliserats, föll nu tillbaka under gränsen för existensminimum. De 
lockoutade eller strejkande barnen blev återigen en belastning för familjeekono
min samtidigt som deras bidrag till familjens försörjning gick förlorad. 

99 Folkrörelsernas arkiv i Norrköping, Brödraföreningen i Norrköping, A:l2; 1909-1910; §4, 22/8-09, 
nummer 235. 

100 Folkrörelsernas arkiv i Norrköping, Brödraföreningen i Norrköping, A: 12; nummer 689. 
101 Folkrörelsernas arkiv i Norrköping, Brödraföreningen i Norrköping, A.12; nummer 1112. 
102 Folkrörelsernas arkiv i Norrköping, Brödraföreningen i Norrköping, A 12; nummer 4 71 samt 1069. 
103 Folkrörelsernas arkiv i Norrköping, Brödraföreningen i Norrköping, A:ll; 27/11-08, §9, nummer 

1069. 
104 Folkrörelsernas arkiv i Norrköping, Brödraföreningen i Norrköping, A:9; 11111-03, §2, A: 10; 9/ 11-

05, §2, 20/11-06, §2. Se medlem nummer 4 71. 
105 Folkrörelsernas arkiv i Norrköping, Brödraföreningen i Norrköping, A: l2; 3/9-09, §5. 
106 Se diagram 3, eller Rowntree, s. 137. 
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Av sammanlagt 128 sökande sökte 115, det vill säga nästan 90 %, för första 
gången hjälp ur nödhjälpsfonden. 107 Detta indikerar att strejken slog hårt även 
mot arbetarfamiljer som i normala förhållanden klarade sitt uppehälle. Arbetar
familjer levde med små marginaler och hade inte resurser sparade för att klara 
framtida kriser. Björn Horgby menar att förutom att det för sparande nödvändiga 
överskottet oftast saknades, låg det i arbetarkulturens natur en obenägenhet till 
sparande. Arbetarna föredrog att leva för da~en, eftersom den osäkra tillvaron 
ökade känslan av ovisshet inför framtiden. 1 8 Utan sparade tillgångar var det 
svårt att balansera tillvaron och parera de återkommande kriserna. 

Arbetarliv vid sekelskiftet - en osäker tillvaro 
Det förhållandevis ensidiga beroendet av textilindustrin medförde att Norrköping 
drabbades hårt ekonomiskt av de kraftiga konjunktursvängningar som präglade 
tiden 1900-1910. Den konjunkturkänsliga textilindustrin resulterade också i en 
sårbar arbetarklass. I takt med att systemet med självförsörjning försvann och 
ersattes av lönearbete, blev tillgången på arbete en förutsättning för arbetarnas 
överlevnad. Lågkonjunkturer med arbetslöshet medförde försörjningssvårigheter 
för arbetarklassen. Arbetarfamiljerna levde med små marginaler och de låga lö
nerna gav litet, eller inget, utrymme för sparande inför kommande kriser. 

Denna uppsats har behandlat arbetarnas utsatthet i Norrköping under perio
den 1900-1910, utifrån två utgångspunkter. Utsattheten i olika skeenden i livet 
har undersöl.1:s och jämf'örts med B Seebohm Rowntrees teori om den cykliska 
fattigdomen. Dessutom har konkreta försörjningssituationer studerats utifrån be
skrivningar över de familjer som ansökte om medel ur Brödraföreningen i Norr
köpings Nödhjälpsfond. 

Genom att skapa en gräns för existensminimum kunde Rowntree vid sekel
skiftet beräkna fattigdomens utbredning i det samtida York. Rowntree menade att 
arbetare var som mest utsatta under tre stadier i livet: barndomen, då de själva 
fick barn och under ålderdomen. Vidare fann Rowntree att den vanligaste orsa
ken till arbetarnas fattigdom var de låga lönerna. Min undersökning visar att de 
flesta som ansökte om stöd ur Nödhjälpsfonden var barnfamiljer och äldre. Den 
vanligaste omedelbara orsaken till familjernas krissituation var otillräcklig för
sörjning trots regelbundet arbete, vilket alltså stämmer väl överens med Rown
trees teori. Inkomstnivån för lönearbete var för låg för att försörja en familj . . 

