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Title: Out of the ashes, into the fire   

Subtitle: A microhistoric study of the unruly farmhand and society’s influence on his life 

 
Abstract 
This essay explores the life of Peter Andersson Holmstedt, a farm-labourer from Öland, 

Sweden, in the early 19th century and why he conclusively chose to end his life. This 

essay utilises material from archives to fully represent his life as to portray his various 

choices and deeds, as well as provide an insight into his mentality. In order to realise 

this, the essay continuously utilises theoretical groundwork such as microhistory, histo-

ry of mentality, hermeneutics and structure-agent relationships. Through the insight into 

Holmstedt’s life, there are links to the religious, familial and judicial systems that inter-

twine and affect his life to a broad extent; thus revealing whether he is autonomous or 

not; whether he acts out of necessity or by iniquity. This essay portrays the mind of 

Holmstedt, and of others in similar situations to a certain extent while giving insight 

into teaching microhistory with source-material from archives. However, and more im-

portantly, this essay highlights the marginalised individual and gives insight into the 

ordinary, yet cruel life of the working man of the 19th century. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord 
1800-talet, Arkiv, Kriminalitet, Fästningsfängelse, Självmord, Mikrohistoria, Hermene-

utik, Mentalitetshistoria  



  
 

 2 

Innehållsförteckning 
1 Inledning ................................................................................................................................ 3 

1.1 Syfte ............................................................................................................................................... 3 
1.2 Frågeställning ............................................................................................................................ 4 
1.3 Teori .............................................................................................................................................. 4 
1.4 Forskningsläge .......................................................................................................................... 7 
1.5 Metod och källmaterial .......................................................................................................... 8 

2 Bakgrund ............................................................................................................................ 10 
2.1 Familjeförhållanden .............................................................................................................. 10 
2.2 Arbete, brott och straff ......................................................................................................... 12 
2.3 Etik rörande självmord och begravning ........................................................................ 17 

3. Empiri ................................................................................................................................. 19 
3.1 Tidigare skeenden ................................................................................................................. 19 
3.1.1 Ursprungsfamiljens öde ................................................................................................... 20 
3.2 Familjeliv ................................................................................................................................... 20 
3.3 En ond spiral ............................................................................................................................ 22 
3.3.1 Första resan stöld ............................................................................................................... 22 
3.3.2 Andra resan stöld ................................................................................................................ 24 
3.3.3 Tredje resan stöld ............................................................................................................... 24 
3.3.4 Barnens öden ....................................................................................................................... 26 
3.4 Vedergällning ........................................................................................................................... 27 

4. Slutledning ........................................................................................................................ 30 
4.1 Diskussion ................................................................................................................................. 30 
4.2 Didaktisk reflektion .............................................................................................................. 34 
4.3 Resultat ...................................................................................................................................... 35 

Referenser.............................................................................................................................. 37 
Otryckta källor ............................................................................................................................... 37 
Internetkällor ................................................................................................................................. 39 
Tryckta källor och litteratur ..................................................................................................... 40 

 
  



  
 

 3 

1 Inledning 
Människan är central för historien och därigenom åstadkommer samtliga, inklusive den 

oansenlige, påverkan genom historien likaväl som makteliten gör. Det här är underför-

stått till viss del, men desto viktigare eftersom de ’ordinära’ är många idag liksom då. 

Därmed önskade jag att utröna den vardagliga människans världsvy och mentalitet, och 

i det här fallet således en människa som på flera sätt levde sitt liv skilt från andra män-

niskors- och dåtidens normer. Med grund i husförhörslängder från Torslunda socken på 

Öland under 1860-tal fann jag protagonisten för detta drama: Peter Andersson Holms-

tedt. Vid första anblick har han nyligen flyttat tillbaka från Karlsborgs fästning i dåva-

rande Skaraborgs län, men med anteckningen: ”Hängde sig i Carlsborgs förfestning och 

blef der i tysthet begrafven d. 20 juli 1863.”1 Därmed fanns ett mysterium som i mångt 

och mycket utmanade min världsbild och tankegång. 

 

Sverige under förindustriell tid ger litet utrymme för människan på landsbygden likaså 

människan i staden. Det är fattigt, medellivslängden är låg och utsikterna ser svaga ut 

för de flesta. Initialt väcktes därmed en nyfikenhet å Holmstedts vägnar: Vad drev ho-

nom till självmord? Varför emigrerade han inte? Hur hamnar en dräng från Öland på 

Karlsborgs fästning? Hur ser hans familje-situation ut? Samtidigt var jag väl underför-

stådd med historiens brutala tendenser, men likaväl finns ett sorts värde i Holmstedts 

livsöde som jag insåg måste bejakas. Materialet som presenteras i denna uppsats redo-

gör främst för Holmstedts väg i livet, som prästämbetet nedtecknat i kopiösa mängder 

volymer som än idag finns bevarade. Människan är en produkt av sin tid, och allt som 

Holmstedt utstår kretsar kring samhället och dåtidens ideal. Därmed fanns där alltså en 

möjlighet att utröna förgreningarna som görs uti samhället samt dåtidens ideal och men-

talitet bland dem som likt Holmstedt också är obesuttna, d.v.s. de som inte hade fast 

egendom, utan var inhyses hos andra. 

 

1.1 Syfte 

Uppsatsens syfte är därmed att: utifrån Holmstedts premisser för livet, och samhällets 

inverkan, utröna mentalitet och perspektiv kring dem som är fångade i gränsperioden då 

Sverige var protoindustriellt, men samtidigt utgjorde ett klassamhälle där alla människor 

inte ansågs hålla samma värde. Poängen är således att även den minste i samhället räk-

                                                 
1 VaLA, Torslunda Kyrkoarkiv, Husförhörslängder 1861-1870 (AI 9), s. 137. 
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nas som en del av epoken, som ett individuellt lokomotiv i förändringsprocessen. Sam-

tidigt är det viktigt att lyfta dessa inom skolvärlden för att delge eleverna sympatiska 

perspektiv. Individen är i mångt och mycket vad som utgör samhället, och det glöms 

ofta bort i den praktiska och allmänna historien. Tack vare arkivmaterialet, som 

prästämbetet aktivt jobbat med i flera sekel, kan även den i marginalen levande, utsatte, 

fattige och kriminella människan få plats i historien.  

 

1.2 Frågeställning 

Utifrån premisserna som jag tidigare nämnt är ärendet tämligen komplext, och kräver 

därmed avgränsning som begränsar forskningen till de skeenden som har en viss på-

verkningsgrad på huvudkaraktären. Därmed måste det givna arkivmaterialet och de teo-

retiska utgångspunkterna beaktas för att uppfylla syftet som kretsar kring följande frå-

geställningar: 

 

• Hur påverkas Holmstedts levnadsöde av samhälle, ideal och möjligheter? Finns 

det därmed tydliga strukturer som driver honom till självmord?   

• På vilka vis kan företeelser och erfarenheter ur en fallstudie bidra till en mentali-

tetsbild för personen? Kan detta appliceras på andra människor med liknande 

premisser ur samma tidsepok? 

• Hur kan mikrohistoria och arkivmaterial användas i historieundervisning? 

 

1.3 Teori 

Då mål och syfte i denna studie består i att framhäva en enstaka individs erfarenheter 

och handlingar utifrån av samhället givna premisser, är en huvudsaklig teori särskilt 

befogad: mikrohistoria. Inom historia förekommer en typ av schism som separerar 

historia på mikro- och makronivå. således finns motsättningar inom forskningen liksom 

bland forskare. Carlo Ginzburg är ett välkänt namn inom historieforskning, mycket så 

alltsedan han producerade Osten och maskarna (1983) där han belyste en religiöst an-

arkistisk mjölnare ur sent 1500-tal. Ginzburg, i processen inför Osten och maskarna, 

hänvisar till Leo Tolstoys inflytande på honom då Menocchio (mjölnaren) är såtillvida 

okänd i vardag fram det tillfälle då hans religiösa ståndpunkter når så pass långt inom de 
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religiösa instanserna att påven kräver hans avrättning.2 Ginzburg belyser i 

”Microhistory: Two or Three Things That i know about it” tendenser hos olika mikro-

historiker, bl.a. George R. Stewart som tidigt motiverar den mikroskopiska detaljen ur 

historien som en avgörande faktor för reflektion kring historiska sammanhang och efter-

följande skeenden.3 Luis González nyttjar historia, det som andra skulle benämna lokal 

historia, som framhävs ur liten kontext men som understryker en större kontext med 

kvalitativt material.4 González syftar i sin forskning på typiska fenomen som kan bely-

sas och jämföras med andra skeenden, medan andra forskare menar att mikrohistoria 

bör hänvisa till det oförutsägbara eller icke-repeterbara.5   

 

Historikern Sigurður Gylfi Magnússon framhäver i ”The singularization of History: 

Social history and microhistory within the postmodern state of knowledge” (2003) att 

Samhällsvetenskap och även samhällshistoria misslyckats med tillgodoräknandet av 

individens historia på hens villkor.6 Således syftar Magnússon till mikrohistoria som en 

reaktion mot den allmänna världshistorien som en okonventionell och banbrytande kraft 

som frångår större strukturer, processer och jämförelser för att istället rikta intresset mot 

alltmer mindre instanser och människor på mikronivå. Magnússon framhäver såtillvida 

Ginzburgs angrepp gentemot världslig historia som en reaktion gentemot dess förvräng-

ande individperspektiv och samhällsbild.7 Magnússon hänvisar till mikrohistorikerns 

tillvägagångssätt som tenderar att granska den utomstående (från samhälle, norm osv.) 

människan för att undersöka avvikelse vilket i sin tur möjliggör en bredare inblick i t.ex. 

struktur, institution eller ideal.  Att reflektera kring denne utomstående bidrar således 

till perspektiv på det ordinära, d.v.s. det som i de flesta fall är mest synligt. Den margi-

naliserade ekar ofta genom historien p.g.a. det normavvikande beteendet som inte ac-

cepteras i personens sammanhang av auktoritet eller ort; jämförelsevis kan detta vara 

förmildrat på andra orter.8  

 

Vidare bygger forskningen till stor del på hermeneutik i den mån att arkivmaterialet 

som utgör grunden i huvuddrag förtäljer händelseförloppet av Holmstedts liv. Herme-

                                                 
2 Ginzburg, Carlo, et al. ”Microhistory: Two or Three Things That I Know about It.” Critical Inquiry, vol. 20, no. 1, 
1993, s. 10-35. JSTOR, www.jstor.org/stable/1343946 s. 24. 
3 Ginzburg 1993, s. 10-11. 
4 Ginzburg 1993, s. 12. 
5 Ginzburg 1993, s. 17. 
6 Magnússon, Sigurdur Gylfi. “The Singularization of History: Social History and Microhistory within the Postmod-
ern State of Knowledge.” Journal of Social History. JSTOR, www.jstor.org/stable/3790736 s. 701. 
7 Magnússon 2003, s. 709. 
8 Magnússon 2003, s. 710. 
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neutik som forskningstradition är av resonerande karaktär eftersom teorin till stor del 

utgörs av ett kontinuerligt åberopande av tidigare analyserat material. Detta arbetssätt är 

baserat på den s.k. hermeneutiska spiralen, uttänkt av Martin Heidegger (senare vidare-

utvecklar hans lärling, Hans-Georg Gadamer, resonemanget), vilken fungerar som en 

metafor för återkopplande. Grundprincipen är att nya insikter och förståelse för materi-

alet bildas successivt genom analysens gång, därigenom fungerar spiralen som ett 

svängande av kunskapsbildning.9 På liknande sätt är denna uppsats utformad, eftersom 

arkivmaterialet i sig stundvis är intetsägande likaväl som rågat med information; t.ex. 

kan material ur ett skeende utredas i samband med ett annat ett flertal år senare, resulte-

randes i ytterligare perspektiv och information.  

 

Hermeneutiken nyttjas således traditionellt för analyserande av text och narrativ, med 

fokus på mening och förståelse mellan författare och läsare. Således uppfattas teorin av 

många som subjektiv och tolkande, men också en grundsten för forskning inom huma-

niora.10 För denna uppsats förblir hermeneutik ett övergripande, i stort passivt, sätt att 

tillgodose behovet av konstant åberopande för att ge utrymme för tolkning likaväl som 

förståelse av textmaterialet i sig, dock ej under samma premisser som hermeneutik trad-

itionellt åberopar narrativ i t.ex. religiösa texter där författaren är central. På så vis är 

hermeneutik även intressant till viss del vad gäller didaktiska resonemang, då teorin i 

sig belyser förståelse och läran om tolkning. 

