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1. Inledning 

År 1989 fick Universitetet i Linköping de första leveranserna av datoriserat 
kyrkboksmaterial. Av detta, som från början var avpassat för forskningens krav, 
har vi börjat att bygga upp en historisk databas för Linköpingsområdet, 
Linköpings historiska databas (här benämnd LHDB). Strax efter år 2000 förvän
tas den geografiska utsträckningen vara färdig och ett område ungefär 
motsvarande Linköpings nuvarande kommun ska finnas tillgängligt på data. För 
tillfället är Linköpings stad och det närmaste omlandet registrerat. Det mycket 
omfattande arbetet med att överföra kyrkböckerna till datamediet har Demogra
fiska databasen i Umeå svarat för. I ett andra steg har därefter Centrum för 
lokalhistoria vid Universitetet i Linköping bearbetat data och utvecklat enkla 
program för sökning i databasen. Utöver kyrk.boksmaterialet innehåller data
basen en datoriserad version av Tabellverkets sockenstatistik för i stort sett alla 
församl ingar i Östergötland, dvs befolkningssiffror, yrkesuppgifter mm för tiden 
1749-1859. 

Den här lilla uppsatsen om inflyttningen till Linköping är ett exempel på hur 
uppgifter ur databasen kan användas, och hur annat källmaterial kan kopplas 
ihop med databasens människor. Egentligen grundar sig innehållet i uppsatsen på 
flera olika studier, som på så sätt också illustrerar hur olika användare kan nyttja 
datamaterialet. Jan Sundin och Sven Hellström har gjort ett antal initiala studier 
över flyttningsmönster i Linköpingsbygden på 1830-, 1850- och 1870-talen 
tänkta att användas i ett europeiskt komparativt projekt om industristadens 
uppkomst. Därefter har en rad uppsatser skrivits på grundnivån i ämnet historia i 
Linköping. Tomas Widholms studie över samtliga inflyttare 1862 och 1868 för
tjänar att nämnas, liksom Håkan Löfgrens uppsats om inflyttaröden. För att ut
öka kunskapen också till 1880-talet, den mest hektiska inflyttningsperioden, har 
studier av inflyttare åren 1880-1885 genomförts under Hans Nilssons ledning. 
Behjälpliga i detta arbete har Camilla Knudsen och Ingrid Olsson varit. För att 
bättre se vilken roll g iftermålen har haft för att göra människor bofasta har Sam 
Willner gjort en giftermålsstudie. Willner har också svarat för sammanställ
ningen av resultaten från de olika delstudierna. När inte annat anges är 
Linköpings historiska databas källa till uppsatsen. 

Utöver traditionellt universitetsfolk, som studenter och forskare, lämpar sig 
databasen för användning i släktforskn ing och på olika stadier i ungdomsskolan 
samt i lärarutbildningen. Genom uppgifterna i databasen kan skolhistorien bli 
konkret och gripbar. Den ger grundläggande demografiska fakta om befolk
ningen. Annat historiskt källmaterial som till exempel bouppteckningar, skatte
längder, brev, fotografier, kartor och ritningar kan tillsammans med databasen ge 
en omfattande bild av levnadsvillkoren förr i tiden. 



Figur 1: Nettoflyttningen i Linköpingsområdet 1870-79 
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2. Flykten från landet 

Vad är de svenska städerna annat än bondbyar? Så frågade sig utländska besöka
re i Sverige vid 1800-talets början. Under seklets första hälft bodde endast om
kring en tiondel av svenskarna i städer, och tillväxttakten var mycket blygsam. 
De städer som fanns var i ett europeiskt perspektiv små och outvecklade. Vid 
seklets mitt hade endast fem av dem mer än l 0 000 invånare. I Omkring 1890 
hade ett tjugotal städer uppnått denna folkmängd, och runt en femtedel av be
folkningen i Sverige var stadsbor.2 

Vad var det för krafter som påbörjade denna urbaniseringsvåg, som kanske 
b lev än mer uttalad under det efterföljande århundradet? Några av de orsaker 
som traditionellt brukar franlioras är: den industriella expansionen och den kraf
tiga ansvällningen av landsbygdsbefolkningen, och då framförallt de obesuttna 
(torpare, backstugusittare och inhyseshjon) med begränsade möjligheter att skaf
fa sin utkomst. Detta accentuerades ytterligare under exempelvis 1880-talets 
jordbrukskris . Resultatet blev en ökad folkvandring till städerna, eller utvandring 
till Nordamerika för dem som hade möj lighet att skaffa biljett till överresan. 
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Befolk.ningsexplosionen orsakades främst av den kraftigt minskade dödlig
heten, inte minst bland spädbarnen, vilken påbörjades några år in på 1800-talet. 
Vad beträffar industrialiseringen är det dock viktigt att ha i åtanke, att en för
hållandevis stor andel av industrierna faktiskt var lokaliserade till landsbygden.3 
Urbaniseringsprocessen var säkerligen betydligt mer kompl icerad och mång
facetterad än ovanstående beskrivning antyder. Det rörde sig om ett intrikat 
växelspel mellan stad och land, där s k push-faktorer stötte bort människor från 
landsbygden, medan olika pull-faktorer drog folk ti ll städerna. 

Under 1800-talets inledande årtionden var det enbart tack vare landsbygdsin
flyttningen som städerna hade en viss, om än blygsam, befolkningstillväxt. Från 
1840-talet började även ett uppkommet födelseöverskott att bidra till lands
bygdsstädernas folkökning. Detta berodde delvis på ökade föde lsetal, men fram
förallt på en minskad dödlighet. Till och med 1870-talet var det dock intlyttarna 
som lämnade det största bidraget till stadstillväxten. 

Många flyttade också ut från de enskilda städerna. Som ett exempel på den 
kraftiga omflyttningen kan nämnas att den infödda befolkningen i många städer 
vid sekelskiftet 1900 bara utgjorde en tredjedel eller mindre.4 

Vilka var då dessa landsbygdens (och föralldel även en hel del av städernas) 
söner och döttrar som bröt upp från sina gamla invanda förhållanden och bytte 
ti ll nya och främmande stadsmiljöer? Hur lyckades de finna sig tillrätta i den nya 
miljön, stannade de kvar eller flyttade de ut, bildade de familj, hur tryggade de 
sin försörjning? Dessa och andra frågor ska vi i någon mån söka besvara, med 
1800-talets Linköping som utgångspunkt. Vi ska också försöka ge lite kött och 
blod, om än mycket skissartat, åt det här beskrivna historiska skeendet. 

Sjävfallet gör vi inte anspråk på att vare sig Linköping som stad eller de en
staka inflyttaröden vi söker fänga ska kuhna general iseras till alla städer eller 
inflyttare. Varje enskilt inflyttaröde är i sig unikt, men rymmer samtidigt drag 
som är typiska för den tid och det rum de utspelas i. 

3. 1800-talets Linköping 

1800-ta lets L inköping var en medelstor svensk stad, belägen i en rik jordbygds
bygd. Närheten till den betydligt större industri- och stapelstaden Norrköping 
satte s in prägel, och begränsade förvisso Linköpings omland för handels- och 
befolk.ningsutbyte.5 Samtidigt var dock Linköping regionens administrativa och 
kyrkliga centrum och utgjorde genom sitt läge även ett av landets viktigare 
kommunikationscentra för persontransporter och postväsende.6 
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Bebyggelsen i L inköping, likväl som i andra förindustriella städer, bestod av 
gårdar som ofta inrymde både bostäder och verkstäder och ofta även ladugårdar 
och stall. Jordbruket spelade en viktig roll vid sidan av de renodlade stads
näringama, eftersom många borgare också drev jordbruk på stadsjorden. 

Figur 2: Linköpings befolkningsutveckling 1800-1900 
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Vid seklets början utgjorde borgarna (hantverkare och köpmän) med familjer 
och anställda c irka en femtedel av stadens invånare, för att ett halvsekel senare 
ha minskat till en tiondel. De s k ståndspersonema, dvs adel, präster, skolfolk 
och andra högre ämbets- och tjänstemän, uppgick vid samma tidpunkt till ca 14 
procent av invånarna.? Tjänstefolket var en av de dominerande sociala grupper
na under hela 1800-talet, även om andelen drängar minskade. Däremot ökade 
andelen tjänstemän och arbetare. Vid ingången till 1900-talet utgjorde arbetar
befolkningen drygt en tredjedel av stadens invånare (inkl S:t Lars församling).& 

Den industriella aktiv iteten var relativt blygsam i själva domkyrkoförsam
lingen. De industrier som fanns hade en mycket hantverksmässig produktion, 
som i huvudsak avsattes lokalt. I landsbygdsförsamlingen S:t Lars (inkorporera
des med staden 1911 ), som hade tillgång till vattenkraft, inleddes en v iss in
dustriell expansion under 1870-talet, bl a med etablerandet av textil- och trä-

4 



industrier.9 Detta decennium präglades också av satsningar på kommunika
tionsområdet. Östra stambanan öppnades, och trafiken på Kinda kanal intensifie
rades med bl a frakt av skogsprodukter från Kindabygden.10 

Befolkningen ökade under 1800-talet från cirka 2 700 till 14 500 invånare, om 
man endast ser till domkyrkoförsaml ingen. 