Det kan därmed konstateras att man som barnfamilj var extra utsatt, men 
hade även antalet barn betydelse för graden av utsatthet? Rowntree hävdade att 
den näst vanligaste orsaken till fattigdom var att familjen hade fler än fyra barn. 
Mina resultat visar att de flesta av de sökande hade oförsörjda barn, vissa hade 
fler och andra färre än fyra Oavsett vilket barnantal man anser vara gränsen för 
vad som medförde fattigdom, kan man dra slutsatsen att familjer med många 
barn, precis som Rowntree hävdade, var en särskilt utsatt grupp. Situationen för
värrades ju fler barn man hade eftersom den ekonomiskt försvagade små
barnsårsperioden förlängdes i relation till antalet barn. Men varför begränsades 
då inte barnantalet? Ann-Sofie Ohlander menar att det var först vid sekelskiftet 

107 I alla fall under den undersökta perioden 1900-1910. 
108 Horgby, Surbullestan, s. 386f. 
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den verkliga familjeplaneringen slog igenom, och då framförallt i medelklassfa
miljer. 109 Det är således troligt att arbetarfamiljerna vid denna tid hade begränsad 
tillgång till preventivmedel. Ohlander menar också att känslan av maktlöshet 
gjorde planeringen meningslös. Dessutom ansågs många barn vara ett tecken på 
faderns manlighet, speciellt bland fattiga familjer. 11° Förutom detta innebar bar
nen en försäkran om att man som gammal skulle bli omhändertagen. Det finns 
flera exempel ur familjebeskrivningarna på att äldre sökande fick hjälp av sina 
barn. De flesta familjer levde dock med små marginaler, vilket förmodligen 
gjorde det svårt att försörja sina gamla föräldrar. 

I de barnrika familjerna med sammanboende makar är konflikten mellan pro
duktion och reproduktion tydlig. Gifta kvinnor bidrog på flera sätt till familjens 
försörjning genom att bland annat "gå på hjälp i hemmen", städa, stryka och 
tvätta. Utan ett socialt skyddsnät var dock kvinnornas arbetsmöjligheter begrän
sade av omsorgsansvaret för barnen. Lönenivån för mannens arbete hade därför 
avgörande betydelse för familjens försörjning. Situationen gjorde kvinnorna del
vis beroende av männen som familjeförsörjare. Michael Anderson menar att 
samtidigt som familjen fortsatte att fungera som ekonomisk enhet grundlades en 
individualistisk syn på inkomsten under industrialiseringen. Eftersom lönen beta
lades ut individuellt, fanns risken att lönen stannade i den lönearbetandes ficka, 
istället för att gå till familjens gemensamma försörjning. 111 

Förhållandena för de ensamstående kvinnorna med barn var ännu svårare. 
Eftersom de saknade mannens lön tvingades de lösa konflikten mellan produk
tion och reproduktion för att överhuvudtaget la någon inkomst. De "gick på hjälp 
i hemmen'', sålde varor på torget, tvättade och hade matbespisning. Dessutom 
visar resultaten att de ensamstående kvinnorna hade inneboende i större utsträck
ning än de sammanboende makarna och de ensamstående männen. Detta tolkar 
jag som de ensamstående kvinnornas strategi att dels reducera hyreskostnaden, 
dels la hjälp med tillsynen av barnen. De ensamstående kvinnorna var väl repre
senterade bland de sökande, vilket i sig talar för att de var en särskilt utsatt grupp. 

Det faktum att de flesta sökande återkommer år efter år tyder på att hjälpen 
endast gav tillfällig lindring. Ofta var man också beroende av stöd från stadens 
fattigvård. Gruppen ensamstående kvinnor hade den största andelen fattigvårds
understödstagare, vilket förstärker bilden av att dessa var särskilt utsatta. 

Att familjen betraktades som en ekonomisk enhet, där barnen hade en själv
klar roll i familjeförsörjningen, framgår tydligt av beskrivningarna. Alla familje
medlemmars förtjänster, tillsammans med övriga inkomster, redovisades i famil
jeskildringarna. I ett fall avslås ansökningen med motiveringen att en trettonårig 
flicka i familjen genom arbete borde kunna bidra mer till försörjningen. Före
ningens värderingar kontrasterar mot andra i samhället samtidigt gällande upp
fattningar om barns behov och rättigheter. Barnavårdsnämnden i Norrköping, till 
exempel, ansåg att barn och arbete inte hörde ihop. Arbete gav pengar, vilka 
gjorde barn självständiga och kunde uppmuntra till ett osedligt leverne. För de 
lågavlönade arbetarna var dock barnens inkomst ofta oumbärlig för försörj-