 

Därmed är de två ovannämnda teorier de som nyttjas till störst del. Det finns dock för-

behåll från syfte och frågeställning, som delvis åstundar att ge inblick i huruvida 

Holmstedts och andras (med liknande premisser) mentaliteter kan approximeras via 

källmaterial och bakgrundsmaterial. Därmed används mentalitetshistoria som teori för 

att utreda dessa premisser. Mentalitetshistoria åberopar förståelse för tankemönster, 

tycke och förståelsen för omvärlden hos människor utanför vår aktuella tidsepok. Däri-

genom är den som teoretisk utgångspunkt relativt subjektiv och har visat sig komplice-

rad för utrönandet av t.ex. förändringsprocesser för t.ex. just tankemönster och hur ideal 

skiftar sig.11 Notoriskt inom mentalitetshistoria är dess härkomst, som kan härledas till 

den s.k. Annales-skolan i Frankrike, men det nyttjas numera i fler delar av världen än 

                                                 
9 Kjørup, Søren. Människovetenskaperna : Problem och traditioner inom humaniora. 2009, s. 239. 
10 Smith, Philip & Riley, Alexander, Cultural theory: an introduction. 2009, s. 188. 
11 Nationalencyklopedin http://www.ne.se.proxy.lnu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/mentalitetshistoria: ”Mentali-
tetshistoria” (avläst 2019-01-13). 
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så.12 Användandet av mentalitetshistoria i det här fallet har som utgångspunkt i det var-

dagliga tänkandet som teorin har som möjlighet att åberopa; i Holmstedts fall framhävs 

ett fokus på samhällslivet för drängen under tidigt 1800-tal genom t.ex. arbete, religiosi-

tet, kriminalitet och familj. 

 

Likaväl finns teoretiska behov för analysen av Holmstedts förhållande med samhälle, 

stat och kyrka. Således nyttjas till stor del relationen aktör-struktur, som generellt ingår 

i strukturteoretiska sammanhang. Förhållandet aktör-struktur handlar i huvudsak om 

samspelet och inflytandet som strukturen har på aktören; i detta fall är människan aktör, 

hennes förmåga till rörlighet och autonomi beror på egen vilja kontra till vilken mån 

handlingar påverkas av samhällets ideal och mönster.13 Teorin i sig har rötter inom 

marxistisk teori, och inom historia kan aktör-gruppen utgöras av personer ur högre skikt 

för att vidare se deras påverkan på struktur.14 I detta fall, emellertid, existerar ej det be-

hovet sett till hur samhällets patriarkaliska struktur lämnar lite utrymme för människan, 

vilket vidare redogörs för i bakgrundssektionen.  

 

1.4 Forskningsläge 

Inom forskningsområdet, som till stor del innefattar hermeneutiska, sociologiska och 

mikrohistoriska genrer, finns en relativt stor skara författare som utforskat tidigmodern 

tid fram till industrialisering och nutid genom fallbeskrivningar. Denna uppsats bygger 

mycket på liknande struktur, och även litteratur som t.ex. Krisbiografier (2007) av Ulf 

Drugge där han utröner fattigas status i samhället likaväl som hur staten vidtar åtgärder 

gentemot dessa genom detaljerade beskrivningar av deras unika fall. Dispositionen i 

denna uppsats liknar Drugges forskning såtillvida att korrekt bakgrundsinformation följs 

av en fallbeskrivning som passar utifrån de premisser som presenteras. Vidare har jag 

valt att lyfta en liknande studie av Drugge och Lindgren titulerad Med dödlig utgång 

(2001) som genomförts under liknande förhållanden, men med fokus på kriminologi 

och bestraffning. På närbesläktade vis utreder Ann-Sofie Ohlander, i Kärlek, död och 

frihet (1985), kortare fall som rör giftermål, självmord, femininitet och utvandring, ur 

arkivmaterial med tonvikt på dåtidens lagar, regler och ideal. Vad gäller forskning kring 

giftermål, barnafödande och femininitet åberopas Jens Frykmans arbete Horan i bonde-

samhället (1993) som i sin tur centreras runt stigmatisering kring ogifta mödrar. Dessa 
                                                 
12 Kjørup 2009, s. 317. 
13 Barker, Chris. Cultural Studies: Theory and Practice. 2005. s. 448. 
14 Smith & Riley 2009, s. 128. 
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titlar har inspirerat metod och utgångsläge för denna studie, och åberopas i mångt och 

mycket vad gäller bakgrundsinformation som komplement till arkivmaterialet som ana-

lyseras i detta arbete. Således finns en relativt utforskad metodologi och grund för stu-

dier kring 1800-talsmänniskan, och i det här fallet återges också endast svenska källor. 

Till det hör också att det internationellt sett givetvis återfinns en lång rad meriterade 

forskare och studier inom mikro- och mentalitetshistoria. Detta innebär i stort att meto-

dologin ej är unik i den mån att liknande studier tidigare genomförts, det är dock värt att 

nämna att varje mikrohistorisk studie i sig är säregen alldenstund de flesta utgår från 

olika premisser. Således är forskningsläget bekant men ej uttömt, eftersom en oerhörd 

mängd aspekter och analyser kan appliceras. Tonvikten i denna uppsats återfinns i 

mikrohistorisk teori med inslag av hermeneutik, mentalitetshistoria, aktör-struktur per-

spektiv och historiedidaktik.     

 

1.5 Metod och källmaterial 

Forskningen i sig bygger på samhälleliga premisser liksom arkivmaterial. Materialet i 

sig består främst av anteckningar och listor mellan åren 1800-1870, huvuddragen i 

Holmstedts liv skildras främst genom husförhörslängder som fungerar som allmänna 

folkbokföringslistor. Som komplement till dessa används in- och utflyttningslängder, 

död- och begravningsböcker, samt födelse- och dopböcker. För de mer komplexa ären-

den, som anbelangar domstolsbeslut och straffarbete, används häradsrätters tingsproto-

koll och saköreslängder,15 husförhörslängder (ur fästningar) likaväl som fångrullar och 

längder ur arbetskompanier. Materialet i sig är ytterst relevant som huvudsaklig empiri 

eftersom det i det här fallet är förstahandskällor. Således är informationen som återges 

såtillvida genuin i syfte och mening att resultatet i sig kan frambringas med få variabler 

som bestrider sanningshalten. Då syftet är att åberopa den enskilde individens liv utan 

dennes egna tankar och åsikter, som kunnat delges genom t.ex. dagboksanteckningar, är 

därmed prästernas räkenskaper det närmast tillgängliga som kan återge individens livs-

öde. Genom tillgänglig information ur källor angående epoken i sig kan arkivmaterialet 

vidare skildras ur ett alltmer färgstarkt perspektiv, vilket tillåter en inblick i individens 

vardagsliv. Därför beror tillgängligheten alltmer på huruvida materialet bevarats eller ej. 

Detta har visat sig fruktbart såtillvida att Riksarkivet digitaliserat material i omfattande 

utsträckning, eftersom åtkomsten skett via digitala forskarsalen. Där bortfall till synes 

funnits har lyckosamt nog Arkiv Digital i dessa fall varit kompletterande i mångt och 
                                                 
15 Listor som förtäljer böter, domar och de anklagade, fungerar även som register för domstolshandlingar. 
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mycket. Vad gäller bortfall kan denna uppsats, med det givna materialet, närmast liknas 

släktforskning. Således finns ofta andra vägar att bepröva när bortfall uppstår. Saknas 

t.ex. husförhörslängder för ett decennium finns samtidigt in- och utflyttningslängder 

som kan återge huruvida personen återfinns i omnejden eller ej. Därav är källmaterialet 

mångsidigt och ytterst generöst.  

 

Därmed finns tydliga skiljetecken mellan de två områden som urvalet baseras på. Som 

utgångspunkt är individperspektivet centralt då uppsatsen kretsar kring arkivmaterial 

som främst rör en person, vilket åberopar analys genom kvalitativ metod. Detta blir 

desto viktigare för att vidare etablera en ingång till personens mentalitet och handling. 

Genom kvalitativ metod förespråkas närläsning av arkivmaterialet, och tillgodogör cent-

raliseringen av individen. Samtidigt sätts personens samvaro i fokus, och forskningen i 

sig kan därefter utgå från de premisser som utgjorde dåtidens samhälle. Detta kan lika-

väl kopplas till hermeneutiska resonemang, då material och analys kan växa fram tange-

rat och succesivt. Eftersom uppsatsen är mångfacetterad vad gäller inriktning finns däri 

också problematik med den starkare betoningen på kvalitativ metod. Detta har med av-

seende på huvudkaraktären att göra, som kan länkas till många grenar av samhället. Alla 

förgreningar åberopar en viss mängd vetskap, vilket i sig möjliggör vidare expansion i 

forskningen. Däri består risken alltså i metodens anlag för omfattande observans, beak-

tande och utrymme.   

 

Det ovannämnda arkivmaterialet åberopar extensiv analys och utgörs ofta av singulära 

händelser, men dessa kan ej enväldigt svara för samhälleliga premisser. Således är kvan-

titativ metod likaså viktig för att vidare möjliggöra resonemang kring det kvalitativa 

källmaterialet. Detta för att bredda och fördjupa alla de skeenden som huvudkaraktären 

utstår. Därmed är allmängiltig information inom t.ex. giftermål, självmord, brott- och 

straffregister, likaväl som fakta kring de olika områdena ur ett historiskt perspektiv ty-

piskt kvantitativ data, men får värde i denna uppsats genom kvalitativt källmaterial. 

Viktigt att poängtera är därför också t.ex. den statistik som framhålles i följande bak-

grundssektion. Denna kvantitativa data framhåller passivt vidare kontextuell förståelse 

kring det förindustriella svenska samhället, men hänvisas inte vidare till, i alla fall, un-

der analysens skede.  
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2 Bakgrund 
Sektionen som hädanefter följer har som syfte att belysa information som bidrar till att 

underteckna huvudkaraktärens handlingar, val och livsöde. Sektionen är strukturerad 

utifrån samma kronologi som Holmstedt genomlider, och fokuserar på olika aspekter ur 

samhället som egentligen anför en påverkningsgrad på de flesta individer som lever 

under samma premisser som Holmstedt.  

 

2.1 Familjeförhållanden 

2.1.1 Vigsel och lysning 
Den delen av befolkningen som går under förteckningen obesuttna, alltså de som ej är 

hemmansägare, ökar markant från och med 1700-talet på landsbygden, Ann-Sofie 

Ohlander talar om en fyrdubbling gentemot tidigare. Angående giftermål finns skiftande 

mentaliteter hos befolkningen; för dem som är hemmansägare, bönder eller liknande 

finns generellt uppfattningen att giftermål är en ekonomisk fördel liksom inom adel- 

och borgar-stånden. Målet är således att försöka gifta upp sig socialt om förutsättning-

arna tillåter och även inkassera på en god hemgift.16 För de obesuttna är situationen 

annorlunda, mestadels för att den ekonomiska vinningen negligeras eftersom de ej äger 

bostad, samt ofta saknar möjligheten att spara till bröllop såväl som boning. Därmed blir 

vigseln ofta åsidosatt framför vardagslivet och överlevnad. Resultatet blir en markant 

ökning av oäkta barn hos dem med obesutten status jämfört med de andra stånden, vil-

ket dessvärre för dem är ett ypperligt skäl att gifta sig.17  

 

2.1.2 Utomäktenskapliga barn 
Utomäktenskapligt födda barn ökar markant i mängd under 1800-talet, de är dessutom 

vanligare på landsbygden än i städerna.18 Tidigare, på 1750-talet föddes 1 av 40 barn 

utomäktenskapligt, strax efter sekelskiftet var siffran närmre 1 av 20.19 Det är samtidigt 

tekniskt sett olagligt att leva tillsammans innan giftermål under perioden, och att vänta 

barn före vigsel påbjuder stor problematik för både man och kvinna, men desto mer för 

kvinnan. Det är sannolikt att de betalar böter till kyrkan om kvinnan är havande innan 

giftermål, liksom genomgår kyrkoplikt, vilket jag i nästkommande sektion belyser, som 

                                                 
16 Ohlander, Ann-Sofie. Kärlek, död och frihet, 1985. s. 102. 
17 Ohlander, 1985, s. 103. 
18 Ohlander, 1985, s. 71. 
19 Frykman, Jonas, Horan i bondesamhället. Stockholm, 1993, s. 9. 
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straff.20 Problematiken förekommer i samhällets ideal kring ogifta barnaföderskor, där 

de gör sig förtjänta av titeln hora (oberoende av faktisk prostitution). Denna term ut-

vecklas ur lönskaläge, d.v.s. när två ogifta personer bedrivit sexuellt umgänge och even-

tuellt producerar barn.21 

 

Stigmatiseringen är utbredd, så pass att vidskepligheter säger t.ex. att oäkta barn kan 

utsättas för horeskäver, egentligen engelska sjukan, genom kontakt med sin mor under 

spädbarnstiden.22 På samma sätt användes ordet hora för att ytterligare medvetet stigma-

tisera kvinnan från resten av bygden, denna systematik sker genom delvis juridiska 

straff i form av böter, kyrkoplikt o.s.v., och används för att separera henne från de gifta 

kvinnorna.23 På samma sätt är det sannolikt att t.ex. en piga avvisas från hushållet där 

hon arbetar ifall hon ådragit sig ett utomäktenskapligt havandeskap, detta för att hennes 

närvaro på arbetsplatsen kan dra skam över sagda hushåll.24 Samhället ser, under 1800-

talet, oftare än sällan den ogifta modern och hennes utomäktenskapliga barn som en 

belastning snarare än en resurs.25 Faderskap är svårare att bevisa än moderskap, det är 

därför desto mer osannolikt att han straffas under samma premisser som modern.26  

 

När det gäller utomäktenskapliga barns livsutsikter finns källor som visar differentiering 

mellan olika civila stånd hos föräldrarna; Förutsättningarna för framtiden ökar påtagligt 

om fadern tar ansvar som förälder. Ifall föräldrarna gifter sig upphävs titeln som utom-

äktenskaplig. Om föräldrarna trolovat sig innan eller under graviditeteten anses barnet 

legitimt i de flesta fall, eftersom trolovning i praktiken väger lika tungt som äkten-

skap.27 Utomäktenskapliga barn döptes vanligen ej i kyrkan, istället skedde dopet ofta 

utanför på lämplig plats som t.ex. hemmet, detta kan ses som kyrkliga repressalier.28 

Som återkoppling till moderns skuld i dramat utkrävs ofta böter som sagt, men även 

kyrkoplikt återigen liksom att modern efter förlossningen genomgår en s.k. kyrktag-

ning.29 Kyrktagning är en rituell process som alla kvinnor genomgår efter förlossning. 

