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1. INLEDNING 
 
1.1 PRESENTATION 
Blekinge är ett landskap i Sverige som det bedri-
vits relativt lite forskning kring. Detta gör det 
förstås extra intressant att studera, samtidigt som 
det är förhållandevis svårt att få fram tidigare 
rön. Jag har valt att titta närmare på två Ble-
kingska byar i Ronneby socken under perioden 
1850-1899: Lockansmåla och Kroksjömåla. I dag 
finns där endast sju bofasta hushåll, men spåren i 
odlingslandskapet i form av husgrunder, igen-
planterade åkrar, odlings-rösen, linbastor och 
tjärdalar vittnar om att där en gång levt och ver-
kat så många fler. Jag vill se om det går att spåra 
några faktorer under 1800-talets senare hälft som 
styrt avfolkningen i bygden. 
 
1.2 SYFTE, FRÅGESTÄLLNING &  
AVGRÄNSNING 
Syftet med uppsatsen är ta reda på vilka faktorer 
som styr avfolkningen i två byar i Ronneby 
landsförsamling. Jag kommer att titta på hur 
flyttningsmönstren ser ut, om man emigrerar 
eller om det endast är migrationsrörelser inom 
landet eller länet. Jag vill också se om dödstalen i 
byarna ökar genom missväxt eller sjukdomsepi-
demier, såsom t ex kolera och tuberkulos. Därtill 
vill jag få en uppfattning om avbefolkningen i 
byarna överhuvud taget står att finna i 1800-
talets andra hälft eller om den kommer igång 
senare. 
 
På grund av uppsatsens begränsade storlek mås-
te jag begränsa mig till en ganska kort period. Att 
jag valde perioden 1850-99 är främst att detta 
material finns lättillgängligt publicerat i databa-
ser, med digitaliserade kopior källmaterialet. 
Hade jag valt en period efter 1900 skulle jag få 
leta bland fotostatkopior i arkiven, vilket tar 
mycket längre tid. Perioden skildrar ett spännan-
de skede i svensk historia, då hela samhället 
förändras och utvandringen börjar. 
 
De frågor jag vill ha besvarade är: 

• Hur ser befolkningsutvecklingen ut? 
• Vilka orsaker kan finnas till att avbe-

folkningen? Utflyttning, sjukdomsepi-
demier eller andra anledningar? 

• Hur ser flyttningsmönstren ut? Emigre-
rar man eller är det endast en migration 
inom landet eller länet? 

1.3 KÄLLMATERIAL 
1.3.1 HUSFÖRHÖRSLÄNGDER 
Som källmaterial har jag använt mig av Ronneby 
församlings husförhörslängder för åren 1850-
1899. För de bägge byarna finns källmaterialet 
samlat i husförhörslängder åren 1850-56, 1857-
62, 1863-66, 1880-90 samt 1891-1899. Husför-
hörslängderna har den fördelen, framför andra 
kyrkliga register över födda, döda, in- och ut-
flyttningsregister och emigrationslängder, att allt 
finns samlat i samma bok. De ger genom sin 
disposition en ovärderlig hjälp vid tolkning av 
antalet torp och backstugor under respektive 
gård. De visar framförallt väldigt tydligt när nå-
gon lämnat socknen, då personen, om denne 
inte bor kvar i byn vid nästa husförhör, stryks i 
boken, därtill antecknas flyttdatum och i bästa 
fall även vart personen flyttat. På 1890-talet är 
det inte ovanligt att prästen även antecknar om 
någon beviljats utresetillstånd samt vart perso-
nen ämnar resa. 
 
1.3.2 DÖDBÖCKER 
Husförhörslängderna tar inte upp dödsorsaker, 
varför jag tagit även använt dödböcker som 
material. I dödböcker uppges den avlidnes 
namn, fullständiga ålder, faderns namn och även 
ibland moderns, dödsdatum samt eventuellt en 
anteckning om dödsorsaken. Har denna angetts 
av en läkare brukar även detta antecknas. Död-
böckerna för de bägge byarna finns digitaliserade 
i databasen Demografisk Databas Södra Sverige 
(DDSS), vilken enkelt kan nås via internet. De 
handskrivna dödböckerna är organiserade efter 
dödsdatum i församlingen och inte orten man 
levde på. För att spara tid har jag av använt mig 
av databasen. 
 
1.3.3 INVENTERING AV ODLINGSLAND-
SKAPET 
Den ideella historiska föreningen Horsahallens 
Gille har sedan 2005 inventerat odlingslandska-
pet i byarna. Materialet är ännu ej publicerat, 
men jag har haft tillgång till det. Inventeringen 
byggde på intervjuer med ortsbefolkningen se-
dan 1970-talet samt fotografering och positione-
ring av lämningar i landskapet såsom husgrun-
der, produktions-anläggningar, odlingsrösen och 
stenmurar. Därtill kommer historiska kartor och 
landskapsbildens förändring. 
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1.4 TIDIGARE FORSKNING  
Blekinge är lite av ett nära nog blankt område 
inom den svenska historieforskningen. Det hål-
ler på att förändras, men det är svårt att hitta 
aktuell forskning inom mitt problemområde. 
Nedan beskrivs för uppsatsen aktuell tidigare 
forskning på området. 
 
Agnes Wirén kunde i sin avhandling om utvand-
ring från Blekinge, Uppbrott från örtagård (1975, 
174), fastslå att Blekinge var ett av de fyra län i 
Sverige där utvandringen var som störst på 
1850-talet. Hon visar på att andelen kvinnor som 
utvandrade från Blekinge var högre än riksge-
nomsnittet, liksom tendensen att flytta till Dan-
mark och Tyskland. 
 
Vid Ronneby stads 600-årsjubileum utgavs bo-
ken Kring en åkrök (red P. Beijer, 1987). Agnes 
Wirén finner att utflyttningen från Ronneby 
församling är lägre än från många andra försam-
lingar i Blekinge län (s 281). Nytt är också att 
hon kan påvisa att man från Ronneby ensamut-
vandrade för arbete i Danmark och Tyskland, 
medan det var vanligare att man tog med hela 
familjen till Nordamerika. Vanligast är att man 
utvandrar i åldern 16-30 år (s 284-85). Att man 
är över 50 år tillhör ovanligheterna. 
 
Helene Castenbrandt, doktorand vid historiska 
institutionen, Göteborgs universitet, forskar 
kring demografi och medicinhistoria. Casten-
brandt visar i sessionsanteckningarna Sveriges 
förindustriella demografi (2005), att dysenterin, röd-
soten, hade ett större utbrott i Sverige vid 1850-
talets slut med en förödande konsekvens för 
Jönköpings län. 
 
Christer Winberg visade på helt nya ståndpunk-
ter i sin avhandling Folkökning och proletarisering 
(1975) vid Göteborgs Universitet, där han visade 
att lagar och bestämmelser fick följden att fattig-
domen bredde ut sig och antalet obesuttna öka-
de. Han menade att det var de redan välbeställda 
bönderna som tjänade på hemmansklyvningarna, 
ingen annan hade råd att köpa marken som blev 
till salu genom de nya, lagstadgade, möjligheter-
na (Wnberg, 1975, 25-29). 
 
Ann-Kristin Wernersson-Wiberg har i sin kandi-
datuppsats vid kulturgeografiska institutionen i 
Lund belyst flyttmönstren och migration i 
Eringsboda, 10 km norr om denna uppsats geo-
grafiska område. Nytt är att W. Wiberg visar att 

det vanliga mönstret i bygden är att fram till 
giftermålet flytta runt för arbete i närliggande 
församlingar och sedan rota sig. Är man upp-
skattad av bonden kan städslingen bli längre än 
ett år. Hon påvisar att mobiliteten ökar mot 
slutet av 1800-talet. Flyttningsmönstret visar att 
vanligast är att man flyttar för arbete inom sock-
nen, men att det även kommer arbetskraft till 
Eringsboda från Småland (W. Wiberg, 2001, 73-
75). 
 
Börje Harnesk visade i sin avhandling  Legofolk 
(1991) vid Umeå Universitet hur statliga re-
gleringar ökade klasskillnaderna i samhället, då 
kringflackandet efter arbete resulterade i en soci-
alt neråtgående mobilitet (1991, 33).  
 
En undersökning från Asby, Östergötland visar, 
enligt Torsten Hägerstrand (1947, 95), att de 
som flyttar mest är söner till tjänstehjon. Samma 
grupp hade en större benägenhet att utvandra än 
bondbarn.  
 
Ännu ej publicerade undersökningar av fören-
ingen Horsahallens Gille fann man att någon 
form av sjukdom spred sig i byn Kroksjömåla på 
1850-talets slut. Nästan hela byn dog ut och 
många gårdar måste ha stött öde under en peri-
od. Vid en torparinventering på 1970-talet regi-
strerade man en kolerakyrkogård på gränsen 
mellan Lockansmåla och dess norra grannby, se 
bilaga II. 
 
