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Enskiftets vägar

Av Mattias Qviström
Landskapsarkitekt, doktorand vid Institutionen för Landskapsplanering, Alnarp, SLU. (mattias.qvistrom@lpal.slu.se)

Med skiftesreformerna under 1700- och 1800-talen förändrades stora delar av det
skånska landskapet. Ett flertal forskare har studerat skiftesreformemas effekter (se exv.
Dahl 1942, Pred 1986, Gadd 2000), men trots det har mycket litet skrivits om skiftes-
reformernas inverkan på vägnätet1. Schablonbilden av den spikraka skiftesvägen, pla¬
cerad i en ägogräns och kantad av en pilevall, vilar knappast på väghistorisk forskning.
Frågan är om denna bild av det skånska landskapet inte snarare vilar på analyser av
1910-talets ekonomiska karta, utifrån ett antagande om att det inte hände så mycket
med vägnätet under 1800-talet och att de stora förändringarna skedde i samband med
skiftet. Detta är en alltför grov förenkling.

Den frånvarande forskningen är svår att förklara, med tanke på att Lantmäteriets
handlingar bjuder på en omfattande och detaljerad information om skifteslandskapet
och dess vägnät2. Jag skall därför i denna uppsats utifrån landskapsforskarens per¬
spektiv peka på vad Lantmäteriets skifteshandlingar har att säga om enskiftet och dess
vägar. Studien är koncentrerad till några byar i Malmös omland (se bild 1) och är inte
på något sätt fullständig, men kan förhoppningsvis bidra till ett ökat intresse för gräns¬
landet mellan landskapsforskning och historisk vägforskning och för användandet av
skifteshandlingar i detta sammanhang.

Landskapet och vägen
Innan vi ger oss ut i det skånska landskapet fenomen behöver inte tas upp här (se Cos-
skall något sägas om landskapsforskningen grove 1984, Jones 1991, Olwig 1996, Mels
och dess styrka i samband med en historisk 2000). Det räcker med att konstatera att det
vägstudie. De senaste årens omfattande finns en kluvenhet i begreppet land-skap som

forskning om landskapet som begrepp och
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Bild 1. Generalstabskartan från 1855 (med senare tillägg, bl.a. järnvägarna) mellan Lund och Malmö. Studerade byar:
Alberta, Arlöv, Djurslöv, Grevie, Görslövs kyrkoby, Hjärup, Kabbarp, Lilla Uppåkra, Nordanå, Mossheddinge,
Nevishög, Staffanstorp, Stora Mölleberga, Tottarp och Önsvala. © Lantmäteriverket 1998. Ur Generalstabskartan
1855, DNR 507 -98-4720.

1

mailto:mattias.qvistrom@lpal.slu.se


samtidigt är landskapsforskningens styrka.
Den ena delen (land) står för något territori¬
ellt, fysiskt, den andra delen (skapa) står för
det mänskliga subjektets handlingar och upp¬
fattning av det förra. Kenneth Olwig (1996)
menar att landskapet inte behöver definieras
som antingen ett territorium eller en land¬
skapsbild - det landskap som han skildrar
innefattar både en materiell, territoriell ka¬
raktär och samtidigt samhälleliga värder¬
ingar och synsätt. Eric Hirsch (1995, s. 3) ger
en enligt min mening god beskrivning av
denna landskapets dubbelhet då han skildrar
det med hjälp av begreppsparet förgrund och
bakgrund:

There is a relationship here between an ordinary,
workaday life and an ideal, imagined existence,
vaguely connected to, but still separate from, that of
the everyday. We can consider the first as “fore¬
ground” in order to suggest the concrete actuality of
everyday social life (“the way we now are”). The
second we can consider as “background”, in order to
suggest the perceived potentiality thrown into relief
by our foreground existence (“the way we might
be”). Defined in this way, then, “landscape”, entails
a relationship between the “foreground” and “back¬
ground” of social life.3

betydelse för godsägarens sätt att se på sin
mark. Frågan är vilken roll vägarna och den
förändrade tillgängligheten kan ha spelat då
detta nya sätt att förhålla sig till landskapet
växte fram. Yi-Fu Tuan ( 1977) gör klart att
det inte går att förhålla sig till tid, rum och
plats utan ett fysiskt förhållningssätt; sättet
att beröra, sättet att röra sig på, den fysiska
räckvidden, hur vi färdas, med vilken fart etc.
har en avgörande betydelse för hur vi uppfat¬
tar platser och landskap. Vidare hävdar
Orvar Löfgren (2000, s. 38) att:

Varje ny rörelseteknologi omdefinierar de tidigare.
Fotvandringen blev en romantisk upplevelse med
jämvägsresandets utveckling, medan tågresandet
idag kan ges en nostalgisk innebörd. ... Reformer
ersätter inte varandra -de blandas, samexisterar och
hämtar sin karaktär just genom profileringen mot
andra former, Nittonhundratalets människa väljer
mellan bilen, tågel, cykeln, vandrarskoma, hästryg¬
gen eller flygfåtöljen - inte bara som olika trans¬
portmedel utan även som olika upplevelser. ... Ökad
hastighet omdefinierar föreställningar om nåbarhet
och närhet, men skapar även nya former för distans
till det näraliggande.

Det finns ingen anledning att betrakta endast
nya transportmedel och nya sysselsättningar
som rörelseteknologi - även förändringar i
vägnätet, i hur vägen formar vår rörelse och i
de symboler vi möter längs med vägen är en
del av denna teknologi. Ett exempel på detta
ger John B. Jackson i sin skildring av »The
Grid»4. Denna landreform gav upphov till
schackbrädsrutigt landskap med spikraka
vägar, vilket Jackson kallar ett »Newtonskt
landskap». Newtons vid denna tid inflytelse¬
rika synsätt på tid, rum och enskilda objekt
materialiseras här i de välordnade, förutsäg¬
bara, »mekaniska» rörelsemönster som det
nya vägnätet erbjöd (Jackson 1979).

I kommande kapitel försöker jag att
skildra vägen inte bara som en rent fysisk
företeelse, en livsnödvändig länk för trans¬
porter, utan samtidigt som en viktig del i det
vardagliga förhållningssätt som formar land-

Skiftesreformema är ett bra exempel på hur
ett nytt sätt att se på ägande, tid och rum satte
sina tydliga spår i formandet av landskapet.
Med hjälp av lantmätarens »objektiva» sätt
att se på landskapet formades ett nytt land¬
skap. Kartläggandet synliggjorde en ny
rumslig ordning: de gränser som förut fast¬
lagts av mannaminnet och sedvanan kom nu
att formas i enlighet med geometriska prin¬
ciper, och gränsernas legitimitet kom att av¬
göras med hänvisningar till Lantmäteriets
dokument (Cosgrove 1984, Olwig 1996).
Men ett skifte i sättet att se på markägande
utifrån ett abstrakt synsätt på tid och rum krä¬
ver givetvis högst påtagliga fysiska uttryck
för att accepteras och integreras i de vardag¬
liga aktiviteterna. Kartor användes knappast
av bönderna vid denna tid, möjligen hade de
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Dahl (1942, s. 109) anger ett par sådana
kungsbeten och beskriver ett av dem lite
närmare:

skapet. Detta perspektiv är intressant, då
vägar är till för att upprätthålla rumsliga rela¬
tioner mellan olika aktiviteter och därmed
både via sin morfologi och sin symbolik blir
en central del i gestaltandet/upprätthållandet
av ett visst landskap. Enskiftet är ett tacksamt
studieobjekt, då det medförde en dramatisk
omvandling av landskapet utifrån någor¬
lunda tydliga bakomliggande visioner. Men
för att förstå enskiftets inverkan på vägarna
krävs en skildring av deras tidigare karaktär
och det landskap som de var en del av.5 Där¬
för kommer här först en inledande historisk
tillbakablick.

Från Lunds stad till Höjebro till Genarps kyrka gick
en flera tiotal meter bred jordremsa, som uppenbar¬
ligen tillkommit i samband med en tilltänkt eller
verkligen anlagd väg. På somliga ställen var denna
remsa omkring 1700 intagen till åker men i allmän¬
het icke. Den löpte till största delen längs bygränser
... Lantmäterikartorna från 1700-talets början upp¬
giva, atl Kungsbetet var en gammal landsväg. Dess
raka förlopp ... och dess tydliga undvikande av by-
tomtema visa otvetydigt, att det är resultatet av en
medveten och planmässig anläggning.

Av det kungsbete som Dahl skildrar fanns
det ännu 1805 en över fem kilometer lång
remsa kvar, kallad Kongs betet, i gränsen
mellan ett flertal byar (bild 2). Kungsbetet
fungerade dock inte som väg vid denna tid
och »dödförklarades» officiellt då det skifta¬
des detta år. På enskifteskartan för Moss-
heddinge by (från 1805) finns ett stycke
mark som inte berörts av skiftet: denna
sträcka är en del av det kungsbete som be¬
skrivits ovan. Kartan över Mossheddinge
visar även hur betesmarken på flera ställen
sammanfaller med eller övergår i en väg och

Historisk tillbakablick
»Att resa kallades i Skåne ännu 1570-80
att draga heden» enligt Mårten Sjöbeck
(1973, s. 9). Resor företogs »sedan forn¬
tiden» på de allmänningar som ansågs till¬
höra kungen. Främlingen skulle hålla sig
borta från byarnas vångar och deras grödor.
Stråken av kungliga allmänningar placerades
därför på de torra höjderna, då vångama låg i
de fuktigare slänterna (Sjöbeck 1973). Sven
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Bild 2. Det markerade området är en del av det ovan omtalade kungsbetet, som 1805 skiftades mellan Staffanstorps,
Nevitshögs och Grevie byar, delen i Mossheddinge undantaget. Torreberga hade redan tidigare inkorporerat sin
beskärda del, precis som många andra herrgårdar enligt Dahl (1942). © Lantmäteriverket 1998. Ur Ekonomiska
kartan från 1913 DNR 507-98-4720.
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Landsvägen tycktes hava försvunnit. Man kan allde¬
les säga, att här är ingen, om icke den bredaste fåran
eller vagnsspåret skall kallas väg. . .. farten är här,
som Du kan föreställa Dig, särdeles ledsam. Man
erfar en jämn störning mellan dessa fåror, man ser ej
annat än ett tomt land, man känner ej annat än oupp¬
hörligt framstrykande vindar, man hör ej annat än
deras susning eller flyktiga fåglars rop, och torv-
lukten och stinkande sjöluft öka obehagligheten av
denna fart. Sällan ses någon stuga med några glesa
pilar. Intet hopp ges om skugga, intet om lugn. Gär-
desgårdama äro av bara sjötång, högtals på varandra
lagd; husen av korsvirke med illa sammanhängande
murbruk. Allt förenar sig att vara fult.

att en smal remsa betesmark i samband med
enskiftet omvandlades till byns gemen¬
samma väg.

Skånelagen, som gällde under hela medel¬
tiden i Skåne, Halland och Blekinge, ger en
bild av det medeltida vägnät som åtminstone
delvis levde kvar vid 1700-talets slut. Vid
sidan om förbud att bygga, plöja eller på
annat sätt spän-a eller förstöra vägen, fram¬
träder i Skånelagen ett tredelat vägnät med
en tydlig hierarki; byvägar, sockenvägar och
häradsvägar. Vägen till kyrkan var inget som
den enskilda byn rådde över, lika litet som
den rådde över häradsvägen (Holmbäck &
Wessen 1943, s. 37). I Danmark fanns vid
denna tid även Kungsvägar, inhägnade vägar
som endast kungens män hade tillträde till,
men någon sådan uppfördes aldrig i Skåne
(Enghoff 1938). Uppdelningen mellan by
socken- och häradsvägar framgår fortfarande
någorlunda tydligt på skifteskartoma från
1700- och 1800-talen. Häradsvägen (ofta
med en vagare benämning kallad landsväg)
går i de allra flesta fall förbi byn och är lätt att
urskilja.6 Värt att påpeka är landskapets av¬
spegling i landskapslagen, där röjandet av
väg inte kommenteras, men väl spärrandet av
befintliga vägar liksom tvister om var vägen
egentligen gick (jämför citatet av Sjöbeck
ovan).

I 1734 års lag, som gällde under skiftes-
reformernas tid, återfinns flera angivelser om
vägarnas bredd. Landsvägen skulle vara 10
alnar bred, medan väg till kyrka, ting och
kvarn endast behövde vara 6 alnar. Diken
skulle anläggas på båda sidor om vägen
(därav de 12 alnar breda vägar som omtalas
nedan). Ett undantag införs redan 1739, då
kraven sänktes för t.ex. by- och sockenvägar.
Vad dessa alnar egentligen mätte upp åter¬
ges dock bäst med hjälp av samtida rese¬
skildringar, som till exempel Linnerhielms
skildring (i Schiller 1932, s. 91) av slätten
väster om Lund år 1803:

Det är en överutnyttjad och vindpinad slätt
som skildras, formad av bristen på gödsel
och bete samt av en omfattande brist på ved
och virke. Denna virkesbrist kom även att på¬
verka vägarna; enligt Linné kunde bönderna
inte gräva de diken de behövde då detta
krävde broar, vilket i sin tur krävde virke som
fick hämtas åtskilliga mil ifrån byn, ett virke
som med all sannolikhet skulle bli stulet (von
Sydow 1975).