Hon anses efter förlossningen oren i sex veckors tid innan hon kan tillåtas nära kyrkan 

                                                 
20 Ohlander 1985, s. 76; 68. 
21 Frykman 1993, s. 33. 
22 Frykman 1993, s. 33-34. 
23 Ohlander 1985, s. 92. 
24 Ohlander 1985, s. 93. 
25 Ohlander 1985, s. 97. 
26 Ohlander 1985, s. 95. 
27 Nationalencyklopedin http://www.ne.se.proxy.lnu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/lysning: ”Lysning”(avläst 
2019-01-13). 
28 Ohlander 1985, s. 93. 
29 Ohlander 1985, s. 68. 
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som såväl religiös aktivitet igen. Under ritualen renas kvinnan varpå prästen läser en 

kyrktagningsbön och uttalar en välsignelse å hennes vägnar.30 Detta medför att modern 

heller inte får medverka vid barnets dop som generellt ska ske åtta dagar efter födseln.  

 

2.2 Arbete, brott och straff 

2.2.1 Protestantismens påverkan 
Genom reformationen på 1500-talet frångår Sverige till stor del den katolska oriente-

ringen. Detta medföljer ett antal ideal och samhällspåverkningar vilka är viktiga för 

detta sammanhang: Till att börja med förändras samhället alltmer mot patriarkalism 

(vilken var stark redan innan), inom arbetsetiken.31 Det går här att tala om en protestan-

tisk arbetsetik som syftar till idealet att mannen bör kunna försörja sig själv och sina 

familjemedlemmar genom hårt arbete. Detta medför ett sorts förhärskande tankesätt 

gentemot dem som ej är arbetsföra, ogifta eller helt enkelt lata. Därmed anammar sam-

hället en sorts etik som präglas av plikt, flit, disciplin och lydnad med tron som den 

enande kärnan.32 

 

Kopplingen till Luther är central inte bara för hans förändrande syn på religionen i sig, 

han hade även åsikter angående arbetsplikt och arbetsetik; Kortfattat är arbetsplikten 

viktig då människans starkaste instinkter är självbevarelsedriften. Samtidigt har männi-

skan anlag för korruption då frestelse, lättja och ondska är ofrånkomliga i människans 

natur.33 Därmed bör alla arbeta om förutsättningar på arbetsmarknaden existerar.34 

Detta spelar även in på fattigvården som diskuteras kort i nästkommande sektion. Däri-

genom är patriarkalismen fortfarande en naturligt rådande ordning i samhället under 

1700- och 1800-talet eftersom samhället vid den här tiden är relativt statiskt, alltså ej 

dynamiskt som annars skulle försvårat upprätthållandet av patriarkala ting.35 

 

På samma sätt är kyrkans ställning i samhället sådan att sockenkyrkan blir en sorts me-

delpunkt för bygden, i stort fungerar det som ett centrum för kultur, handlingar och all-

                                                 
30 Nationalencyklopedin, kyrktagning. http://www.ne.se.proxy.lnu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kyrktagning 
(hämtad 2019-01-13). 
31 Drugge, Ulf, Krisbiografier: utfattiga och mindre fattiga förr. Malmö, 2007, s. 46. 
32 Drugge 2007, s. 48. 
33 Drugge, Ulf & Lindgren, Simon, Med dödlig utgång: om grova våldsbrott och sociala former i 1800-talets Sverige, 
Umeå. 2001, s. 16. 
34 Drugge 2007, s. 48. 
35 Drugge 2007, s. 47. 
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mogens intressesfär.36 Uppenbart vid det här laget är den rigoröst religiösa kontrollen 

som kyrkan nyttjar, delvis i form av kyrkotukt och folkfostran i allmänhet, d.v.s. medel 

för kyrkan att stävja sitt inflytande. Kort ovannämnt, under vigsel och lysning, nämndes 

kyrkliga repressalier som härefter måste utvecklas ytterligare. Kyrkoplikten är relativt 

central eftersom det är en av de vanligaste repressalier som kyrkan nyttjar. Straffet an-

vänds som metod för kyrkotukt, och således är den menad att vara själavårdande.37 

Allmogens vy av repressalien skiftar under 1800-talet och den kom att istället ses som 

en statligt biträdande straffåtgärd, d.v.s. världsligt straff, alldenstund kyrkoplikten lika-

väl var av folkfostrande natur. Vid kyrkoplikt var personen menad att sitta på en s.k. 

pliktpall, oftast längst ner i kyrkan, för församlingens bevittnande och till åtlöje för den 

bestraffande. Vanligt är också i detta skede att personen som dömts blivit det på grund 

av sedlighetsbrott likt de som nämndes i föregående avsnitt, således kallas denna pall 

ibland för horpallen. Således är straffet mångsidigt, och yrkar skam som genomsyrar 

hela socknen.38 Därmed avskaffas kyrkoplikten senare år 1855 då straffet anses av pö-

beln vara väl hårt och till viss del världsligt inriktat istället för andligt. Det ersätts med 

enskild skrift, där den straffade möter prästen ensam för botgöring.39  

 

Likaväl förekommer andliga strafformer som stockstraff, där en person för ett smärre 

brott fick sitta i stock eller eventuellt kedjad till en påle och göras till åtlöje för allmän-

heten. Grövre brott erfordrade en kyrklig bann, d.v.s. en utestängning från kyrkliga ce-

remonier som t.ex. nattvard, liksom kyrkliga förmåner såsom begravning. Denna metod 

är desto mer kyrkotuktande och används relativt frekvent då den har en ytterst av-

skräckande natur. På så vis förekommer ej sällan det s.k. större bannet, som i stort sett 

utesluter en person ur kyrkan för alltid, vilket i praktiken betyder laglöshet.40 Därige-

nom finns tydliga tecken på kyrkans omtänksamhet i bevarandet av protestantisk tradit-

ion och plikt, vilken samtidigt sammanfaller med idealet om vedergällning vilken ge-

nomsyrar svensk brotts- och straffmentalitet.  

 

 

 

 
                                                 
36 Pleijel, Hilding. Hustavlans värld - Kyrkligt folkliv i äldre tiders Sverige. 1970, Stockholm. S. 20. 
37 Pleijel 1970, s. 21. 
38 Pleijel 1970, s. 21. 
39 Nationalencyklopedin, kyrkoplikt. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kyrkoplikt (hämtad 2018-12-
27). 
40 Pleijel 1970, s. 21-22. 
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2.2.2 Lagstadgar 
Föreställningar angående brott och straff under 1800-talet kommer till stor del ur re-

formationen, samtidigt består lagstadgarna från 1734 års lagstiftning i stort sett ända 

fram till 1865 då de revideras. 1734 års lagstadgar blir hastigt omoderna sett till 

idéströmningarna som sker i Europa under samma period, eftersom lagar vanligtvis mo-

derniseras i samma takt med landets industriella möjligheter, levnadsstandard o.s.v.41 I 

Sverige stiftas lagarna med mosaiska och bibliska ideal allteftersom prästerskapet fort-

farande kan ses som en betydande maktfaktor sedan flera sekel bakåt, medan upplys-

ningens genomslagskraft dröjer i Sverige. Lagreformen år 1734 var tänkt att teoretiskt 

sett täcka alla medborgare, den är hur som helst konservativ och mosaisk. Samtidigt var 

den såtillvida preciserad att utrymmet för fritolkning minskades vilket förenklade sock-

enstämmans och häradsrättens arbete samt främjade någon form av likabehandling inför 

lagen. Inom lagstadgarna fanns även ett fokus på avskräckande åtgärder och syftet ve-

dergällning, vilket innebär en ökad mängd av bestraffningsmetoder som dödsstraff och 

frihetsberövande straff, varpå böter och dylika medel blir underrepresenterade.42 Fäng-

elsestraffen varar mellan ett år och livstid, dock är straffarbete vanligare eftersom det 

istället för enskilda celler fanns s.k. gemensamhetsfängelser, där fångar från olika här-

komst blandas under ett och samma tak, vilket senare upptäcks vara oansvarigt under 

1820-talet.43 Dock avskaffas stympning redan under 1734 års lagstadga liksom gatlopp, 

alltmedan spöstraff och risslitning bevarades.44  

 

1811 tillsätts en lagkommitté för att revidera 1732 års lag, men det dröjer till 1832 innan 

ett formellt förslag kan presenteras, vilket nedröstas av två riksdagar i följd med moti-

vationen att lagstiftningen bygger på historiska traditioner och således inte bör ändras.45 

Samtidigt följer en del nya idéströmningar under perioden fram till 1832: år 1825 stiftas 

’Styrelsen öfver fängelserna och arbetsinrättningarna i riket’ (omvandlas senare år 1859 

till ’Kungliga fångvårdsstyrelsen), som syftar till att klassificera fästningsfångar46 med 

orsak på vad de dömts för, man fastslår att grövre förbrytare, d.v.s. mördare, mordbrän-

nare o.s.v., skulle skickas till nya Älvsborg, Carlstens eller Karlskrona fästnings-

fängelser för straffarbete. Dessförinnan befann sig fångarna på de ovannämnda gemen-

                                                 
41 Drugge & Lindgren 2001, s. 18. 
42 Drugge & Lindgren 2001, s. 19. 
43 Drugge & Lindgren 2001, s. 23. 
44 Drugge & Lindgren 2001, s. s. 20 : Risslitning var ett straff mest erfordrat för kvinnorna, som ibland kunde få 
piskas med ris istället för piska.  
45 Drugge & Lindgren 2001, s. s. 21. 
46 De som dömts till fängelsetid på fästning, generellt straffarbetare. 
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samhetsfängelserna, som t.ex. Kalmar slott, som på många håll även användes för 

straffarbete och exploatering av människor.47  

 

Innan cellfängelsesystemen tillkommer ses fängelsetid som en del av vedergällnings-

processen som tidigare varit i fokus. Under 1800-talet anammas det s.k. Philadelphia-

systemet, som tillför att fängelser ska vara rehabiliterande och därmed förknippas med 

försonande snarare än straffande. Samtidigt är rättsväsendets ideologi sådan att varje 

brott ska följas upp med straff. Det dröjer dock till 1841 innan ett slutgiltigt beslut tas på 

grund av de kostnader som enskilda celler medför, därmed kan det också nämnas att 

antalet fångar inte överensstämmer med antalet celler förrän strax innan sekelskiftet.48 

På så vis påbörjas byggnationer av nya fängelser och de gamla fästningsfängelserna 

avvecklas således successivt.49 När det gäller frigivningsvillkor för straffarbetare finns 

instruktioner för fångvaktare, som förtäljer om sedlighetskrav bland fångar; men också 

att om de avtjänat straff i tio års tid (20 krävs för dråp), utan ytterligare bestraffning, får 

de sända benådningsförfrågan till konungen.50  

 

2.2.3 Obesuttna och försvarslösa  
Likaväl som att lagarna gäller de tyngsta av förbrytare, finns det även föreställningar 

kring dem som utdöms som fattiga. I och med den religiösa aspekten kring arbetsmoral 

och plikten gentemot familj och arbete, finns efter reformationen en föraktfull attityd 

gentemot tiggeriet. Åtgärderna kan ses som ett gemensamt svep gentemot de katolska 

tiggarordnarna (dominikaner, franciskaner o.s.v.), samtidigt som de katolska idealen 

framhäver allmosor till fattiga. I slutet av 1700-talet väcks krav på liknande frågor resul-

terandes i förhindringen av tiggeri genom effektivare fattigvård. Redan år 1739 införs, 

genom tjänstehjonsstadgan, tjänstetvång under premissen laga försvar.51  Under 1840-

talet följer idéströmningar som hävdar att understödet till fattiga och försvarslösa ska ha 

en mer ’aktiv’ karaktär för att styrka näringsfriheten och främja resursutnyttjandet i 

samhället.52 Tidigare år 1833, fastställs genom försvarslöshetsförordningen, att alla 

medborgare är skyldiga att arbeta. Genom 1837-års fattigvårdskommitté förordas s.k. 