 
1.5 METOD 
1.5.1 UPPLÄGG 
Jag börjar med att ge en bild av 1800-talets Sve-
rige för att kunna sätta in resultatet i en nationell 
kontext. Av samma anledning beskriver jag land-
skapet Blekinge och Ronneby församling. På så 
vis kan man på ett enkelt sätt följa utvecklingen 
nationellt och lokalt. Det var för uppsatsen in-
tressant att studera befolkningsutvecklingen, 
migrationen, bondesamhällets sociala struktur, 
samt eventuella epidemier. Därefter beskriver jag 
byarna på lokal nivå med utgångspunkt från 
dagens utseende. 
 
 
1.5.2 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
Jag har använt mig av en kvantitativ statistisk 
metod för att med hjälp av husförhörslängder 
under perioden 1850-1999 få en uppfattning om 
befolkningstillväxten och –utvecklingen i två 
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Blekingska byar. Det är en mikrostudie av ett 
agrart lokalsamhälle. Aktuella husförhörslängder 
har skrivits ner i databaser för vidare statistisk 
analys. För att få en tydligare bild av byarnas 
historia har jag även använt mig av historiska 
kartor och inventeringar av odlingslandskapet, 
samt insamling av data med hjälp av en digital-
kamera. 
 
Jag har för varje person som i husförhörsläng-
derna varit skriven i Lockansmåla och Kroksjö-
måla, Ronneby församling, samlat in data om 
födelsedag, dödsdag, födelseort, in- och utflytt-
ningsdatum samt ort. Då det inte alltid i husför-
hörslängderna anges datum för, och orsak till, 
dödsfallet, har jag även använt mig av de digitali-
serade död- och begravningsregister som finns 
utgivna av Demografisk Databas Södra Sverige 
(DDSS). Med hjälp av den insamlade informa-
tion har jag sedan byggt upp egna databaser för 
respektive by. För att lättare åskådliggöra utveck-
lingen har jag visualiserat den med hjälp av tabel-
ler och diagram. 
 
Vid beräkningen av befolkningsutvecklingen i 
Lockansmåla och Kroksjömåla räknade jag anta-
let människor i byn vid varje jämn femårsperiod, 
d v s 1850, 1855 etc fram till 1899 som är det 
avslutande och sista året som jag tittat på. De 
problem som uppstår vid detta förfarande disku-
terar jag under felkällor, se nedan. 
 
 
1.5.3 FELKÄLLOR 
Den som någon gång försökt läsa i husförhörs-
längder vet att det ibland kan vara mycket svårt 
att tyda prästens snirkliga anteckningar. Detta 
kan leda till tolkningsfel, inte bara när det gäller 
namn, utan även födelsedata och dödstal. Bero-
ende på prästens noggrannhet vid antecknandet 
är det också mer eller mindre lätt att tolka byns 
omfattning vid olika tidpunkter, avseende antalet 
torp och backstugor under respektive bonde. 
Tyvärr verkar det även vara fel avskrivet från 
dödsböckerna vid skapandet av det digitala re-
gistret DDSS, Demografisk Databas för Södra 
Sverige, på en del namn och dödsdatum vilket är 
beklagligt då det ställer till en del problem. 

Ett problem med denna metod är att jag då mis-
sar dem som endast bott en kortare tid i byn, 
eller inte levt så länge, mellan femårsperioderna. 
Det är inte ovanligt att unga människor gör sin 
tjänst som pigor och drängar under endast en 
ettårsperiod, med byte på hösten. Av dessa är 
det då bara de som befinner sig på platsen under 
året som räknats. På samma sätt räknas då de 
som dött och flyttat in eller ut från området, om 
de befann sig där under året. Förhoppningsvis 
väger dessa problem upp varandra och ger oss 
åtminstone en generell bild av utvecklingen i 
byarna. Flyttningsmönstret gäller om de flyttat 
ut, eller in, från socknen. Då det endast står 
angivet vilken församling man är född i, så går 
det inte att utskilja i vilken by personen är född. 
Detta innebär att det i denna studie inte går att 
utläsa flyttningar mellan, och inom, byar i samma 
socken. 
 
Om det fanns fler som lämnade byarna för andra 
länder än dem som jag tagit upp, kan detta bero 
på att jag använt mig av husförhörslängderna 
enbart, och inte t ex utflyttningslängder, som 
kanske skulle ha givit en mer rättvisande bild i 
frågan. Det var nämligen så att inte alla medde-
lade prästen vart de tog vägen, vilket gör att det 
ibland är svårt att reda ut vart de tog vägen se-
dan de lämnat byn. 
 
 
1.6 DEFINITIONER 
Följande begrepp förekommer i studien. För att 
inte tolkningsproblem ska uppstå redogör jag 
nedan för hur de avses i uppsatsen. 
Arbetsvandring    Flyttning från en plats till en 
      annan för att kunna få arbete. 
Migration      Flyttning inom egna landet 
Emigration      Flyttning till annat land 
Social mobilitet     Social rörlighet, individers  
      möjlighet att byta social klass 
Städja      Ta i tjänst, anställa, tjänste- 
      hjon inom jordbruket. 
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2. 1800-TALETS SVERIGE 
 
2.1 BEFOLKNINGEN VÄXER 
Befolkningstillväxten i Sverige kom igång på 
1820-talet, då dödstalen successivt började sjun-
ka (SNA, s 44). ”Freden, potäterna och vacci-
net”1 bidrog till att allt fler överlevde (Norborg, 
1999, 9). Skiftesreformer förändrade odlings-
landskapet och byar skiftades med införandet av 
stadgan om laga skifte som kom 1827. Jorden 
kunde börja nyttjas mer rationellt, och nya od-
lingsmetoder infördes (Norborg, 1999, 23). Skog 
fälldes, nya marker röjdes, man började nyttja 
växelbruk samt dika ut mossar och våtmarker. 
Järnplogen och konstgödseln gjorde att åkrarnas 
omfattning och avkastning växte. Den agrara 
revolutionen förändrade för alltid livsmedels-
produktionen och landskapets utseende. Det 
gamla bondesamhället började upplösas. Medan 
levnadsstandarden höjdes för vissa grupper i 
samhället, sänktes den för andra. Antalet torpare, 
inhyseshjon och backstubor ökade kraftigt, sam-
tidigt som allt mer arbetskraft friställs och beho-
vet av mat och försörjning växer. Den intensiva 
uppodlingen räckte inte till och många tvingades 
att flytta.  
 
De faktorer som påverkade befolkningsutveck-
lingens framväxt i Sverige var koleraepidemier 
1853 och -57 (SNA, 1997, 44-45). Under det 
senare året slog även dysenterin till svårt. Åren 
1865-58 är missväxten i Sverige svår, vilket sätter 
igång en utvandring. Amerikautvandringen inne-
bar en kraftig broms på folkökningen, då det 
från 1860-talets mitt till första världskriget ut-
vandrade netto mer än en miljon människor 
(SNA, 1997, 46).    
 
 
2.2 LEGOHJONSTADGAN 
Sedan legohjonsstadgans införande 1664 måste 
alla människor försörja sig och ha en fast tjänst 
under året. Den som inte var hantverkare eller 
borgare var tvungen att ta tjänst. När arbetstill-
fällena avtog med de nya jordbruksreformerna 
och allt fler människor behövde tjänst uppstod 
ett överskott av arbetskraft2. Att vara utan fast 
tjänst klassades som lösdriveri och var straffbart 
och behovet av sysselsättning stort. Jordrefor-
merna hade lett till att andelen fattiga och obe-
                                           
1 Välkänt citat av Esias Tegnér (1782-1846), författare och 
biskop, i Norborg (1999), s 9.  
2 Att jämföra med dagens arbetslöshet 

suttna ökade, samtidigt som handeln med jord 
medförde ökad rörlighet, enligt Christer Win-
bergs avhandling Folkökning och proletarisering 
(1977, 25-29).  
 