Vägskildringama från den skånska slätten
vid 1700-talets slut varierar ganska mycket
sinsemellan - här kan både väderlek, årstid
liksom underlagets varierande lerighet eller
sandighet spela in. Dels skildras vägarna i
enlighet med Linnerhielms citat ovan (se
t.ex. Ehrenswärd 1795 eller Hiipler i Schiller
1934), dels skildras vägarna som djupa ler-
diken med upphöjda kanter där de gående
kunde ta sig fram. Dessa diken »lagades» i
värsta fall med torvor och jord, vilket givet¬
vis gjorde lervällingen än mer besvärlig
(Enghoff 1938, s. 179, jämför Carlegrim
1996). Av skifteskartoma framgår att grindar
har funnits vid landsvägen vid de allra flesta
bygränser. Diken och trädplanteringar tycks
ej ha förekommit längs dessa vägar. Viss in¬
formation om vägamas relativa standard ges
i beskrivningen till Rekognoceringskartan
(1812-1820), där det noga skiljs mellan
landsvägar och sockenvägar i uttalanden som
»Landsvägen, som passerar Tygelsjö och

"i

4



som ej på länge sett Skåne. Del är också roligt att se
alla dessa boningar med planterade träd omkring,
vilket skall göra trakten til) en trädgård om några år.
då plantagerna fått växa upp. - Malmötrakten är
också den vackraste av alla enskiftade slätter; också
sätter skåningen ett högt värde därpå och finner den
största skönhet däri; hans sädesfält äro vackrare i
hans ögon än den skönaste skog. Pilar är det träde-
slag, som man ser mest planterat; den växer också
fort, tjänar som häck på jordvallar och gör en gärds¬
gård, som är bra vackrare än våra trädgärdsgårdar ...

Klagstoip är till godheten lik en vanlig
sockenväg och blir lätt fördärvad vid regn»
(citerat i Enghoff 1938, s. 152). Vägnätets tre
hierarkier finns alltså kvar vid denna tid.

Frågan är om inte de olika vägarna skilde
sig ifråga om tillgänglighet även i ett annat
avseende. Främlingen skulle nog hålla sig till
landsvägen, medan byvägen var just byns
väg och ingen annans. Allén upp till herrgår¬
den är det tydligaste exemplet på att vägen
var en meningsbärare. Detta förhållande var
än mer framträdande under medeltiden, om
man får tro landskapslagarnas sätt att hantera
olika vägar och det sätt på vilket kyrko-
vägama inordnades i den medeltida kosmo¬
login.7 Kanske är till och med den enhetliga
benämningen »vägar» missledande i en me¬
deltida studie? Till viss del lever denna
mångfald kvar under 1700-talet. Bygatan var
en »särskild antropogeografisk företeelse»
för att låna Dahls formulering - denna plats
hade sin särskilda roll i bysamhället. Lands¬
vägen skildras av Ehrensvärd (1795) som
»bondfolkets Galleri», där man aldrig såg illa
klätt folk. Adelns alléer har redan nämnts och
deras budskap förstärktes med hjälp av
»onyttiga» eller »ädla» träd, som sällan före¬
kom ute i byarna.

Byarna mellan Dalby och Malmö hade skif¬
tats några år tidigare, och Cronstedt kan
knappast ha mötts av mycket mer än nya
gränsmarkeringar i form av nyplanterade
pilévallar, skövlade byplatser8 och en febril
byggnadsverksamhet. Böndernas åsikter har
formulerats bakom skrivbordet på Skaber-
sjö slott samma kväll. Skildringen skall nog
ses lika mycket som en vision om morgonda¬
gens landskap, en hyllning till enskiftesrefor-
men, som en skildring av de förbipasserade
byarna. Å andra sidan är det kanske den
kombinationen och det perspektivet som är
lämpligast om vi vill förstå det landskap som
här håller på att ta form?

Genomförandet av skiftet
Sveriges första enskifte9 utfördes av Rutger
Macklean, då byarna under Svaneholms gods
splittrades år 1785. På Mackleans skiftesplan
gavs vägnätet och dess utformning en central
roll. Skifteskartan visar på linjalraka vägar
med alléer längs med landsvägen och andra
allmänna vägar, medan de enskilda vägarna
till de enskilda gårdarna kantas av en trädrad.
Det är ett omfattande nätverk av vägar och
alléer som skisseras, där det stora flertalet
ägogränser har placerats längs med en väg.
Prästgården ligger i en axel upp till Svane-
holms gods med en spikrak väg/allé, medan
kyrktornet har placerats vid en likadan väg ut
mot Näsbyholms sjön. Med vägarnas och
alléernas hjälp visualiserade Mackelan tyd¬
ligt sina domäner och sin makt.

Enskiftets landskap
Vackra visioner
Ett par år efter det att Linnerhielm hade
skildrat den fula slätten formas ett nytt
landskap. Enskiftet drar fram över byarna i
Malmös omland. Ulla Cronstedt (i Schiller
1934, s. 120) låter oss ana enskiftets land¬
skap vid en hastig genomresa i augusti 1817:

Ifrån Dalby till Malmö 2 mil var vacker väg. Lund
synes länge och båda tornen på domkyrkan, som
med en viss stolthet av slätlbonden kallas Lunna
tom, syns tydligt. Denna trakten, som är slätten, är i
synnerhet vacker genom enskiften, som äro överallt,
och nu gör landet oigenkännligt för den resande.
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Wetterstedt påminner nu far andra gången
om att detta inte är korrekt, och passar samti¬
digt på att påminna om att alla jordägare
måste kallas till »enskifts-conferences», att
jordägarna måste få möjlighet att se lantmä¬
tarens inventeringsresultat, och att de slutli¬
gen måste få kontrollera att lantmätaren teck¬
nar ägogränsema enligt vad som har avtalats.

Kanske är detta ett uttryck för stressade
lantmätare, men samtidigt är det svårt att
komma ifrån att lantmätaren och bönderna
nog hade olika sätt att se på landskapet. Lant¬
mätaren såg byn via sin inventering och in¬
mätning, försökte åstadkomma kvadratiska
ägor i enlighet med enskiftesförordningen,
kanske med Mackleans eller något liknande
skifte som ideal. Vissa enskiften är därför
rimligtvis starkare influerade av lantmäta¬
rens ideal, andra har i större utsträckning på¬
verkats av bönderna i byn, åter andra är helt
formade av godsägarens visioner.

Enskiftet kom att spridas till andra gods i
Skåne, och med Eric af Wetterstedt till
Stockholm där en Kunglig förordning om
enskifte i Skåne antogs den 31 mars 1803. En
inblick i enskiftets genomförande kan vi få
tack vare förste lantmätare Jean Åkerblom
och Arlövs enskifte år 1815. Åkerblom efter¬
strävade en omdaning av vägnätet, anpassat
till de nya ägogränsema. Jag citerar här från
skiftesprotokollets näst sista stycke:

Så widt en hastig beräkning af hwars och ens ägo-
belopp på Chartan kunnat medgifwa och til någon
del af trädesjordens brukning kunde wara nödigt,
blefwo gränselinieme på marken provisioneilt
utwiste, hwarwid igenting ytterligare war al an¬
märka; men där efter anmärkte jordägame i afseende
på 5§ af öfverläggningsprotocollet för den 17 den¬
nes om nödige wägar öfver Byens odalägor, att de
icke då fästat tilräcklig upmärksamhet på, hvilka
wägar som blefwo bestämde, och fort efteråt erhind-
rat sig, att gamla farwägen ifrån Nordanå igenom
Arlöfs By åt Segemölla wore utesluten, men borde,
såsom oumbärlig både för denne och andra Byar,
äfven hädanefter bibehållas.

Efter att ha studerat grannbyarnas skiftes¬
akter lite närmare godkände Åkerblom denna
revidering. Markeringar på kartan och mar¬
keringar i falt har utförts sida vid sida vid
flera tillfällen: i Staffanstorps enskiftesakt
framgår att de nya ägorna

uti Alla vederbörandes närvaro på Marken Utsta¬
kade, samt hvar och ens Enskiftes Lott med Stenar
vid ändepunkteme och fasta Pålar Linierne längs
igenom försedde.

Några år senare kom Jean Åkerblom att lösa
en segdragen tvist i Mossheddinge, där en ti¬
digare upprättad enskifteskarta »rättades» i
fält i samspråk med bönderna.

Men alla lantmätare tycks inte ha varit lika
måna om böndernas åsikter. T ett »cirkulaire»
till lantmätarna skriver Överdirektör Eric af
Wetterstedt ( 1806) att

en och annan Landtmätare, innan en sådan öfver-
läggning [med jordägarna] föregått, å Chartan ut¬
arbetat determinerande och efter hvart och ett
Hemmans ägorymd afpassade Enskifts-plancr...

Hanteringen av vägnätet
Följde då Mackelans sätt att hantera vägarna
med ut i de skånska byarnas enskiften? I den
kungliga förordningen där reglerna för en¬
skifte i Skåne fastslås, finns en tydligt uttalad
ambition att förbättra logisliken inom går¬
den: de enskilda ägorna skulle helst vara
kvadratiska eller åtminstone rektangulära
och i så fall inte mer än dubbelt så långa som
breda (Kungl. förordning 1803). Närmare än
så kommer vi inte några anvisningar om
vägnätets utformande, åtminstone inte från
kungligt håll. Tre snarlika svar på frågan om
vägarnas hantering ges däremot nedan, häm¬
tade från de kortfattade kommentarerna om
vägarnas öden som återfinns i tre byars en-
skifteshandlingar:

Wägame till ... [samtliga omgivande byarj ... bi¬
behållas på sine nu warande ställen, utom Djurslövs
wägen, hwilken kommer att läggas i rät linea från
Byegrinden till huset vid grinden på Djurslövs
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gärdesgård. Alla erfoderliga wägar till Enskiftena
utläggas äfwenledes [!} till 12 alnars bredd

(Enskiftesakt fór Önsvala, är 1817-1818).

band med de tre ovan nämnda byarna. Inga
nya vägar i skiftesgränsema har hittills be¬
hövts i Mölleberga, och skiftets effekt på
vägnätet har varit minimal. Effekten på de
övriga studerade byarna varierar: de flesta
har påverkats mycket lite i samband med
enskiftet, ett par har fått ett antal komplette¬
rande nya (raka) vägar. Vissa nya tillfarts¬
vägar har anlagts till de utflyttade gårdarna.

I några enskiften kan dock tydliga paral¬
leller till Mackleans skifte iakttas. Flera av
byarna i Esarps socken är goda exempel. I
Albertas enskifteshandling står det att

Utom de redan här befintelige allmanne vägar,
hvilka likväl jemkas efter planene så mycket görligt
är, komma nye vägar till 12 alnars bredd att läggas
emellan planene.

Likheterna mellan Esarps skiftesplan och
den som Macklean lät upprätta är slående. Är
det bara en tillfällighet att Esarps säteri ligger
mitt i socknen, intill sockenkyrkan, och
att godsen Toppeladugård, Bjömstorp och
Häckeberga med tillhörande byar gränsar till
Esarps socken? De intill liggande godsens
byar har (enligt 1913 års ekonomiska karta)
skiftats på ett liknande sätt. Mellan dessa
gods leder vid denna tid ståtliga alléer längs
de spikraka vägarna. Än mer påtaglig blir
denna manifestering via vägen i de plattgår¬
dar som anläggs vid denna tid, t.ex. Araslövs
farmer utanför Kristianstad eller Skarhult
norr om Lund. En närmare studie i godsarki¬
ven behövs för att ge svar på i vilken mån
godsens skiften följde i Mackleans fotspår.

De nu å Cbartan synlige vägar bibehållas, men
läggas mellan Enskiften am beqvämligheten så
medgifver; Emedlertid skola de mellan Enskiften
anläggande vägar innehålla 12 alnar vidd, med
gropar inberäknade

(Enskiftesakt för Hjänip, år 1811).

alla gamla vägar å Byens ägor bibehålles, utom
vägen som löper till Slefvere, för övrigt läggas nye
vägar emellan Enskifteten var de finnes nödigt. Alle
vägar böra hafva 12 alnars bredd...

(Enskiftesakt för Stora Mölleberga, år 181 1).

Det är inte samma lantmätare i dessa byar
och snarlika skildringar uppträder i de övriga
studerade byamas skifteshandlingar. De ge¬
mensamma dragen är vägens 12 alnar inklu¬
sive diken, att vägarna skall läggas i oskifto,
och att om det passar bör nya vägar ligga i
ägogränsema. Om vi bortser från den sista
kommentaren så är det 1734 års lag som
sipprar ut i landskapet. Lägg märke till att
även de äldre vägarna i Önsvala förväntas ha
12 alnars bredd. I och med att detta påpekas
kommer de 12 alnarna i Önsvala att överleva
1734 års lag tack vare skifteshandlingama
och påverka vägplaneringen ännu åtminstone
ett par decennier in på 1900-talet.10 Mycket
sällan nämns andra vägbredder än 12 alnar.
Landsvägen Malmö-Lund är ett undantag
(20 alnar), liksom Önsvalas väg till fattig¬
huset (6 alnar). Vissa lantmätare nöjer sig
med att rita ut de nya vägarna (i oskifto) i
stället för att ange några mått, och det är i
dessa byar som de raka vägarna i ägo¬
gränsema återfinns. I det senare fallet tycks
vägarna bli anlagda i samband med skiftet,
samtidigt som ett vägområde med en högst
varierande och oregelbunden bredd skapas. I
det förra fallet anläggs inte nödvändigtvis
någon väg på länge -men anvisningarna om
de 12 alnarna lever kvar.