                                                 
47 Drugge & Lindgren 2001, s. 22. 
48 Drugge & Lindgren 2001, s. 23. 
49 Drugge & Lindgren 2001, s. 24. 
50 Drugge & Lindgren 2001, s. 23. 
51 Häri ingår personer som kan upprätthålla ett leverne.  
52 Drugge 2007, s. 54. 
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frivilliga arbetsinrättningar på landsbygden som upprättas tillfälligt med målet att has-

tigt sätta folk i arbete.53  

 

Samtidigt görs en distinktion för dem som trots förmodan inte kunde erhålla ett arbete. 

Staten gör skillnad på vanartade försvarslösa, d.v.s. de som tidigare straffats för brott 

och således skulle tillsättas på allmänt arbete inom hemorten, och sysslolösa försvars-

lösa, de som kortfattat är fattiga och som därmed skulle uppmanas till arbete men i 

värsta fall sättas i tvångsarbete. År 1846 revideras indelningarna såtillvida att de spän-

ner över fem olika kategorier; I: Tidigare straffade för grövre brott; II: Tidigare straf-

fade för enklare brott; III: De som av olika anledningar fråntagits medborgerliga rättig-

heter; IV: De som åtalats för brott men som frikänts; V: De som i egenskap av försvars-

lösa tidigare hamnat i tvångsarbete. Övriga blev rekommenderade arbete inom 

hemsocknen om förutsättningar för detta fanns. Samtidigt finns ytterligare en tendens 

till inskränkning då fattigvårdsstyrelserna fick husbonderätt över de försvarslösa, vilket 

tillät dem att bestämma var, när och hur personerna skulle arbeta i, eller utanför sock-

nen.54 Tidigare har tvångsrekrytering, fr.o.m. 1802, av försvarslösa och lösdrivare varit 

aktuellt, men detta revideras efter uppmärksammande på att livssituationen för de 

tvångsinrättade ej förbättrats efter utskrivningen från militärtjänsten. Från och med 

1833-års lagstadga görs det skillnad mellan straffade och ostraffade, och de som ej kun-

nat förbättra sin situation genom fattigvården erhöll pass för färd mellan socknar för att 

lättare kunna skaffa arbete. De som ej förmådde finna inhysning skickades dock istället 

till korrektionsinrättning där de arbetade på obestämd tid.55 Genom 1846-års stadga 

tillsattes ett tidsspann på arbetstiden, men därmed inskränktes också möjligheten att 

bestämma arbetsort.56 Etnologen Birgitta Svensson menar i samband med detta att ”För-

svarslöshetsstadgorna var ett medel att tillgodose besuttna med arbetskraft, statsmakten 

med soldater och upprätta ordning i samhället”.57 Såtillvida är premisserna för obesuttna 

utsatt i förhållande till motparterna i samhället.  

 

I samhället finns etablerad fattigvård som även den regleras med lagar och regleringar 

via kommittéer och styrelser. När det gäller fattigvård tillfaller inga bidrag dem som 

anses på något vis arbetsföra; alltså är det generellt äldre som under den här tiden erhål-
                                                 
53 Drugge 2007, s. 55. 
54 Drugge 2007, s. 56. 
55 Drugge & Lindgren 2001, s. 275-276. 
56 Med dödlig utgång s. 277. 
Svensson, Birgitta, Bortom all ära och redlighet: tattarnas spel med rättvisan. Stockholm, 1993, 
s. 128. 
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ler någon form av bistånd. Vuxna och ungdomar som är arbetsföra och därmed tillgäng-

liga för arbete ska enligt idealet ej innebära vidare belastning för samhället. De som står 

utanför hjälp har till synes inget annat val än tiggeri inom och utanför socknen.58 

 

2.3 Etik rörande självmord och begravning 

2.3.1 Självmord  
Liksom jag belyste i föregående sektion är suicidalt beteende, tankar och agerande ur en 

konservativ synvinkel något som stat och kyrka motsätter sig. I och med 1800-talets 

religiösa aspekter finns först och främst en enskild moralisk utgångspunkt genom tron 

där självmord resulterar i en förlorad själ; det är därmed upp till kyrkan att plädera vi-

dare för detta. Samtidigt finns få möjligheter att bli dömd till döden; tidigare har t.ex. 

barnadråp, incest, tidelag varit skäl som fått folk dömda till döden och således har 

många ljugit om detta för att åsamka sig en sådan dom.59 Speciellt de två förstnämnda 

är vanliga företeelser som folk ljugit om. Barnadråp var på 1700-talet en så pass vanlig 

företeelse att Gustaf III vidare lagstiftade år 1778 att straffen skulle lindras för att 

minska frekvensen.60 Gustaf III är känd som notorisk motståndare till dödsstraff och 

även förespråkare av naturrätt.61 Därmed reformerade han rättsprinciperna på så sätt att 

dödstraffen, istället för att fastställas på ort, underordnades högsta domstolen. Dock 

innefattar hans ståndpunkt gentemot dödsstraff även självmordsbenägenhet och försök 

till självmord.62 Därmed lever äldre ideal kvar in i 1800-talet där människan således 

kunde bli straffad med vatten och bröd i varierande antal dagar, alternativt spö- eller 

risslitning (de två sistnämnda förekommer ej efter 1830) för självmordsförsök.63  

 

Fram till år 1864 är det straffbart och processen dit begynner med en kommitté som 

tillsätts för att revidera 1734 års lag år 1809. Här avskaffas påföljder vid självmordsför-

sök, förutom om medhjälpare finnes.64 Än dock ansågs förändringarna alltför liberala av 

den konservativa kommitté som då beslutade. Därmed förskjuts lagändringsförslaget 

ända fram till 1832 då samma motiv presenterades, men avslås. Inte förrän i 1864 års 

lagstadgar upphör bestraffningar helt i samband med självmordsförsök, och till dess 

                                                 
58 Drugge 2007, s. 84. 
59 Ohlander 1985, s. 48. 
60 Drugge & Lindgren 2001, s. 20. 
61 Filosofiskt begrepp som syftar till att framhäva människans absoluta rättsprincip som något som ingår i människans 
natur, och behöver således inte nödvändigtvis ha med gudfruktighet att göra. 
62 Ohlander 1985, s. 49. 
63 Ohlander 1985, s. 49-50. 
64 Ohlander 1985, s. 51. 



  
 

 18 

finns säkerligen ett stort mörkerantal.65 Värt att nämna är även att barnarbetslagarna 

förändras drastiskt vid samma lagstadga, då gränsen för barnarbete höjs till tolv års ål-

der,66 vilket talar för hur livsåskådningar i samhället förändras.  

 

Till synes skiljer sig självmord en aning mellan män och kvinnor, m.a.o. i tillväga-

gångssättet. Anledningen till att män är överrepresenterade i statistiken är att deras 

självmord ofta var desto mer dramatiska gärningar genom hängning eller dylikt. Kvin-

norna däremot valde ofta dränkning eller någon form av gift.67 Vad gäller självmords-

frekvens ökar statistiken kontinuerligt genom 1800-talet, fr.o.m. 1850-1910 från 6 till 

14 per 100 000. Samtidigt ökar medelåldern från 35 till 50 mellan åren 1800-1900, vil-

ket i stort innebär att äldres rättigheter omdiskuteras. När livet ej längre endast handlar 

om arbete, kortsiktig överlevnad och arv finns förutsättningar för ett längre bestående 

privatliv under andra förutsättningar än tidigare. Betydande är därmed hur livsutsikterna 

är i konstant förändring vilket påverkar människan på lång sikt. 

 

2.3.2 Begravning  
I stort är det just här som lagstadgorna kring självmord gör skillnad. Det är underförstått 

att det är svårt att straffa någon som tagit livet av sig, men däremot finns sedan tidigare 

en inbyggd rädsla i var och en som tillhör en församling, nämligen vad som händer i 

livet efter detta. Detta avspeglar sig på lagstadgorna, men ändå valde folk att genomföra 

dådet. Från och med 1832, angående kyrkolagen kap. 18 §12, tillåts människan som 

tagit sitt liv att begravas på kyrkogården under det som kallas begravning i tysthet (al-

ternativt jordfästning i stillhet).68 Detta innebär att begravningen sker utan procession, 

klockringning eller likpredikan. Dessa premisser gäller för självmördare, dödfödda barn, 

grova syndare (som t.ex. dött av alkoholförgiftning) liksom straffarbetare och dömda 

förbrytare.69 

 

 

 

 

                                                 
65 Ohlander 1985, s. 49. 
66 Nationalencyklopedin, barnarbete. http://www.ne.se.proxy.lnu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/barnarbete (häm-
tad 2019-01-13) 
67 Ohlander 1985, s. 56. 
68 Ohlander 1985, s. 53. 
69 Ohlander 1985, s. 53 ; 45. 
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3. Empiri 
Genom följande kapitel behandlas arkivmaterial rörande Peter Andersson Holmstedts 

olika skeenden i livet såväl som handlingar och val han genomfört. Således är avsnittet 

uppdelat i sektioner som kronologiskt belyser hans olika stadier i livet, från början till 

slut. Analysdelen är saklig, om än något resonerande, då efterföljande diskussion be-

handlar desto mer tolkning och expanderade resonemang. 

 

3.1 Tidigare skeenden 

Peter Andersson Holmstedt föds in i en, vad som då kan kallas, arbetarklass-familj i 

Stora Frö, tillhörande Vickleby socken på Öland, den 31 januari år 1812.70 Familjen 

består av fadern Anders Holmstedt som är kofferdimatros, modern Anna Andersdotter 

som arbetar som piga. De båda är gifta sedan innan. Han har vid det här laget fem sys-

kon: Maja som till synes flyttat iväg precis som systern Elsa. Kvar bor syskonen Elin, 

Lars och Johanna. Intressant nog är Peters föräldrar 48 respektive 47 år gamla när Peter 

kommer till världen, det första barnet kommer år 1786. Således är de gamla, vilket i sig 

inte är en ovanlig företeelse om förutsättningarna för barn håller jämnt. Hans familj står 

med under inhyses i Stora Frö, vilket avslöjar en relativt enkel bakgrund.71 Under hus-

förhörslängderna mellan år 1820-1824 står familjen med en till son vid namn Anders, 

som föddes den 11 mars 1821, vore han äkta barn till Anders och Anna vore de i 50-års 

åldern vid hans födelse.72 I födelse- och dopboken år 1831 uppdagas att systern be-

nämns som modern, då 26 år gammal. Någon fader står ej med och pojken står som 

oäkta.73 Vid det här laget är det sannolikt att Elsa ej lyckats behålla ett arbete och såle-

des får förlita sig på föräldrarnas givmildhet.  

 

Peter försvinner en tid från familjen under husförhörslängden mellan 1826-1827, han 

återfinns istället under Stora Frö 9 på en gård där han arbetar som dräng mellan 27e 

oktober och 24e oktober nästkommande år.74 Han står sedan inskriven tillsammans med 

sin familj under ’inhyses’ under räkenskapsperioden 1825-1829.75 Sannolikt är arbets-

tillfällena få redan vid det här laget, speciellt inom den egna familjen. Han står även 

                                                 
70 VaLA, Vickleby Kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker 1810-1860 (C 4), s. 12. 
71 VaLA, Vickleby Kyrkoarkiv, Husförhörslängder 1811-1840 (AI 3), s. 76. 
72 VaLA, Vickleby Kyrkoarkiv, Husförhörslängder 1811-1840 (AI 3), s. 162. 
73 VaLA, Vickleby Kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker 1810-1860 (C 4), s. 47. 
74 VaLA, Vickleby Kyrkoarkiv, Husförhörslängder 1811-1840 (AI 3), s. 250. 
75 VaLA, Vickleby Kyrkoarkiv, Husförhörslängder 1811-1840 (AI 3), s. 264. 
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med under nattvards- och kommunionlängderna fr.o.m. 1829, vilket visar hans delta-

gande inom kyrkliga aktiviteter.76  

 
3.1.1 Ursprungsfamiljens öde 

Under räkenskapsperioderna fr.o.m. 1830 saknas Peter från husförhörslängderna i Vick-

leby då han tycks ha flyttat från familjen. Vid det här laget är han runt 18-19 år gammal, 

vilket gör det sannolikt att han önskar söka framgång på annat håll. Samtidigt står en av 

hans bröder, Lars, som bortgången i Göteborg år 1832. Föräldrarna Anders och Anna 

återkommer i listorna mellan 1830-1834 och endast ett av barnen, Elsa, står kvar under 

den här perioden tillsammans med sonen Anders.77 Under perioden 1835-1839 står Elsa 

som sjuk år 1835 och deltar ej senare i husförhör.78 Sonen Anders tycks flytta ifrån dem 

senare runt 1843 för att arbeta som sjöman genom Kalmar sjömanshus, vid det här laget 

är Elsa borta från listan. Föräldrarna deltar i husförhör fram till 1844 respektive 1845.79  

I dödboken finns Anders Holmstedt som går bort den 10 januari 1846, 81 år gammal.80 