Enligt legohjonsstadgan tilläts inte allmogens 
barn ta tjänst före 21 års ålder om de behövdes 
hemma3. Om man inte behövde barnets arbete 
hemma skulle man förordna dess första plats. 
Ofta anställdes arbetskraften vid s k Städjemäs-
sor i slutet på sommaren, festligheter dit arbets-
tagare och arbetsgivare sökte sig för att anställa 
och anställas. Sista veckan i september var all-
män flyttvecka i hela Sverige, enligt Ann-Kristin 
Wernersson Wibergs kandidatuppsats Städja vid 
Larsmässa och packa vid Mickelsmäss (2001, s 9). 
Man lämnade då sin tjänst för en tids ledighet 
innan man i början av oktober förväntades vara 
på nästa ställe. Om man var omtyckt som arbe-
tare och ville stanna kvar var det inte ovanligt att 
man städslades för ännu ett år. Titlar som omfat-
tades av denna process var enligt W-Wiberg 
pigor, drängar, inhyse och tjänstehjon. Begräns-
ningen i flyttningsmöjligheter resulterade i en 
socialt neråtgående mobilitet (Harnesk, 1991, 
33), då jorden blev så dyr att bara en redan be-
sutten, rik minoritet kunde köpa marken och 
genomföra hemmansklyvningar (Winberg, 1977, 
176). För dem som inte fann sysselsättning fanns 
bara två val, att söka sig in till staden och indu-
strin, eller att flytta bort från hembygden. 
 
 
2.3 MIGRATION & EMIGRATION 
Ökad befolkningsmäng i kombination med fri-
ställd arbetskraft gjorde att, framförallt unga 
människor, fick börja söka sig utanför hembyg-
den för försörjning. Många sökte sig till städerna 
i den första migrationsvågen (Wirén, 1987, 282) 
för att sedan, i en andra flyttningsvåg, söka sig 
utomlands. Detta förfarande var vanligt inte 
minst bland kvinnor, som hade svårt att få sys-
selsättning hemma och hoppades på bättre tur i 
städerna. Män var initialt mer benägna att söka 
sig utanför länets och landets gränser i jakten på 
arbete. Jordbruksbefolkningen utgjorde 72 % av 
den totala befolkningen i Sverige år 1870 (W-
Wiberg, 2001, 48). Det var även från denna 
grupp som den största andelen utvandrade. För 

                                           
3 Artikel fosterbarn, Nordisk familjebok, s 179, 1921. 
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barn till bönder, torpare, statare och lösa jord-
brukare fanns en möjlighet till ett bättre liv på 
andra sidan haven. 
 
År 1840 hade det kommit en kunglig förordning 
som underlättade för människor att flytta utom-
lands. Tidigare hade det krävts en deposition 
eller borgen till staten före utresan, som en sä-
kerhet på att man skulle komma tillbaka. Enligt 
Agnes Wiréns doktorsavhandling Uppbrott från 
Örtagård (1975, s 31) innebar detta stora hinder 
för mindre bemedlade befolkningsgrupper att ge 
sig iväg. När tvånget på pass vid resor inom 
orter i Sverige och till och från landet slopades år 
1860 (Wirén 1975, s 22) öppnades nya möjlighe-
ter. Arbetsvandringen och emigrationen kom 
igång. Man emigrerade eller arbetsutvandrade i 
Sverige, såväl som Blekinge, nästan enbart till 
övriga Europa och Nordamerika.  
 
Avgörande faktorer vid emigration var det eko-
nomiska och politiska läget i Sverige och utom-
lands. Under missväxtår och hungersnöd i hem-
landet ökade utvandringen, liksom vid högkon-
junktur och efterfrågan på arbetskraft ute i Eu-
ropa och Nordamerika. Vid perioder av lågkon-
junktur och politisk oro, som t ex under ameri-
kanska inbördeskriget och oroligheterna mellan 
Danmark och Schleswig under 1860-talets första 
hälft, sjönk utvandringen (Wirén, 1987, 282).  
 
 
2.4 EPIDEMIER 
Under 1800-talet härjade många svåra epidemier 
i Sverige. Dåliga levnadsförhållanden och hygien 
i kombination med dålig allmänhälsa gjorde 
människorna mottagliga för smitta. Värst drab-
bades städerna, där trångboddheten var hög. 
Lungsot, rödsot och kolera skördade hundratu-
sentals offer. Perioder av svält och hungersnöd 
gav sjukdomarna fäste (Norborg, 1999, 9). 
 
Tuberkulosen, lungsoten, fanns endemiskt i 
Sverige sedan 1750-talet skriver Britt-Inger Pu-
ranen i sin avhandling Tuberkolus, en sjukdoms 
förekomst och dess orsaker. Sverige 1750-1980 (1984, 
kap 11). På 1800-talet var den allmänt spridd. 
Stora delar av befolkningen bör ha genomgått en 
primärinfektion, och barn som drabbades fick 
ofta ett akut förlopp.  
 
Koleran kom till Sverige 1834 via en sjöman i 
Göteborg. Den var oerhört smittsam och död-
ligheten hög. Under perioden 1834–73 drabba-

des Sverige av nio epidemier. Vid den största av 
dessa, 1834, insjuknade mer än 25 000 personer, 
av vilka drygt hälften dog. Utbrotten 1850, -53 
och -57 skördade 20 000 liv4.  
 
Rödsoten, dysenterin, utgjorde en betydande del 
av dödligheten i hela Sverige efter 1750, skriver 
doktoranden Helene Castenbrandt i ett PM vid 
Svenska Historikermötet (2005). Under 1800-
talet är det framförallt 1808-1811 och 1857 som 
utmärker sig.  
 
Dragsjuka eller epidemisk hjernfeber, var en 
sjukdom som när den kom till Sverige startade 
1854 i Blekinge, enligt Nordisk familjebok (1880, 
s 1425). Den förkom nästan enbart under den 
kallare delen av året och drabbade främst den 
fattiga befolkningen och barn. År 1857 hade den 
nått sin topp i skördade offer, totalt tog den lite 
drygt 4 000 liv. 
 
Undersökningar utförd vid inventering av byarna 
utförd av föreningen Horsahallens Gille fann 
man att någon form av sjukdom spred sig i byn 
Kroksjömåla på 1850-talets slut. Nästan hela byn 
dog ut och många gårdar måste ha stått öde 
under en period. Det talas även om en kolera-
kyrkogård i skogen nära gränsen till grannbyn 
Östra Hult, där träkorsen stod kvar in på 1960-
talet. 
 
 
2.5 BLEKINGE 
I vissa avseenden särskiljer Blekinge sig från 
landet i övrigt. Framförallt så ökade folkmäng-
den i Blekinge snabbast i landet, näst efter Norr-
land, och fördubblades under perioden 1805-
1865 enligt den statliga Emigrantutredningen5 
från 1913 (s 319), se figur 1 nedan. Födelsetalen 
är högre, liksom det positiva omflyttningsnettot, 
än i övriga Sverige (Wirén, 1975, 170). I Emi-
grantutredningen menar man att ”det finns an-
ledning att förmoda att befolkningstillväxten var 
högre än jordbrukets egen utveckling kunde 
bära”, (s 317). Upplösningen av det gamla bon-
desamhället friställer arbetskraft och industrin 
lyckas ej engagera arbetskraften, vilket leder till 
ökad rörlighet, fysisk och idémässig. Behovet av 
arbetskraft i Danmark och Nordamerika lockar. 

                                           
4 Norrby, Ragnar: Kolera, Nationalencyklopedin, 1997, 
Höganäs.  
 
5 Emmigrantutredningen från 1917 kommer hädanefter att 
förkortas EU. 
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2.5.1 UTVANDRING 
Blekinge var ett av de fyra län i Sverige på 1850-
talet där utvandringen var som störst (Wirén, s 
37). Särskiljande är också att andelen kvinnor 
som utvandrar från Blekinge är högre än i andra 
län samt att högre andel än i övriga Sverige sökte 
sig till Tyskland och Danmark (Wirén, 1987, 179 
& 284). Utvandringen förblev hög sedan den tog 
fart i början på 1880-talet, även om den sjönk i 
övriga landet (Emigrantutredningen, 1917, 317). 
Skördarna var dåliga hemma och i Europa och 
Nordamerika lockade ekonomisk högkonjunktur 
och stor efterfrågan på arbetskraft. Färre emigre-
rade när skördarna var goda i det tidiga 1860-
talets Blekinge och politisk oro och lågkonjunk-
tur rådde i utvandringsländerna. Svåra miss-
växtår och hungersnöd 1867-68 och stabilare 
läge ute i världen gjorde att utvandringen åter 
igen tog fart (Wirén, 1987, 282, Emmigrantu-
tredningen, 1913, 322). I Blekinge var det vanligt 
att kvinnor först flyttade från landet in till sta-
den. Först när information om de nya länderna 
ökade och utvandringsbeteendet blev etablerat 
började kvinnorna emigrera (Wirén, 1975, 69).  
 
Från Blekinge var det allra vanligast att man 
emigrerade till Danmark eller Tyskland, i tredje 
hand kom Nordamerika, sedan läget stabiliserats 
efter amerikanska inbördeskriget 1865. Wirén 
menar att detta beror på att det, för den fattiga 
befolkningen i Blekinge, var relativt billigt och 

enkelt att ta sig söderut till kontinenten i jämfö-
relse med vad en biljett över Atlanten kostade. 
Det var för framförallt kvinnor lätt att få jobb i 
städerna eller inom lantbruket, medan män ofta 
sysselsattes inom kanal-, hamn- och järnvägs-
byggen (Wirén 1987, 282). Oftast rörde det sig 
om säsongsarbeten, där man åkte över på våren 
och kom hem igen till hösten. Emigrantutred-
ningen uppger siffror på att 50 000 blekingar 
emigrerade under åren 1850-1910 (1913, s 322). 
 