Den främsta anledningen till att befolkningen överhuvudtaget ökade under 
seklets inledande decennier var inflyttningen, medan födelsenettot p g a den 
höga dödligheten pendlade kring noll eller rentav var negativt. I I Mellan vart 
tredje och fjärde barn dog före ett års ålder vid 1800-talets början.12 Från och 
med 1840-talet kom dock den naturliga folkökningen att få en a llt större bety
delse för stadens ti llväxt. 

Befolk.ningstillväxten kulminerade under 1880-talet med en folkökning på 
drygt 3,5 procent per år i genomsnitt, varav inflyttningsöverskottet svarade för 
omkring 75 procent. En bidragande orsak torde ha varit 1880-talets jordbruks
kris, som drev många av den omgivande landsbygdens invånare att emigrera 
eller flytta in till staden.13 

Figur 3: Flyttningsintensiteten i Linköping. Årsmedeltal per 1 000 invånare 

100 

80 

60 

40 

20 

- Utflytt 

0 - lnflytt 
1821- 1830- 1840- 1850- 1860- 1870- 1880- 1890-

5 



Vi kan konstatera att runt 8-9 procent av stadens invånare årligen flyttade ut och 
ersattes av ett något större antal inflyttare. Detta resulterade i att flertalet 
Linköpingsbor var födda på annan ort och att endast omkring en tredjedel var 
födda i staden. Exempelvis år 1862 utgjorde andelen infödda Linköpingsbor 37 
procent och trettio år senare hade andelen sjunkit till 32 procent. 

4. Inflyttningen som ett socialt problem 

Ur landshövdingens ämbetsberättelse för Östergötland, 1848-1850, angående 
sociala missförhållanden och dryga kostnader för fattigvården i Linköping: 

"Orsaken härtill ligger huvudsakligen uti de många oäkta barn, som här i staden 
födas, och de arbetare, som inflytta. Man har kanske icke utan skäl velat i förra 
hänseendet se en orsak, att här finnas många unga karlar utan full och tillräcklig 
sysselsättning, tillhörande de i staden förlagda musikcorpser, och de arbets
förtjänster, som stadens kringliggande jord erbjuder, locka dit arbetsfolk, vilka 
söka en större dagspenning än på landet erhålles, utan att beräkna de större hyror 
och levnadskostnader, som av förflyttningen följa. Överlämnade således åt sig 
själva förledas de flesta av de frestelser, som med kroglivet äro förenade, och för
falla samt bliva snart nog till tunga för fattigvården. Dessa inflyttningar hava för
ökat bristen av bostäder för den fattigare delen av arbetsklassen, vilket likväl till 
någon del avhulpits därigenom att ett bolag inköpt en gård, som inretts till bostä
der åt arbetsklassen." 

Citatet ovan speglar troligen ganska väl den samtida överhetens syn på de allt 
stöne skarorna av egendomslösa, som började strömma in från landsbygden till 
städerna. De ansågs utgöra ett växande ekonomiskt, socialt och moraliskt 
problem och hot mot den rådande ordningen. Enligt Linköpings fattigvårds
reglemente 1793 skulle fattigvårdsdirektionen kontrollera intlyttarna, så att inga 
medellösa som kunde betunga fattigvården flyttade in.14 Allteftersom stads
befolkningens storlek tillväxte under de efterföljande decennierna uppmärk
sammades alltmer trångboddheten och bristen på bostäder för arbetarbefolk
ningen.1 5 

Eftersom gesäller, lärlingar och tjänstefolk vanligen bodde hos sina arbets
givare, kan man kanske inte tala om någon mer påtaglig bostadssegregation. Mot 
sekelslutet förefaller dock den sociala skiktningen i boendet ha blivit mer 
markerad. Inte minst Hunnebergsgatan utpekades som en socialt lågtstående 
miijö, medan de mer centrala kvarteren beboddes av stadens välbesuttna.16 Om 
man ser till samtida värderingar av bebyggelsen och gårdsägarnas sociala till
hörighet kan dock detta mönster skönjas redan under 1800-talets tidigare hälft. 
Gårdarna närmast domkyrkan och Stora Torget hade den "finare" bebyggelsen 
bestående av framförallt ämbetsmanna- och en del köpmansgårdar, medan de 
mera perifera kvarteren delvis hade en enklare karaktär, men också inslag av 
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större gårdar ägda av såväl frälse som ofrälse ståndspersoner, bl a en del av pro
vinsens storgodsägare som vintertid flyttade in till staden. I? Överhuvudtaget är 
det ett påfallande stort inslag av gårdar ägda av ämbetsmän eller högre tjänste
män. Linköping var indelat i fyra kvarter: S:t Per, S:t Kors, S:t Lars och Tanne
fors kvarter (se figur 4) och adressen angavs ofta med kvariersnamn och ett 
nummer. Stadens östligare kvarter ner mot Stångån hyste dock en stor andel 
hantverksgårdar. Galgegatan (senare Djurgårdsgatan) i sydväst och i synnerhet 
Hunnebergsgatan (infartsvägen i nordväst) framstår som utpräglade småfolks
stråk.18 Vad beträffar hantverkets lokalisering är det mycket påtagligt, att 
Hunnebergsområdet endast hyste småhantverkare, som skomakare, skräddare 
och snickare, i regel utan anställda. De större och mer betydelsefulla hantverks
företagen återfanns i hantverksgårdarna inom Tannefors och S:t Lars kvarter.19 

Figur4: Karta över Linköpings fyra kvarter 

S:t Per S:t Lars 

S:t Kors Tannefors 

För att möta det växande behovet av bostäder började man bygga arbetar
kaserner, såväl inom som utom stadens administrativa gränser, och bebyggelsen 
kom därmed att segregeras all tmer mot sekelslutet.20 De nya förstäderna var av 
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två typer, dels en någorlunda ordnad bebyggelse på stadens mark, dels en vild
vuxen och okontrollerad kåkstadbebyggelse, framförallt öster om Stångån. Till 
förstnämnda typen hörde Tinnerbäcken, Gottfridsberg och Stolplyckan. Exempel 
på den senare är bl a Ladugårdsbacke. 

5. 1880-talets jordbrukskris 

Under 1880-talet var inflyttningen som högst och sammanlagt flyttade över 12 
000 personer in till Linköping, vilket nästan är lika mycket som stadens hela 
fo lkmängd 1889. Utflyttningen under samma period är drygt 9 000.21 

En starkt bidragande orsak ti lJ den kraftiga inflyttningen torde vara 1880-talets 
jordbrukskris, bl a orsakad av ökad konkurrens på spannmålsmarknaden från 
Ryssland och USA. Men också den ökande mekaniseringen inom jordbruket kan 
ha bidragit till att minska arbetskraftsbehovet.22 Även ökad spekulation i jord
egendomar anges som ett skäl till att "jordbrukets idkare till stor del måst gå 
ifrån hus och bem".23 Landsbygdens obesuttna torde ha drabbats av såväl mins
kade arbetstillfällen som sänkta löner. B land annat statarnas årslöner uppges ha 
minskat från maximalt 400 till knappt 340 kronor för männen och från maximalt 
250 tilJ ca 200 kronor för kvinnoma.24 Ett tecken på krisen är den, jämfört med 
föregående decennier, avsevärt ökade inflyttningen til l Linköping av grupper 
som statdrängar, rättare, arrendatorer och jordbrukare, även om dessa grupper 
var förhållandevis små i det stora hela.25 

En av dessa inflyttare var statdrängen Karl Gustaf Karlsson, född 1852 i 
Åtvid. Denne var helt nygift när han och hustrun Elin Lovisa Zachrisson, född 
1866 i Stjernorp, i november 1883 flyttade in till stadsförsamlingen och adressen 
Nygatan 44. Troligen hade Karl träffat sin unga hustru i Tornby i S:t Lars 
socken, dit han året innan flyttat till en ny stattjänst. Här blev han granne med 
den 16-åriga Elin, som bodde med modem Kristina, den trolige fadern Alfred 
Zachrisson och systern Hulda bland de andra statarna (eftersom Alfred 
Zachrisson och Kristina inte gift sig och flyttat samman förrän några år efter 
Elins födelse, vet vi inte om Alfred verkligen var hennes biologiske far). I s lutet 
av oktober 1883 sammanvigdes Karl Gustaf och Elin, och några veckor senare 
flyttade de in t ill staden, där de fortfarande bodde kvar vid 1890-talets mitt. E lin 
hade då fött fyra barn, varav sonen Johan två år gammal dött i scharlakansfeber. 
Troligen arbetade Karl Gustaf åtminstone under någon tid v id stadens gasverk. 