Två år därpå, 1848, står Anna Andersdotter som bortgången den 18 mars, 84 år gam-

mal.81  

 

3.2 Familjeliv  

Holmstedt återfinns i Torslunda socken år 1831, inflyttningslängderna från perioden 

säger inget om detta skeende. Däremot talar husförhörslängderna för att han är inflyttad 

i Torslunda som hemmansbrukare.82 Här förekommer en uppsjö av information; Peter 

står plötsligt som gift den 2 november år 1834 (alltså reviderar de listan allteftersom) 

med Brita Stina Persdotter, född 1802. Likaväl står han även som ’torpare’, än dock 

under inhyses. Där står även att de fått en son tillsammans, Anders Peter som föds år 

1831, d.v.s. 3 år innan deras giftermål.83 Enligt födelse- och dopboken är Anders Peter 

född den 4 november, och även som oäkta. Därvid finns inga tydliga tecken på att Peter 

och Brita Stina trolovat sig sen tidigare, anteckningen kring modern jämfört med Peters 

syster Elsa skiljer sig i praktiken ej, då Brita Stina benämns som att hon ’fött ett oägta 

                                                 
76 VaLA, Vickleby Kyrkoarkiv, kommunionlängder 1798-1858 (DII 1), s. 82. 
77 VaLA, Vickleby Kyrkoarkiv, Husförhörslängder 1811-1840 (AI 3), s. 364. 
78 VaLA, Vickleby Kyrkoarkiv, Husförhörslängder 1811-1840 (AI 3), s. 470. 
79 VaLA, Vickleby Kyrkoarkiv, Husförhörslängder 1840-1850 (AI 4),  s. 141 (b. 80). 
80 VaLA, Vickleby Kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker 1837-1859 (C 5), s. 68. 
81 VaLA, Vickleby Kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker 1837-1859 (C 5), s. 70. 
82 VaLA, Torslunda Kyrkoarkiv, Husförhörslängder 1830-1837 (AI 4), s. 274. 
83 VaLA, Torslunda Kyrkoarkiv, Husförhörslängder 1830-1837 (AI 4), s. 192. 
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gossebarn’, som sedan döps kort därpå.84 Vidare, enligt listan, står att de fått en dotter, 

Anna Stina, den 4 december år 1834, som dessvärre dör år 1836. De får även en till dot-

ter, Maria Sophia, den 4 oktober år 1836. En anmärkning i Peters kolumn förtäljer att 

han är torpare på nr: 2, Torslunda.85 Deras senare giftermål den 2 november år 1834 

sker alltså en månad och två dagar före födseln av deras första dotter, detta gör barnen 

legitima enligt sakral och sekulär lag. 

 

Därmed har det hänt mycket på kort tid i Peters liv. För det första finns inga tidigare 

anteckningar om Brita Stina och deras illegitima barn, detta beror antagligen främst på 

att prästerna kontinuerligt reviderar listor för att kunna frambringa aktuell information. 

Än dock står Peter som torpare vilket är ett steg i rätt riktning för en dräng likaväl som 

matrosson. Att han är torpare innebär i praktiken att han får hyra ett mindre torp av en 

godsägare eller bonde. Således krävs att torparen utför ett dagsverke, d.v.s. ett visst an-

tal sysslor för husbonden. Därmed står han fortfarande under sektionen ’inhyses’, men 

än dock är torpar-titeln ett resultat av familjebildande och en arbetsför attityd.   

På samma sida står Brita Stina, nu överstruken, med hos sin ursprungliga familj. Den 

består av hennes moder änkan Anna Persdotter som går bort 1835, samt syster Anna 

Lisa och broder Anton Peter. Intressant här är anmärkningen jämte Brita Stina: ”1833 

9/6 Kyrkotagen som dr. Holmstedts hstr. St. Frö, enl. häradsrättens utslag.”.86 Detta 

betyder att hon väntat i ett år och sju månader på kyrkotagning, vilket innebär att hon 

levt utanför kyrkans gemenskap under den här perioden. Att häradsrätten gör ett utslag 

om detta har att göra med födelsen av hennes oäkta barn vilket i detta fall har resulterat i 

en sanktion från kyrkan, d.v.s. väntetiden som Brita Stina genomlider. Därmed kan det i 

praktiken innebära att hon utstått en kyrklig bann som varat i över ett års tid.   

 

I nattvardslängderna mellan 1830-1857 står Brita Stina med sin ursprungsfamilj, men 

medverkar ej under 1830-1833 förrän den 6 november, därefter undgås hennes och li-

kaså Holmstedts närvaro fram till 1836.87 Intressant är deras frånvaro i det här fallet; 

kyrkotagningen som dröjde under lång tid är sannolikt del i detta, under den här peri-

oden skall hon ej vara tillåten att medverka under ceremoniella sammanhang. Att Peter 

saknas är likaså intressant, sannolikt kan det vara en sanktion gentemot honom för att ha 

producerat oäkta barn, kanske är det en protest från deras sida. I varje fall understryker 
                                                 
84 VaLA, Torslunda Kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker 1767-1835 (C 3), s. 604. 
85 VaLA, Torslunda Kyrkoarkiv, Husförhörslängder 1830-1837 (AI 4), s. 192. 
86 VaLA, Torslunda Kyrkoarkiv, Husförhörslängder 1830-1837 (AI 4), s. 192. 
87 VaLA, Torslunda Kyrkoarkiv, Kommunionlängder 1830-1857 (DII 3), s. 54. 
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framförallt Brita Stinas avsaknad i listorna att hon under tvång varit utesluten från kyr-

kans gemenskap. Under nästkommande räkenskaper, 1837-1843 medverkar de fram till 

år 1838 men försvinner därefter ur räkenskaperna för kommunioner.88   

 

3.3 En ond spiral 

I husförhörslängden för Torslunda 1837-1846 står hela familjen med, men med addit-

ionen av ännu en till dotter, också döpt Anna Stina, den 17 december år 1838. Däremot 

är hennes namn överstruket då hon går bort den 15 november år 1839, likaså går mo-

dern Brita Stina bort den 5 december, en månad senare, samma år.89 Enligt död- och 

begravningsböckerna dör dottern i kikhosta, medan modern går bort i gastrisk feber.90 

Brita Stina är då alltså 37 år gammal när hon går bort. Dottern går bort som närapå två 

år gammal, de har sannolikt döpt henne efter sin första dotter med samma namn. De 

båda står under samma sida i död- och begravningsboken. Under samma räkenskapspe-

riod, 1837-1846, står det att Peter (samt familj) dömts ut som försvarslösa, barnens vis-

telseort saknas från och med 1840. I denna husförhörslängd nämns även att Peter är: 

”Dömd af Öl. S. Mots Häradsrätt för slagsmål o knifs begagnande”.91 Enligt kyrkobo-

ken ur Landskrona fästningsfängelse sker detta 1836, och för detta erhåller han böter.92 

följande år (1840) döms han för första resan93 stöld, i det här fallet gårdstjuvnad.94  

 

3.3.1 Första resan stöld 

Enligt Ölands södra mots häradsrätt häktas Holmstedt ihop med en man vid namn An-

ders Bohman för att de, tillsammans med en Jonas Persson (som ännu ej häktats), den 

19 september i Gårdby slagit vaktaren Magnus Pehrson och hustrun Stina Svensdotter 

såtillvida att Magnus den 25 mars 1840 avlidit till följd av skadorna.95 Johannes Wahl-

bom, sonen Nils Gustaf Wahlbom, Holmstedt, Bohman och Jonas Persson åtalas och 

förhörs även vid detta skede för att vid natten till den 10 maj år 1840 mördat den 65-

                                                 
88 VaLA, Torslunda Kyrkoarkiv, Kommunionlängder 1830-1857 (DII 3), s. 259. 
89 VaLA, Torslunda Kyrkoarkiv, Husförhörslängder 1837-1846 (AI 5), 326. 
90 VaLA, Torslunda Kyrkoarkiv, Död och begravningsböcker 1835-1860 (C 4), s. 307 :  
Gastrisk feber är under 1800-talet ett samlingsnamn för olika lättare infektioner i magsäcken, tyfus, paratyfus, influ-
ensa med företrädesvis symtom i magsäcken, magkatarr med feber.  
91 VaLA, Torslunda Kyrkoarkiv, Husförhörslängder 1837-1846 (AI 5), s. 326. 
92 LLA, Landskrona fängelsearkiv, Kyrkobok 1853-1878 (Dllld 3), s. 152. 
93 Första, andra o.s.v. resan är precis som det låter, nämligen ett sätt för häradsrätten att registrera dåden liksom 
huruvida den dömde bättrat sig sen förra gången. Jämförbart med amerikanska ”first strike”.  
94 VaLA, Torslunda Kyrkoarkiv, Husförhörslängder 1837-1846 (AI 5), s. 326. 
95 VaLA, Ölands södra mots häradsrättsarkiv, Domböcker och protokoll vid urtima ting 1841 (AIa 163), b. 7220.  
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åriga undantagspigan96 Anna Larsdotter i norra Näsby och från henne rånat gods och 

penningar. I och med detta utsänds häktningsorder för Holmstedt eftersom den miss-

tänkte N.G. Wahlbom setts med honom dagen innan dådet.97 Enligt Wahlbom ska han 

själv ha varit där med Holmstedt för att sy byxor till hans son, Anders Peter, då Wahl-

boms far var skräddare. De ska dessutom tillsammans, under de tre nätter som Nils 

Gustaf är där, ha druckit uppemot tolv stop brännvin tillsammans som Holmstedt hade 

hemma.98  

 

I Holmstedts vittnesmål framhävs även domstolens bild av denne då de beskriver att han 

är iklädd vadmalskläder och har ett lömskt utseende. Han beskriver att han flyttat från 

sina föräldrar vid 12 års ålder och arbetat som dräng sen dess, samt att hans svägerska 

Maria Pehrsdotter nu bor hos dem och hjälper honom att sköta barnen.99 Hennes vitt-

nesmål i sin tur förtäljer att hon hört Holmstedt och Wahlbom gå ut i natten, men ej hört 

dem återvända. När hon vaknat på morgonen skall de sovit, likväl som senare när hon 

återvänt efter att ha uträttat ärenden på dagen. Ändock ska Holmstedt dagen efter inte 

skyltat med eller nyttjat några pengar utanför det vanliga.100 Det finns även vittnesmål 

som säger att Wahlbom tillfrågat Holmstedt: ’om ej Holmstedt skulle vilja vara N.G. 

Wahlbom följaktig till Näsby och där taga 200 kr af en gammal käring och att det vore 

så lätt att Wahlbom skulle kunna göra det ensam’.101  

 

Vittnesmålen säger i stort att Holmstedt inte förefaller vara delaktig i brottet eftersom 

ingen hört honom tala eller planera något dåd. Däremot så bevittnas de båda ha mer 

pengar än vanligt, och till synes klirrande fickor medan de går; de spenderar också en 

del pengar på brännvin, som svägerskan får införskaffa åt dem.102 Holmstedt och Boh-

man åtalas vidare för att i april månad 1840 ha stulit en häst på bete från bonden Nils 

Larsson i Ullevi, samt också stulit två betande hästar från bröderna Olof och Gabriel 

Nilsson i Solberga. Bohman anklagas vidare för att ha stulit två hästar på egen hand från 

Henric Holmström och båtsmannen Bildt. Holmstedt och Bohman är vidare misstänkta 

för delaktighet i spannmålsstöld. Enligt häradsrätten nekar de tilltalade sin skuld i brot-

                                                 
96 Undantags-piga/man/dräng osv. syftar till en person som sålt sin egendom men jobbar likaväl kvar där efter trans-
aktionen. Därmed har de generellt en del pengar till sitt förfogande. 
97 VaLA, Ölands södra mots häradsrättsarkiv, Domböcker och protokoll vid urtima ting 1840 (AIa 161), b. 5780. 
98 VaLA, Ölands södra mots häradsrättsarkiv, Domböcker och protokoll vid urtima ting 1840 (AIa 161), b. 5790. 
99 VaLA, Ölands södra mots häradsrättsarkiv, Domböcker och protokoll vid urtima ting 1840 (AIa 161), b. 5800. 
100 VaLA, Ölands södra mots häradsrättsarkiv, Domböcker och protokoll vid urtima ting 1840 (AIa 161), b. 5830. 
101 VaLA, Ölands södra mots häradsrättsarkiv, Domböcker och protokoll vid urtima ting 1840 (AIa 161), b. 6060. 
102 VaLA, Ölands södra mots häradsrättsarkiv, Domböcker och protokoll vid urtima ting 1840 (AIa 161), b. 6090-
7000. 
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ten eftersom bevisning inte kan påvisas.103 Holmstedt ska ha uppgivit sig vara ägare till 

hästen han stal i Ullevi, men fälls och får såväl böta tjugotvå riksdaler för dådet medan 

Bohman går fri.104 Holmstedt döms, förutom böter, till fyrtio par piskrapp, uppenbar 

kyrkoplikt i Gårdby där stölden begåtts och även två timmar i halsrem vid påle för att 

skämmas.105 Enligt föregående husförhörslängd från Torslunda, 1837-1846, står Peter 

med barnen som närvarande för husförhör under hela räkenskapen.106 Dock blir livet 

desto svårare för familjen och Peter tvingas ta till andra medel igen.  