Några större ambitioner om raka vägar i
skiftesgränsema tycks inte ha funnits i sam-

Vägarnafår ny karaktär
Den viktigaste förändringen ligger dock inte
i vägamas förändrade lägen eller i att dessa
rätas. Vägar får i och med skiftet en ny »ka¬
raktär». Tidigare hade allmänningar och
stråk av betesmarker funnits längs med
vägen, och kanske borde de tidigare vägarna
snarare skildras som mellanrum mellan eller
inom vångarna än som vägar i dagens me-
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and commons, belween settled and unsettled land
was no more. The daily encountered sights and
smells of the landscape had to be given a new, and
less shared meaning.11

Det är inte minst med hjälp av vägarna och
den nyskapade tillgängligheten (såväl be¬
träffande fysiska avstånd som upplevda
barriärer) som det nya landskapet, de nya
sambanden och de nya föreställningarna om
rum och avstånd nöts in.

ning. Mossheddinge har tidigare nämnts som
ett exempel där gränsen mellan betesmark
och väg tycks ha varit mycket diffus. Med
skiftet omvandlas vägarna så småningom till
»artefakter», självständiga och tydligt av¬
gränsade element (både fysiskt och legalt) i
landskapet. Jag menar att de avgörande för¬
ändringarna med enskiftet ligger dels i det
enskilda och avgränsade ägandet (eller bru¬
kandet), dels i att traditionen, mannaminnet,
som bas för ägande och hävd till stora delar
ersätts av kartan och kontraktet (jämför
Olwig 1996). Samtidigt blir vägarna mer
homogena tack vare det stora genomslag som
1 734 års lagstiftning fick.

Kungsbetet har tidigare lyfts fram för att
visa på en annan effekt av enskiftet. Det
är inte nödvändigtvis de senast tillkomna
strukturerna i landskapet som påverkas av
den nya reformen — ett rimligare antagande är
att det är äldre strukturer och företeelser
(t.ex. kungsbetet) som redan för en tynande
tillvaro som får sin dödsdom. Samtidigt drar
enskiftets effekter ut på tiden -det medeltida
vägnätet omformades efterhand i enlighet
med enskiftet.

Enskiftet innebar en dramatisk omstöp¬
ning av bebyggelsestrukturen och odlings-
förhåilandena, vilket i sin tur innebar att
vägarna fick en ny roll. I och med att går¬
darna flyttades ut från byn tilltog så väl det
fysiska som det mentala avståndet till grann¬
gårdarna (Pred 1986, s. 148). Det nya land¬
skapets bortsopande av ett äldre samhälle
och dess »kosmologi» har skildrats av Allan
Pred:

Avslutning
Studien ovan är begränsad i omfattning och
saknar dessutom de kompletterande kart-
analyser av enskifteslandskapets vägnät som
skulle göra den riktigt intressant. Det kräver
dock mer tid än vad jag har haft till för¬
fogande, och min målsättning har endast
varit att peka på fruktbarheten i en sådan
analys där historiska vägstudier och dagens
landskapsforskning med fördel kan kombi¬
neras. Sådana analyser behövs, bland annat
för att ge en mer nyanserad bild av skiftes-
vägama och deras tillkomst.

Jag har försökt att konkretisera mötet mel¬
lan det Eric Hirsch kallar för bakgrund och
förgrund i stolpar och stenar längs de nya
ägogränsema, i lantmätarnas konferenser
med markägarna osv. Om skifteshandling-
ama erbjuder outnyttjade detaljer om väg¬
nätet och dess omvandling, så erbjuder
landskapsforskningen en mmslig »helhet» i
vilken detaljerna kan bli meningsfulla för att
förstå dåtidens samhälle. Nya samband kan
belysas om de rumsliga detaljerna lyfts fram
och ställs mot samtida föreställningar om
rum och makt. Här har skifteshandlingama
mycket att tillföra, inte minst när det gäller
att nyansera väghistoriens rumsliga dimen¬
sion. Skiftesaktema erbjuder en spännande
kombination av geografisk detaljrikedom
och en skildring av aktörernas resonemang
som är svår att finna på annat håll.

The connection between specific landmarks and
myths or memorable episodes often was dissolved
... The landscape became heterogenous, spatially
structureless and temporally historyless, without
spatial accents and without connection to the com¬
mon myths of the local pesant culture, without living
tradition. As [Johan] Asplund has pointed out, a
landscape-imprinted social code of contrasts was
destroyed simultaneously: the contrast between
“in-” and “out-holdings”, between parcelled land
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att visa på mångfalden. Se Harrison (1998) för en be¬
skrivning av den medeltida kosmologin.
8 Tre bestämmelser återfinns i de allra flesta studerade
byarna: (1) under sex år skulle de som tilldelats ogöds¬
lad mark få ersättning från de övriga bönderna, (2) under
sex år fick de som flyttat från bytomten utnyttja sina
tidigare kålgårdar, fruktträd etc.-mot ersättning till den
nye markägaren, (3) under sex år fick stenfgärdesgår-
dar), träd etc. flyttas från den gamla tomten till den nya
(jämför Wester 1960). Det är inom denna »tidsfrist» som
Ulla Cronstedt far igenom Mal möslättens byar.
9 Mackleans skifte var formellt sett ett storskifte, men
dess utformning kom att stå som förebild för enskiftet
(se nedan).
10 1917 utreds bredderna av de juridiskt gällande väg¬
områdena inom Bara härad. 1734 års lag är sedan länge
överspelad, men de vägbredder som här tas upp här¬
stammar nästan uteslutande från skiftesdokumentens
vägbredder, vilka i sin tur bygger på 1734 års lag. Det är
dessa vägområden som kom att ligga till grund för väg-
distriktens arbeten vid denna tid (E:son Erichs 1917).
11 Ung.övers.: Sambanden mellan specifika landmär¬
ken och legender eller minnesvärda händelser bröts
ofta... Landskapet blev sig olikt, förlorade sin mms-
struktur och tillfälligt sin historia: det blev utan rumsliga
accenter, ulan koppling till den lokala jordbrukskultu¬
rens sägner och utan levande tradition. Samtidigt för¬
stördes, som [Johan ] Asplund har påpekat, kontrasterna
i cn landskapsegen social kod: kontrasten mellan »in-»
och »utäga», mellan odlingslotternas land och allmän-
ningarna. mellan bygd och obygd. De dagliga syn¬
intrycken av och luktfömimmelsema frän landskapet
fick en ny innebörd som omfattades av färre.

Noter
Jag begränsar mig här till arbeten som berör slältland-

skapet och bortser från arbeten där skiftesreformemas
effekter endast nämns i förbigående. Karl Enghoffs De
allmänna vägania i Malmöhus län är standardverket i
skånsk väghistoria. Det fåtal uppsatser som har skrivits
därefter lutar sig till myckel stor del mot Enghoffs digra
empiri (se t. ex. Thun 1967, Lewan 1968, ABM 2000),
Olika vägbyggnadsprojekt liksom vägadministralionens
utveckling beskrivs utförligt i denna bok. Däremot be¬
svaras långt ifrån alla frågor om vägnätet och dess rela¬
tion till landskapet. Om vägens läge sägs mycket litet,
bara om dess beskaffenhet och dess noder. Byvägar och
sockenvägar behandlas inte - vägnälels dynamik går
därmed till stora delar förlorad. Skiftesreformemas in¬
verkan på vägnätet behandlas inte av Enghoff.
2 Lantmäteriaktema är visserligen inte det enda väg-
histonska källmaterialet av intresse - se Montelius
(1996) för en genomgång. En annan förklaring till att
lantmäteriaktema inte har studerats närmare är den all¬
mänt svaga ställning som väghistoria har. Se Montelius
(2000) för en aktuell överblick över ämnet.
7 Ung.övers.: Det finns här ell samband mellan ett var¬
dagligt prosaiskt liv och en ideal, tänkt tillvaro vagt
kopplad till -om än åtskild från -det vardagliga. Vi kan
tänka på det förra som »förgrund» för att antyda den
konkreta verkligheten i vardagens samhällsliv (»vår
nuvarande tillvaro»). Det senare kan vi betrakta som
»bakgrund» för att antyda den varseblivna utvecklings¬
möjlighet som ges relief genom vårt förgrundsvarande
(»vår möjliga tillvaro»). Definierat på detta sätt för alltså
»landskapet» med sig ett samband mellan samhällslivets
»bakgrund» och »förgrund».
4 »The Gnd» var resultatet av den princip för markför¬
delning som Tomas Jefferson genomdrev i USA år
1785. Förutsättningarna var väsensskilda från ett euro¬
peiskt perspektiv, men idén om det modema, rationella
samhället var densamma och det fysiska uttrycket kan
knappast vara långt ifrån enskiftets ideala form.

Nilsson (2000) ger en mycket läsvärd skildring av det
här studerade området och dess kommunikationssystem
i vid bemärkelse t början på 1800-talet. Hans arbete är
ett värdefullt komplement till nedanstående bakgrunds¬
beskrivning för att sätta in vägamas betydelse i ett vidare
sammanhang.
6 Påståendet stämmer inte riktigt för slätten söder om
Malmö. Anders Tidström påpekar mycket riktigt under
sin resa 1756 att »Härifrån Malmö allt nedåt Skanör
genom sockname var ingen rail landsväg, utan byvägar
byame emellan» (Weibull 1980, s. 45). Landsvägarna
ansågs gå utanför byarnas bebyggelse.
7 Hindle 11988) skildrar både särskilda kyrkvägar och
likvägar i England, men även andra »vägkategorier» för

t
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Bråckband och blekingesill, risbränne och knäppa
Av Birger I. Ohlsson
Hagegatan 21, Bjämum

Avsikten tried denna studie om Önnestads kommun, Kristianstads län, är att ge en bild
av hur den sociala omsorg såg ut som på 1860-1890-talet erbjöds de människor som av
olika orsaker hamnat på livet skuggsida. Till denna huvuduppgift är kopplat en rad
frågeställningar som kan skisseras enligt följande: Vilka ekonomiska ramar hade kom¬
munen för social omsorg? Hur handlades de ärenden som kommunalnämnden och
stämman hade att besluta om? Vilken roll spelade centrala och regionala myndigheter
vid ärendenas behandling? Hur omfattande var den sociala omsorgen om människorna?

Ovanstående rubrik kan verka förbryllande, men de fyra orden står som exempel på vad
protokollen berättar om hur man förmedlade social hjälp åt behövande efter 1800-talets
mitt. Bråckbandet var ett medicinskt hjälpmedel, som möjliggjorde för en person som led
av bråck att arbeta, och knäppa är ett sydsvenskt (göingskt) ord för kjortel, midjekjol.

karaktären växlar mellan å ena sidan skogs¬
bygd, som får sin prägel av Nävlingeåsen
vilken breder ut sig i sydvästra delen av sock¬
nen, och slättbygd som ger prägel åt den
nordliga delen. Arealen har beräknats till 38
kvadratkilometer. De tre byarna Önnestad,
Skoglösa och Ullstorp har så långt man kan
överblicka utgjort en enhet. Tidvis har Skog¬
lösa tävlat med Önnestad om den ledande
rollen.

Källmaterial
Endast ett större arbete baserat på direkt
forskning föreligger beträffande Önnestads
historia. Det utkom 1952 och är betitlat
Bland präster, bönder och gärningsmän i en
gammal Göingesocken. Författare är Nils
Jönsson, mångårig lärare och kamrer vid
Önnestads Folkhög- och Lantmannaskola.

Då mycket litet rörande det socialhisto¬
riska materialet alltså är publicerat för
Önnestad, utgörs källmaterialet till förelig¬
gande studie huvudsakligen av de hand¬
skrivna protokollen från Önnestads kommu¬
nalnämnd under åren 1863-1878. Särskild
fattigvårdsstyrelse saknades och frågor av
social hjälpkaraktär handlades därför direkt
av kommunalnämnden. Protokollen finns
tillgängliga i Kristianstads kommunarkiv.

rft

ÖNNESTADS BY

år 1866

r,
Önnestad vid 1800-talets mitt
- kort översikt
Önnestad socken, som sedan äldre tid varit
en av de större Göingesocknama, ligger cirka
en mil nordväst om Kristianstad. Landskaps-

r -Ti

; ö “ - OJ ''

Karta över Önnestads by 1868. Ur Lundin, A, S.: Det
hände i Önnestad.
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Laga skifte påbörjades i Önnestad 1823
och avslutades 1828. Tänkbart är att det finns
ett samband mellan skiftet och ett ökat antal
hjälpbehövande. År 1865 drogs järnvägen
Kristianstad-Hässleholm fram genom sock¬
nen. Tre år senare startade Önnestads folk¬
högskola. Båda dessa händelser var faktorer
som ledde till att en ny bybildning började
växa fram.

Den 16 mars 1747 upprättades byordning
för Önnestad. Denna fastställdes av tinget
den 1 april samma år. I byordningen finns in¬
taget en bestämmelse beträffande inflyttning
till byn som lyder:

Eij må någon hysa eller till husfolk antaga något
utom Socknen främmande folk, vare sig drängar
eller pigor, eller ock urgammalt husfolk, utan de
först å Bysandingen eller Sockenstämma sådant löst
folk angifwa. Den däremot bryter bötc 16 öre,
börande de som i sä måtto till byen ankomna inom
8:ta dagar fór Kyrkoherden upwisa sina pass eller
Altarsedlar, i annor fall förvisas de ur byen och
plikte wärden cn dir S:mt till Byens kassa.

fattigstuga vid kyrkan och att där underhålla
de fattiga med allmosor.2 Fattigstugan var
emellertid en motbjudande lösning för
många, vilket gjorde att de hellre ägnade sig
åt tiggeri.