8 



6. Ensamflyttare eller familjeflyttare 

På 1820-ta let utgjorde hela familjer knappt fyra procent av inflyttarna. År I 881, 
sextio år senare, skedde 73 1 inflyttningar ti ll Linköping. Av dessa var 13 l eller 
18 procent familjetlyttningar.26 (Det stora flertalet avser g ifta makar med 
eventuella barn, men här ingår även ett tjugotal ensamma kvinnor med barn, 
varav en de l var pigor med barn utom äktenskapet och resten änkor med barn.) 
Även om ensamflyttarna fortfarande var i majoritet vid det senare tillfället, hade 
andelen familjer bland intlyttarna ökat markant. Om man undersöker hela pe
rioden 1821-1894 framgår klart att det sker en gradvis ökning av familjeinflytt
ningarna under seklet. Under de två första decennierna går det ungefär 1, 1 per
soner på varje flyttning. För 1840-59 är siffran 1,2, för 1860-79 1,3, för 1880-89 
1,5 och för 1890-94 1,4. Siffrorna bör ge en ungefärlig indikation på graden av 
familjeflyttningar under förutsättning att familjernas storlek är relativt konstant. 

Vi känner också till att det rådde stora skillnader mellan olika yrkesgrupper i 
graden av familjeb ildning, och därmed i andelen familje- respektive ensam
flyttare. Gesäller och tjänstefolk var utpräglade ensamflyttare, medan hantverks
idkare och arbetare ofta var familjeflyttare. Under perioden 1880-85 fanns bland 
ett urval på 32 inflyttade drängar endast fyra med familj. Av 35 gesäller och 
lärlingar som flyttade in hade endast en fam ilj. Motsvarande siffror bland 
arbetarna var 28 familjeflyttare av totalt 53 och bland de fåtaliga hantverkarna 
sex av totalt 16.27 

Jämnt en månad före julaftonen 1821 flyttade klockaren Nils Nordqvist, 38 år, 
till stadens lasarett från Högby med hustru Maria och de sex barnen för att 
tjänstgöra i hospitalskyrkan, belägen på lasarettsområdet. Förutom klockar
sysslan skötte Nils Nordqvist och hustrun under några år även mathållningen vid 
lasarettet.28 Här fanns v id denna tidpunkt ett 25-tal vårdplatser, och perso
nalstyrkan bestod av en Jasarettsläkare, en syssloman, två sjukvakterskor och en 
dräng.29 Äldste sonen Ni ls lämnade hemmet 1825 och flyttade ut till Sya. Året 
därpå flyttade den 15-årige Peter till mäster Lindegren på Storgatan uppe vid 
borggården för att lära till skräddare. Sex år efter inflyttn ingen rycktes familje
fadern Nils Nordqv.ist bort i nervfeber (tarmtyfus). Hans efterlämnade tillgångar 
värderades enligt bouppteckningen ti 11 ca 100 riksdaler banco (före avdrag för 
begravningskostnader). Noteras kan att gångkläderna, bestående av bl a en 
mörkblå syrtut, en foderpäls, två frackar och fem västar, svarar för mer än en 
fjärdedel av totala värdet. Det dryga klädkontot får säkert tillskrivas Nils 
Nordqvists arbete som klockare. Familjen bodde även efter faderns död kvar på 
lasarettsområdet, och änkan arbetade som sjukvakterska för att försörja sig och 
de sina. Även dottern Johanna ryckte in som extra sjukvakterska. Av en samtida 
beskrivning att döma var förhå llandena vid lasarettet ganska eländ iga. Det sägs 
att där rådde brist på både ordning och renlighet, och att även "lättingar och 
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vanartige ... njuta i deras korrektions- och tukthus en omvårdnad, tillsyn, ordning 
och beklädnad, som sjuklingen här alldeles sak.nar. .. "30 År 1832 flyttade den 16-
årige sonen och förre lancaster-eleven Carl ut från hemmet och året därpå även 
dottern Maja, som något senare gifte sig med en instrumentmakare. År 1847 dog 
så Maria Persdotter i 65 års ålder och bräcklig av ålderdom, enligt begravnings
längden. 

7. Inflyttarna 

Figur 5: Sociala kategorier bland inflyttarna till Linköping 1830-35, 1880-85. 
Huvudflyttare och medflyttande hustrur. 
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Som framgår av figur 5 var tjänstefolket en dominerande inflyttningsgrupp sek
let igenom. Detta gällde framförallt pigorna, vilka utgjorde omkring en tredjedel 
av de vuxna inflyttarna, medan däremot andelen inflyttade drängar minskade 
från omkring 15 procent under 1830-talets första hälft till ca sex procent ett halv
sekel senare. Samma sak gäller gruppen gesäller och lärlingar. Kategorierna 
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över- och medelklass och arbetare ökade däremot under seklets gång. Likaså 
skedde en v iss ökning av andelen inflyttade hantverkare. 

Pigor och drängar 

Missväxtåret J 868 flyttade den 24-årige drängen Frans Ludvig Söderblad från 
S:t Lars socken in till Linköpings domkyrkoförsamling, närmare bestämt till 
änkehuset efter framlidne jordbrukaren och gårdsägaren Peter Petersson i 
Tannefors kvarter. Sannol ikt hade Frans städslats som dräng i hushållet. I okto
ber 1871 gifte han sig, 27 år gammal, med den 25-åriga Anna Sofia Petersson, 
dotter till ovannämnde Peter Petersson. Hädanefter tituleras Frans "arbetare" i 
kyrkböckerna. T ill skillnad mot vad som var vanligt bland tidens arbetarbe
folkning bodde makarna kvar i samma bostad hela tiden. Säkerligen på grund av 
att Anna var dotter i huset. 

Två år efter vigseln fick paret sitt första barn, dottern Elin Sofia. Knappt två år 
senare föddes Hilma Dorotea, och därefter med ungefär två års intervall ytter
ligare tre döttrar: H ilda Elisabet, Engla Olivia och Sigrid Amalia. År 1877 dog 
Hilma i scharlakansfeber, endast tre år gammal. Fortfarande tog vanliga barn
sjukdomar, som scharlakansfeber, mässling och kikhosta, många småbamsliv.3 I 
Fyra år efter dotterns död avled även Frans Söderblad vid 3 7 års ålder. Angiven 
dödsorsak är dubbelsidig lunginflammation. Enligt bouppteckningen efterläm
nade han tillgångar värderade till drygt 5 000 kronor, varav taxeringsvärdet för 
fastigheten svarade för närmare hälften. 

Uppenbarligen hade Frans sökt att väl förvalta sitt pund och hade besparingar 
på närmare 2 000 kronor på banken, vilket torde ha varit en rätt ansenlig summa 
som motsvarade flera årslöner för en dåtida arbetare. Till detta kommer även 
privata fordringar på närmare 700 kronor. Samtidigt hade han även vissa skul
der, bl a ett inteckningslån på närmare l 200 kronor. Hustrun g ifte om sig efter 
ett par års änkestånd med den sex år yngre arbetaren Olof Fredrik Olofsson Olin, 
född i Rystad. Det var inte ovanl igt att änkor (och änkemän) äktade en yngre 
make (eller maka). Dessutom var det ganska vanligt bland de mer proletära 
grupperna att hustrun var något eller några år äldre än mannen. Av våra studier 
framgår att kvinnan var ä ldre i 40 procent av fallen.32 

Eftersom Frans Söderblad kom från S:t Lars församling, kan vi med hjälp av 
databasen även följa hans livsöde före inflyttningen t ill Linköping. Frans föddes 
den åttonde september 1844, som den fjärde i en syskonskara på sju i Ladu
gårdsbacke i S:t Lars socken. Modem var Maja Stina Nord, inflyttad från 
Tjällmo 1840, och fadern den gifte drängen Peter Söderblad. År 1850 flyttade 
fam iljen ti ll Drothem, varifrån man återkom efter ett par år och flyttade in i tor
pet Hesslet, där man skaffade sin bärgning som torpare. Men det var många 
munnar att mätta, och kanske var åkertegarna alltför magra att livnära sig på. I 
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alla händelser lämnade man torpartillvaron efter 5-6 år för att pröva statarlivets 
vedermödor i Yidingsjö. Då hade dock Frans redan som 13-åring lämnat för
äldrahemmet för att tjäna som dräng vid Blästads rusthåll. Han återförenades helt 
kort med familjen, innan han 1861 flyttade till ny drängsyssla i Krigsberg. Före 
inflyttningen i Linköping 1868 gjorde han ånyo en kort visit hos föräldrarna. 

Den 19-åriga pigan Sophia Schelin flyttade 1821 in till änkefru Christina 
Fjetterström på Klostergatan 7. Hon kom från backstugan Bergsäter i S:t Lars 
församling, där hon bott tillsammans med modem Catharina Andersdotter från 
Vist och fadern sockenskräddaren Johan Schelin samt tre syskon. Om fadern vet 
vi att han kom att sluta sina dagar som inhyseshjon åtta år senare. Efter två år i 
staden flyttade Sophia tillbaka till hemsocknen och backstugan Sörbrinken. År 
1826 flyttade hon tillbaka till änkan Fjetterström i Linköping. 