 

3.3.2 Andra resan stöld 

Den 14 Maj år 1845 står Holmstedt anklagad av Ölands södra mots häradsrätt för ännu 

en gårdsstöld, nu från bonden Sven Nilsson i Buserum.107 Enligt vittnesmål från denne 

samt en piga på gården ska Holmstedt tillsammans med Anders Bohman ha brutit upp 

bondens dörr med en kniv för att sedan stjäla lakan och dukar, d.v.s. textilier.108 Holms-

tedt har tidigare arbetat hos Sven Nilsson som dräng, men inhyses nu hos Lars Anders-

son som också kallas till förhör enligt förundersökningarna.109 Holmstedt ska här ha 

gömt stöldgodset i Lars Anderssons kvarn, varpå allt återfinns förutom en duk. För detta 

åläggs han böter till staten och ersättning till målsägande, d.v.s. Sven Nilsson. Eftersom 

han inte har ekonomisk möjlighet till detta erläggs han istället nitton dagars fängelse 

med vatten och bröd på Kalmar slott.110 Efter det verkställda straffet för andra resan 

stöld, flyttar Holmstedt tillsammans med barnen Anders och Maria Sofia till Buserum, 

också i Torslunda socken, sannolikt under tredje eller fjärde kvartalet år 1845.111 Det är 

osäkert huruvida svägerskan Maria Pehrsdotter flyttar med, eller ö.h.t. stannat kvar med 

familjen då hon ej står med familjen i husförhörslängden, hon kan dock likaväl vara 

skriven någon annanstans. Vid det här laget är dottern ungefär 9 år gammal, d.v.s. rela-

tivt ung och antagligen inte arbetsför vid denna ålder. 

 

3.3.3 Tredje resan stöld 

Holmstedt står den 25 september 1846 återigen anklagad för gårdsstöld och häststöld 

tillsammans med Anders Bohman. Vid utfrågning om Holmstedts livssituation är han 
                                                 
103 VaLA, Ölands södra mots häradsrättsarkiv, Domböcker och protokoll vid urtima ting 1841 (AIa 163), b. 7230. 
104 VaLA, Ölands södra mots häradsrättsarkiv, Domböcker och protokoll vid urtima ting 1841 (AIa 163), b. 7240. 
105 VaLA, Ölands södra mots häradsrättsarkiv, Domböcker och protokoll vid urtima ting 1841 (AIa 163), b. 7240. 
106 VaLA, Torslunda Kyrkoarkiv, Husförhörslängder 1837-1846 (AI 5), s. 326. 
107 VaLA, Ölands södra mots häradsrättsarkiv, Domböcker och protokoll vid urtima ting 1845 (AIa 176), b.  3480. 
108 VaLA, Ölands södra mots häradsrättsarkiv, Domböcker och protokoll vid urtima ting 1845 (AIa 176), b.  3490. 
109 VaLA, Ölands södra mots häradsrättsarkiv, Domböcker och protokoll vid urtima ting 1845 (AIa 176), b. 310. 
110 VaLA, Ölands södra mots häradsrättsarkiv, Domböcker och protokoll vid urtima ting 1845 (AIa 176), b. 3520. 
111 VaLA, Torslunda Kyrkoarkiv, Husförhörslängder 1847-1857 (AI 6), s. 112. 
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passiv och nickar jakande eller nekande till svar större delen av tiden. Han äger enligt 

utsago ej bostad och vet ej heller huruvida hans far och mor lever, men tror att fadern 

måhända är bortgången. Han nekar därefter till brotten han anklagas för:112 Natten till 

den 6 September stals 21st gäss från bonden Nils Olssons gård i Ebbelunda.113 Vittnet 

Gustaf Modig såg Bohman tillsammans med en annan skum karaktär nära intill skogen 

vid Olssons bostad, dessa ska ha samtalat om något men om vad framgår inte, morgo-

nen därpå var 21st gäss borta. Vittnet Lars Ahlgren ska ha sett Bohman med 6st gäss på 

utmarken i Dröstorp, varpå han senare återvänt och hämtat dessa efter att ha blivit er-

tappad med de stulna gässen. Vid senare vittnesmål från Ahlgren och hustrun Maria 

framkommer det att de frågat Bohman om gässen vid samma tillfälle, och han ska då ha 

nekat ägo av dessa. Vid samma vittnesbörd framkommer även att de sett Holmstedt bä-

randes på en stor säck i Dröstorp med antydan att säcken antagligen rymde kreaturen.114  

 

Under samma tillfälle står Holmstedt åtalad för häststöld, han ska då ha bevittnats ri-

dandes på en svart häst som han enligt egen utsago lånat av Jöns Carlsson i Torp, han 

har då lånat stoet för transport till sitt arbete i Smedby. Enligt Holmstedt har han lånat 

stoet, ridit till Smedby, släppt ut den på bete vid prästgården i Smedbys utmarker, åter 

tagit det och sedan återlämnat det till bonden Carlsson.115 Hästen som Holmstedt setts 

rida på var svart, med vita hårstrån på hjässan116 Bonden Anders Larsson efterfrågar vid 

samma tillfälle ett sto, som sedan upphittas betandes på Smedby prästgård av vittnet 

Niklas Pettersson; Pastor Hans Göransson uppger att detta sto haft ett skav på låret, vita 

hårstrån på hjässan samt ej varit skodd.117 Förhandlingen har vid det här laget skjutits 

upp till den 15 oktober118, och skjuts nu upp igen till den 23 november samma år, 

Holmstedt och Bohman sitter tillsvidare i länshäktet.119 Vid rannsakningstillfället i no-

vember månad frias Bohman från anklagelsen om gås-stöld då tillräckliga bevis ej finns 

att finna, men Holmstedt är fortfarande ej till fullo utredd.120 Eftersom vädret förändrats 

och snöstorm omöjliggör färjetransport skjuts förhandlingarna ännu en gång upp till den 

4 januari 1847.121 Vid dessa förhandlingar frias Holmstedt för stölden av gäss under 

                                                 
112 VaLA, Ölands södra mots häradsrättsarkiv, Domböcker och protokoll vid urtima ting 1846 (AIa 180), b. 5150. 
113 VaLA, Ölands södra mots häradsrättsarkiv, Domböcker och protokoll vid urtima ting 1846 (AIa 180), b. 5140. 
114 VaLA, Ölands södra mots häradsrättsarkiv, Domböcker och protokoll vid urtima ting 1846 (AIa 180), b.  5150. 
115 VaLA, Ölands södra mots häradsrättsarkiv, Domböcker och protokoll vid urtima ting 1846 (AIa 180), b. 5710. 
116 VaLA, Ölands södra mots häradsrättsarkiv, Domböcker och protokoll vid urtima ting 1846 (AIa 180), b. 5720. 
117 VaLA, Ölands södra mots häradsrättsarkiv, Domböcker och protokoll vid urtima ting 1846 (AIa 180), b. 5720. 
118 VaLA, Ölands södra mots häradsrättsarkiv, Domböcker och protokoll vid urtima ting 1846 (AIa 180), b. 5170. 
119 VaLA, Ölands södra mots häradsrättsarkiv, Domböcker och protokoll vid urtima ting 1846 (AIa 180), b. 5760. 
120 VaLA, Ölands södra mots häradsrättsarkiv, Domböcker och protokoll vid urtima ting 1846 (AIa 180), b. 5770. 
121 VaLA, Ölands södra mots häradsrättsarkiv, Domböcker och protokoll vid urtima ting 1846 (AIa 180), b. 6380. 
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samma premisser som Bohman.122 Ändock kvarstår fortfarande anklagelsen för häst-

stöld vilket Holmstedt fälls för:  

 
Rättvist döms Holmstedt att för innehafvandet av den stulne hästen, som i wärde uppskat-

tats till 33 riksdaler, stånda tjufsrätt och såsom för 3di resan stöld, straffas med 34 par spö 

3 slag af paret och i Gårdby kyrka en söndag undergå uppenbar kyrkoplikt hvarefter 

Holmstedt för all sin tid skall arbeta å kronans fästning.123 

 

3.3.4 Barnens öden 

Enligt husförhörslängderna för Torslunda flyttar Anders Peter vidare till Algutsrum år 

1850, då 19 år gammal, Maria Sofia står som fattighjon endast 18 år gammal, hon flyt-

tar till Runsten socken år 1854.124 Anders Peter arbetar därefter som dräng i Saxnäs125 

fram till 1852 då han flyttar till Stenåsa, inom Möckleby härad. I utflyttningslängden 

står att han är äktenskapsledig och har hinderslöshetsbetyg.126 Han förblir i Stenåsa un-

der 1850-tal och arbetar som dräng, än dock förblir han ogift.127 Under nästkommande 

räkenskaper, 1861-1870, står Anders Peter som försvarslös liksom att han ’varit borta 

flera år’.128 En vidare hänvisning till annan sida påvisar honom som dräng, och utan 

försvarslöhetsbeteckning.129 Mellan 1831-1879 står han under fliken ’af socknen kvar-

stående obefintlige’, därmed är han spårlöst försvunnen vid det här laget sedan 1860-

talet. Maria Sofia får jobb som piga i Dyestad, i Runsten.130 Året därpå flyttar hon till 

Ryd i Glömminge socken131 och jobbar även där som piga i ett år.132 Hon flyttar däref-

ter till Algutsrum år 1856,133 sedan till Vickleby år 1859134 där hon sedan gifter sig år 

1860135 med Olaus Nilsson (f.d. sjöman, numera statdräng) och får därefter barn ihop 

med denne.136  

 

                                                 
122 VaLA, Ölands södra mots häradsrättsarkiv, Domböcker och protokoll vid urtima ting 1846 (AIa 181), b. 5280. 
123 VaLA, Ölands södra mots häradsrättsarkiv, Domböcker och protokoll vid urtima ting 1846 (AIa 181), b. 5290. 
124 VaLA, Torslunda Kyrkoarkiv, Husförhörslängder 1837-1846 (AI 5), s. 326.  
125 VaLA, Algutsrum kyrkoarkiv, In- och utflyttningslängder 1836-1864 (BI 1), s. 139. 
126 VaLA, Algutsrum kyrkoarkiv, In- och utflyttningslängder 1836-1864 (BI 1), s. 74. 
127 VaLA, Stenåsa kyrkoarkiv, Husförhörslängder 1851-1860 (AI 6), s. 88. 
128 VaLA, Stenåsa kyrkoarkiv, Husförhörslängder 1851-1860 (AI 7), s. 91. 
129 VaLA, Stenåsa kyrkoarkiv, Husförhörslängder 1851-1860 (AI 7), s. 127. 
130 VaLA, Runsten kyrkoarkiv, Husförhörslängder 1850-1860 (AI 6), s. 41 : 
 VaLA, Runsten kyrkoarkiv, In- och utflyttningslängder 1845-1894 (BI 2), s.  11. 
131 VaLA, Glömminge kyrkoarkiv, Husförhörslängder 1836-1864 (BI 1), s. 112. 
132 VaLA, Glömminge kyrkoarkiv, Husförhörslängder 1855-1860 (AI 4), s. 172. 
133 VaLA, Algutsrum kyrkoarkiv, In- och utflyttningslängder, 1836-1864 (BI 1), s. 134. 
134 VaLA, Algutsrum kyrkoarkiv, In- och utflyttningslängder 1836-1864 (BI 1), s. 111. 
135 VaLA, Vickleby kyrkoarkiv, Vigselbok 1811-1860 (C 4), s. 248. 
136 VaLA, Vickleby kyrkoarkiv, Husförhörslängder 1861-1870 (AI 6), s. 205. 
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3.4 Vedergällning 

Holmstedt förflyttas därmed till Kalmar slott den 12 september 1846, enligt kyrkoboken 

ur anstalten sitter han där i ungefär 13 månaders tid. Han sänds därefter vidare för 

straffarbete på Karlstens fästningsfängelse den 20 oktober 1847. 137 Peter anländer den 

17 november 1847, fästningsfängelset rymmer vid den här tiden många straffarbetare. 