Befolkningsutvecklingen på 1800-talet
torde ha medverkat till att tiggarna blev allt
fler. Ofta hade de ett tiggarbrev utfärdat
av prästen i den församling där de hörde
hemma, men många saknade en sådan hand¬
ling. År 1763 fick byborna i Önnestad stöd
för den princip de hävdat i byordningen: att
främlingar endast i undantagsfall skulle
släppas in i bygemenskapen. Då utfärdades
nämligen den s.k. hospitalsforordningen.
Denna fastslog principen att varje socken
skulle föda sina fattiga.3 Detta innebar att
man var i sin fulla rätt att spärra gränserna för
dem som inte var önskvärda.

I slutet av 1700-talet anskaffade socknen
ett gatuhus i Önnestads by att användas till
fattighus. Detta var gemensamt för Önne¬
stads, Ullstorps och Skoglösa byar. År 1835
inlöstes det helt av Önnestad.4

Understöd in natura i form av »fattigsäd»
skulle fram till 1835 utgå med 2 skäppor korn
från vaije helgård vart fjärde år. År 1835 öka¬
des detta på pastors initiativ till 2 skäppor år¬
ligen, hälften råg och hälften korn. Byalagen
i de tre byarna förband sig att svara var och
en för sina behövande.

Bestämmelsen är talande och ger intryck av
en ovanligt negativ hållning gentemot främ¬
lingar. Studier av protokollen visar också att
det som här åsyftas var ett vanligt återkom¬
mande problem. När människor flyttade in
utan att kunna försörja sig, var detta inte en
enskild byinnevånares sak utan främst en
socknens angelägenhet.1 Man accepterade
inte att få människor till byn som kom att ut¬
göra en ekonomisk belastning. Att Önnestads
byordning är fientlig mot främlingar kan
bero på att byn hade avsevärda egna resurser.
Man hade inget behov av utbyte med främ¬
lingar, eftersom åkrarna gav tillräckligt med
spannmål och skogen tillräckligt med ved
och virke.

Befolkningsutveckling och ekonomi
i Önnestad under 1800-talet
För att få en bild av den ekonomiska situa¬
tionen och de resurser som stod till buds för
den sociala omsorgen presenteras här några
siffror som kan ha intresse. Sammanställ¬
ningen bygger på ett otryckt siffermaterial
som tagits fram av Albert W. Carlsson, Läns-
skolnämnden i Kristianstad.

Fattigstuga, tiggarbrev och fattighus
Den lagstiftning som reglerade socknens
sociala ansvar var baserad på Kyrkolagen av
år 1686. Socknarna var skyldiga att bygga
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Byordning for Önneslad 1747. Ur Jönsson, N.: Bland präster, bönder och gärningsmän i en
gammal göingesocken.

Befolkningsutveckling
Följande årtal och befolkningssiffror talar
tydligt om läget i socknen:

1805 1,113
1830 1,421

Kommentar: Under loppet av 70 år hade be¬
folkningen ökat med 937 personer vilket
utgör cirka 85 %. Befolkningskurvan är alltså
brant stigande i likhet med utvecklingen för
landet i stort.

1850 1.941
1875 2.050
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Uppbärande av fattigvårdsunderstöd
Första sammanträdet
Önnestads kommunalnämnd höll sitt första
sammanträde i skolhuset den 5 januari 1863.
Av intresse är sammansättningen av den
nämnd som bl.a. skulle handha fördelningen
av fattigvårdsmedlen. Närvarande vid sam¬
manträdet var följande:

Kapten P. Edelfeldt, Skoglösa, ordförande
Åboen Nils Bengtsson, Önnestad
Åboen Sven Mattsson, Önnestad
Åboen Jöns Bengtsson, Önnestad
Åboen Sven Nilsson, Önnestad
Åboen Nils Nilsson, Önnestad

Kommunens inkomster och utgifter

År 1875 uppgick kommunens inkomster till
6.940 kr. Av dessa var 800 kr statsbidrag till
folkskola och alltså ej disponibla för andra
ändamål. Utgifterna samma år uppgick till
10.656 kr Här föreligger alltså ett underskott
med 3.716 kr.

År 1875 uppgick fattigvårdskostnadema
till 2.525 kr, vilket utgör 23,4 % av de totala
utgifterna. Det skall påpekas att siffrorna inte
får anses som generellt gällande, eftersom
detta års budget belastas av extra stora utgif¬
ter för ett skolbygge. Om denna summa bort¬
räknas blir i stället fattigvårdsutgiftemas
andel 36,5 %, vilket torde vara mer rättvi¬
sande. Till fattigvårdens förfogande fanns ut¬
över den kommunala budgeten en donation
på 600 kr, som sägs ha gjorts av en gammal
präst.

I nämnden ingick också Per Persson, som var
frånvarande vid detta sammanträde. Anmär¬
kas bör att samtliga tillhörde den väl besuttna
jordägande klassen.

Sammanträdet fastslog följande regler för
utbetalning:

Bestämdes att de bidrag som månatligen tillkomma
fattighjonen skola uttagas den första helgfria dag i
hvarje månad kl 2 eftermiddagen, och beslutades att
de fattighjon hvilka icke då anmäla sig få wänta med
bidraget till följande månad. Under innevarande år
lyftes bidraget för Januari, Februari och Mars hos
åboen Sven Mattsson, April, Maj och Juni hos åboen
Sven Nilsson, Juli, Augusti och September hos Nils
Nilsson samt den 3:je återstående månaden hos Jöns
Bengtsson.-'1

Taxeringsvärde av fast, beskattad egendom

Följande siffror visar utvecklingen i kommu¬
nen:

1830 155.450 R:dr B:co
1857 156.600 R:dr
1875 1.170.000 Kr

Kommentar: Ovanstående siffror har ett in¬
tresse eftersom de i någon utsträckning utgör
ett mått på kommunens finansiella resurser.
För att kunna sätta siffrorna i relation till var¬
andra bör dock upplysas att 1 873 utbyttes
riksdalem mot krona. Genom myntreduk¬
tionen 1830 hade bestämts att en riksdaler
banco skulle vara 3/8 av en riksdaler specie i
silver.

Önnestad är i stor utsträckning en jord¬
bruksbygd. Av industriella anläggningar
fanns 1875 endast två kvarnar och tre ång-
brännerier. Tillsammans var deras taxerings¬
värde 9.500 kr.

Fastställande av kontantstödets storlek
Fram till 1868 höll kommunalnämnden vaije
år den 24 oktober sammanträde för att fastslå
förändringar rörandet det kontantstöd som
utgick till de behövande. Tidpunkten kan
tänkas ha samband med att denna dag alltse¬
dan 1819 var dagen för städjande av tjänste¬
hjon. Utöver detta kunde kommunalnämn¬
den i enskilda fall även vid andra tider av året
ta upp förändringar i understöd. Som exem¬
pel på dessa återkommande justeringar an-
föres här följande ur kommunalnämndens
protokoll den 24 oktober 1863:
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§2 Nykterhet som villkor
Den 24 oktober 1865 hade kommunalnämn¬
den att ta ställning till en ansökan om fattig¬
stöd från Pehr Jönsson, nr 4 i Önnestad.
Protokollet har följande att berätta:

§ 3 Till Kommunal Nämnden hade Pehr Jönsson på
Nr 4 Önnestad aflemnat en skrift hvari han anhåller
om fattigunderstöd, hvilken skrivelse för stämman
föredrogs.

Efter densammas uppläsande yttrades av Sven
Mattsson: då Pehr Jönsson gjort sig känd för att vara
supare ansåg han det var onödigt bevilja honom
något understöd, alldenstund det vore att förmoda att
detsamma endast blefve använt till brännvin, i
hvilket yttrande flere af stämmans Ledamöter in¬
stämde, men sedan öfverläggningen en stund fort¬
gått härom fann stämman för godt bevilja honom 50
öre i månaden från och med nästa, på så sätt att hans
Fader får dem uppbära och med det villkor att under¬
stödet indrages så snart Kommunal Nämnden med
visshet får sig bekant alt Pehr Jönsson visat sig af
starka drycker öfverlastad.

Det kan anmärkas till skillnad mot nuvarande
sociallagstiftning att några sekretessregler inte
synes ha förelegat utan ärenden av denna ka¬
raktär behandlas och redovisas helt offentligt.

Pehr Jönssons namn synes inte återkomma
i protokollen. Däremot ges klara besked om
vad som händer missbrukare i ett protokoll
från den 12 januari 1866:

§2 Beslutade Kommunal Nämnden att som fattig¬
hjonet Nils Johnsson visat sig öfverlastad af starka
drycker skulle det honom beviljade understödet in¬
dragas, hvilken indragning kommer hädanefter ega
mm för hvart och ett fattighjon som sig med starka
drycker öfverlastar.

Till följande fattighjon beviljades tillökning och nytt
anslag att utgå från och med nästkommande Januari
månads början neml:
Hanna Bemts förhöjning från 1 Rg 50 öre till 2 Rg
Pernilla Jonsdotter från 50 öre till 1 Rg
N. Jonsson från 50 öre till 1 Rg
Oscar Nilssons hustru från 1:50 till 2 Rg
samt nytt anslag af 50 öre till RäfvaJohannes och 1
Rg till Nils Nilsson på nr 24 Önnestad allt per månad
räknat.

Här rör det sig alltså om sex personer för
vilka förändringar sker. Men vi får därutöver
förutsätta ett mörkertal i protokollet, dvs.
fattighjon som innehade understöd, men för
vilka inga förändringar företogs.

Nödåren påverkade
En studie av sammanställningarna för åren
1864-1866 visar i stort sett samma antal nya
eller förändrade anslag till fattighjälp. En
avsevärd skillnad inträffar 1867, då antalet
personer med nytt eller förhöjt stöd plötsligt
stiger till det dubbla. Tretton stycken
sökande som beviljas hjälp finns på listan
från den 24 oktober detta år. Det ligger nära
till hands att sätta denna ökning i samband
med missväxtåren vid 1860-talets mitt, då
spannmålspriserna självfallet ökade.

Uppförande som villkor för hjälp
Dåtida syn på fattigvård var genomgående att
hjälp åt behövande var en barmhärtighets¬
gärning och ingenting som den sökande hade
någon rätt att kräva. En muntlig tradition har
bevarat följande yttrande från en fattiggårds-
föreståndare i Önnestad i slutet av 1800-talet:
»Har de skött sig så illa att de har hamnat här
får de skylla sig själva och kan inte kräva
någonting».

Protokollen bär också vittnesbörd om
samma synsätt. Några exempel skall nedan
anföras.

Barns skolgång som villkor
Den 6 april 1867 hade kommunalstämman
att behandla ett ärende rörande fattigunder¬
stöd, som visar på ett nytt villkor man kunde
ställa. Det heter i protokollet:

§ 3 Till fattiga pigan Anna Andersdotter i Ullstorp
beviljades som fattigunderstöd I RG Rmt i måna¬
den, men med det förbehåll att hon dagligen låter sitt
äldsta barn besöka skolan, då ej sjukdom eller andra
lagliga hinder mellankomma och skall hon för detta
understöds utbekommande förete bevis för den som
utbetalar understödet att hon fullgjort ofvan före-
skrivne villkor.
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Detta ärende blir för kommunalnämnden ett
vidare bekymmer, vilket protokollen utvisar.
Anna Andersdotter fogar sig inte i beslutet,
och då nämnden i konsekvens med detta väg¬
rar henne understöd, överklagar hon hos
Konungens Befallningshavande. Den B feb¬
ruari 1868 har nämnden på nytt ärendet på
sitt bord. Protokollet från detta sammanträde
har följande att berätta:

Pigan Anna Andersdotter i Ullstorp till Konungens
Befallningshafvande ställda ansökan om fattig¬
understöd föredrogs och dä hon redan i April månad
förra året tillerkändes 1 Rg Rmt i månaden med det
villkor att hon skulle låta sina bam besöka skolan,
men tredskar med att fullgöra villkor, anser Kom¬
munal Nämnden sig icke kunna göra någon ändring
uti fattade beslut utan anser henne fast heldre, dä hon
af tredskhet förverkat det beviljade understödet icke
wara i så stort behof som antydes uti ansökningen
till Konungens Befallningshafvande. Den med detta
beslut missnöjde eger att däröfver anföra besvär
sednast 30 dagar efter delfåendet.

Ärendet återkommer emellertid och kommu¬
nalstämmans protokoll från den 1 juni 1868
kan man läsa:

§6 Föredrogs Anna Andersdotters till Konungens
Befallningshafvande ingifvna ansökan om fattig¬
understöd hvilket klaganden warit i saknad af den tid
ansökningen inlemnades till Konungens Befall¬
ningshafvande, och beslutade stämman att som
Anna Andersdotter nu åtnjuter understöd med 1 Rg
Rmt i månaden bör hon vara dermed belåten helst
Anna Andersdotter är ung och frisk så att hon med
arbete bör bidraga till sitt och sina barns underhåll.

Efter denna slutkläm försvinner ärendet ur
protokollen. Sannolikt är att kommunal¬
nämnden vann sitt mål att få Anna Anders¬
dotter att sända sina bam till skolan, eftersom
hon tydligen återfått fattigunderstödet. Meto¬
den att använda fattigunderstöd som påtryck¬
ningsmedel för att få bam till skolan torde
här trots allt ha fått effekt.

ibland när man märker i hur stor omfattning
de handläggande inte bara befattar sig med
de rent ekonomiska problemen utan också
försöker att ge hjälp åt människor som av
andra, främst medicinska skäl, kommit i
trångmål. Naturligtvis får man räkna med att
de kommunala insatserna ytterst torde ha
motiverats av ekonomiska orsaker. Blev den
drabbade frisk kunde vederbörande i fortsätt¬
ningen tjäna sitt bröd själv och behövde inte
belasta det allmänna. Vi har alltså här något
av det rehabiliteringstänkande som präglar
vår egen tids socialmedicinska teorier.