109 Ohlander, Kvinnor, barn och arbete i Sverige 1850-1993, s. 23-27. 
110 Ohlander, Kvinnor, barn och arbete i Sverige 1850-1993, s. 23-27. 
111 Anderson,Approaches to the History ofthe Western Family 1500-1914, s. 82f. 
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ningen. Låg lön var ett grundläggande problem. Otillräcklig försörjning trots ar
bete var, som tidigare nämnts, den vanligaste omedelbara orsaken till de nöd
hjälpssökande familjernas krissituation. 

Vid storstrejken år 1909 skedde en extra utdelning ur Nödhjälpsfonden. Vid 
detta ansökningstillfälle sökte 115 av de sammanlagt 128 sökande, för första 
gången. Huvudsakligen var de nytillkomna barnfamiljer, där fadern och/eller bar
nen var strejkande eller lockoutade. Detta visar att strejken slog hårt mot familjer 
som annars, med sammanslagna arbetsinkomster, klarade sitt uppehälle. 

Rowntree påpekade att förutsättningarna för hans berälaringar var att arbetar
nas inkomster endast användes till det livsnödvändigaste. Arbetarna kunde där
med aldrig åka tåg, köpa tidningen, skicka brev, gå med i en förening eller spen
dera pengar på något som inte var absolut nödvändigt. Rowntree var medveten 
om att detta var orimligt och påpekade att varje utgift utöver de som han beräknat 
som nödvändiga, måste betyda att man drog in på maten, vilket i sin tur äventy
rade hälsan.112 Min uppsats utgår från beskrivningar av familjer som befinner sig 
i en något bättre situation. Som medlemmar i föreningen, hade de uppenbarligen 
möjlighet att betala de obligatoriska avgifterna. Resultaten visar dock att även 
denna, mer etablerade arbetarklass, levde med små marginaler och hade en svår 
försörjningssituation. Detta innebär i förlängningen att de flesta arbetare i prakti
ken levde på gränsen till fattigdom. 

Jämförande diskussion om synen på barnarbete i tredje världen och tankar kring 
fortsatt forskning 
Resultaten från denna undersökning visar att ett grundläggande problem var de 
låga lönerna för okvalificerad arbetskraft. Inkomsten från lönearbete räckte inte 
till för att försörja ens en måttligt stor familj. I denna situation blev barnens bi
drag till den gemensamma försörjningen oumbärliga för många familjer. Under 
1880-talet var det bland annat inom arbetareföreningar som man fann motstån
dare till förslaget om lagstadgade begränsningar för barnarbete. Barnens inkoms
ter var helt enkelt viktiga bidrag till familjens försörjning. 

I dagens debatt om barnarbete i tredje världen hörs liknande argument. Be
gränsningar av barnarbetet medför en försämrad situation för barnarbetarnas fa
miljer. Men börjar man inte i fel ände? Ett av de grundläggande problemen i 
tredje världen idag är detsamma som i Sverige vid sekelskiftet, den låga lönen. 
Om arbetare istället erhöll löner som innebar en stabil grund för familjeförsörj
ning, skulle deras barn kunna ägna tiden åt skolgång istället för att arbeta. I da
gens Sverige är detta en självklarhet, men det var det inte vid sekelskiftet. Trots 
att det för enskilda familjer innebar en försämrad ekonomi är det ingen som i ef
terhand ifrågasätter beslutet att begränsa barnarbetet. Forskningen har visat att 
begränsningarna lagstiftades vid en tid då barn inte längre var lönsamma i pro
duktionen. Tvingas man i tredje världen vänta med att begränsa barnarbetet tills 
den dag då barn inte längre innebär en ekonomisk vinst? 

Kvinnor tog ett stort samhällsansvar utan att åtnjuta rättigheter i motsvarande 
utsträckning och var uppenbarligen en utsatt grupp i samhället, särskilt om de var 

112 Rowntree, s. 133ff. 
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ensamstående. En intressant utgångspunkt för fortsatt forskning skulle vara att 
djupare studera och skillnaderna i utsatthet mellan män och kvinnor. Hur kan 
skillnaderna förklaras? Vilka strategier valde kvinnor för att bemästra den svåra 
försörjningssituationen? 
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