Här sitter Peter av större delen av sin totala bestraffningstid, ungefär 7 års tid.138 Han 

döms här även för kyrkopliktsvägran med 8 respektive 14 dygn i mörk cell med vatten 

och bröd. Året därefter, 1848, döms han för förfalskning av ringbultar139, han får såle-

des 8 dygn i mörk cell för detta. År 1854, året då han förflyttas, står det i anteckningarna 

att Peter är frisk och arbetsför samt att han jobbar som bergsprängare och gråstensmu-

rare. Han saknar förmåga att skriva men kan dock läsa.140 Med andra ord har han ännu 

fortfarande goda förutsättningar för ett arbetsamt liv. Karlstens fästning byggs ut mellan 

år 1834-1851, därvid behövdes arbetskraften framtill dess. Således förflyttas Peter ihop 

med 200 fångar till fästet Kronan i Göteborg den 27 mars 1854.141  

  

Holmstedt spenderar fyra års tid på fästet Kronan.142 Därefter förflyttas han kort till 

Landskrona fängelse den 11 oktober 1858 på hans kungl. Maj:ts utslag. I dokumentet 

finns anteckningar som förtydligar hans kriminella resa från tredje klassens- till första 

klassens förbrytare.143 Därmed finns alltså en stämpel som i resten av hans liv kommer 

att bestå, sannolikt kan detta te sig problematiskt vid hemresa och arbetssökande. Under 

kolumnen som förtäljer avgång och skälet till det, står: 

 
Jemlikt kongl. Majt:s nådiga utslag af den 21 september 1858 och kongl. Fångwårdssty-

relsens skrifwelse den 15 påföljde oktober, no 282 K. R. D, blef Holmstedt den 22 i nyss 

berörde månad förflyttad till Carlsborg, att såsom förswarslös intagas på Kronoarbets-

kompaniet derstädes, under 4 års tid.144 

 

Detta innebär att Holmstedt, i utbyte mot ytterligare fyra års arbete, benådas från livs-

tidsfästning. Han har därmed skött sig i 10 års tid för att kunna skriva benådningsbrev 

                                                 
137 VaLA, Kriminalvårdsanstalten i Kalmar (fängelsearkiv), Kyrkobok  1847 (DIIIda 2), s. 22. 
138 GLA, Karlstens fästningsfängelses arkiv, Fångrulla 1848-1858 (D 8), s. 235. 
139 Ringbultar kan te sig på många vis, någon exakt förklaring på vad i detta fall har inte funnits, men det kan ha med 
låsmekanism i port, bojor eller dylikt att göra.  
140 GLA, Karlstens fästningsfängelses arkiv, Fångrulla 1848-1858 (D 8), s. 235. 
141 GLA, Karlstens fästningsfängelses arkiv, Fångrulla 1848-1858 (D 8), s. 235. 
142 LLA, Landskrona fängelses arkiv, Kyrkobok 1853-1872 (DIIId 3), s. 152. 
143 LLA, Landskrona fängelses arkiv, Stam- och straffrulla 1851-1860 (DIIIac 2), s. 548 
144 LLA, Landskrona fängelses arkiv, Stam- och straffrulla 1851-1860 (DIIIac 2), s. 548 
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till Oskar I. Ytterligare anteckningar påvisar att han hans skick är sämre, det visar sig att 

han vid det här laget är ”af undersättsig växt” samt ”ofärdig” i högra handen, vilket ty-

der på någon form av arbetsskada alternativt handikapp.145 Detta pekar på att han ej är 

lika arbetsför under likadana premisser som tidigare. Under samma period är Holmstedt 

fortfarande skriven i Buserum liksom tidigare, åren 1861-1870. Här står att Holmstedt 

är en f.d. krono-arbetskarl, alltså tidigare lösdrivare. Här går det även att utläsa att han 

även är fattigfången liksom änkling. Uppenbarligen har han sökts för husförhör åren 

1861-1862, men inga anteckningar om detta förs av prästen.146  

 

Holmstedt förflyttas därmed till Karlsborgs fästning och är där verksam som straffarbe-

tare under fyra års tid under åren 1858-1862. Fångrullan från andra kompaniet i Krono-

arbetskåren följer upp hans avresa från Landskrona fängelse. Här förtäljer listorna att 

han den 19 oktober 1862, är uttjent och afgången samma dag. Han blir därmed förpas-

sad till Torslunda i Kalmar län med vitsord. Samtidigt är han vid gott skick och tydligen 

arbetsför.147  

 

Vid hans frigivning framstår en viss förvirring; Intressant här är det snabba händelseför-

loppet som ges via två olika förteckningar ur Kronoarbetskårens fångrullor. Den första 

listan, ankomstförteckningen, säger att han ankom från Landskrona liksom jag påvisade 

ovan den 7 November 1858 och blir förpassad till Torslunda, Kalmar, den 19 oktober 

1862.148 Den andra listan förtäljer att han ankom till Karlsborg, förpassad från Kalmar 

d. 23 oktober 1862, alltså fyra dagar efter hans förpassning till Kalmar. Här står att han 

vid det här laget är där som frivillig efter att ha blivit benådad av hans kungl. Maj:t den 

21/9 1858 från livstidsfästning. Enligt listan är han uttjänt och avgången till Arby den 

26 April 1863, alltså har han spenderat ett halvår till i Karlsborg, flyttat hem, befunnit 

sig där enligt listan knappt en månad och för att sen vända åter till Karlsborg, då som 

frivillig.149 Än dock finns han ej i Arby in- och utflyttningslängd för den här perioden, 

men han flyttar enligt Torslunda husförhörslängd in från Karlsborg den 2 Maj 1863.150 

Detta kan vara datumet för inflyttning i orten, vilket tidsmässigt gör det rimligt  sett till 

färdtiden (ca 315km färd på drygt en veckas tid) mellan orterna. Dock väljer han, på 

vägen åter till Karlsborg att vid slutet av resan själv hänga sig uti skogen mellan Röde-
                                                 
145 LLA, Landskrona fängelses arkiv, Stam- och straffrulla 1851-1860 (DIIIac 2), s. 548 
146 VaLA, Torslunda kyrkoarkiv, Husförhörslängder 1861-1870 (AI 9),  s. 137. 
147 LLA, Kronoarbetskåren, Fångrullor (andra kompaniet) 1857-1868 (D3AB 3), s. 145  
148 LLA, Kronoarbetskåren, Fångrullor (andra kompaniet) 1857-1868 (D3AB 3), s. 145. 
149 LLA, Kronoarbetskåren, Fångrullor (andra kompaniet) 1857-1868 (D3AB 3), s. 173. 
150 VaLA, Torslunda kyrkoarkiv, Husförhörslängder 1861-1870 (AI 9), s. 137. 
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sund och Karlsborg, d.v.s. nära fästningen, på väg dit som frivillig.151 Död- och begrav-

ningsboken ur Karlsborgs garnisonsförsamling styrker dådet, och påvisar även att döds-

attest sänts till pastorsämbetet i Torslunda.152 Ur dödboken i Torslunda år 1863 kan föl-

jande utläsas: ”Afdagatog sig genom hängning i Carlsborgs församling, der han och blef 

i tysthet begrafven efter häradsrättens dom”153 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
151 Göteborgsposten, 15-06-1863, Göteborg. s. 6. https://tidningar.kb.se/4112714/1863-06-
15/edition/145112/part/1/page/1/?newspaper=G%C3%96TEBORGSPOSTEN&from=1863-06-15&to=1863-06-15. 
152 GLA, Karlsborgs garnisonförsamling, Död- och begravningsbok 1861-1879 (C 3), b. 150. 
153 VaLA, Torslunda Kyrkoarkiv, Död- och begravningsbok 1861-1895 (EI 2), b. 68 s. 13. 
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4. Slutledning 

4.1 Diskussion 

Till synes är Holmstedts ursprung relativt ordinärt med utgångspunkten att hans familj 

tycks äga laga försvar såtillvida att de förmår sörja för Holmstedts syster Elsa och hen-

nes utomäktenskapliga son, Anders. Således äger Holmstedt relativt goda förutsättning-

ar för att vidare kunna skaffa sig försörjning. Enligt hans eget vittnesmål är han utflyttad 

från familjen, i praktiken, sedan 12 års ålder och innehade arbete som dräng på olika 

gårdar vilket är relativt typiskt innan barnarbeteslagar revideras. Barndomsfamiljen 

tycks vara spridd och visar inga större tecken på dramatisk då föräldrarna tycks bo kvar 

i samma hus fram till sin död utan anmärkningar om fattigdom eller dylikt. Holmstedts 

missöden tycks istället vara baserade på hans egna val och handlingar, och det hela bör-

jar egentligen med hans fru Brita Stina. När de flyttar ihop runt 1831 får de sitt första 

barn som således betecknas som oäkting. Trots att föräldrarna älskar sitt barn liksom 

andra skulle, existerar fortfarande den skambetäckningen som hänger över dem. De bor 

i en liten socken under första halvan av 1800-talet där hedern är en så pass betydande 

faktor (i och med protestantiska ideal) att det måste vara märkbart för den som utstår 

sanktioner från kyrka och således grannar. Därmed existerar redan där en schism mellan 

familjen och kyrkan vilket visar sig tydligt då hustrun förvägras kyrkotagning i över ett 

och ett halvt år. Denna uteslutning återspeglar sig säkerligen på Holmstedt då han ju 

givit upphov till ett utomäktenskapligt barn med hustrun. Sett till hur nattvardslängder-

na lyser med parets frånvaro, än dock i något olika mån, vittnar till uteslutningen. Detta 

är en aspekt som bör ha känts orättvis intill den grad att livet förpestas.  

 

Under början av 1830-talet verkar det dock som att livet ter sig någorlunda till Holms-

tedts vinning då han lyckats förvärva ett torp och land att odla på som arrendator. När 

de väl gifter sig och får barn genomlider de oerhörd sorg när deras dotter går bort i ung 

ålder. Dessvärre är detta vanligt förekommande sedan urminnes tider, och att medelål-

dern ökar så pass under seklets gång vittnar till dödligheten människans dödlighet. Det-

samma gäller säkerligen när de får sin tredje dotter, som de döper efter den första, som 

går bort blott ett år senare bara en månad innan modern också dör. Därmed står Holms-

tedt ensam med två barn och ska således mätta tre munnar. Som dräng och likaså inhy-

ses saknas både tid och ekonomiska resurser vilket sätter oerhörd press på människan. 
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Då dödligheten är så pass hög går egentligen ingen säker, således kan tragedin drabba 

vem som helst.  

 

Holmstedts situation i livet blir uppenbart försvårad, speciellt i en tid då arbete inte är 

en självklarhet och alkoholen gör sitt mot människan i så pass stor utsträckning (såtill-

vida att staten idag innehar monopol på marknaden). När Holmstedt fälls för slagsmål 

och knivsanvändande år 1836 är det sannolikt i samband med alkohol-konsumtion, och 

således ett resultat av antingen missnöje, firande (hans dotter föds samma år) eller må-

hända tillflykt i alkohol. Av husförhörslängder eller rannsakningstillfällen förekommer 

ej att han skulle ha begått den formen av synd och straffats för det. Men vid det här la-

get är de fortfarande till viss del icke deltagande i kommunionerna, vilket som ovan-

nämnt sätter en prägel. Därmed påbörjar sanktionerna åter, denna gång genom böter, 

och för en familj med knaper ekonomi kan läget bli ödesdigert.  

 

Att Holmstedt anklagas för dels stöld, dels dråp, är en stark återspegling på hans eko-

nomiska situation. Vad som gör det uppenbart är tidslinjen som vittnar om att ekonomin 

vid det här laget är sämre gentemot förut, d.v.s. det fanns dessförinnan inga skäl att ta 

till kriminella medel för överlevnadens skull. Till synes fälls han inte för dråp-

anklagelsen, men det betyder ej heller att han saknar delaktighet. Mannen som han ge-

nomgår flera brott med, Anders Bohman, kan måhända vara en faktor som bidrar till 

Holmstedts sämre val i livet, såtillvida att Bohman är en dålig influens. I varje fall är 

textilier och kreatur värda pengar men också lätta byten för tjuvar. När Holmstedt döms 

år 1840 straffas han med böter, piskrapp och två timmar i halsjärn utanför kyrkan i 

socknen. För det första är böter tungt för en dålig hushållsekonomi, för det andra är 

kroppsstraff outhärdligt och för det tredje är fången i halsjärn en ytterst provokativ skam 

för den straffade.  

 

Kommunionlängderna förblir återigen relevanta eftersom Holmstedt och hans fru med-

verkar fram till 1838, efter hennes död försvinner även Holmstedt ur de längderna vilket 

indikerar en brytning för hans del. När han sedermera straffas med halsjärn ser hela 

bygden honom, och det är säkerligen upprörande att visa sig bland folk. Det är således 

ingen tillfällighet att kroppsstraff senare avskaffas genom folkets vilja. På så vis är fa-

miljen desto mer utsatt eftersom barnen är alltför unga för att arbeta, och att Holmstedt 

numera har en permanent dom gentemot sig. Därmed försvåras innehavandet av arbete, 
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då få personer sannolikt anställer tjuvar. Att Holmstedt vidare tar till stöld är därmed ej 

heller ett sammanträffande.  

 

När Holmstedt sedermera arbetar och stjäl omhändertas barnen av hans svägerska, som 

genom välvilja undsätter den ensamstående fadern. Vid domstolsprövningarna förtäljer 

Holmstedt att han ej vet något om sina föräldrars tillstånd, vilket i sin tur vittnar om en 

dålig kontakt med resten av familjen. Han döms senare till mer böter och botgöring för 

andra resan stöld, och till slut med livstids fästning. Vid det här laget har barnen varit 

utan förälder i nästan ett halvår då Peter suttit i häkte fram till dess, detta vittnar tydligt 

om barnens utsatthet och behov av hjälpsamma släktingar. Holmstedts persona kan tol-

kas som ytterst omoralisk under brottsperioden, framförallt i och med mordanklagelser 

och stölder utav hästar, persedlar och även gäss. Det är just mängden och det ohämmade 

sättet att stjäla tjugoen stycken gäss vid ett tillfälle som vittnar om en sorts desperation. 