Faktorer som drev på blekingarna var enligt 
Wirén (1987, 149) överbefolkningen, bristen på 
arbetstillfällen och den ännu ej utvecklade indu-
strin. Wirén menar att hemmansägarna utvand-
rade på 1850-talet på grund av svikna förvänt-
ningar, akut missnöje vid skuldsättningar när nya 
lagar implementerades (se ovan)och drabbade de 
små jordägande bönderna. Även förbuden kring 
brännvinsframställningen begränsade männi-
skornas möjligheter till inkomst (W-Wiberg, 
2001, 14, Wirén, 1975, 149). I städerna steg pri-
serna på livsmedel, samtidigt som efterfrågan på 
arbetskraft steg på storgodsen i kustbygderna.  
 
Vid 1800-talets slut den ökade mängden reklam 
och annonser i tidningarna samt genom de öka-
de kontakterna med redan utflyttades brev hem 
eller återvändares berättelser om sina upplevel-
ser. De senare menar hon (Wirén, 1987, 283) är 
anledningen till att så många emigrerade, ¾ av 
den totala summan, under perioden 1880-1915 
från Ronneby. EU (1913, 322) hävdar, utöver 
Wiréns anledningar, att skogsskövlingen under 
1800-talet för nyröjning och utökande av ängs- 
och åkerareal lett till sjunkande virkespriser och 
inkomstbortfall vilket påverkade enskilda perso-
ners ekonomi negativt. Därtill kommer att hem-
mansägarna hade stora bekymmer då vuxna 
söner och döttrar ej längre vill stanna hemma 
utan hellre söker sig till industrin eller emigrerar 
(EU, 1913, s 322).  
 
 
2.5.2 SJUKDOMAR & EPIDEMIER 
Blekinge var ett relativt fattigt landskap i Sverige, 
med småskaliga jordbruk och lågavkastande 
jordar. Man levde på vad jorden, skogen, havet 
och stenbrotten gav, industrialiseringen gick till 
en början ganska långsamt. Det finns inte så 
mycket att läsa om blekingarnas hälsa, men som 
vi sett ovan så hade hjärnfeberepidemin sin ut-
gångspunkt i Blekinge på 1850-talet.  

Folkmängd i Blekinge 1840-1910
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Figur 1. Befolkningsutvecklingen i Blekinge, data häm-
tad från Emigrantutredningen (1913), tabell 116, s 318. 
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2.5.3 RONNEBY  
Ronneby församling sträcker sig från kusten i 
söder upp över den blekingska mellan- och 
skogsbygden, med allt vad det innebär av skill-
nader i försörjning, näring och rikedom. Befolk-
ningens stratifiering följer i mångt och mycket 
landskapet, med hårt liv för kustens fiskare och 
stenhuggare, rika bönder och stora gods i kust-
bygden, något småskaligare jordbruksenheter i 
mellanbygden till kargare, blockig moräntätt 
jordbruk och skogsbruk i den nordliga skogs-
bygden på småländska höglandet.  
 
Utvandringen från Ronneby socken var förhål-
landevis låg jämfört med det blekingska snittet 
(Wirén,1987, 281). Särskiljande är dock att ande-
len emigranter till europeiska länder, framförallt 
Tyskland och Danmark, var högre än i övriga 
länet (Wirén,1987, 284). Till Europa dominerade 
ensamutvandringen, d v s för arbete, medan det 
åtminstone i den tidiga fasen var vanligare att 
man emigrerade med hela familjen till Nordame-
rika. Övervägande delen var unga människor, få 
var över 50 år, merparten mellan 16-30 år (Wi-
rén,1987, 284). Störst andel utvandrade från 
Ronneby stad6 med omliggande hemman och 
byar. Hårt liv för kustens fiskare och stenhugga-
re gör att många emigrerar. Utflyttningen från 
byarna var stor fram till 1920-talet (Wirén, 1987, 
285) 
 
 
2.5.4 PRESENTATION AV BYARNA 
De bägge byarna är belägna 2 mil norr om Ron-
neby i Blekinge län. De gränsar till varandra och 
har bebotts åtminstone sedan 1660-talet. Vid 
denna tid nedtecknades skattelängder på de nya 
svenskarna och kartor tecknades över de vunna 
områdena. Byarna ligger i Ronneby landsförsam-
lings yttersta, nordliga, kant, vilket innebär att de 
i ligger väldigt nära gränsen till Eringsboda och 
Tvings församlingar. Ändelsen –måla betyder 
vanligen ett avgränsat, uppmätt jordstycke och 
uppkom vid nyröjningen av områden efter me-
deltidens slut. Det innebär också att jordmånen 
är grusig, morän, och inte den bästa att odla. 
Detta märks inte minst på alla de odlingsrösen 
och stengärdsgårdar som löper genom landska-
pet. Bägge byarna genomgick enskifte 1823, laga 
skifte 1827.  
 

                                           
6 Den medeltida staden Ronneby fråntogs sina stadsprivile-
gier vid grundandet av Carlskrona 1670 och fick inte tillba-
ka dem förrän 1871. 

Agnes Wirén har genom sin forskning kunnat 
fastställa att det från Lockansmåla och Krok-
sjömåla utvandrade 29 respektive 5 personer 
under perioden 1851-1930 (1987, 284). Tillsam-
mans med närliggande byar toppar de utvand-
ringsstatistiken från skogsbygden. Idag är endast 
två av hushållen befolkade av släkter som bott 
där sedan 1800-talet. Bilaga 1 innehåller ett ut-
snitt av häradskartan från 1909 för att visa hur 
byarna såg ut, bilaga 2 är en kulturkarta med bl a 
inlagda torpargrunder, sammanställd av familjen 
Möllerström och Horsahallens Gille.  
 
Kroksjömåla 
Byn Kroksjömåla ser i stort sett oförändrad ut 
sedan 1840-talet, se figur 2. Den består av två 
gårdar, med ungefär två torp under varje. En av 
mangårdsbyggnaderna har ersatts med ett nytt 
hus i början på 1980-talet, två av torpen har 
försvunnit. I byn bor idag 8 personer, fördelade 
på 3 hushåll. Kroksjömåla har i alla tider varit en 
mycket mindre by, såväl befolknings- och areal-
mässigt som ur välstånd sett.  
 

 
 
 
 
 

Figur 2. Kroksjömåla 1833 efter att byn skiftats.  
Källa: Lantmäteriets arkiv. 
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Lockansmåla 
I Lockansmåla finns idag fyra hushåll med sex 
bofasta invånare, hälften av dem är över 70 år. 
Tre av boningsställena är de gårdar som fanns 
vid 1800-talets början, det fjärde utgörs av lärar-
bostaden till den kommunala skolan som lades 
ner 1948. Av alla de torp och backstugor som en 
gång prydde landskapet finns idag bara, i bästa 
fall, ruinen av grunderna kvar. Det som en gång 
var åker och ängsmark är till större andelen 
igenplanterat med tall. Friköpta torp och gårds-
mark köptes under 1900-talet in av de två större 
gårdarna.  
 
Under 1/6 mantal bonden Carl Olsson fanns 
troligen tre backstugor och fyra torp vid 1800-
talets slut. Vid samma tid fanns under 1/3 man-
tal bonden Peter Svensson två backstugor och 
två torp, under 1/18 mantal bonden Jöns Olsson 
minst ett torp och en backstuga. 
 

Lockansmåla skola uppfördes i trä 1877, sedan 
tillbyggnaden 1890 rymmer den 2 lärosalar, ett 
omklädningsrum, en gymnastiksal och ett mate-
rialrum. Lärarbostaden inrymdes på ovanvåning-
en till 1925, då en ny lärarbostad blev uppförd 
intill skolan (Ohlén, 1938, 298). 
 
I Lockansmåla fanns även ett båtsmanstorp. Det 
var hemmanens ansvar att sörja för byns båts-
manfamilj då han var inkallad eller till sjöss. 
Båtsmanssläkten i Lockansmåla hette Brink. 
 

 

Figur 3. Hallatorpet, liggande under 1/3 mtl bonden Peter 
Svensson i Lockansmåla, som det ser ut idag. Det som en gång 
var torparens trädgård och åkermark är idag igenplanterat med 
granskog. Under 1900-talets första hälft övergavs torpet. Idag 
finns bara den kallmurade grunden kvar. Foto privat. 