Senare samma år bytte hon åter adress, möjligen beroende på att Christina 
Fjetterström under året avlidit i Lungsot. Nu flyttade Sophia till S:t Korsgatan, 
nuvarande Elsa Brändströms gata. Förmodligen arbetade hon som piga i stads
byggmästare Uddo Wesslaus hushåll, som även hade anställd kokerska. Kontras
ten mellan högreståndsmiljön i staden och backstugan där hemma måste ha varit 
stor. Två år senare flyttade Sophia till Nykils socken, varifrån hon återkom till 
Linköping omkring 1830. Nu i tjänst hos handelsman Carl August Engbergs 
hushåll i Tannefors. Året därpå begav hon sig igen till backstugan, och ytter
ligare ett par år senare till Ånestads ryttartorp. Kanske var hon redan då märkt av 
den fruktade lungsoten, som kom att ända hennes liv vid 37 års ålder i juli 1839. 
En vanlig dödsorsak i 1800-talets dödlängder. Under det sista halvåret hade 
sjukdomen tärt så hårt på Sophias krafter, att hon inte orkade sköta sig själv utan 
vårdades i hemmet, kanske sängliggande, av livgrenadjären A.P. Orlow. Av bo
uppteckningen framgår att hon lyckats spara ihop drygt 40 riksdaler, vilket i 
runda tal motsvarade ersättningen för sextiofem dagsverken för en daglönare 
eller priset för en ko.33 Dessutom efterlämnade hon lite köksattiraljer, möbler, 
säng- och gångkläder, bl a tio klänningar. Allt värderat till 75 riksdaler. Efter av
drag för begravningskostnader, bouppteckningskostnader, två års hushyra på 
blygsamma fem riksdaler banco och sexton skilling, den så kallade fattigprocen
ten, samt "för vård och skötsel under dess sjukdom uti 26 veckors tid å 40 sk. 
Banco i veckan till lifgr. A.P. Orlow" återstod knappt 65 riksdaler att fördela 
bland de närmaste anhöriga (brorsbarnen). 

Frans och Sophia är bara två exempel av de tiotusentals män och kvinnor, alla 
med unika livsöden, som flyttade in till Linköping under förra seklet. 

Mest typisk är Sophia i så måtto, att pigorna utgjorde den klart största sociala 
kategorin bland inflyttarna under hela perioden. Uppskattningsvis en tredjedel av 
samtliga yrkesverksamma inflyttare (inkl män) torde ha varit pigor, som tog 
anställning i stadens mer välbesuttna hushåll .34 Detta är en väsentlig orsak till att 
det i allmänhet var fler kvinnor än män som flyttade in till 1800-talets städer. 
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Under tiden 1821-94 var det bara vid åtta tillfällen som den årliga inflyttningen 
av män till Linköping var större än den kvinnliga.35 En konsekvens av detta var 
att det fanns ett markant kvinnoöverskott i Linköping, liksom i många andra stä
der. Till detta bidrog även den högre dödligheten bland männen. Det gick unge
fär 75 män på 100 kvinnor seklet igenom. 

Figur 6: 
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Mot seklets slut förefaller inflyttningen av manliga tjänstehjon ha minskat be
tydligt. Drängarna utgjorde ca 15 procent av huvudinflyttama 1830-35. Under 
1880-talets första hälft hade andelen nästan halverats. Tjänstehjonens andel av 
den yrkesverksamma befolkningen minskade från ca 30 procent omkring 1880 
till 20 procent vid sekelskiftet. Det finns skäl att anta att en stor andel av minsk
ningen föll på det manliga tjänstefolkets konto.36 I någon mån kan förändringen 
vara skenbar eller av terminologisk art, då gränsdragningen mellan "dräng" och 
den efterhand all tmer flitigt använda titeln "arbetare" inte är alldeles solklar. 

I likhet med Frans och Sophia kom den helt övervägande delen, 85-90 pro
cent, av tjänstefolket från landsbygden (se figur 1 ). Framförallt från de nära
liggande landsbygdssocknarna, som S:t Lars, Slaka, Vist, Kärna, Vreta kloster, 

13 



Kaga och Vikingstad.37 Likaså var de flesta ogifta och relativt unga vid inflytt
ningen.38 

Statarna löd, i likhet med övrigt tjänstefolk, under tjänstehjonsstadgan, som 
bland annat gav arbetsgivarna rätt att slå sina underlydande (efter 1858 och till 
1920 dock endast pojkar upp till 18 år och flickor upp till 16). Men ti ll skillnad 
från bonddrängarna var statarna oftast gifta, då det förväntades att hustrun skulle 
delta i jordbruksarbetet.39 

Pigorna hade som regel en än mer utpräglad ungdomsprofil än drängarna. 
Många var, liksom Sophia, under 20 år vid inflyttningen. Av de ensamma kvin
nor som inflyttade till Linköping 1880-94 var ca 60 procent i åldrarna 15-24 år. 
Motsvarande siffra för männen var 37 procent.40 Att som Frans börja tjäna dräng 
redan vid 13-14 års ålder förekom nog bland landsbygdens obesuttna, där det var 
viktigt att barnen kom ut och tjänade sitt levebröd så tidigt som möjligt, men det 
var betydligt vanligare att de inflyttade drängarna åtminstone hade fyllt 15 år. 

Det var också vanligt att tjänstefolket, i likhet med Sophia, ofta bytte arbets
plats, och därmed även bostad. Det var i varje fall på den svenska landsbygden 
vanligt att pigor och drängar inte stannade längre än ett år hos varje husbonde.41 

De bevekelsegrunder och eventuella förväntningar Sophia och Frans hade 
inför flyttningen till staden, kan vi bara spekulera om. Att man flyttade för att 
tjäna sitt levebröd är väl ganska kJart, men var det en tvingande nödvändighet på 
grund av bristande utkomstmöjligheter i hemsocknen eller framstod arbete i 
staden som ett bättre alternativ? Det förefaller som om fabriksarbete i staden 
kunde ge en betydligt bättre inkomst än att tjäna som dräng eller piga på landet, 
även om det kan vara svårt att värdera olika typer av naturaförmåner och skillna
der i boendekostnader mellan stad och land. Om exempelvis den tidigare om
nämnde statdrängen Karl Gustaf Karlsson vid sekelslutet skulle ha arbetat vid 
Asklunds tobaksfabrik hade han fått en årslön på ca 850 kronor, och hustrun 
skulle ha tjänat omkring 600 kronor. Hade de å andra sidan fortsatt att jobba som 
statare skulle mannen bara ha tjänat omkring 460 kronor och makan ca 250 kro
nor (kontantlön och stat). Det kan tilläggas att årslönen för en dräng i hus
bondens kost vid samma tid var ca 185 kronor och för en piga drygt 110 kronor i 
medeltal i Östergötland.42 För att få en uppfattning om penningvärdet kan näm
nas att en hushållsgris vid samma tidpunkt kostade omkring 85 kronor i länet.43 

Kanske framstod det som mer attraktivt att tjäna piga hos stadens högrestånds
familjer än att slita för bygdens bönder? Sophia åte.rvände j u faktiskt två gånger 
till Linköping. Hade man kanske drömmar om att bilda fami lj och bli bofast i 
staden? I sistnämnda avseende lyckades ju Frans, medan Sophia dog ogift och 
sannolikt under ganska påvra förhållanden i hemsocknen. 
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Gesäller och lärlingar 

Omkring en fjärdedel av de yrkesverksamma inflyttarna utgjordes av gesäller 
och lärlingar fram till 1860-talet. Det var därmed den näst största inflyttar
gruppen efter tjänstefolket. Under 1860-talet förefaller det dock ha skett en dra
matisk nedgång av gesällinflyttningen. Enligt en studie av samtliga inflyttare 
1862 och 1868 minskade lärlingarna och gesällerna från ca 150 1862 till 80 sex 
år senare.44 Under de efterföljande decennierna svarade gruppen för mindre än 
en tiondel av den totala inflyttningen. Antalet utfärdade gesällbrev i Linköping 
minskade också påtagligt under 1800.,talets senare de!.45 

Av hävd var gesällerna en av de mest lättrörliga grupperna. Det ingick i 
utbildningen att företa gesällvandringar till olika hantverksmästare, företrädesvis 
i städerna, för att lära sig yrket. Det förefaller inte helt orimligt att 1864 års 
näringsfrihetsreform, som bl a innebar att de obligatoriska mästarproven inom 
hantverksnäringarna avskaffades, var en viktig orsak till de minskade gesäll
vandringarna. Samtidigt innebar den ökande mekaniseringen och fabriksdriften 
givetvis ett hot mot det traditionella hantverket, och skil lnaden mellan arbetare 
och gesäller krympte och blev alltmer formell. 

1 oktober 1848 flyttade 21-årige Frans Johan Larsson From, född i Floby, in i 
gesällkammaren hos snickaremästare Johan Wallertz, i S:t Kors 43-44. Han kom 
närmast från Skara. Dit flyttade han dock åter redan i september nästkommande 
år. Ett knappt halvår senare dök From på nytt upp i Linköping, infl yttad från 
Skeda enligt husförhörslängden. Han titulerades nu snickare och bosatte sig på 
Galgbomsgatan (nuvarande Djurgårdsgatan). Senare samma år gifte han sig med 
den två år yngre pigan Hedvig Ulrika Hallgren från .Askeby, redan som barn 
inflyttad till Linköping. Fadern, som varit fånggevaldiger, var död sedan några år 
tillbaka. Hedvig var vid vigseln skriven på samma adress som två syskon och 
modern, fattighjonet Margaretå Hallgren. Paret flyttade nu in i en gemensam 
bostad i stadsdelen S:t Lars, troligen som inneboende. Året därpå föddes sonen 
Ernst Algernon, och man bytte till en ny bostad. Det är tveksamt om Frans 
erhållit mästartitel. I alla händelser förefaller han ha övergivit hantverkarbanan 
och arbetade nu som stadstjänare. År 1853 hade familjen ånyo bytt bostad. Året 
därpå föddes dottern Sally, och man flyttade än en gång. Då familjen, utökad 
med ytterligare en dotter, 1857 flyttade till Vadstena stod Frans sk.riven som 
stads fjärdingsman. 