På samma vis är han ej heller nödvändigtvis illvillig, han är ej heller ensam i dådet. 

Samtidigt måste barnen ständigt finnas i åtanke på ett eller annat vis. Likaväl vittnar 

domstolsprotokollen om en partisk domstol då han beskrivs, enligt anteckningarna, ha 

ett lömskt utseende. Rättsprotokollens samtida beskrivning av gärningsmannen, som vid 

det här laget ännu inte dömts, förtäljer den fattigdömdes utsatta position även inför en 

instans som i teorin ska fungera för ett jämlikt rättssamhälle.  

 

Fastän svägerskan ej återfinns vid Holmstedts familj husförhörslängderna förekommer 

inga motsägande fakta om  denna uppgörelse, eftersom Holmstedt i praktiken för all 

framtid försvinner från och med 1846; Barnen är då 15 respektive 10 år gamla vid det 

laget. Barnens öden är ständigt återkommande, men med stor sannolikhet är Holmstedts 

skam och ånger så pass utbredd att det måste påverka hans mentala förhållande under 

straffperioden. Med utgångspunkt i den protestantiska arbetsetiken finns ett ideal hos 

gemene man och kvinna; kontraktet som bryts i denna idealism, när laga försvar inte 

upprätthålls, tillsätts individen skam såtillvida att grannar också visar misstro, ömkan 

och förakt. När Holmstedt därmed blir livstidsdömd vet han att barnen, beroende av 

honom för överlevnad, är oerhört utsatta.  

 

Fängelsetiden i sig är relativt händelselös bortsett från ett par incidenter som leder till 

ytterligare bestraffning. Holmstedt döms även till kyrkoplikt vilken han vägrar, vilket 

ger honom spöstraff. Just förvägran av kyrkoplikt är intressant då straffet i sig kan före-
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falla milt för en straffad brottsling. Handlingen i sig vittnar om brytningen jag talade om 

förut: att den kyrkliga institutionen tillför skam och tvingar till åtlöje gjorde sannolikt 

Holmstedt förnärmad till den mån att han vidare bröt med lagar och tukt. Samtidigt var 

han likaväl under pågående bestraffning och kan ha förmodat att skadan redan vore 

skedd; han har vid det här laget svikit sina föräldrar; barnen får det svårt; han kan ej 

hålla sig från missöden och brottslighet.   

  

Efter elva spenderade år under straffarbete blir han benådad i utbyte mot ytterligare fyra 

års arbete på Karlsborgs fästning. Kravet för frigivning berodde på huruvida brottsling-

en kunde föra sig skötsamt i tio år utan vidare bestraffning. Därigenom kunde Holms-

tedt ha frigivits dessförinnan, förutsatt att han skött sig bättre under vistelsen i Karlstens 

fästning. År 1862 frigivs han och beger sig hem mot Öland. Sannolikt anländer han och 

finner att samhället förändrats under de femton år han varit borta; med fyra tidigare do-

mar gentemot sig är det troligtvis svårt att finna vare sig boende eller arbete, och belö-

ningarna från straffarbetstiden är få. Med stor sannolikhet vill hans dotter Maria Sofia 

inte ha med honom att göra, hon har vid det här laget egen familj att ta hand om. Hans 

föräldrar är döda sedan nästan femton år tillbaka, och många av hans syskon har flyttat 

vidare sen ett tjog år tillbaka. Även hans son Anders saknas och ingen vet egentligen 

varthän han försvann. Därmed fann nog Holmstedt att hans tidigare hemort förändrats 

såtillvida att det inte längre är hans hem; att det inte längre finns plats för honom där. 

Chocken att vända hem och finna sig vara totalt utelämnad och ensam måtte vara en av 

de största sorger en människa kan finna. Således fanns kanske endast en väg kvar att gå, 

vilket även kanske var det enda han vid det här laget kände till, att återvända till Karls-

borg då straffarbete varit hans liv under så pass lång tid.  

 

Det förefaller inte som att någon människa, under 1800-talet, bryter såtillvida med kyr-

kan och samhörigheten att ingen återvändo finns. Likaväl är han uppfostrad enligt 

kristna, specifikt protestantiska ideal, och genomlider samma nyfikenheter och frågor 

kring livets syfte, livet efter detta o.s.v., precis som gemene man gör. Dessvärre är situ-

ationen enkelriktad för Holmstedt vad det gäller konsekvenser för hans gärningar och 

således själen då han, religiöst sett, ej förväntas ha ett gott liv efter detta. Sett till tiden 

han lever i, och dör uti, är det kristna samfundet inblandat i lagstadga såtillvida att lagar 

kring självmord och självmordsförsök är ytterst bestraffande mot människan ända fram 

till år 1864 då lagarna revideras. Men, år 1863 förefaller lagen innebära att den som sitt 
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eget liv tar, skall i tysthet begravas, d.v.s. en ytterst begränsad begravning där prästen ej 

välsignar själen under samma premisser som en vanlig begravning. Paradoxalt är även 

att (livstids)dömda straffarbetare under dessa lagar också, vid sin död, begravs i tysthet. 

Därmed befinner sig Holmstedt i en situation där hans död, naturlig eller provocerad, 

uppehälle eller arbetssituation inte påverkar någon. Hans förmåga till uppehälle och 

tillhörighet i samhället är förbrukade sedan många år tillbaka, och oavsett hur han vid 

det här laget gör, förblir resultatet likartat. Det är svårt att avgöra huruvida Holmstedt 

känner lagarna såtillvida att han är medveten om dess paradoxala natur, men när allt 

kommer omkring kanske det inte är av avgörande karaktär ändå. När inget fanns kvar 

att leva för, var kanske den enda utvägen för denne dräng att själv ta sitt liv i ensamhet.   

 

4.2 Didaktisk reflektion 

Till synes är Holmstedts historia på många vis unik i den mån att han frångår normen 

och lever i en form av anomi. Vad gäller historiebruk finns en poäng i att skildra den 

enskilda individen och därigenom utforska historien utifrån ett personligt perspektiv 

snarare än det allmänna som kan vara svårt att relatera till. Det förekommer liknande 

arbetssätt i historiskt förankrad skönlitteratur (i.e. Rasken el. Utvandrarna) där det per-

sonliga perspektivet skildras och realiseras genom sympatiska element. Holmstedts 

historia skiljer sig inte särskilt från dessa, eftersom förankringarna till epoken som inne-

fattar såväl samhälle som människa skapar en underförstådd mening och känsla gente-

mot karaktären i sig. Därmed finns en betydelse i utforskandet av individen, och jag vill 

hävda att detta är genomförbart och värdefullt i dagens moderna historie-klassrum. De 

många aspekter som Holmstedts livshistoria innefattar formar vidare intressanta dis-

kussionspunkter i klassrummet; hur autonom är människan egentligen genom historien? 

Hur mycket påverkar samhället kontra gärningar ens livsöde? Därigenom finns ett un-

derlag för en djupare förståelse för människan i dess mångfacetterade form, där allt ej är 

svart på vitt.  

 

Det finns likaså mening i att låta elever ta del av källmaterial ur förstahandskällor sna-

rare än återgivna citat och publiceringar för att vidare utveckla källkritiskt tänkande men 

även deras historiemedvetande. Genom att skildra den enskilda individen, och till viss 

del lotsa eleverna med hållpunkter, får de möjligheten att på egen hand utforska ett hi-

storiskt skede och göra efterforskningar för att på så vis lära sig alltmer om perioden 

ifråga. Via litteratur, publiceringar och material är skrivstil ur olika epoker relativt enkla 
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att utröna till den mån att elever på gymnasial nivå bör kunna utläsa vad som står an-

tecknat i t.ex. en husförhörslängd. Således är nyttjandet av historiskt förstahandsmateri-

al rimligt att arbeta med för att hjälpa elever att knyta an till epok och karaktär. Nackde-

len med arbetsmetoden i klassrummet är den omfattande tidsbristen som både lärare och 

klassrum påverkas utav, kanske särskilt för läraren då extensivt förarbete krävs. 

 

4.3 Resultat  

Det mest komplicerade att frambringa utifrån arkivmaterial, är kanske att framhäva en 

individs känslor. Det råder inget tvivel om att Holmstedt, precis som vilken människa 

som helst, reagerar utifrån premisserna som livet ger. Handlingar, gärningar och illdåd 

tar sig uttryck i hur livscirkeln utvidgar sig, expanderas och påverkas utifrån premisser 

som den enskilda individen inte kan tyckas påverka. När det gäller just Holmstedt för-

blir det tydligt att hans mentalitet går att sätta fingret på, det går att förklara t.ex. varför 

han stjäl, varför han slutar medverka vid nattvard. Det går att sätta sig in i hans tanke-

mönster utifrån en medmänsklig aspekt, men inte för en unik människas personliga 

psyke. Att tillåta Holmstedt att tala för andra drängar är svårt, eftersom människor upp-

levt unika erfarenheter som bortser från biologiska instinkter, i.e. att få barn, sova, äta, 

älska o.s.v., människan i sig är därmed alltför komplex för att utreda genom endast en 

fallbeskrivning (eller flera). Holmstedt som arbetsfånge håller liknande premisser 

gentemot andra fångar, de sonar ett brott och genomlider ångest; kanske för sina gär-

ningar; för familjen de saknar; för familjen de övergivit för ett tillfälles tillkortakom-

mande. Men likaså finns i Holmstedts erfarenhet en nyckel till vad andra i liknande si-

tuation har utstått, t.ex. hur mönstret för förlust av närstående leder till sorg, ångest, 

depression och ilska- för att sedan resultera i handling alternativt illdåd.  

 

Det framstår tydligt att människan under 1800-talet är beroende av premisserna hon 

föds in i; klass-samhället i dess kulmen före revolutionstider och idéströmningar vittnar 

om en tid då individen i mångt och mycket formas efter samhället, inte nödvändigtvis 

efter eget bevåg och vilja. Därmed finns ett samband som påvisas relativt klart efter 

redogörelsen för Holmstedts liv; att samhället påverkat honom till den mån att hans 

illdåd under vissa premisser blir försvarbara; att hans levnadsöde inte helt ligger i hans 

händer när allting kommer omkring. Kyrkan spelar en naturlig roll som dels informatör 

i denna uppsats, och dels som antagonist i Holmstedts liv. Institutionen i sig framhäver 

ett rättstänkande som bestraffar människan för förseelser, men som också vägleder 
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människan på en förutbestämd bana som är allmänt accepterad av gemene man genom 

1800-talet som epok. Således är människan ej autonom under dåtidens andliga ideal. 

Därmed finner jag att samhället i sig, som institution, gav Holmstedt spelreglerna för 

livet, men verkställde också hans förmåga att förflytta sig ur askan i elden. 

 

Således är mentalitetshistoria allt svårare att placera in i denna kontext eftersom resulta-

tet ej är allmängiltigt, däremot vore det fruktbart att nyttja Holmstedts premisser för att 

skapa en möjlig bild av drängen i protoindustriell tid och dennes möjligheter efter tra-

gedier inträffat. Länkat samman med mikrohistoria var det möjligt att levandegöra ar-

kivmaterialet och vidare porträttera Holmstedts liv till den mån att berättelsen kan rela-

teras till, samtidigt som den vetenskapliga relevansen bibehålles. För vidare lärande 

inom förindustriell tid anser jag mikrohistorisk stil vara ytterst lämplig, då särskilt i den 

mån att aktör-strukturförhållandet kan lyftas på ett berikande vis. Kontentan är således 

att mentalitetshistoria, för den allmänna människans skull, endast är fruktbart om en 

tillräckligt stor studie kan utföras; däremot är aktör-struktur i korrelation med mikro-

historia givande, och möjliggör en insikt i subjektet som annars vore mekaniskt på egen 

hand.  

 

Metoden att arbeta, likaväl som studiens övergripande stil är till viss del populärt inom 

humaniora, men särskilt inom mikrohistoria. Forskningen som presenterats ovan bygger 

i mångt och mycket på tidigare forskning inom samma genre, d.v.s. 1800-talets premis-

ser. Men likaväl vill jag hävda att området i sig kan expanderas vidare, då varje mikro-

historiskt fall är unikt förutsatt att subjektet i sig från början är någorlunda okänd. Som 

förslag på efterkommande forskning rekommenderar jag att undersöka en person och 

kartlägga dennes liv; men med avgränsningar till en specifik inriktning och även bredda 

analysen till den mån att mönster även hos andra individer kan fastställas och jämföras. 

Detta för att bredda underlaget men samtidigt precisera individperspektivet ytterligare. 

Samtidigt är dessa premisser beroende av vilken forskningstradition som utgör utgångs-

punkten. Min tonvikt har varit på mikrohistoria, även ifall mentalitetshistoria givits ut-

rymme; därmed har individperspektivet räckt till, vilket möjliggjorts genom extensivt 

bakgrundsmaterial.  
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