Figur 4. Karta över rågångarna i Lockansmåla 1792.  
Källa: Lantmäteriets arkiv. 
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3. MIKROSTUDIE AV TVENNE BYAR  
 
För att underlätta tolkningen av data väljer jag 
att redovisa resultaten för byarna var för sig. 
Likheter och skillnader mellan byarna, och lan-
det i övrigt, kommer jag att diskutera i slutsatsen. 
 
 
3.1 KROKSJÖMÅLA 
3.1.1 BEFOLKNINGSUTVECKLING 
Befolkningen i Kroksjömåla växer under 1800-
talets senare hälft, från 30 personer 1850 till 45 
1895, då byn har som flest människor, till att 
sjunka ner till 37 invånare vid periodens slut, se 
figur 5. I byn har det bott totalt 87 personer 
mellan åren 1850-99, 44 av dem var kvinnor. 
Byns befolkning når sitt högsta invånarantal 
1895, för att därefter minska i mängd. Noterbart 
är att det, med undantag för 1895-99, ser ut att 
råda ett visst överskott på män i hela perioden. 
Förklaringen till detta är troligen att kurvan en-
dast visar antalet tillfällen vid de utsatta årtalen, 
ej fördelningen där emellan, vilket innebär att 
diagrammet kan ge en lite skev bild av verklighe-
ten.  

Befolkningskurvan visar på en generell ökning i 
byinvånarantalet, men att det är tydliga regres-
sioner efter både år 1865 och 1895. 
 
3.1.1 FLYTTNINGSMÖNSTER 
I Kroksjömåla utgör kvinnorna den grupp som 
flyttar mest. De flyttar bort för att göra tjänst 
som piga, men flyttar in i mannens hem då de 
gifter sig. I husförhörslängderna är uppgifterna 
om städslat folk ganska slarvigt inskrivna, eller 
ordentligt strukna vid utflytten, vilket gör det 
ganska svårt att tolka texten. Det framgår dock 
att är vanligare att man städslar pigor än drängar 
i byn. Det är sällan mer än två tjänstehjon under 
tioårsperioderna på gårdarna i Kroksjömåla, 
däremot stannar de ofta mer än ett år. Att vara 
kvar i tre år är inget ovanligt. 
 

Befolkningsutveckling i Kroksjömåla 1850-1899
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Figur 5. Befolkningsutvecklingen i Kroksjömåla 1850-99, källa husförhörslängderna. 
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Av de 83 personer som det finns uppgifter om, 
så är det 50 som flyttar in eller ut ur byn vid 
något tillfälle i livet, t ex för att tjäna som piga 
eller dräng i ett annat bondhem, vilket motsvarar 
en rörlig befolkning på 60 %. Att antalet inflyt-
tade kvinnor överväger (se tabell 1) är inget för-
vånande. Dels för att en kvinna som gifter sig 
flyttar till mannens hem och därmed blir inflyt-
tad till byn, dels för att andelen pigor som kom-
mer under en kortare period är stor. Noterbart 
är att om man bortser från dem som flyttar in p 
g a äktenskap så sker det endast inflyttningar 
under 1850-talets slut, början av 1860-talet samt 
på 1890-talet. Om man istället ser på perioder 
där människor flyttar ut från byn, så sker detta 
främst på 1890-talet med enstaka fall på 1870-
talet. I det senare fallet är det tjänstehjonen som 
flyttar ut, med det i det förra är hela familjer som 
kommer och går.  
 
Församling Män Kvinnor Totalt 

Tving 4 8 12 
Backaryd  1 1 
Bräkne-Hoby 1 2 3 
Eringsboda 1 - 1 
Församl. österut 1 2 3 

Okänt  4 5 9 
Summa  11 18 29 

 
 
 
 
När man tittar på från vilken de inflyttade kom-
mer utmärker sig Tving, en grannsocken i nord-
öst, som den mest dominerande. Från Tving till 
Kroksjömåla har 12, av totalt 29 inflyttade invå-
nare, kommit ifrån (se tab. 1). Gränsen till Back-
aryd och Eringsboda församlingar ligger bara 
några kilometer bort, medan Bräkne-Hoby och 
de tre övriga ligger längre bort i länet. 
 
 
När man flyttar ut från byn så är det återigen 
vanligast att man söker sig till Tving. Som fram-
går vid jämförelse av in- och utflyttningstabeller-
na så är det i stort sett samma församlingar som 
återkommer (tabell 1 & 2). Vad gäller utvandring 
till andra länder, så utvandrar torpardotter Han-
na Mathilda Andersdotter till Danmark 1891, 17 
år gammal, och 1/8 mtl bonden Ola Månssons 
yngste son Carl Edvard Olsson, 22 år gammal, 
till Nordamerika 1892. Totalt har 21 personer 
flyttat från byn vid något tillfälle i livet, vilket ger 
ett positivt inflyttningsnetto. Fördelningen över 

könen är jämn. Vad gäller data om utflyttning så 
saknas det en del uppgifter i husförhörslängder-
na, varför resultatet i tabellen intill endast ska ses 
som en viss vägledning i kroksjömålabornas 
utflyttningsmönster. 
 
Församling Man Kvinna Totalt 

Tving 2 4 6 
Backaryd 1 1 2 
Bräkne-
Hoby 

- 1 1 

Okänt  6 4 10 
Danmark - 1 1 
Nordamerika 1 0 1 

Summa  10 11 21 

 
 
3.1.1 SJUKDOM & DÖD 
Många av dem som når vuxen ålder och bor 
kvar i byn uppnår en ganska hög ålder. Av dem 
som är bosatta i byn och lever kvar, bli många 
gamla. Totalt har 27 personer dött i Kroksjömåla 
under perioden 1850-1899, elva av dem var över 
35 år, åtta över 50 år. Äldst blev färdmannen 
Håkan Jonasson som dog 88 år gammal 1898. 
Det är 15 barn som inte uppnår 20 års ålder 
under perioden. Åtta av dem dör före ett års 
ålder, varav en dödfödd, modern dör i barns-
börd. Orsaken till dödsfallen är sökta i försam-
lingens dödbok (DDSS), se tabell 3 nedan. En-
dast 15 av de av de 27 avlidna tas upp i DDSS. 
Det torde vara rimligt att anta att de som når en 
ålder av 55 år, eller äldre, dör av naturliga orsa-
ker, t ex ålderdom, de under fem år i s k barn-
sjukdomar. 
 
I Kroksjömåla utmärker sig vinterhalvåret 1857-
58. Sjukdomsförloppet är förödande. Det första 
offret, ett torparbarn, skördas i oktober 1857, i 
maj 1858 har 9 människor dött, en gård och ett 
torp har blivit utan invånare, byns hushåll halve-
rats. Detta innebär att detta vinterhalvår kräver 
33 % av alla som avlider under hela femtioårspe-
rioden. De antecknade fallen av olika typer av 
feber och rödsot sammanfaller alla med 1850-
talet, med en koncentration vid 1857-58. Vare 
sig det rör sig om olika febersjukdomar eller en 
och samma så dör 12 personer under denna 
tioårsperiod. Dödsfallen sammanfaller med kole-
rans, dysenterins och hjernfeberns utbrott. 

Tabell 1. Inflyttning till Kroksjömåla under perioden 
1850-99, fördelat på män, kvinnor och totalt antal.  
Källa husförhörslängder, Ronneby församling. 

Tabell 2. Utflyttning från Kroksjömåla under perioden 
1850-99. Källa husförhörslängder, Ronneby försam-
ling. 
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Dödsorsak Antal  
Barnsbörd 1 
Dödfödd 1 
Messling 1 
Feber 2 
Hjernfeber 2 
Nerffeber 2 
Rödsot 2 
Lunginflammation 1 
Ålderdom 2 
Ej angivet 2 

 
 
 

 
3.2 LOCKANSMÅLA 
3.2.1 BEFOLKNINGSUTVECKLING 
Under perioden 1850 till 1899 bodde totalt 421 
människor någon gång i sitt liv i Lockansmåla. 
Av dessa var 212 kvinnor (50,4 %). Vad som 
tydligt framgår vid analysen av husförhörsläng-
derna är den kraftiga befolkningsökningen, se 
figur 6 nedan. På bara 15 år har befolkningen 
fördubblats, på 45 år har den tredubblats, från 
de ursprungliga 49 till 104 invånare 1895. Den 
ökande befolkningskurvan har ett trendbrott 
runt 1870, då antalet minskar något i byn. Det 
går dock ej att utläsa i de insamlade data om 
detta beror på ökad död p g a missväxtåren då 

 skördarna slog fel, ökad utflyttning eller endast 
minskade antal tjänstehjon p g a sämre ekono-
miska tider.  
 