Är Frans Larsson From en typi sk representant för 1800-talets gesäller? Ja, 
åtminstone i det avseendet att han flyttade mellan olika städer. Av de in- och ut
tlyttande gesällerna till och från Linköping korn mer än hälften från andra städer 
under seklets första hälft. Under de s ista decennierna ändras dock detta mönster 
en aning, och något fler förefaller ha fl yttat in från landsbygdsförsarnlingarna.46 
Även åldersmässigt är From representativ för gruppen, vars huvuddel var under 
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30 år. Likaså var det helt övervägande antalet ogifta vid inflyttningen. Omkring 
85 procent av de inflyttade gesällerna och lärlingarna 1830-35 var under 30 år. 
Andelen var ännu högre 1880-85. Även för. inflyttama I 862 och 1868 har kon
staterats att den absoluta merparten av gesällerna var i åldersintervallet 15-29 år 
samt liksom tjänstefolket utpräglade ensamflyttare.47 

De flesta gesällerna blev inte kvar någon längre tid i staden utan flyttade efter 
ett fåtal år, och försvann i många fall för gott. Omkring två tredjedelar av de in
flyttade gesällerna hade inom en femårsperiod lämnat Linköping.48 Många för
blev också, till skillnad från Frans, vid sin läst eller snickarbänk. 

Arbetare 

Den 19-årige Stockholmsynglingen Johan Borin flyttade 1873 till Linköping för 
att börja som cigarrarbetare i Asklunds tobaksfabrik. Stadens mest (eller kanske 
enda?) betydande industrianläggning vid denna tid.49 Johan flyttade in bland de 
andra tobaksarbetarna, bosatta på fabriksområdet vid hörnet Drottninggatan
Hamngatan. Drygt tio år tidigare hade den då 25-åriga pigan Inga Lena Råström, 
född i Kisa, flyttat in till Linköping från Vånga. Efter några år flyttade hon ut till 
Västra Eneby, återkom till staden för att 1870 flytta Kimstad. Med sig dit hade 
hon ettåriga dottern Anna. Fadern är okänd enligt födelselängden. Nästa år var 
Inga Lena åter i Linköping, där hon fortsatte att byta bostad nästan en gång om 
året. I april 1873 födde hon ännu en dotter, som döptes till Augusta. Det är all
mänt omvittnat att det var tungt att vara ogift mor vid denna tid, och förmodligen 
mäktade Inga Lena inte med att ensam ta hand om två små barn. Året därpå 
flyttade nämligen äldsta dottern, som fosterdotter, till arbetaren Per Johan 
Carlsson och hans hustru Lena Olofsdotter i stadsdelen S:t Lars. Ar 1875 gifte 
sig den nu 21-årige Johan Borin med den arton år äldre Inga Lena, som med 
dottern Augusta flyttade till honom. Familjen utökades med sonen Carl Johan 
året därefter. Om det berodde på att bostaden vid tobaksfabriken efter hand kän
des alltför trång och obekväm eller att andra skäl förelåg är obekant, men 1879 
flyttade famiijen till Barnhemsgatan, sannolikt till en av de arbetarbostäder som 
uppfördes där under 1870-talets senare deJ.50 Redan nästkommande år flyttade 
fami ljen till en annan bostad i S:t Kors kvarter. Samma år föddes dottern Helena, 
som i späda år dog i ett krampanfall. Ar 1891 utflyttade Johan Borin ti ll Nord
amerika, och året därpå följde resten av familjen efter. 

Ännu vid seklets mitt var det bara ett fåtal procent av inflyttarna som titulera
des som arbetare i kyrklängderna. Under seklets tre sista decennier skedde dock 
en markant ökning av gruppen inflyttade arbetare. Exempelvis visar en studie av 
samtliga inflyttare under 1830- och 1850-talen att andelen arbetare utgjorde om
kring 5 procent, för att under 1870-talet ha ökat till ca 15 procent.SI Vid sekel-
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skiftet uppgick arbetarna till ungefär en tredjedel av stadens (inkl S:t Lars för
samling) yrkesverksamma befolkning.52 

Arbetarna hade familj med sig i betydligt högre grad än drängarna och ge
sällema.53 Eftersom tjänstefolket och gesällerna traditionellt ingick i arbetsgiva
rens hushåll och knappast fick ut en lön som skulle räcka att försö1ja en familj, 
var de av hävd ogifta. Detta kom dock att förändras något över tid. 

Johan Borin stannade kvar i Linköping i nästan tjugo år, innan han for till 
Amerika. Det verkar vara så att de inflyttade arbetarna i stor utsträckning stan
nade kvar en längre tid eller slog sig ned för gott i staden. Av inflyttade arbetare 
1880-85 stannade närmare två tredjedelar kvar i Linköping i minst fem år. Bland 
inflyttama i helhet stannade endast hälften kvar.54 Men givetvis fanns det också 
arbetarfamiljer som bara gjorde en kortare sejour i staden. 

Om vi ska lita till inflyttningslängdernas titulatur, var så gott som undantags
löst de inflyttade arbetarna av manligt kön. Vi vet dock att en stor andel av Johan 
Borins arbetskamrater på tobaksfabriken var kvinnor.55 Kanske även hustrun 
Inga Lena arbetade på fabriken, men då för en lägre lön än maken. Mot 
sekelslutet uppges en manlig cigarrarbetare vid Asklunds fabrik ha tjänat 850 
kronor om året, hans kvinnliga kollega 600 (och direktör Asklund 15 500 kro
nor). Det är till och med möjligt att barnen kan ha arbetat där.56 Till skillnad från 
stockholmaren Johan flyttade de flesta arbetarna in från den östgötska lands
bygden. Av de inflyttade arbetarna under 1850- och 1870-talen kom närmare 80 
procent från landsbygden.57 

Hantverkare 

Andelen inflyttade hantverksidkare till Linköping är mycket liten under 1800-
talets första hälft. Under den senare halvpa1ten förefaller det dock ha skett en 
viss ökning.58 Det är möjligen. en följd av mästarprovets avskaffande med an
ledning av näringsfrihetsreformen 1864. 

Majoriteten av de inflyttade hantverkarna var gifta. Av dem som flyttade 1862 
och 1868 var 75-80 procent familjeflyttare.59 Liksom Malmberg (se nedan) blev 
många kvar under ett antal år. Av hantverkarna 1880-85 stannade över 60 
procent kvar i Linköping under minst fem år. Rimligen innebar innehavet av en 
hantverksrörelse eller liknande en minskad benägenhet att flytta. Av 
kyrkböckerna kan man utläsa att, åtminstone under seklets första hälft, 
hantverksmästarna i relativt hög grad var infödda Linköpingsbor. Även om 
underlaget är i minsta laget kan nämnas att av de I 8 hantverksmästarna som gifte 
s ig i Linköping 1850-55 var hälften födda här. Ingen av de övriga sociala 
kategorierna hade tillnärmelsevis så hög andel infödda. Senare ökar alltså inflytt
ningen av hantverksidkare, sedan kravet på genomgånget mästarprov avskaffats. 
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Man också kan nämna, att under seklets inledande decennier kom de inflytta
de hantverksmästarna i flertalet fall från andra städer. Under 1800-talets senare 
hälft kom istället majoriteten av mästarna. från landsbygden, jämte det ökande 
antalet hantverksidkare utan mästarrang. En ökande andel, om än inte stor, 
flyttade också in från utlandet. Mönstret bland de hantverkare som lämnade sta
den var likartat. Säkerligen har de näringslivsreformer i tidens anda som genom
fördes bidragit till ovanstående. Med 1846 års fabriks- och hantverksordning 
kunde hantverkare fritt etablera sig på landsbygden och med 1864 års reform 
infördes full näringsfrihet. 

Skomakare Anders Alfred Malmberg, född 1845 i Klockrike, flyttade in 1882 
tillsammans med hustru och tre barn. Han etablerade en skomakarrörelse på 
Nygatan alldeles intill hospitalsområdet. Eftersom Malmberg höll både lärling 
och skoarbetare, kan man anta att han befann sig över fattighantverkarnas nivå. 
Makarna hade gift sig i Nordamerika 1873 och de två äldsta barnen var födda 
där, så uppenbarligen hade familjen återinvandrat från det stora landet i väster. 
Ytterligare tre barn föddes efter inflyttningen till Linköping. Äldsta dottern 
Ingeborg gjorde än en gång den långa resan över Atlanten 1892, vid bara femton 
års ålder. Anders Malmberg blev dock kvar vid sin läst i verkstaden på Nygatan 
fram till sin död två år senare. Bouppteckningen efter mäster Malmberg inne
håller - förutom diverse köksutensilier, prydnadssaker, möbler, säng- och 
gångkläder - kontanta medel (75 kronor) och ett ansenligt lager av skor och 
tofflor. Sistnämnda värderat till 1 671 :25 (motsvarande fyra årslöner för en stat
dräng).60 Dessutom förtecknas ett tiotal mer eller mindre säkra fordringar på 
mindre summor till olika privatpersoner. 