Bråckband till låns
En protokollsanteckning från den 6 mars
1867 kan belysa vad som ovan sagts. Den
handlar om pigan Pernilla Svensdotter, nr 4
Önnestad, som på grund av sjukdomstill¬
ståndet bråck inte kan utföra arbete. I proto¬
kollet berättas att hon beviljades medel till
inköp av bråckband. För att få detta anskaffat
skulle hon vända sig till kantor Åstrand d.ä. i
Vinslöv, som hos kommunalnämndens ord¬
förande skulle utfå likvid. Tre år senare, den
19 mars 1870, har nämnden ett liknande
ärende. Detta gäller en man, Per Svensson
Pil, om vilken protokollet berättar att han
lider av bråck och alt han av nämnden bevil¬
jades medel till inköp av ett bråckband »vil¬
ket ehuru det får begagnas af Per Svensson
förblir församlingens tillhörighet».

Det ekonomiska tänkandet är typiskt. Ett
bråckband var något tämligen intimt efter¬
som det bars närmast kroppen. Inte desto
mindre är det här tydligen tänkt att det skall
kunna tjäna andra behövande i framtiden.

Brunnsdrickning i Ramlösa och
urmakarutbildning
Nästan rörande är följande protokollsanteck¬
ning från den 1 juli 1866:

§ 4 Som smeden Anders Jernbergs i Ullstorp Son, är
mycket sjuklig och i fattiga omständigheter, be.slu-

Socialmedicinska insatser
En studie av protokollen från kommunal¬
nämnd och kommunalstämma förvånar
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[ade stämman att Kommunal Nämnden skulle söka
att bereda honom fri plats i brunns och badinrätt¬
ningen vid Ramlösa helsobrunn.

Att hälsokuren torde ha varit framgångsrik
visar ett protokoll från året efter, 1867, då det
omtalas att stämman vid sammanträde den
25 juni beslutat betala den av Direktionen för
Ramlösa hälsobrunn fordrade avgiften för
sonen Jernberg, 14 Rg Rmt och dessutom för
hans transport fram och tillbaka, 7 Rg.

I protokollet från den 24 oktober 1876
redogörs för ett ärende som rör möjligheten
att skaffa lämplig utbildning åt gossen Sven
Carlsson i Ullstorp. Pojken som var sjuklig
hade tidigare fått ekonomisk hjälp för
vistelse vid Ramlösa brunn.6 Nu anhåller han
därtill om hjälp med utbildning till urmakare.
Protokollet berättar:

§ 2 Åt Per Persson i Ullstorp och Nils Andersson på
Nr 31 Önnestad uppdrogs au förskaffa gossen Sven
Carlsson från Ullstorp plats i någon urmakarelära,
men förr än willkoren för dess emottagande afgöras
skall dc underställas Kommunalstämmans pröfv-
ning.

Bröd var baslivsmedlet, men en odaterad an¬
teckning angående en kvinna, Inga Olsdotter,
visar att även andra livsmedel kunde erhållas
in natura. Anteckningen lyder:

Inga Olsdotter skall dagligen förses med 1 V2 skp
bröd. 1 sill, )/4 kanna skummad mjölk, '/4 kanna
dricka samt dessutom V4 skp rökat fläsk i veckan,
hvilket allt A. Andersson åtog sig att lemna för
30 öre pr dag.

Med dricka avsågs sannolikt s.k. svagdricka.
I skånsk mathållning brukade detta blandas i
mjölk till det som på skånska kallades
»drickablänning».

Bröd och blekingesill till tiggare
År 1869 hade tydligen kringstrykande tig¬
gare från avlägsnare socknar blivit ett pro¬
blem. Detta föranleder kommunalstämman
den 5 april 1869 till följande beslut:

Till följd af det vid Kommunalstämma den 25 mars
fattade beslut att utdelning af mat till tiggare skulle i
enskildta hus upphöra hade Kommunalstämma till
denna dag blifvit utlyst för att öfverlägga och besluta
om de åtgärder som med anledning häraf borde vid¬
tagas och sedan öfverläggning härom en god stund
pågått beslutade stämman:

Att hvarje från aflägsen socken kommande
tiggare mer än tio år gammal skall på Kommunens
gemensamma bekostnad bespisas med V2 skp bröd,
•/i stop dricka och en blekingesill.

Bam under tio år erhålla hälften af hvad nu blifvit
bestemdt eller så kallad halfportion.

För att komma i åtnjutande af matportion skall
tiggare förut infinna sig hos förre Ladufogden J.
Berglund för att erhålla polett och sedan den erhål¬
lits uppvisa och aflemna densamma till fd Åboen
Ola Nilsson på Nr 21 Önnestad hvilken vid anstelld
auktion åtog sig att maten till tiggaren aflemna mot
8 öre för hvarje portion. Något af den lemnade
maten får tiggaren icke från stället medtaga utan
skal) detta tillfalla leverantören, som erhåller liqvid
om 2:e månader, då detta beslut icke längre är gäl¬
lande.

Berglund åtog sig att emot 1 Rg Rmt i månaden
utlämna de ofvan omförmälda poletterna och efter
lemnat formulär föra journal öfver dem till hvilka
poletter lemnas samt så widt möjligt är tillse att icke
någon blir på ofvan antydda sätt bespisad mer än en
gång i hvarje weeka.

Tydligen fick ärendet en positiv lösning, för
i ett stämmoprotokoll, uppläst i Önnestads
kyrka den 22 december 1867, heter det i § 5:

För att upprätta överenskommelse med urmakar
Källström i Hessleholm om gossen Sven Carlssons
antagande i urmakarelära utsågos Kapten Edelfeldt
och Åboen Nils Persson på Nr 1 6 i Önnestad.

Bröd till behövande
I allmänhet har hjälp åt behövande utgått i
pengar, men protokollen upptar också några
fall där det framgår att nämnden eller stäm¬
man kunde besluta om direkt matutdelning.
Ett sådant fall refereras i protokoll från den
21 mars 1868:

§ 1 Till fattiga Enkan Hanna Borgström på nr 31 i
Önnestad anslog stämman 3 skp bröd i veckan, hvil¬
ket bröd Nils Andersson på samma Nummer åtog sig
att till henne lemna emot en ersättning af 10 öre per
skålpund. Nästa måndag, den 23 dennes får Hanna
börja att hemta det henne beviljade brödet.
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Att problemet med tiggare blev akut just
1869 torde kunna sättas i samband med nöd¬
året och missväxten 1868! Att just våren var
svår berodde på att de förråd som funnits i
hemmen nu var tömda. »Blekingesillen» som
omtalas kan antas ha varit salt sill. Eftersom
Önnestad ligger långt från havet fanns ingen
chans till färsk fisk.

under 1800-talets senare del, då kommunen
löste sin fattighusfråga genom att inköpa en
jordbruksfastighet i norra delen av Önnestad.
Denna gård var belägen på nr 18, som kan
sägas ha varit byns utmarker. Avståndet till
byn var cirka 2 km. Närmast låg gården Ådal
och någon kilometer därifrån fanns Skogs-
holma gård ägd av åbon Sven Mattsson, som
var en av de ledande kommunalmännen.

De personer som placerades på fattiggår¬
den fick nu möjlighet att i den utsträckning
de var arbetsföra sysselsätta sig med visst
jordbruksarbete. Föreståndare här var åren
omkring sekelskiftet en man vid namn Knut
Andersson. En fosterson till denne, vilken
var född 1897 och som vuxit upp i fattig¬
gården och bar namnet Carl, avled så sent
som 1987. Han har utfört den bild och skiss
av fattiggården som återges här och även
lämnat de detaljerade beskrivningar som
följer.

Från fattighus till fattiggård
Under perioden 1835-1875 hade Önnestads
by ett eget fattighus, som bestod av ett gatu-
hus i byn. Detta var centralt beläget och hade
som ovan nämnts anskaffats av socknen
redan i slutet av 1700-talet. Endast i undan¬
tagsfall skymtar detta fattighus i protokollen,
t.ex. när det i något fall heter att en hjälp¬
sökande utarrenderades då det saknades plats
i fattighuset.

En radikal förändring inträffade emellertid

3 Skiss över gården
Båda ritad» av Carl Andersson
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; Önnestads fattiggård.
Teckningar s. 18 och
s. 19 Carl Andersson.
Ur Önnestads Hem¬
bygdsförenings Års¬
skrift 1993., fy , --í‘ v

Huvudbyggnaden var inredd med två rum
för föreståndaren. Tapeter saknades, men
väggarna var målade och eldstad fanns i stora
rummet. Köket var litet och saknade fönster,
endast de två små rutorna i ytterdörren
släppte in en sparsam dager. En diskbänk av
brädor fanns, under vilken stod en ständigt
fylld hink med slaskvatten. Golvet i köket
var av tegel. Matsalen var ganska rymlig och
försedd med två långbord och fyra bänkar.
Borden var svartmålade och bänkarna bruna.
Rummet var kalt och tråkigt och saknade
gardiner. Golven, som skurades någon en¬
staka gång, sopades och beströddes med sand
och hackat enris en gång i veckan. Spottlådor
av trä fanns i vaije rum. Rummen värmdes
upp med små järnkaminer som eldades med
ved och torv. Sängarna, som var av trä, var
målade i rödbrunt och försedda med halm¬
madrasser, grova lakan och grå filtar. Venti¬
lation fanns inte och fönstren gick inte att
öppna vintertid. Fristående torrklosett var be¬
lägen på gårdens sydsida. Badmöjligheter
saknades helt.

Flygelbyggnaden inrymde brygghus med
stor bakugn, bakstuga, förrådsrum och två
celler för intagna mentalsjuka samt vedbod

och matkällare. Cell nr 1 var försedd med
eldstad, en s.k. sättugn, som av säkerhetsskäl
eldades från bakstugan och ej var åtkomlig
för den som placerades i cellen. Cell 2 var
inte försedd med eldstad, men användes hel¬
ler inte annat än sporadiskt, medan cell 1 var
så gott som ständigt i bruk.

År 1912 hade fattiggården tjänat ut. Den
togs ur bruk och intagna flyttades till det nya
s.k. ålderdomshemmet på Önnestads backar i
södra delen av socknen. Byggnaderna som
tillhört den tidigare fattiggården stod emel¬
lertid kvar fram till på 1960-talet.

Fattigvårdsförordningen 1871
År 1871 utfärdades av Kungl. Maj:t en ny
förordning angående fattigvården. Enligt en
anvisning skulle den uppläsas från predik¬
stolarna i landets kyrkor. Bakom tillkomsten
av den nya förordningen låg erfarenheter från
de tidigare förordningarna 1847 och 1853.
Dessa hade präglats av en liberal politik med
inriktning på att göra en insats för de sämst
ställda i samhället. Enligt 1853 års fattig-
vårdsförordning var det möjligt för den som
var missnöjd med kommunens beslut i en fat-
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annat lyte var oförmögna att genom arbete förvärva
vad som oundgängligen krävdes till deras uppe¬
hälle,7

tigvårdsfråga att klaga hos Konungens Be-
fallningshavande. Att sådant överklagande
verkligen förekom visar exemplet med den
tidigare omnämnda pigan Anna Andersdotter
och hennes flickas skolgång.

1871 års fattigvårdsförordning växte fram
som följd av representationsreformen 1866
och nödåren på 1860-talet. Den förstnämnda
hade lett till en förändrad situation i riksda¬
gens sammansättning. Dess första kammare
hade fått en dominans av aristokrater och
plutokrater, medan det i andra kammaren
fanns en stor grupp av de besuttna bönderna.
Dessa representerade majoriteten av dem
som i kommunerna hanterade fattigvårds-
ärenden och svarade för den kommunala
ekonomin. En följd av nödåren vid 1860-
talets mitt var att många bönder blev tvungna
att avskeda sitt tjänstefolk, vilket alltså blev
utan försörjningsmöjligheter och därmed fall
för fattigvården. År 1867 var det främst
Non-land samt Dalarna och Värmland som
drabbades. År 1868 hemsöktes södra och
mellersta Sverige.

Fattigvården blev för dyr för Sverige. Två
stadganden var särskilt föremå) för kritik,
nämligen att fattigvården ålades kommu¬
nerna som ett obligatorium och att beslut
kunde överklagas till Konungens Befall-
ningshavande, vilken kunde ålägga kommu¬
nen att utge hjälp.

Vid riksdagen 1869, då fattigvårdsfrågan
var föremål för behandling, togs ett beslut att
fattigvården skulle vara obligatorisk endast i
två fall. Det ena gällde föräldralösa barn och
det andra sinnessjuka människor. I övriga
fall ankom det på kommunerna själva om de
ville ge hjälp. Detta restriktiva beslut kom
dock inte att bli bestående då fattigvårds-
förordningen 1871 antogs. Där hade ramen
vidgats till att omfatta personer utan ut¬
komstmöjligheter

för så vitt de var minderåriga eller på grund av ålder¬
dom, kropps- eller sinnessjukdom, vanförhet eller

Det var nu alltså upp till kommunerna att be¬
sluta om fattigvård i övriga fall. En annan
viktig förändring var att besvärsrätten betyd¬
ligt inskränktes.11871 års fattigvårdsförord¬
ning heter det i kapitel VII §46, mom 3:

Öfver kommunalstämmas, kommunfullmäktiges
eller särskild nämnds beslut angående sökt fattig¬
vård må besvär ej anföras i annat fall, än att klagan¬
den tilltror sig kunna visa att beslutet ej i laga
ordning tillkommit.