Kurvan i figur 6 planar ut något under 1880-
talet, vilket är den stora utflyttningstiden från 
byn. Det sker stora in och utflyttningar från torp 
och backstugor, samtidigt som det är nu man 
söker sig utomlands, till Danmark, Tyskland och 
Nord Amerika (se tabell 6 nedan). År 1881 emi-
grerar inte mindre än 8 personer till Förenta 
Staterna. På 1890-talet är det snarare Danmark 
som man söker sig till. Det är inte ovanligt att 
man då åker, och kommer tillbaka, i omgångar 
på 1-2 år i taget. 
 
Alla gårdarna i Lockansmåla har pigor och 
drängar i samtliga husförhörslängder. Tiden man 
stannar varierar från ett, vilket är vanligast, upp 
till åtta års tjänstgöring. De som stannar längst är 
ofta de som kommer från socknen. Som framgår 
av tabell 5 nedan har det under 50-årsperioden 
varit 68 tjänstehjon städslade i byn. Under tioårs 
perioden 1890-99 kan man räkna upp till åtta 
pigor och två drängar på den största gården, fyra 
pigor och en dräng på den mellanstora. Gemen-
samt för de två senare är att antalet städslade 
tjänstehjon är färre vid periodens början och 
ökar sedan med tiden. 

Tabell 3. Orsaker till dödsfall i Kroskjömåla 
1850-99 enligt Ronneby dödbok (DDSS). 
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Figur 6. Befolkningsutvecklingen i Lockansmåla under perioden 1850-99. 
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När äldsta sonen gift sig, och hustrun flyttat in, 
lämnar föräldrarna över gården till den nya gene-
ration. De gamla stannar kvar på gården i ett 
undantag och blir gårdman och gårdmanshustru. 
Ibland händer det även att något av deras andra 
barn bor kvar hemma hos föräldrarna eller bro-
dern och svägerskan. 
 
 
3.2.2 FLYTTNINGSMÖNSTER 
Det är inte ovanligt att invånarna i Lockansmåla 
under en period som unga beger sig bort under 
ett års tid för att tjänstgöra som piga eller dräng. 
Detta kan man göra hos bönderna i den egna, 
eller närliggande byar, inom församlingen. Hus-
förhörslängderna är inte fullständiga vad gäller 
att införa när unga människor flyttat ut från 
socknen. Detta är tydligast när man övergår från 
en husförhörsperiod till en annan, där piga in-
flyttad t ex 1862 saknas i nästa bok som böjar 
1863, då hon troligen flyttat vidare, eller så har 
man utlämnat vart hon flyttat. Detta är de s k 
osäkra i tabell 4 nedan. Om man inte gör sin 
tjänst i socknen söker man sig gärna till någon av 
kransförsamlingarna, såsom Backaryd, Tving 
eller Eringsboda, eller längre österut inom länet. 
Det går ofta att skönja ett mönster där barnet 
söker sig till en inflyttad förälders hemort. Det 
förekommer även att den äldre generationen, 
sedan de uppnått änkestånd, flyttar från en släk-
ting till en annan, inom eller utanför byn.  
 

 
 
 
Som det framgår av tabellerna 4 och 5 är det 
vanligare att kvinnor flyttar än män. Mönstret 

gäller inom länet såväl som utanför. Det är även 
kvinnorna som dominerar vid emigration inom 
Europa. Till staterna är det dock främst män 
som söker sig. Det är även män som söker sig till 
andra län. Ibland förekommer det att personer 
flyttat in och ut mer än en gång. I tabellerna 4 
och 6 är endast den plats man kom från, respek-
tive flyttade till, sist, upptagen. Därför syns i det 
inte i dessa att 4 män, vid olika tillfällen, bott i 
Asarum, troligen för arbete i industrin. Tilläggas 
bör även att alla som kommer från Kronobergs 
län, kommer från Långasjö. Som det framgår av 
tabellen så är det med andra ord vanligare att 
man söker sig till församlingar i länet som ligger 
längre bort, t ex Bräkne Hoby, Edestad och 
Carlscrona, än ca 10 km norrut över smålands-
gränsen.  
 

Utflyttade till Män Kvinnor Totalt 

By inom församlingen 19 28 47 
Okänt 22 25 47 
Tving 8 16 24 
Backaryd 11 13 24 
Eringsboda 12 11 23 
Bräkne-Hoby 1 1 2 
Församlingar Österut 4 11 15 
Kronobergs län 1 - 1 
Kristianstad län 1 - 1 
Danmark 1 4 5 
Tyskland - 1 1 
Nordamerika 8 3 11 

Totalt 88 113 201 

 
Den stora migrationen bort från Sverige kom-
mer igång på 1880-talet i Lockansmåla. I april 
månad år 1881 far bondsonen Emanuel Svens-
son, 18 år, tillsammans med drängen Olof 
Svensson, 20 år, och backstubosonen Sven Mat-
hisson, 20 år, till staterna. I augusti samma år 
följs de av torparen Jöns Abrahamsson med 
hustrun Johanna Kajsa Pettersdotter och de tre 
barnen, i åldrarna 3 till 9 år. Åtta år senare följer 
Julius Victor Svensson, Emanuels lillebror, efter. 
Torpardottern Hanna Tofvesdotter åker ensam 
från byn till Nordamerika i februari 1898, utrese-
intyget hade hon erhållit två år tidigare. Bland 
kvinnor är det annars vanligare att man periodvis 
flyttar till Danmark, troligen för arbete. 
 

Inflyttade från Män Kvinnor Totalt 

Inom Församlingen 23 21 44 
Okänt 23 19 42 
Tving 11 23 34 
Backaryd 14 7 21 
Eringsboda 8 9 17 
Bräkne-Hoby 2 2 4 
Edestad, Öljehult 1 2 3 
Hjortsberga 2 - 2 
Malmöhus län 3 2 5 
Jönköpings län - 1 1 
Kronobergs län 1 2 3 
Danmark - 1 1 
Nordamerika 1 0 1 

Totalt 82 89 171 

Tabell 5. Utflyttade personer till Lockansmåla 1850-99, 
fördelat på män, kvinnor och totalt antal. Källa Husför-
hörslängderna. 

Tabell 4. Inflyttade personer till Lockansmåla 1850-99, 
fördelat på män, kvinnor och totalt antal. Källa Husförhörs-
längderna. 
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Vid en jämförelse av tabell 4 och 5 kan man 
konstatera att det från Lockansmåla sker ett 
negativt flyttningsnetto, där det är fler som flyt-
tar ut (201) än in (171). Framför allt så är det 
kvinnorna som lämnar byn, de utgör 56 % av de 
utflyttade. En del av förklaringen är p g a äkten-
skap och flytt till makens hem, en annan är att 
det verkar finnas ett större behov av att städlsa 
kvinnor än män inom jordbruket (jmf tabell 6 
nedan). 
 
Gård Pigor Drängar Inhyse 

1/6 mtl Carl Olsson 19 21 2 
1/18 mtl Jöns Olsson 3 4 2 
1/8 mtl Peter Svensson 11 6 0 

Summa  33 31 4 

 
 
 
År 1875 uppförs skolan i byn. Under den under-
sökta perioden finns där tre lärarinnor, varav två 
var förskole och en småskole. I lärartidningen 
från 1891 (fig 7), annonserade man efter en ex-
aminerad folkskolelärarinna. I september samma 
år kom förskolelärarinnan Hanna Pettersson från 
Landskrona. Samtliga lärare på folkskolan i 
Lockansmåla var inflyttade från Skåne. 
 

 
 
 
 
I husförhörslängderna händer det ofta, när t ex 
en son övertar gården, att faderns beteckning 
bonde stryks och ersätts med gårdman. På sam-
ma sätt kan hustru ersättas med enka. Man kan 
även se att backstubo bli torpare eller torpare 
blir husägare. Sociala förändringar som dessa blir 
vanligare desto längre tiden lider. Något sker 
som gör det möjligt att stiga i social status. 
 
 

3.2.3 SJUKDOM & DÖD 
Av dem som bott i Lockansmåla, i egenskap av 
barn till där mantalsskrivna föräldrar, och som 
dött under den tid som de bott där, är antalet 46 
personer. Av dem har 85 % dött före fem års 
ålder. Nitton av dem dog före sin ettårsdag. Det 
är endast två söner 20-årsåldern som ännu bor 
hemma som går bort. En av dem var torparso-
nen Jöns Bengtsson. Om honom kan man i 
dödboken den 4 mars 1877 läsa att han fanns 
”Drunknad i mörker kl. 8-9 på aftonen gått i ån 
under vägen från Kalleberga till Djupafors”. 
Totalt har där varit 214 barn. Annars har de 
flesta invånarna dött av naturliga skäl, såsom t ex 
ålderdom. I få fall har läkare funnits på plats och 
utfärdat attesten, då framförallt vid lungsjukdo-
mar och akuta magåkommor (DDSS, 2009). 
Vanligen skaffar barnen egen familj och släktet 
fortlöper, i byn eller på annan ort.  
 