Högreståndspersoner 

År 1834 flyttade friherre Fredrik Georg von Liewen från Nyköping in hos 
Linköpingsköpmannen Nils Berggren för att arbeta som badbetjänt i dennes 
rörelse. Den 22-årige von Liewen var född på Köpetorp i S:t Lars församling 
1812. Föräldrar var "Capitanen och riddaren af Kongl. ·svärdsorden, herr baro
nen" Bernhard von Liewen och dennes maka Anna Sophia Iggeström. Familjen 
flyttade året efter Fredriks födelse till Linköping, men lämnade redan näst
kommande år staden, förmodligen för att bege sig till Falköping, där fadern ratt 
tjänst som tullinspektör. Men 1834 återkom således Fredrik von Liewen till 
Linköping. Troligen var arbetet som badbetjänt bara avsett att vara första steget i 
en karriär inom handelsnäringen. Efter att ha bytt adress ytterligare ett par 
gånger under 1830-talet etablerade han sig som handelsman på S:t Larsgatan, 
snett mot kyrkan, omkring 1840. Eftersom von Liewen höll sig med såväl bok
hållare som handelsbetjänter och övrigt tjänstefolk, kan man anta att han haft ett 
visst startkapital. Ungefär vid samma tid hade den nyblivne köpmannen gift sig. 
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Hustrun var Ewa Euphrosina Welkevitz, dotter till stadskirurgen i Mariefred och 
inflyttad från Gammalkil. I januari 1840 nedkom hon med ett gossebarn, Carl 
Bernhard Fredrik, som dock avled bara ett år gammal, och paret fick inga ytter
li gare barn. Sju år senare skiljde sig makarna efter att 1845 ha varnats av de 
kyrkliga myndigheterna för osämja i äktenskapet. Samtidigt med skilsmässo
processen var von Liewen och hans "till säng och säte från honom skiljda 
hustru" instämda inför rådhusrätten i Linköping på grund av konkurs. Av rådhus
rättens protokoll av den 11 januari 184 7 framgår att båda makarna, enligt egen 
utsago, förglömt att uppge vissa av konkursboets tillgångar. Någon månad 
senare hölls offentlig auktion på parets matsilver, möbler och annat lösöre.61 
Hustrun försörjde sig som nipperhandlerska någon tid efter skilsmässan, medan 
maken verkar ha övergivit sin korta handelsbana. Han delade bostad med sin 
styvmor Maria Gustava Charlotta von Stapelmohr och en syster för en tid, innan 
han 1851 flyttade till Stockholm, där han bodde till sin död 1875.62 

Friherre von Liewen är tveklöst en representant för de högre stånden. Den 
gamla ståndsindelningen kom dock under J 800-talet att bli alltmer oanvändbar 
för att ange den sociala positionen. Grupperna av grosshandlare, brukspatroner, 
högre ämbetsmän, godsägare och akademiker utan förankring i de gamla stån
den tillväxte i samhällstoppen, och det var inte längre en sj älvklarhet att en ung 
adelsman skulle bli officerare eller ämbetsman. Sistnämnda är ju Fredrik von 
Liewen ett gott exempel på. Alltnog, de här nya grupperna i samhällets högre 
skikt kom i förstone att inrageras i den traditionella ståndsstatistiken under den 
något märkliga rubriken "ofrälse stånds personer". 63 

Läroverksadjunkt Conrad Sjödin, född 183 7 i Fornåsa, kan utgöra exempel på 
en ofrälse ståndsperson. År 1871 flyttade han från grannstaden Norrköping för 
att tjänstgöra i stadens läroverk. Han bo·dde först på Storgatan, granne med 
källaremästare Hagert och handelsmannen Edvard Andersson. Efter att ha bytt 
t ill en ny bostad efter ett par · år, flyttade han omkring 1875 in i läroverkets 
lärarbostäder, al ldeles inv id domkyrkan. Nu förenades lära1jobbet med en tjänst 
som regementspastor. Samma år, vid 38 års ålder, gifte s ig Conrad Sjödin med 
den 29-åriga W ilhelmina Kinnander, infödd Linköpingsbo och dotter till 
framlidne rektor Kinnander. Åldersskillnaden mellan makarna är på intet sätt 
anmärkningsvärt stor. Dåtidens högreståndsmän (frälse som ofrälse) hade oftast 
passerat några år över 30 när de gifte s ig, och det var vanligt att hustrun var fl era 
år yngre än mannen.64 Några år senare återfanns familjen Sjödin, nu utökad med 
hustruns mor rektorskan Kinnander, i hörnet av S:t Larsgatan och Nygatan 43 
inv id Trädgårdstorget. Här bodde fami ljen kvar i tio år, innan man i juni 1890 
fl yttade till Sjörup i Skåne, där den nu 53-årige Sjödin fått tjänst som 
kyrkoherde. Makarna var ännu vid utflyttningen barnlösa. 

Majoriteten av de inflyttade ståndspersonerna kom i likhet med befolkningen i 
övrigt från landsbygden, om än i klart mindre utsträckning än exempelvis arbeta-
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re och tjänstefolk. Omkring 30 procent av de inflyttade ståndspersonerna under 
1830-, 1850- och 1870-talen kom från städer.65 

Det förefaller ha varit en ganska jämn fördelning mellan ensam- och famiije
flyttare i gruppen. Enligt Tomas Widholms studie av inflyttarna under 1860-talet 
var grovt räknat 65 procent av gruppen ståndspersoner och högre tjänstemän 
familjeflyttare.66 

Kvinnor med yrkes titlar 

Fram till 1800-talets sista decennier möter man de ogifta kvinnorna i kyrk
böckerna nästan undantagslöst som "pigor", i den mån de inte tituleras dotter, 
jungfru, mamsell, demoiselle eller fröken. Den sista titeln var förbehållen adels
döttrar. Som gift var kvinnan blott och bart "hustru", och när maken dog 
benämndes hon "garvareänka" eller liknande. Det är möjligt att titulaturen i 
någon mån speglar verkligheten, dvs att kvinnornas arbete uteslutande bedrevs 
inom det egna eller andras hushåll. Men det är samtidigt uppenbart, att många 
kvinnor arbetade i exempelvis Asklunds tobaksfabrik utan att det går att utläsa i 
husförhörslängdernas titlar. Under tiden 1880-95 har totalt två kvinnor titulerade 
tobaks- eller cigarrarbeterska, fyra fabriksarbeterskor och en ospecificerad 
arbeterska återfunnits. 67 

Mot sekelslutet ökade dock påtagligt antalet ogifta kvinnor med annan yrkes
titel än piga eller hushållerska, framförallt då sömmerskor och lärarinnor som i 
exemplen nedan. I inflyttningslängderna finns ingen kvinna titulerad lärarinna 
1860-69. Åren 1880-89 finns totalt trettio lärarinnor. Motsvarande siffror för 
sömmerskorna är tre för den tidigare perioden och femtiotvå för den senare. Det 
bör dock observeras att 1880-talet hade generellt höga inflyttningstal. En orsak 
till denna ökning var att det fanns ett växande behov av kvinnor i arbetslivet, 
exempelvis som lärare, och de reformer som genomfördes syftade till att under
lätta rekryteringen av kvinnlig arbetskraft. Under 1860-talet gavs kvinnorna till
träde till flera statliga tjänster. Genom de tidigare genomförda näringsfrihets
reformerna öppnades åtminstone formellt den privata arbetsmarknaden för 
kvinnorna. Ar 1845 hade lika arvsrätt införts och 1858 blev ogifta kvinnor myn
diga (och fick därmed ekonomisk handlingsfrihet).68 I Linköping infördes 
utbildning av småskollärare under 1860-talet. Vid 1870-talets mitt sträckte sig 
utbildningen över två terminer.69 

I november 1878 flyttade de ogifta systrarna Augusta och Emilia Bergling 
från Gävle till Linköping för att försörja sig som sömmerskor. Efter att ha bytt 
bostad ett par gånger etablerade de sig och sin sömmerskerörelse invid nuva
rande Lilla Torget. De höll sig med piga, och under någon tid hade de också den 
18-åriga Margareta Stålhandske som sybiträde. Som grannar hade de bland 
andra vagnmakaränkan Allard med döttrar och piga samt läroverksadjunkten 
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Sjöstrand och byggmästare Nylander med familjer. Här bodde också barn
morskan Johanna Wetterin med maken skomakare Lundberg, ringkarlen Frans 
Jonsson med fami lj och sömmerskan Maria Forssman plus några till. Systrarna 
bodde ännu vid 1890-talets mitt kvar på samma adress. 