Det senare tillägget ger därmed en öppning i
det slutna regelverk som var tänkt att be¬
gränsa möjligheten att vädja hos Kungl.
Maj:ts Befallningshavande. Ytterligare klar¬
görande ges i det följande momentet:

Genom hwad i denna § stadgadt blifwit är Kungl.
Maj:ts befallningshafvande, som har till embetspligt
att waka öfwer fattigvårdens behöriga hand-
hafwande, icke betaget att tillhålla det fattigvårds-
samhälle, som underlåter lemna fattigvård då sådan
enligt 1 § för wiss person erfordras, att sin skyldig¬
het fullgöra.

Sammanfattningsvis kan sägas att det som
under nödåren på 1860-talet var tänkt som en
ytterst restriktiv fattigvårdspolitik ändå på
lagstiftningsplanet blev något annat och
mindre radikalt än vad många av de makt¬
ägande i kommunerna säkert Önskat. Intres¬
santa paralleller kan dras mellan detta och de
erfarenheter vi upplevt under 1990-talet be¬
träffande sparpaket och hur de i realiteten har
kommit att tillämpas på socialpolitikens om¬
råde.

Fattigvårdspolitiken i Önnestad
efter 1871
Kontantunderstödets storlek
Kom den nya förordningen som gav kommu¬
nerna en möjlighet till en restriktivare fattig¬
vårdspolitik att leda till en större sparsamhet
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bland de bestämmande i Önnestad? Den
frågan kan bara besvaras genom en analys av
protokollen från åren kring 1871. Vid kom¬
munalnämndens sammanträde den 19 januari
1871 behandlades tre ärenden rörande fattig¬
understöd. Protokollet från sanunanträdet
berättar:

Per Svensson beviljades 1 Rg 50 öre i månaden.
Pigan Kama Nilsdotter 1 Rg. Anders Nilsson får ett
tidigare fattigunderstöd sänkt till 1 Rg.

Anteckningen är intressant eftersom den
visar att beslutet tagits medan den gamla
förordningen fortfarande gällde. Man kan
notera de låga beloppen. Ingen uppräkning
synes ha skett i jämförelse med tidigare år.
Men vid kommunalstämman den 24 oktober
samma år heter det:

För Sissa Månsdotter på nr 30 Önnestad ökades det
henne beviljade fattigunderstödet till 3 Rg i måna¬
den.

teras med anskaffning av det som anses nöd¬
vändigt för den hjälpbehövande. Belysande
är i detta fall det som protokollen har att be¬
rätta om kvinnan Ingar Olsdotter i Ullstorp.
Hon förekommer första gången i kommunal¬
nämndens protokoll den 11 april 1871, då det
i § 5 heter:

För fattighjonet Ingar Olsdotter indrages det fattig¬
understöd. bröd såväl som penningar, hon nu åt¬
njuter, mot det att hon genom Johannes Thorssons
försorg dagligen bekommer nödig föda.

Samma år den 24 oktober är Ingar Olsdotter
på nytt föremål för behandling. Då beslutas
att hon skall flyttas till fattighuset om plats
finnes där och dagligen bespisas med 2 bröd,
'/4 kanna skummad mjölk, V4 stop dricka
samt minst en sill (salt) som åbon A. Anders¬
son åtog sig att lämna till ett pris av 25 öre
per dag. Märklig är protokollsnoteringen den
18 december 1871, då det heter:

För renhållning av ingår Olsdotter i fattighuset be¬
viljades 25 öre i månaden åt Elsa Nilsdotter, äfven
boende i fattighuset.

Troligtvis betyder noteringen att Ingår inte
kunde klara sin egen hygien och eventuell
städning. Att kläder också fattas denna
kvinna visar kommunalstämmans protokoll
den 24 oktober 1872 då det i § 1 heter:

Stämman beviljade medel till inköp afen knäppa åt
lngar Olsdotter i fattighuset och åtog sig A. Anders¬
son att en sådan till henne anskaffa.

Detta är det dittills högsta belopp som utbe¬
talats. Först 1874 sker en höjning, då det
heter i ett protokoll:

Sven Stoltz hustru erhöll 4 kr

En ännu högre notering nås den 23 december
1875 då protokollet berättar:

Fem kronor beviljades till Juliana Holmgren, som
genast till henne utbetalades.

Ett år senare, den 24 oktober 1876, tycks be¬
loppen för understöd ha ökat betydligt. Vid
detta tillfälle får två personer 8 kr per månad,
en 5 kr och en annan 3 kr. Detta protokoll är
det sista bevarade av nämndens med uppgif¬
ter av detta slag, varför del är omöjligt att
följa utvecklingen vidare beträffande kon-
tahtstödets storlek.

Hushyra och bränsle
Flertalet av de behövande torde ha haft egen
bostad. Dock förekommer beslut om hyres¬
bidrag. Sålunda heter det i protokollet från
den 24 oktober 1871, §4:

Till Cecilia Olsdotter beviljade stämman 8 Rg om
året i hushyramcdcl.

Bröd, mjölk, dricka, saltsill och knäppa
Det är alltså först under senare delen av peri¬
oden som en avsevärd höjning av kontant-
stödets storlek kan noteras. Vad som däremot
kan konstateras är hur kontanterna komplet-

Ofta förekommande är däremot anteckningar
om bränsle, »eldebrand». I protokollet den
23 december 1875, § 3 skriver man:
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Sissa Nilsdotter... fick sig beviljat 5 kf till Elde-
brand, som genast till henne utbetalades.

kallades av de elaka för »Träboinikan».8 Det
andra var socialt - hon var född av en ogift
mor.I vissa fall beslöts att hjälpen skulle ges

direkt i form av bränsle. Så vid sammanträdet
den 18 december 1871, där det i § 8 sägs:

Till vardera af Juliana Holmgren och Elna Svens-
dotter beviljade stämman 1 lass risbränne, som Per
Svensson åtog sig att till dem lemna emot 2 Rg 15
öre for hvarje lass.

Trots att hon hade mäktiga motståndare i
församlingen blev hon respekterad och an¬
sedd som en mycket dugande lärare. Vid
folkskolans hundraårsjubileum år 1942 res¬
tes på Önnestads kyrkogård en minnesvård
över henne.9

En annan person med skolan som verk¬
samhetsområde och med skatteproblem var
rektorn för folkhögskolan, ingenjör Th. Bo¬
linder. Enligt ett protokoll från kommunal¬
stämman den 7 februari 1876 har han till
Kungi. Maj:ts Befallningshavande överkla¬
gat den taxering kommunalstämman åsatt
honom. Stämman tillsätter nu en särskild
kommitté för att utreda det berättigade i
rektorns klagomål och avge förklaring till
Kungl. Maj:ts Befallningshavande.

Ärendet drar emellertid ut på tiden och den
16 november 1876 är det ännu inte avgjort,
Då har emellertid den klagande tröttnat på att
vänta och går nu in med en ny skrivelse till
kommunalstämman, där han erbjuder sig att
dra tillbaka sitt klagomål mot att kommunen
skriver ned sin skattefordran med 10%.

Sammanfattningsvis kan man säga att det
inte går att belägga att förordningen 1871 i
denna kommun skulle ha lett till en större
restriktivitet när det gällt att ge kontantstöd
eller annan hjälp. Däremot finns en tendens
att i större omfattning än tidigare göra speci¬
alinsatser för att täcka direkta behov. Knäp¬
pan åt Ingar Olsdotter är ett sådant exempel
liksom risbrännet åt de båda nämnda kvin¬
norna.

Skattelindring
Det är först på 1870-talet som frågor om be¬
skattning och dess storlek dyker upp i proto¬
kollen. Det första fallet här är av särskilt in¬
tresse. I ett stämmoprotokoll från den 16
mars 1871 läser vi:

Skollärarinnan Anna Åhfeldts Kommunalskatt ned¬
sattes med 3 Rg 60 och förre Stationskarlen Lund¬
gren efterskänktes Kommunalskatten helt och
hållet.

Stämmans beslut blir klart negativt. Inte
förrän det verkligen visat sig att taxeringen
var felaktig kan det bli tal om någon avskriv¬
ning.

Detta var två nya personalkategorier i sam¬
hället, eftersom både järnväg och skola var
något relativt nytt. Skollärarinnan Anna
Åhfeldt har ansetts vara den första kvinna i
Sverige som avlagt folkskollärarexamen. För
att få lov till detta måste hon erhålla kungens
tillstånd att genomgå seminariet i Lund, och
hon avlade sin examen 1848 med särskilt till¬
stånd. Det kan noteras att riksdagen först
1859 fattade beslut om rätt för kvinnor att
avlägga folkskollärarexamen. Anna Åhfeldt
hade haft två handikapp att kämpa emot. Det
ena var fysiskt - hon hade benprotes och

Klarhet har inte kunnat erhållas om hur
ärendet slutgiltigt avlöpte, men det intres¬
santa i fallet är att även en högre ämbetsman,
vilket ju rektorn på den nystartade folk¬
högskolan måste betraktas som, inte hade
någon fördel av sin sociala ställning i en
landsortskommun som Önnestad.

Nattmannen Persson
- här räckte inte samhällets resurser
Kommunens protokoll från dessa år innehål¬
ler relativt få anteckningar om alkoholmiss¬
bruk. Ett mera gravt sådant finns dock redo-
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visat i några anteckningar från 1870-talets
tidigare del. Ärendet gäller en person som i
protokollen kallas »nattmannen Persson».10
Redan år 1865 hade denne person varit före¬
mål för kommunalnämndens behandling, då
han anhållit om hjälp med bostad och säng¬
kläder. I protokollet antecknades att Persson
skulle bättre försörja sig »om nykterhet och
arbetsamhet av honom iakttages». Dock be¬
viljades hans framställning. År 1871 synes
Persson emellertid på nytt vara bostadslös.
En kort protokollsanteckning från kommu¬
nalstämman den 18 december uppger:

Jeppa Trulsson åtog sig att hysa nattmannen Persson
under 4 månader emot 1 Rg i månaden.

Att Jeppa Trulsson inte vidblev sitt åtagande
tiden ut framgår av ett intressant protokoll
från nämndens sammanträde den 19 mars
1872. Eftersom enda ärende är nattmannen
Persson kan man förutsätta att en verklig kris
förelåg. Protokollets enda paragraf berättar:

Nattmannen Persson bortackorderades till åboen
Nils Persson på nr 16 Önnestad från denna dag tillds
24 nästkommande October för 150 Rg Rmt, då Nils
Persson bör förse honom med föda och nödiga
slitkläder men har rättighet att använda honom till
förrättande af det arbete, hvartill han kan vara an¬
vändbar.

dagens sammanträde var att meddela Persson
varning på grund av klagomål på hans upp¬
förande från Ola Nilsson. Så här heter det:

Persson förekallades och vid med honom anställdt
förhör medgaf han, att han utan tillåtelse aflägsnat
sig från Ola Nilssons, att han varit rusig under sin
vistelse hos honom, att han vägrat förrätta det arbete
hvartill han af Ola Nilsson blifvit anbefalld, samt att
han mot honom slagit handen i bordet. Persson upp¬
manades med anledning af allt detta af Nämnden att
förhålla sig skickligt samt varnades för följderna af
ett motsatt förhållande.

Ovanstående protokoll innehåller i sin kort¬
het ett mysterium. Det upplyser nämligen att
Persson »enligt Protokoll af den 24 October
är på kommunens bekostnad bortackorde¬
rad». Ett studium av det åberopade protokol¬
let visar emellertid att denna uppgift saknas
där. Eftersom stämmans protokoll offentligt
upplästes i kyrkan är det en tänkbar förklar¬
ing att det höga arvode som Nilsson kan ha
betingat för att ta hand om den besvärlige
nattmannen befarades reta allmänheten.
Jämförelser kan göras med vår egen tids
»värstingdebatter».

Att varningen inte hjälpte visar ett proto¬
koll från den 9 januari 1873. 1 § 2 berättas det
här:

Åboen Ola Nilsson på Nr 27 Önnestad hos hvilken
Nattmannen Persson, såsom varande för året inack¬
orderad åtnjuter full fattigvårdsförsöijning, anmäler
atl Persson återigen utan tillåtelse aflägsnat sig från
hemmet, och nu vägrat att återkomma, att han varit
rusig och näsvis, uppfört sig våldsamt samt slagit
vaktpojken i gården.

Med anledning af allt detta önskade Nilsson bli
befriad från Persson. Sedan denna anmälan blifvit
gjord, och då Persson 22 sistl. November blifvit av
Kommunalnämnden varnad beslutade densamma,
att genom nämndens ordförande anmäla förhållan¬
det till Konungens Befallningshafvande i Länet
samt anhålla att Persson må blifva som lösdrifare be¬
handlad.

Här skall man observera det höga beloppet
150 Rg Rmt. Detta är det högsta jag har kun¬
nat finna någonstans i protokollen för en
bortackordering av detta slag. Dessutom gäl¬
ler tidsperioden endast ett halvår. Bakom be¬
slutet torde ligga en verklig kris och behov
att till varje pris lösa en uppkommen svår
situation.