Har man bara överlevt barnaåren i Lockansmåla 
så är chanserna dock stora att man ska bli ganska 
gammal. Av dem som dör i byn i vuxen ålder är 
medelåldern 65 år, där den två äldsta är 91 re-
spektive 94 (änkor) och de två yngsta 21 respek-
tive 23. Fredrik Mathisson från Tving är den 
dräng som blott 21 år gammal dör i kronisk 
lungsjukdom, s k lungsot.  

 
I stort sett alla som är skrivna i byn är vaccinera-
de mot smittkoppor enligt husförhörslängderna. 
De få undantagen utgörs av de barn som dog 
under sina första levnadsår, vilket också förklarar 
det enda dödsfallet i smittkoppor, den tvåårige 

Dödsorsak Antal 

Barnsjukdomar (ej specifierade) 5 
Akut mag och tarmkatarr (cholera 
infantum) 

1 

Angivna barnsjukdomar*  4 
Dödfödd 2 
ålderdom 2 
Hjertslag, slag 2 
Bleksot och magsår, magblödning 1 
Drunknad eller vådlig händelse 2 
Trismus convulp. 1 
Lunginflammation 2 
Lungsot 1 
Ej angivet 24 
*smittkoppor, kikhosta, messling & 
scharlakansfeber 

 

Tabell 6. Städslade hjon på gårdarna i Lockansmåla under 
perioden 1855-99 enligt husförhörslängderna. 

Figur 7. Annonsering efter lärarinna till Lockansmåla 
Skola i Svensk lärartidning 1891. 

Tabell 7. Orsaker till dödsfall införda i dödboken för 
Roneby församling under åren 1850-1895 (DDSS, 
2009). 
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torparsonen Anders Isaksson som dog innan 
han hunnit vaccineras.  
 
DDSS täcker endast perioden 1850-1894, varför 
det inte får att se några närmare uppgifter om 
dödsorsaker efter 1894. I flera fall är dödsfallen 
noterade i dödboken, men anledningen uppges 
ej. Oftast verkar detta bero på att anledningen är 
okänd eller att personen dött av vad man ansett 
vara naturliga orsaker, såsom ålderdom. Enligt 
mina efterforskningar har 67 personer dött i 
Lockansmåla, men endast 44 finns upptagna i 
den digitaliserade dödboken, se tabell 77. Nio 
personer dog efter 1894, alla var barn utom två, 
vilka bägge var kvinnor över 70 år, och troligen 
dog av ålderdom.   
 
Det går inte att se att dödstalen stiger märkbart 
under någon period. Vissa år dör tre, fyra perso-
ner i byn, andra år är det ingen som går bort. 
Vad som möjligen är noterbart är att det vid 
periodens början är vanligare att man uppger 
dödsorsak, då man t ex anger barnsjukdom och 
gangrena senilis, ålderdom. Detta upphör helt i 
slutet av perioden, även om barnsjukdomarna är 
de mest dominerande i de angivna fallen. En 
inflyttad dräng dör i lungsot (tuberkulos), dito en 
piga i bleksot. De bägge fallen av lunginflamma-
tion med dödlig utgång inträffar 1876, den ene är 
en 86 år gammal gårdman, den andre en treårig 
torparson. Några utbrott av de stora epidemier-
na tycks ej gå att spåra med säkerhet. Enda 
gången kolera omnämns är om ett barn som dör 
före ett års ålder i akut mag- och tarmkatarr, 
cholera infantum. 

 
 

                                           
7 Orsakerna härtill kan vara många, bl a att man ännu 
inte färdigställt databasen.  

 Tabell 8 ger en bild av fördelningen av barn 
som föds i bygden. Skillnaden på antalet barn 
som föds hos bönder respektive torpare är inte 
så stort som det kan verka enligt tabellen. Anta-
let barn i varje familj ökar mot periodens slut, 
men det finns inte några signifikanta skillnader 
mellan de olika sociala klasserna. Anledningen 
till att andelen torparbarn är så hög, i jämförelse 
med bönderna, beror på att bondfamiljen bor 
kvar på gården i generationer medan det inte är 
ovanligt att torpen byter ägare både en och två 
gånger under en tioårsperiod. Den yrkesgrupp 
som har minst barn i byn är lärarinnorna, då de 
inte fick vara gifta och samtidigt inneha en an-
ställning. Undantaget utgörs av änkan Charlotta 
Fredrika Lindqvist, mor till två söner, inflyttad 
från Malmöhus län. 
 
 
 
 

Barn till Antal 
Arrendator 1 
Backstubo 41 
Bonde 49 
Båtsman 3 
Inhyse 11 
Lärarinna 2 
Piga 3 
Skomakare 2 
Torpare 103 

Tabell 8. Fördelning 
av barn i de olika 
samhällsgrupperna 
under perioden 
1850-99. 
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4. SLUTSATS & DISKUSSION  
 
4.1 ÅTERKNYTNING TILL FRÅGE-
STÄLLNINGEN 
I detta kapitel återknyter jag mina resultat till 
studiens frågeställningar och tidigare forskning. 
På så sätt kan en diskussion kring resultaten 
föras och byarna sättas in i ett större samman-
hang mot bakgrund av utvecklingen i länet och 
landet i övrigt. Generellt om byarna så gäller att 
Lockansmåla varit större i alla tider. 
 
 
4.1.1 BEFOLKNINGSUTVECKLING  
Enligt Emigrantutredningen (1913, 319) så för-
dubblades Blekinges befolkning under perioden 
1805-1865. Så sker aldrig i Kroksjömåla. Till-
växtfaktorn överstiger aldrig 1,5. I Lockansmåla 
är situationen en helt annan. På en betydligt 
kortare tid, 15 år (1850-65), fördubblas befolk-
ningen, på 40 år har den tredubblats (1890), 
vilket ger en helt annan befolkningsökning än 
landet och länet i stort. En sådan tillväxthastig-
het finns inte i Blekinge ens in på 1910-talet (se 
fig. 1).  
 
Enligt tidigare undersökningar var det i Blekinge 
ett överskott på kvinnor under 1800-talet. Om 
det gick 111 kvinnor på 100 män i köpingarna 
(Wirén, 1987, s 283). I Lockansmåla och Krok-
sjömåla skiljer sig därför befolkningen från nor-
malen, eftersom könsfördelningen är så jämn 
som det är möjligt att vara över hela perioden, 
vilket är intressant att notera. 
 
Svackor i befolkningstillväxten förekommer i 
området. I Kroksjömåla förekommer den på 
1870-talet, i Lockansmåla under tioårsperioden 
innan. I båda byarna syns en tendens till att av-
befolkningen påbörjas vid 1800-talets slut.  Fak-
torer som hämmar befolkningstillväxten är sjuk-
dom och ett negativt omflyttningsnetto. Dessa 
båda kommer att diskuteras i de bägge kapitlen 
nedan.  
 
Genom att studera hur husförhörslängderna är 
uppbyggda och jämföra med inventeringen ut-
förd av Horsahallens Gille kan man få en upp-
fattning om antalet torp och backstugor under 
respektive gård. I Kroksjömåla är antalet kon-
stant över den undersökta perioden, medan anta-
let ökar i Lockansmåla i takt med att befolkning-

en ökar. Detta stämmer överrens med vad Win-
bergs ståndpunkt att antalet obesuttna ökade 
(W1975, 25-29), dock kan man ej genom i denna 
uppsats använda källor konstatera ifall det även 
ledde till en ökad fattigdom i området. Det får 
senare undersökningar avslöja. 
 
4.1.2 FLYTTNINGSMÖNSTER  
Att bo en del av sitt liv på annan plats medan 
man tjänstgjorde som piga, dräng eller inhyse 
inom jordbruksnäringen verkar ha varit mer 
regel än undantag i 1800-talets Blekinge. Det 
gäller äldsta bondsonen såväl som torpardottern. 
Tjänsten kunde man göra på granngården, i en 
by i närheten eller i en helt annan socken i länet. 
Inte ovanligt att man flyttar inom byn, dels med 
familjen, dels för att starta ett eget hem, och dels 
som en del av sin tjänstgöringstid som dräng 
eller piga. Hägerstrand (1947, s 95) kunde påvisa 
att det i Östergötland var vanligare att tjänste-
hjonens barn var mer mobila än böndernas. Så 
är ej fallet i de bägge byarna, där andelen barn till 
bönder som flyttar inte är större än torparnas 
eller backstubornas. 
 
Att man flyttar inom församlingen är vanligast i 
för de bosatta i Lockansmåla, även om antalet till 
okänd ort är stort. Gemensamt för bägge byarna 
är de höga in- och utflyttningstalen till Tving 
församling. Vanligast är att man flyttar till en 
församling som gränsar till den egna. För många 
verkar det även som om man sökte sig till byn 
från andra län, en tendens som man inte alls 
möter i hos befolkningen här.  
 