I slutet av november 1867 kom den 24-åriga Amalia Ekman från storstaden 
Norrköping till Linköping för att börja arbeta som småskollärarinna. Hon behöv
de inte känna sig ensam i den nya staden eftersom både föräldrar och syskon 
flyttade in samtidigt. Då det nya folkskolehuset vid Trädgårdsföreningen togs i 
bruk 1870, flyttade Amalia och lillasystern Engla dit, jämte flera andra små- och 
fo lkskolelärarinnor. Efter ett par år fl;yttade systern Engla ut, men återkom 1879 
som utbildad småskollärarinna. Många av lärarinnorna flyttade in och ut, likt 
Josefina Johnsson som kom från Kisa 1881 och flyttade ut till Tidersrum 1883. 
Eller Josefina Rylander som kom från Slaka 1876 och efter tre år flyttade till
baka dit. Amalia och Engla stannade dock kvar och fortsatte sitt värv som små
skollärarinnor åtminstone fram till 1890-talets mitt. Båda ogifta, som de kvinn
liga lärarna normalt förefaller att ha varit. 

Vi kan notera att såväl systrarna Bergling som systrarna Ekman i exemplen 
ovan flyttar in från städer. Detta var dock inget typiskt för de inflyttade lärarin
norna, som likt inflyttarna i övrigt till omkring 70 procent kom från landsbygden. 
Däremot verkar sömmerskorna i ganska hög grad ha varit mera "urbaniserade" 
än den genomsnittlige inflyttaren. Av 88 inflyttade sömmerskor 1860-94 kom 
38, eller över 40 procent, från andra städer.70 Det är väl ganska rimligt att anta, 
att sömmerskornas kunder framförallt fanns bland städernas medel- och över
klass och inte i lika stor utsträckning bland landsbygdsbefolkningen. 

8. Flyttningar inom staden 

Den 22-årige Gustaf Olofsson, född i Kaga, flyttade 1814 från Ledberg in till 
Tannefors 18 i Linköping, troligen för att arbeta som dräng hos färgmästare 
Lönberg. Efter tre år flyttade han till Vårdsberg för ny drängsyssla men återkom 
året därpå, nu skriven som djurgårdsdräng och med adressen S:t Kors 62. Möj
ligen delade han bostad med en syster och svåger, eftersom en daglönare Jacob 
Söderberg och dennes hustru Anna Greta Olofsdotter, född 1785 i Kaga, bodde 
på samma adress. Han förefaller ha arbetat hos landskanslisten Carl Fredrik 
Jackalin under någon tid fram till 1820-talets mitt. År 1820 återfanns Gustaf som 
nygift på adressen S:t Lars 85, och även den förmodade system och mågen hade 
flyttat hit. Här bodde också Olof Olofsson, född 1795 i Kaga, med hustru och 
barn, eventuellt bror till Gustaf Olofsson. Efter ett par år bytte Gustaf och hust
run Anna Greta, född 1794 i Hessleby, åter bostad. Den nya adressen, S:t Kors 
67 hade en påfallande proletär prägel. Bland grannarna återfanns daglönare, 
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arbetskarlar, fattighjon och pigor samt en stenläggare och en skomakaränka. 
Gustaf Olofsson stod nu skriven som arbetskarl. Makarna bytte sedan bostad 
enligt följande: S:t Per 72 (1823), tillbaka. till S:t Kors 67 (1824), S:t Per 49 
(1827), S:t Lars 31 (1828), S:t Lars 27 (ca 1830) och S:t Per 49 ännu en gång 
(1831). Även gårdarna S:t Per 49 och 72 (båda vid Hunnebergsgatan) beboddes i 
huvudsak av småfolk. Här bodde timmerkarlar, arbetskarlar, nattvaktare, pigor, 
drängar och fattighjon samt förre salpetersjuderiverkmästaren och gårdsägaren 
Lars Westerström. De båda gårdarna i S:t Lars däremot hade en mer blandad be
folkning, med ett ganska stort inslag av stadens mer välsituerade invånare. I S:t 
Lars 27, granngårds med Assembleehuset, bodde såväl en bryggare Lindwall och 
en gördelmakare med gesäller och lärlingar som änkefru Hasselgren och major 
Bager. 

Figur 7: Gustaf Olofssons flyttningar 

I juni 1833 avled Gustaf Olofssons hustru utan att ha fött några barn. Döds
diagnosen var lungsot. Ett drygt halvår senare gifte sig den då 40-årige G ustaf 
med Anna Stina Abrahamsdotter, även hon född i Kaga. Makarna flyttade 
samma år från bostaden i S:t Per 49 till S:t Per 59 lite längre upp på Hunne
bergsgatan, och 1837 ytterligare en bit längre upp på samma gata till S:t Per 67. 
Att Hunnebergsområdet var ett område för småfolket framgår med all önskvärd 
tydlighet, och här stannade Gustaf och Anna Stina till 1842, då de flyttade till S:t 
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Lars 85. Därefter flyttade de till S:t Lars 56 (1848) och s lutligen till Tannefors 
66 ( 1849), där även Gustafs andra hustru dog i lungsot. Också detta äktenskap 
var barnlöst. Den åldrige drängen och arbetskarlen flyttade sedan ti ll S:t Kors 11 
( 1853), S :t Kors 62 (1853) och så till s ist 1854 till stadens fattighus Tannefors 25 
v id Stångån. Där framlevde han sina sista år bland ett femtiotal andra fattighjon, 
som förra pigan Maria Ek.hult, nattväktaränkan Anna Stina Dunder, hittebarnet 
Hulda och förre skomakaren Nils Björklund. Tillsammans med sina manliga 
olycksbröder tillbringade han dagarna med att tillverka kängor, medan kvinnorna 
spann och vävde under sysslomannen fanjunkare N ils Forssens (senare Johan 
Wikblads) stränga överinseende. Här. levde han i över tio år tills lungsoten 1866 
även ändade hans liv vid 74 års ålder.71 Förutom en notering i husförhörs
längden om begånget snatteri 1836 finns i källmaterialet inga anmärkningar mot 
Gustaf Olofssons vandel. 

Var det vanligt att man förde ett så kringflackande liv inom staden som Gustaf 
Olofsson? Under de fy1tio åren från ankomsten till staden 1814 ti ll inflyttningen 
i fattighuset 1854 har han sammanlagt arton olika adresser (inklusive återin
flyttningar)i Linköping plus en flyttning till Vårdsberg, dvs nästan en flyttning 
vartannat år. Det är möjligt att Gustaf Olofsson är något extrem i detta avseende. 
Men det är mycket påtagligt att rörligheten bland inflyttama och bland invånarna 
i allmänhet var mycket hög, och också att flyttningsfrekvensen sammanhängde 
med den sociala tillhörigheten. Förutom att drygt hälften av inflyttarna lämnade 
staden inom en femårsperiod,72 så vet v i att närmare en tredjedel av gifta 
arbetarklassmän i Linköping, 1870-76, bytte bostad minst tre gånger under de 
fem första åren efter vigseln. Bland medel- och överklassmännen var det bara en 
tiondel som hade motsvarande flyttningsbenägenhet. 73 Detta är ju inte speciellt 
förvånande, eftersom det bland dessa fanns många fastighetsägare. De hade 
dessutom större ekonomiska möjligheter att välja bostad och kanske också ett 
socialt kontaktnät som underlättade möjligheterna att få tag i en lämplig bostad. 
Vissa grupper inom arbetarklassen, speciellt då de talrika militärmusikerna, 
uppvisar dock ett mycket stabilt boende. I ljuset av ovanstående kanske Gustaf 
Olofssons täta flyttn ingar ändå inte ter sig så extrema, men det är möjligt att bos
tads bytena normalt var koncentrerade till ungdomstiden och de första åren efter 
vigseln. Bland exempelvis drängar och pigor och gesäller är det ju känt, att de 
täta flyttningarna ofta var föranledda av täta arbetsbyten, när man började hos en 
ny husbonde eller hantverksmästare städslad för årstjänst eller som ett led i 
utbildningen till hantverkare. Det är dock uppenbatt, att en stor del av omflytt
ningarna i staden inte är orsakade av arbetsbyten. Det ligger nära till hands att tro 
att även bostadssituationen i sig kan ha spelat en ro ll, faktorer som trångboddhet 
och a llmänt otrivsam boendemiljö, dryga hyreskostnader, konflikter mellan 
hyresgäster och mellan hyresgäster och värdar etc. Men vi kan inte heller uttala 
oss med någon större säkerhet om detta. 
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9. Utflyttning eller kvarboende 

En stor andel av inflyttarna stannade i Linköping endast en kortare tid. Omkring 
hälften eller något mer lämnade staden inom en femårsperiod. Merparten av dem 
fl yttade redan det första e ller andra året efter inflyttningen.74 

Framförallt de lättrörliga gesällerna hade en hög utflyttningsfrekvens, inte 
minst då vad beträffar stadsflyttningar. Även en stor del av tjänstehjonen flytta
de, men de återvände då oftast till landsbygden. Bland de inflyttade arbetarna 
stannade dock majoriteten kvar i Linköping.75 Delvis återspeglar dessa skillna
der i flyttningsmönster sannolikt skillnader i åldersfördelning mellan de olika 
grupperna, men kanske främst olikheter i giftermålsmönster. 