Att problemet ändå endast tillfälligt var
löst framgår av ett märkligt protokoll från
den 22 november 1872. Enligt detta är Pers¬
son sedan 24 oktober på kommunens bekost¬
nad bortackorderad till åboen Ola Nilsson på
nr 27 Önnestad för ett år. Socknen har därvid
också överlåtit sin husbonderätt till Ola Nils¬
son. Protokollet berättar att avsikten med

Anmälan till Länsstyrelsen fick till följd att
Perssons fall drogs inför domstol. Vid nämn¬
dens sammanträde den 19 april 1873 heter
det i protokollet § 2:
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Att nattmannen Persson skall höras vid Westra
Göinge Häradsrätt med anledning af hans vägran att
förrätta det arbete Kommunal Nämnden honom an-
gifvit och uppdrog Nämnden åt Ordföranden att för¬
anstalta ora Perssons stämmande till Härads Rätten

Närmare upplysning får man i 1873 års
Dödbok för Önnestad, där följande notering
föreligger:

21 maj avliden Per Persson, Enkling. Fattighjon,
som avlidit i en ålder af 59 år 5 månader och 22
dagar,

Ingen dödsorsak anges i dödboken. I räken-
skapsboken för Önnestad har »nattmannen»
varit en ständigt återkommande post. Kom¬
munen har betalt hyra, sängkläder m.m. för
honom. Den sista gång han nu förekommer
är som en utgiftspost den 3 juni 1873, där det
heter kortfattat:

Juni 3 bräder till likkista åt Nattmannen Persson
4:00.

Målet kom upp den 5 maj 1875 som nr 472 i
Westra Göinge Tingsrätt. Dombokens redo¬
görelse visar att kapten Edelfeldt i egenskap
av kommunalnämndens ordförande anländer
till tinget och styrker med två mäns bevis att
stämningen blivit nattmannen Persson del¬
given den 28 april, men det oaktat har sva¬
randen inte låtit sig avhöras. Tingets utslag
blev följande:

På sökandens Herr Capten Edelfeldts begäran blcf
ärendets behandling uppskjuten till Onsdagen den 7
dennes, då sökanden egde tillstädeskomma och
hwartill Kronolänsmannen Bring forständigades att
med tjenliga medel inför Rätten inställa Nattmannen
Persson.

Till detta kan sägas att räkenskaperna visar
att fattighjonen i övrigt som avlidit fick lik¬
kista å kr 5: 00.

Det kan kanske synas omotiverat att så in¬
gående som här skett behandla ett enskilt fall
som detta. Motiveringen är dock att jag anser
det vara ett exempel på hur en kommun
kunde agera, då en understödstagare inte
accepterade de regler myndigheterna satt upp
som villkor för att hjälp skulle ges. Nattman¬
nen Perssons fall kan beskrivas som ett
exempel på en människa som kommit så pass
på sned att samhällets resurser inte räcker till
utan han går under på grund av sitt alkohol¬
missbruk.

Då målet två dagar senare på nytt kom upp
hade kapten Edelfeldt inte möjlighet att
närvara, utan kommunen företräddes denna
gång av nämndemannen Nils Jonsson. Pers¬
son hade inte infunnit sig och kronolänsman¬
nen Bring hade inte kunnat anträffa honom,
varför målet uppsköts till den 5 juni. I dom¬
boken heter det:

då sökanden egde iakttaga inställelse och hvar till
Kronolänsmannen Bring hade att för Häradsrätten
inställa Persson, dock skulle Bring i god tid dessför¬
innan Capten Edelfeldt om detta beslut bevisligen
underrätta.

Nattmannen Perssons epilog skrivs i dom¬
boken den 5 juni 1873 med mål nr 613 enligt
följande:

Under det under nr 521 härofvan i Domboken för
den 7 sistlidne Maj till denna dag uppskjutna ärendet
angående nattmannen Persson i Önnestad hörande
öfver det af Captenen och Riddaren Edelfeldt å
Önnestads Kommunalnämnds vägnar hos Kungl.
Majits Befallningshafvande i Länet uti ingifven
skrivelse framställda yrkande att Persson måtte
såsom försvarslös till allmänt arbete dömas, lät Herr
Captenen Edelfeldt för rätten anmäla, att Persson nu
vore död, vid hvilket förhållande ärendet förfaller.

Avslutning
Den bild protokollen ger blir av naturliga
skäl mosaikartad. Här blandas små och stora
ärenden, här ventileras människors problem.
Men bakom protokollens kärva formuler¬
ingar kan man med litet fantasi skymta de
enskilda människorna, deras bekymmer och
kamp för överlevnad i en tid som senare ofta
kallats »den gamla goda».

Vi har fått följa hur kommunen individan-
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8 Västgöingsk dialekt: »träboinikan», boin = ben.
9 Om Anna Åhfeldt se Jönsson, N.: Bland präster,
bönder och gärningsmän i en gammal göingesocken
s. 212 ff. samt Lundin, Allan Sigward: Det hände i
Önnestad (1971) s. 39.
lu Nationalencyklopedin bd 14 s. 56 har följande defini¬
tion av nattman: »person som i städerna i äldre tid skötte
sådana nattliga fönättningar som att tömma latriner.
Sedermera kunde titeln även avse en skorstensfejare, en
skinnare eller en rackare eller - in på 1900-talet - den
som i en stad hade till uppgift att avliva katter och
hundar».

passade den sociala omsorgen, varvade pen¬
ningstöd med synnerligen varierande prak¬
tiskahjälpinsatser. Även om kommunen hela
tiden hade sparsamhet med skattemedel som
riktmärke, så var man inte statisk i sitt tän¬
kande och i sina beslut, utan flera gånger
skedde uppräkning av tidigare beviljade
understöd. Då får man också tänka på att
hjälpbehovet var i tilltagande, något som
kommunen alltmer tenderade att möta
genom att skapa någon form av sysselsätt¬
ning för arbetslösa hjälpsökande.

En positiv förändring som synes ha in¬
träffat under den skildrade perioden är den
att sekretessen har förbättrats för de hjälp¬
sökande så att deras fall i mindre utsträck¬
ning än tidigare har exponerats för allmän¬
heten.

Utöver det faktum att kommunen hade ett
centralt regelverk, som till en del styrde
fattigvården, var det främst vid överklagan¬
defall till länsstyrelsen som den kommunala
sfären konfronterades med regionala myn¬
digheter.

Förhoppningen är slutligen att de inled¬
ningsvis ställda frågorna genom det redo¬
visade materialet och de beskrivna typfallen
skall ha fått något så när tillfredsställande
svar.
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Planarbetet bakom rekordårens bostadsbyggande
- exemplet Malmö
Av Daniel Melchert
Bankgatan 2. 22852 Lund

1 Malmö byggdes det drygt 65000 bostäder mellan 1955 och 1975. Det utgör i dag, år
2002, nära hälften av Malmös totala bostadsbestånd. Vad fick staden att ta i så, och hur
planerade man för detta omfattande byggande? Vilken roll spelade befolkningsökning
och hur såg relationerna mellan befolkningsprognoser och bostadsbyggande ut?
Slutligen - när vände utvecklingen och varför?

skinlånefond i syfte att underlätta för bygg¬
företagen att skaffa arbetskraftsbesparande
maskinutrustning. Men det var som om alla
ansträngningar inte räckte till; fortfarande
1960 bodde nästan hälften av befolkningen
inte större än i två rum och kök, oberoende av
familjestorlek, och i halvmoderna eller omo¬
derna lägenheter.2

Bostadsproduktionen Ökade förvisso under
1960-talets första hälft, men befolkningen i
särskilt storstadsregionerna ökade än mer,

Urbanisering och arbetskraftsinvandring för¬
värrade problemen. 1965 blev regeringens
utfästelser om en miljon nya bostäder på tio
år riksdagsbeslut. Miljonprogrammet rullade
i gång. Statliga lån infördes som premierade
stora serier av rationellt byggda bostadshus
till låga produktionskostnader. Olika offent¬
liga utredningar, normer och regler bildade
ramverk, och i kommunerna drevs ett omfat¬
tande planarbete för att administrera och
prognostisera det storskaliga bostadsbyggan-

Bakgrund
Efter andra världskriget startade ett välfärds¬
bygge som i Sverige blivit synonymt med
folkhemmet. En av grundpelarna var att
skapa sunda och ändamålsenliga bostäder för
alla till en kostnad som inte överskred 20
procent av en genomsnittlig industriarbetar¬
lön. Det var särskilt kommunerna som fick
ta på sig detta ansvar. Bostadssociala utred¬
ningens slutbetänkande,1 de statliga bostads¬
lånen, de allmännyttiga bostadsbolagen och
1947 års byggnadslag tillkom alla vid samma
tid. Syftet var att få bukt med trångboddhet,
bostadsbrist och att underlätta bostadsbyg¬
gandet i kommunerna.

Trots intentionerna byggdes bostadsbris¬
ten inte bort i den takt Bostadssociala utred¬
ningen föreslagit. Det dröjde till mitten av
1950-talet innan bostadsbyggandet nådde
upp till samma nivå som före kriget. Orsaken
var brist på arbetskraft. Under 1950-talet
ökade årsproduktionen trots allt rejält, från
40000 bostäder 1950 till 70000 tio år senare.
Främsta orsaken till ökningen var att
bostadsbyggandet gick från hantverksmässig
produktion till industrialiserad. Färre bygg-
arbetare färdigställde på kortare tid ett större
antal lägenheter. Detta var en utveckling
som understöddes av den socialdemokratiska
regeringen, bland annat genomen statlig ma¬

det.

Planering
Genom 1947 års byggnadslag ålades landets
kommuner att upprätta generalplaner för att
bättre kunna prognostisera markens använd¬
ning och framtida bostadsutbyggnad. I
Malmö tillsattes en generalplanekommitté
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med representanter från kommunen, HSB,
MKB, Skånska Cementgjuteriet och Skånes
Handelskammare, det vill säga med de ak¬
törer som direkt eller indirekt styrde bostads¬
byggandet. Generalplanearbetet startade
1949 och utfördes inom stadsingenjörskon-
toret. Tio år senare presenterades Malmös
första generalplan.3

Planen angav grunddragen för stadens ut¬
byggnad fram till 1970. Vidare försökte man
analysera generella utvecklingstendenser
och stadens utvecklingsbehov samt vad som
kunde anses som framtida lämplig boende-
standard. Planförfattama framhöll att det var
fråga om just prognoser och att arbetet av
formella skäl begränsats till stadens admi¬
nistrativa område, även om de insåg att det
var en brist då utbyggnaden i hög grad var
beroende av förhållanden utanför staden.4
Särskilt gällde detta bostadsbyggandet, som
teoretiskt skulle få plats inom stadens gränser

men till priset av ogynnsam lokalisering:
bostadsområden i stadens sydöstra delar och
industriområden i dess nordöstra delar, vilket
skulle innebära långa persontransporter mel¬
lan bostäder och arbetsplatser med åtföljande
trafikproblem. Planförfattama räknade även
med att all lämplig mark tagits i anspråk
redan 1970, vilket skulle skapa stora svårig¬
heter för senare utbyggnad.5 Malmös politi¬
ker önskade därför en inkorporering av
närbelägna områden.6

I Malmö byggdes det särskilt fler-
bostadshus, medan kranskommunerna sat¬
sade på småhus. För Malmös politiker var
detta ett sätt att hushålla med marken men
också en medveten strategi, då man räknade
med att kranskommunerna skulle inkorpore¬
ras inom en inte alltför avlägsen framtid.7
Under 1960-talet var den allmänna uppfatt¬
ningen att Malmös kommunblock, som om¬
fattade kommunerna Malmö, Månstorp,
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Örestadsvision av Bengt Böckman. Från Översiktsplanering i Malmö 1948-1985.
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duktionen per år skulle vara 2500 1956-60,
2200 1961-65 och 1600 1966-71, alltså en
successiv avmattning som följde befolk¬
ningsprognosen.

Det fanns vidare två utbyggnadsalternativ
att ta ställning till: ett »flerfamiljs» med cirka
tio procent av lägenhetsbeståndet i enfamiljs¬
hus 1970, och ett »enfamiljs» med cirka 15
procent av lägenhetsbeståndet i enfamiljshus
1970. Politikerna i Malmö valde konsekvent
och i enighet alltid flerfamiljsaltemativet.9
Det gällde att bygga bort bostadsbristen och
hushålla med marken. Det var i denna anda
områden som Nydala, Gullviksborg, Rosen¬
gård och Lindängen tillkom.

Från stadens sida var man förvisso med¬
veten om att allt fler önskade sig ett en¬
familjshus och att denna bostadsform kom¬
mit inom räckhåll för större grupper genom
stigande levnadsstandard och rationalisering
av egnahemsbyggandet. Men verkligheten,
med bostadsbrist, gjorde att detta blev något
som trots allt fick skjutas på framtiden:

Det är naturligt att i en bristsituation verksamheten
blivit inställd på en rationellt driven byggnation av
flerfamiljshus och förklarligt att detta sker på be¬
kostnad av enfamiljshuset. Med hänsyn till en
växande efterfrågan torde emellertid den bostadspo¬
litiska målsättningen komma att syfta till en höjning
av produktionen av enfamiljshus, även om full frihet

Svedala, Bara och Burlöv, skulle slås sam¬
man. Detta som en strävan i att skapa ratio¬
nella kommuner, men det var också en del i
ett större Örestad omfattande Sydvästskåne
och Köpenhamnsregionen.8 I generalplanen
förutspår man att en samordning av planfrå¬
gor skulle bli nödvändig för hela regionen.

Befolkningsökning
För befolkningstillväxten räknade general¬
planen med två olika alternativ, ett högre
med 260000 invånare och ett lägre med
244000 invånare år 1970. Detta baserades på
att inflyttningen skulle fortsätta på samma
sätt som under 1950-talet med ett överskott
på drygt 2500 personer per år fram till 1960-
talet för att sedan ebba ut. Befolkningspro-
gnosema betraktades som hög- respektive
lågkonjunkturaltemativ.