Från undersökningsområdet börjar man inte 
emigrera förrän på 1880-talet, vilket är relativt 
sent jämfört med landet och länet i övrigt (Wi-
rén, 1975, 150). Ensamutvandringen dominerar, 
endast en familj, torpare från Lockansmåla, ut-
vandrar. Annars är det unga män och kvinnor, 
torpar-, bonde- och lärarinnebarn, som söker sig 
över landets gränser. Kanske beror detta på den 
ökade andelen annonser och personliga kontak-
ter som Wirén hävdar i sin avhandling (1975, 
174). Det finns anteckningar i husförhörsläng-
derna som tyder på att fadern i familjen som 
utvandrar tillbringat en tid i Nordamerika tidiga-
re (1876), vilket skulle kunna vara en mycket 
avgörande faktor vid igångsättandet av emigra-
tionen från bygden.  
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Som vi såg tidigare hävdar Wirén (1975, 69) att 
kvinnorna i Blekinge först sökte sig till köping-
arna för att sedan utvandra i ett senare skede. 
Den typen av utvandringen går inte alls att spåra 
i en studie som denna, då den enbart grundar sig 
på när personerna lämnar byn och vart de söker 
sig därnäst. Det går heller inte att skilja på om de 
bosätter sig inom församlingen eller i själva sta-
den Ronneby. Vad vi däremot kan se är att ande-
len kvinnor som utvandrar är lika hög som för 
männen, även om fler kvinnor väljer Danmark 
och Tyskland före Nordamerika. En tendens 
som stämmer väl överrens med länet i övrigt 
(Wirén, 1987, 179 & 284).  
 
Tidigare forskning visar att emigreringen ännu 
inte nått sin topp (Wirén, 1987, 185). Fortsatt 
utvandring kan vara en del av förklaringen till att 
befolkningen minskar till dagens invånarantal, 
men det krävs vidare forskning under 1900-talet 
för att dra någon slutsats härom. Skillnaden i 
flyttningsmönster leder till att Kroksjömåla har, 
liksom länet i övrigt, ett positivt omflyttningsnet-
to, medan Lockansmåla dras med ett negativt, 
befolkningsutvecklingen i de bägge byarna till 
trots. 
 
I framförallt Lockansmåla sker i slutet av perio-
den en form av social förändring. Backstubor 
blir torpare, medan torpare blir ägare av egna 
hus. Denna positiva förändring går emot Har-
nesk teorier om minskad social mobilitet i sam-
hället vid 1800-talets slut. Orsakerna därtill går 
dock inte att utläsa från denna uppsats källmate-
rial, och får tyvärr därmed förbli obesvarade och 
outforskade (se nedan, kapitel 4.2).  
 
 
4.1.3 SJUKDOM & DÖD  
Om man bara överlever de första fem åren är 
chanserna ganska stora att man ska uppnå en 
relativt hög ålder. I Lockansmåla är medelåldern 
65 år, i Kroksjömåla lägre. Det är även i den 
förra byn som man finner de riktigt gamla män-
nen och kvinnorna, några av dem når över 90 år. 
Vanligen inträffar döden i en barnsjukdom, eller 
av ålderdom. Att gå bort i en vådlig händelse, 
som t ex genom drunkning, eller i barnsbörd, 
hör till ovanligheterna.  
 
Jag hade när jag påbörjade den här uppsatsen en 
föreställning om att det kanske var under 1800-
talets sjukdomsepidemier som vi skulle hitta 
offren på kolerakyrkogården. Så verkar ej vara 
fallet. Kroksjömåla är ensam om att drabbas av 

en epidemi, 1857-58. Den slår hårt mot byns 
befolkning, man dör i olika former av feber och 
rödsot, två hushåll töms i stort sett på invånare. 
Sjukdomsmönstret stämmer väl överrens med 
den förödande utveckling som Castenbrandt 
(2005) noterat för Jönköpings län vid samma tid. 
Trots den mänskliga rörligheten och närheten till 
Lockansmåla verkar sjukdomen inte sprida sig 
dit, vilket kan tyckas lite förvånande.  
 
Missväxtåren 1867-68  som Wirén (1987, 282, 
Emmigrantutredningen, 1913, 322) omtalar ver-
kar inte ha någon större påverkan på de bägge 
byarna. Man kan möjligen märka av en viss 
bromsning av befolkningstillväxten, denna beror 
troligen mer på en minskning i barnafödslar och 
inflyttning än dödsfall på grund av dåliga skör-
dar. Ej heller utflyttningsgraden ökar märkbart.  
 
I stort sett alla som är skrivna i byn är vaccinera-
de mot smittkoppor enligt husförhörslängderna. 
De få undantagen utgörs av de barn som dog 
under sina första levnadsår, innan de hunnit få 
vaccinet. En av dem dör i just smittkoppor. An-
nars finns det inga sjukdomar som i större ut-
sträckning påverkar befolkningstillväxten nega-
tivt.  
 
 
4.1.4 YTTERLIGARE SLUTSATSER 
Ett uttryck som väl beskriver de bägge byarna är 
att torpare gå men bönder bestå. Där är torparen 
som är den mest mobile, det är inte ovanligt att 
ett torp ser tre familjer komma och gå under ett 
decennium i Lockansmåla. Det är torparens 
mark som med tiden köps upp och införlivas i 
gårdarna som blir allt större. Detta är en av an-
ledningarna till att det idag endast är en familj 
med anor från den undersökta perioden som bor 
kvar på gårdarna i respektive by.  
 
Anledningen till att det inte syns någon nedgång 
i Kroksjömålas befolkning under de svåra åren 
1857-58 i befolkningskurvan (fig 5) är att husen 
snart fylldes med nya invånare som flyttade dit 
utifrån, vilket fick följden att befolkningen fort-
satte växa.  
 
 
4.2 NYA PROBLEMOMRÅDEN 
Som framgår av resultatet och slutsatsen så är 
det inte under 1800-talet som man ska söka sva-
ren till den stora avbefolkningen. Även om det 
kan skönjas en viss tendens till avstanning eller 
nedgång i befolkningstillväxten mot 1800-talets 
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slut, så är nedgången inte tillräckligt stor för att 
förklara den stora skillnaden mot dagens invå-
narantal. Det är snarare under 1900-talet vi kan 
finna svaren på denna fråga, varför ytterligare 
studier för den senare perioden vore intressanta. 
I kommande studier skulle man kunna fortsätta 
studera befolkningsutvecklingen och försöka 
spåra de faktorer som påverkar den.  
 
Det vore även intressant att följa utvecklingen i 
byarna runt omkring för att se om mönstren är 
de samma eller om det skiljer sig åt. Framförallt 
kunde det vara intressant att jämföra med 
grannbyarna i söder, som ligger i den blekingska 
mellanbygden med ett lite mer gynnsamt klimat 
och jordmån, och se vilken effekt det har på 
befolkningstillväxten och flyttningsmönstren.  
 
Därtill skulle man kunna titta på om det går att 
se någon tendens i sjukdomsspridning och 
drabbning. Är det en ren slump att det är den 
lilla byn med färre hushåll och lite sämre eko-
nomisk ställning som drabbas, eller om det är ett 
mönster som går igen. 

Som jag noterade ovan så sker det i Lockansmåla 
vid 1800-talets slut en förändring i samhället 
som underlättar social mobilitet. Det skulle vara 
intressant att undersöka vilka faktorer det är som 
gör denna utveckling möjlig. Det kan vara allt 
från en begynnande egnahemsrörelses effekter 
till förändrade lagar och ökade inkomster för 
olika sociala grupper. För en sådan undersökning 
skulle det vara bra att ha tillgång till köpebrev 
och olika protokoll som kan ge en bild av ut-
vecklingen i området.  
 
Vad gäller kolerakyrkogården i Lockansmåla, se 
bilaga II, kan vi konstatera att den inte härstam-
mar från perioden 1895-99, då ingen sjukdom 
krävt ett så stort antal offer vid ett enskilt tillfäl-
le. Dess historia bör nog snarare sökas under 
1900-talet, vilket även det skulle kunna vara en 
grund för ytterligare en uppsats.  
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Bilaga I 
Häradskarta, utsnitt ur, över Lockansmåla & Kroksjömåla, från 1909. Källa Lantmäteriets arkiv, 
Historiska kartor. Kartan placerad i nordsydlig riktning, skala saknas. 
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Bilaga II  
Kulturkarta, karta över kulturlämningarna i byarna, 2006 
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Bilaga III 
Husförhörslängderna, utdrag ur i urval, för perioden 1850-99 
 
 
 
 
 
 
 
 