Den ökande befolkningen medförde att
bostadsbyggandet måste ökas. Dessutom
fanns det redan problem med bostadsunder-
skott, trångboddhet och föråldrade bostäder.
Med befolkningsprognosens högre alterna¬
tiv, 260000 invånare år 1970, beräknades
produktionsbehovet till 31500 lägenheter
mellan 1956 och 1971. I generalplanen räk¬
nade man med femårsplaner, där bostadspro-
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Gullviksborg-ett typiskt bostadsområde i Malmö från 1960-talet. Husen ritades av Svenska Riksbyggens projekter¬
ingskontor i Malmö 1964. Foto Thomas Schlyter.
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i valet av produktionsaltemativ först torde bli möjlig
efter bostadsbristens avveckling.lu

Fler avvikelser från den gällande gene¬
ralplanen kom av den ökade biltrafiken med
krav på vidgade gatuutrymmen och större
avstånd mellan trafikleder och bostäder på
grund av trafikbullret. Allt pekade på att yt-
tillväxten av Malmö blev betydligt större än
förmodat. Behovet av mark per capita hade
ökat konstant; en invånare i Malmö 1966
konsumerade mer än dubbelt så mycket mark
som vid sekelskiftet 1900.13

Reviderade planer
1962 gjordes en revidering av den endast tre
år gamla generalplanen, främst avseende in¬
vånarantalet och bostadsbyggandet.it 1 denna
plan räknade utredarna med ett invånarantal
på 310 000år 1980 och en bandstadsliknande
utbyggnad åt söder. Stadsbebyggelsen beräk¬
nades täcka hela stadsområdet innanför den
planerade yttre ringvägen. Osäkra förutsätt¬
ningar, framför allt beträffande förhållanden
utanför stadsgränsen, gjorde att dispositions¬
planen aldrig överlämnades och antogs av
kommunfullmäktige. Stadens fortsatta till¬
växt skedde dock efter den utvidgade planen,
men det var på stadsingenjörskontoret klart
att avvikelserna även från denna skulle bli
stora och en ny bearbetning nödvändig.

En ny utredning presenterades således
1969, även denna framtagen på stadsingen¬
jörskontoret.12 Det var en rapport av 1966
års läge och visade lämplig markdisposition
för den fortsatta stadsbebyggelsen. Planen
gjorde inte anspråk på att vara en slutgiltig
generalplan och föreslogs således bara redo¬
visas för stadsfullmäktige utan att formellt
antas.

Det var uppenbart att verkligheten sprang
förbi generalplanen och i viss mån även dis¬
positionsplanen. Författarna till utredningen
från 1966 kunde se att det lägre befolk-
ningsaltemativet i generalplanen - med en
stadsbefolkning på 244000 invånare 1970 -
passerats redan 1964 och att även det högre
alternativet - 260000 invånare - enligt upp¬
gjorda prognoser skulle överskridas före
1970. Antalet nybyggda lägenheter hade för
länge sedan passerat det planerade produk¬
tionsbehovet. Markåtgången i de nya bo¬
stadsområdena blev dessutom högre än vad
som förutsattes i både generalplanen och dis¬
positionsplanen.

En ny stadsstruktur
När planförfattama prognostiserade befolk¬
ningsutvecklingen räknade de med att stads¬
utvecklingen skulle fortgå, särskilt i stor¬
stadsregioner och i medelstora orter, medan
mindre orter och landsbygd ofta visade en
stagnerande eller minskande folkmängd. Det
folktäta Sydvästskåne var starkt påverkat av
denna flyttningsväg, och befolkningsök¬
ningen hade sedan 1950-talet varit mer än det
dubbla jämfört med riksgenomsnittet.14
Under 1950-talet var det särskilt Malmö och
Lund som ökade, men från 1960-talet utvid¬
gades expansionen till alla delar av regionen.
Detta berodde främst på ett ökat bostadsbyg¬
gande även i kranskommunerna.

Samtidigt med denna centralisering, från
glesbygd till tätort, pågick inom Malmö en
decentralisering när befolkningen flyttade
från innerstaden till ytterområdena. Folkök¬
ningen skedde i nybyggda bostadsområden,
medan situationen var omvänd i äldre områ¬
den. Även i relativt nya områden minskade
befolkningen, och i generalplaneutredningen
1966 räknade planförfattarna med maximal
befolkning två år efter färdigställandet.

Det fanns tecken på att centrifugalkraften
börjat verka även utanför stadens administra¬
tiva gränser: stadens spridning utåt passerade
stadsgränsen. I generalplaneutredningen 1966
beräknades Malmö år 1970 ha 272000 in¬
vånare och fem år senare 296000. Därefter
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beräknades befolkningen minska som en
konsekvens av att Malmö var fullbyggt och
flerbostadshusbebyggelse skulle komma att
uppföras utanför stadens gräns. Dessa anta¬
ganden stämde med de rådande tendenserna
att befolkningen minskade i äldre bostads¬
områden och ökade i nya.

Utglesningen av antal boende i stadens
centrala delar hängde även samman med
strukturförändringar inom näringslivet. Under
perioden skedde en stark ökning av olika
servicenäringar (handel, samfärdsel, tjäns¬
ter), särskilt i centrum. Samtidigt som city¬
verksamheterna ökade tilltog trafiken till
centrum med hotande trafikproblem. Lös¬
ningen blev att omgestalta staden i överens¬
stämmelse med de nya bostadsområdena:

Eftersom stadens tillväxt inte kan begränsas måste
planeringsarbetet syfta till att gecityverksamheterna
andra lokaliseringsalternativ. En avlastning av såväl
handel som andra aktiviteter till perifera centra är
påkallad. Stadens dominerande form som är cn-
kämig övergår till en flercellsstruktur och distrikts-
centrumena fyller de uppgifter i distriktsenhetema
som city i staden som helhet,15

På stadsingenjörskontoret tänkte man sig nya
distriktscentra i Limhamn, Hyllie och Rosen¬
gård. Ett fjärde skulle underförstått utvecklas
i Burlöv, som ändå skulle inkorporeras med
Malmö. Dessa distriktscentra tänktes 1975
betjäna 25000 boende i Limhamn, 30000 i
Burlöv, 50000 i Rosengård och 70000 i
Hyllie. Mellan de två sistnämnda låg Fosie,
»som uppvisar en från de andra enheterna
något avvikande uppbyggnad». Skillnaden,
som den framträder på generalplaneutred-
ningens kartor, bestod i att Fosie inte försetts
med något distriktscentrum trots en planerad
befolkning på 50000. De boende i Fosie
skulle erhålla service, får man förmoda, an¬
tingen i Rosengård eller Hyllie, eller i inner¬
staden vars centrum i utredningen dimensio¬
nerats för 80 000 boende.

Storskaliga centrumanläggningar överens¬
stämde med den utveckling drätselkontorets

statistikavdelning kunnat konstatera: en kon¬
centration mot färre men större och konkur¬
renskraftigare enheter. Mellan 1962 och
1965 försvann 4,6 procent av Malmös buti¬
ker, trots stadens tillväxt och nya affärer i de
yttre stadsdelarna, Under samma period
ökade omsättningen med sex procent, där
särskilt varuhusen svarade för en stor del.

Fördel flerbostadshus
Generalplanen från 1959 hade i högkonjunk¬
turalternativet räknat med 260000 invånare i
Malmö 1970 och ett produktionsbehov på
31 500 bostäder. Båda dessa siffror nåddes
flera år före 1970 och antalet byggda bo¬
städer blev i verkligheten 50 procent större
än vad som beräknats: 47 500 mot 31500.
Planer och kalkyler övertrumfades konstant.
Svårigheterna med att prognostisera befolk¬
ningsökningen och bostadsbyggnadsbehovet
gav upphov till och bärighet åt 1950- och, i
ännu högre grad, 1960-talens storskaliga
planer (kommunsammanslagning, bandstad,
nya distriktscentra).

Dessa planer understöddes på stadsingen¬
jörskontoret - och väl även bland Malmös
politiker - av uppfattningen att stadens mark
började ta slut. Konsekvensen blev att fler¬
bostadshus premierades. I ett område med
flerbostadshus var 270 boende per hektar
rimlig standard, medan siffran för små¬
husområde räknades till 65 boende per hek¬
tar.17 Staden hade alltså inte råd att »slösa»
med marken och bygga småhus, vare sig man
hade velat eller ej. Detta var vidare en ut¬
veckling som förväntades fortsätta, med allt
färre boende per rumsenhet, lägenhet och
hektar.

Malmös styrande kunde utifrån statistik,
generalplaner, utredningar och markbehov
inte komma fram till annat än att det behövde
byggas flerbostadshus i stor omfattning. Ut¬
vecklingen så att säga krävde det. När sedan
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befolkningsökningen vändes i ett utflytt-
ningsnetto och industrins starka expansion
avtog, hade man i Malmö låst fast sig i ett
system som byggde på kontinuerlig tillväxt
och expansion.

10 Generalplan..., 1959,5. 110.
11 »Preliminär dispositionsplan för Malmö 1962-
1982», finns i Malmö 1862-1962 Byggnadsnämnden
100 år, 1962.
12 Generalplan för Malmö Utredning 1966, 1969.
11 Ibid., s. 7.
w Ibid., s. 10.
is Ibid., s. 21.
'6 Ibid., s. 21.
o Ibid., s. 25.

Början till slutet
Efter 1970 ökade utflyttningen till grann¬
kommunernas småhusområden samtidigt
som inflyttningen minskade. Under 1970-
talet hade Malmö en utflyttning på mellan
1 1 00 och 7 400 invånare per år. Sammanlagt
tappade staden cirka 30000 invånare, unge¬
fär lika många som flyttade in på 1960-talet.
Bandstadsplanen och distriktscentret för
Hyllie förverkligades inte, med följd att ser¬
vice saknas nästan helt och stora trafikleder
slutar omotiverat och abrupt vid rondeller
eller som återvändsgator i särskilt Kroksbäck
och Holma. Helt plötsligt hade Malmö ett
överskott på bostader; rivning av nya hus
framstod i slutet av 1970-talet som ett reellt
alternativ. Utvecklingen hade vänt och det
som nyss varit realistiska utbyggnadsalterna¬
tiv var nu inte mer än tomma glädjekalkyler.
De goda åren var slut.

Källförteckning
Arkitektforeningen för södra Sverige (ASS)
Rosenrött och vardagsgrått. Seminarier om ytterstads-

miljö våren 1973, 1973.
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Generalplan för Malmn 1956-1970. 1959.
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planeringsavdelningen
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Malmö statistisk årsbok 1970.
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Noter
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DE SKÅNSKA LANDSKAPENS HISTORISKA OCH ARKEOLOGISKA
FÖRENING bildades 1866. Föreningen är en samlingspunkt för en historiskt och
arkeologiskt intresserad allmänhet.

Föreningen har utgivit Samlingar till Skånes historia, fomkunskap och be-
skrifning (1868-1873), Samlingar utgifna för De skånska landskapens historiska
och arkeologiska förening (1874-1880), Skånska samlingar (1894-1897) samt
Historisk tidskrift fór Skåneland (1901-1921).

1961 böljade föreningen utge ALE, Historisk tidskrift för Skåneland. Första året
utkom ett häfte och 1962-1976 tre häften årligen. Fr.o.m. 1977 utkommer fyra
häften årligen. 1990 inträdde landsarkivet i Lund som medutgivare. Tidskriften
utges med bidrag från Vetenskapsrådet.

I Ale-redaktionen ingår Birgitta Engström och Gert Jeppsson. Brev och manus
till redaktionen adresseras till universitetslektor Gert Jeppsson, Vapenkroken 38,
226 47 Lund.

Medlem i föreningen erhåller tidskriften kostnadsfritt.
Årsavgiften för 2002, 150 kronor, kan insättas på postgirokonto nr 24 68 31-2,
De skånska landskapens historiska och arkeologiska förening.

Äldre häften av tidigare utgivna tidskrifter kan beställas hos skattmästaren,
1:e arkivarie Elisabeth Reuterswärd, Landsarkivet, Box 2016, 22002 Lund.

EFTERTRYCK, helt eller delvis, medgives endast efter redaktionens särskilda
tillstånd.

Föreningens styrelse:

Docent Sten Skansjö, Lund, ordf., landsarkivarie Jan Dahlin, Lund, v.ordf., stadsarkivarie
Göran Larsson, Lund, sekr., konsult Anders Persson, S. Sandby, v.sekr., l:e arkivarie
Elisabeth Reuterswärd, Lund, skattmästare, samt professor Hans Andersson, Lund,
docent Lars Berggren, Lund, f.d. länsantikvarie Carin Bunte, Malmö, docent Siegrun
Femlund, Asmundtorp, fil. dr Thomas Germundsson, Lund, universitetslektor Gert
Jeppsson, Lund, docent Hjördis Kristenson. Lund, professor Lars Larsson, V. Nöbbelöv,
länsantikvarie Thomas Romberg, Malmö, arkivchef Anders Salomonsson. Lund, läns-
antikvarie Leifh Stenholm, Karlskrona, professor Sven Tägil, Lund, professor Anna
Christina Ulfsparrc, Lund, antikvarie Pablo Wiking-Faria. Varberg.
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Vinjetten på framsidan återger det första tecknet - en f-runa - i
runhandskriften av den medeltida Skånelagen, som var gällande i

Skåne, Halland, Blekinge och Bornholm.