Det finns definitivt en skillnad mellan ensamstående och familjer i utflytt
nings- eller kvarboendebenägenhet. De inflyttade familjerna stannar i betydligt 
större utsträckning än ensamflyttarna kvar i Linköping.76 Föga förvånande var 
även de som gifte sig efter inflyttningen mer benägna att bo kvar än de en
samstående. 77 Det verkar vara ett genomgående mönster bland samtliga yrkes
grupper, att familjebildning medför minskad utflyttningsbenägenhet.78 Som 
j ämförelse kan dock nämnas att knappt nio procent av totalbefolkningen flyttade 
ut årligen vid denna tidpunkt. De traditionellt lättrörliga gesällerna är förvisso 
även som gifta de mest flyttbenägna, men stannade kvar i högre grad än sina 
ogifta kamrater. Mellan 1870-76 gifte sig 36 gesäller i Linköping. Av dem 
flyttade över 40 procent inom fem år. 

Oavsett social tillhörighet hade de nyligen inflyttade lägre kvarboendegrad än 
de i staden mer etablerade. Bland etablerade medel- och överklassmän, gifta 
1870-76, (som bott i Linköping unde~ de fem år som föregick vigseln) bodde 
över 80 procent fortfarande kvar i staden fem år efter vigseln. Bland inflyttarna i 
samma kategori var kvarboendegraden knappt 70 procent. För etablerade arbe
tarklassmän, enligt ovan, var kvarboendegraden 85 procent, och för de inflyttade 
67 procent. 

Självfallet kunde familjebildning i sig även vara orsak till flyttningar. Exem
pelvis kan nämnas att av de över 400 kvinnor som vigdes i Linköpings dom
kyrkoförsamling 1870-76 flyttade över en fjärdedel till make bosatt på annan ort 
med anledning av vigseln. 

Det finns även skillnader i utflyttningsbenägenhet mellan män och kvinnor. 
Som tidigare berörts flyttade fler kvinnor än män till Linköping. Kvinnorna 
stannade också i högre grad än männen kvar i staden under större delen av 1800-
talet. Men under de sista decennierna förändrades bilden, och kvinnorna upp
visade en något större utflyttningsbenägenhet än männen. Under 1821-79 låg de 
decennievisa utflyttningstalen bland männen i intervallet 90-114 promille, och 
bland kvinnorna mellan 75 och 86 promille. 1880-89 utflyttade däremot 82 
promille av männen och 86 av kvinnorna, och 1890-94 78 promi lle av männen 
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och 81 av kvinnorna. Detta sammanhänger troligen delvis med att flera arbetare, 
varav många var gifta vid inflyttningen e ller gifte sig senare, flyttade in för att 
arbeta i de industrier som dock fanns i staden mot sekelslutet. Samtidigt hade de 
traditionellt mer lättrörliga grupperna gesäller och drängar minskat bland de 
manliga inflyttama. Bland de ensamflyttande kvinnorna dominerade dock fort
farande pigorna, som i relativt hög grad flyttade ut. 

10. Avslutning 

I den här katta uppsatsen har vi studerat flyttare och flyttning in till Linköping 
under 1800-talet. Linköping kan representera nästan vilken som helst av de 
svenska småstäderna. Den kraftiga befolkningsti llväxten i landet och föränd
ringarna inom jordbruket ledde till en ökad inflyttning ti ll städerna och utvand
ring till Amerika. År 1800 var Linköping en obetydlig landsortsstad på cirka 2 
700 invånare. När århundradet var slut hade siffran stigit till 14 500. 

Det viktigaste inslaget i befolkningsökningen var inflyttningen från den om
kringliggande landsbygden. 1880-talet var härvidlag det mest dynamiska år
tiondet, sannolikt till följd av sviktande jordbrukskonjunkturer. Det ökade 
trycket mot städerna sågs inte med blida ögon från överheten. På olika sätt för
sökte man begränsa inflyttningen, särskilt av fattiga människor. Mot slutet av 
1800-talet räckte inte längre den ursprungliga stadsytan till, utan speciella för
städer började byggas. I och med detta blev Linköping mer segregerat än tidi
gare. 

Den typiska stadstlyttaren var ung, kvinna och fråtl' någon av de närmast be
lägna socknarna. Det rådde en konstant efterfrågan på pigor inom tjänstesektorn. 
Pigorna var genomgående yngre än sina manliga kolleger. Förutom pigor var de 
flesta inflyttarna män med gesäll-, dräng- eller arbetartitlar. Gesällerna kom dock 
oftast från andra städer. Resultatet av inflyttningen blev ett kvinnoöverskott. Det 
gick ungefär 75 män på 100 kvinnor. En annan följd av inflyttningen var att 
andelen infödda Linköpingsbor minskade. Över tid fanns en tendens från 
ensamflyttning mot en större andel familjeflyttare. Denna förändring kan 
troligen sammankopplas med industriell expansion och därmed nya förut
sättningar till försörjning. 

Påfallande många av inflyttarna flyttade snart ut igen. Ungefär hälften valde 
att lämna Linköping inom en femårsperiod. Giftermål var en vanlig orsak till att 
man blev kvar och fick ett ordnat liv. De högre socialgrupperna var också mind
re flyttbenägna. Påfallande många Linköpingsbor flyttade inom staden. 
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10 Hellström, S.( 1978), s 94 ff 
11 Lindberg, F .( 1976), s 14 f 
12 Lindberg, F.(1976), s 15 
13 Hellström, S.(1978), s 14 f 
14 Lindberg, F.(1976), s 62 f 
15 Hellström, S.(1978), s 75, Stadsläkarnas årsberättelser, landshövdingens femårsberättelser 
16 Hellström, S.(1978), s 74 f 
17 Hellström, S.(1992), s 38 
18 Enligt åbyggnadsvärden och ägare angivna för de enski lda gårdarna i J.P. Tollstorp 

(1834, ny utgåva 1957) 
19 Hellström, S.(1992), s 4 1 
20 Hellström, S.(1978), s 75 ff 
21 Folkmängd enligt husförhörhörslängd (12 570 år 1889), in- och utflyttningar 
22 Hellström, S.(1987), s 135 ff 
23 Landshövdingens femårsberätteler, 1881-85 
24 lbid. 
25 Under 1870-talet inflyttade totalt sex statdrängar enligt inflyttningslängderna. Under det 

efterföljande decenniet ökar siffran till 43. Motsvarande siffror för rättare är nio under 
1870-talet och 27 under 1880-talet, för arrendatorer 11 resp 35, för jord- och hemmans
brukare 24 resp 62 samt för torpare fem resp 18. 

26 Som familj definieras här två makar med eller utan barn samt ensam förälder med barn. 
27 Dessutom vet vi att av samtliga inflyttade gesäller och tjänstefolk 1862 och 1868 (inkl 

medflyttande familjemedlemmar) var 4/5 eller mer ensamma vid inflyttningen. Av samt
liga inflyttade hantverkare och arbetare 1862 och 1868 (inkl medflyttande familjemed
lemmar) var över 3/4 familjeflyttare (Widholm, T. 1993, s 26 f-f) 

28 Olofsson, L.( 1989), s 106 
29 Olofsson, L.( 1989), s 57 
30 Enligt utlåtande av bataljonsläkare H. Werner 1827, återgivet i Lindberg, F.(1976), s 31 
31 Högberg, U.(1983), s 97 
32 Av de specifika arbetarparen som vigdes under samma period var medianåldern för män

nen 27 och för kvinnorna 28 år. 
33 Jörberg, L.(1972): enligt Jörbergs prisserier för Östergötland 1839 kostade en ko 37:50. 

En daglönare tjänade 62 öre (30 skilling) per dag. 
34 Av ett urval på var tionde huvudinflyttare 1830-35 på 208 personer och 1880-85 (484 

pers.) utgjorde gruppen pigor ca 32% resp 36% av samtliga 
35 Angående kvinnornas dominans i stadsinflyttningen mer generellt se t ex Kronborg, B. 

och Nilsson, T.(1975), s 58 ff 
36 Tiondeurval ur flyttlängder, Hellström, S.(1978), s 22 
37 Av samtliga inflyttade tjänstefolk under 1830-, 1850- och 1870-talen kom 85-90% från 

landsbygden. Omkring 3/4 av alla inflyttare 1880-94 kom från Jandsbygdsförsamlingar, 
varav 2/3 låg mindre än 34 km från staden, Hellström, S.(1978), s 17 

38 Widholm, T.(1993), s 26 ff 
39 Hellspong, M. och Löfgren, 0. (1974), s 92 f 
40 Hellström, S.(J 978) s 17 
41 Harnesk, B.( 1990), s 166 ff 
42 Uppgifterna angående lönerna vid Asklunds fabrik (1898) har hämtats från Hellström, 

S.(1978), s 148. Uppgifterna om tjänstefolkets årslöner har hämtats från BiSOS N, Jord
bruk och boskapsskötsel, och avser medellöner för Östergötland 1898. 

43 Jörberg, L.(1972), s 265 
44 Widholm, T.( 1993), s 26 ff 
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45 Utfärdade gesällbrev i Linköping (medeltal per år): 1847-64 36, 1865-70 17, 1871-75 15, 
1876-80 15, 1881-85 12, 1886-90 I 0, I 891-95 7, 1896- I 900 8 (Hantverk och manufaktu
rer i Linköping, 1940, s 392) 

46 Av ett tiondeurval bland inflyttarna till Linköping 1880-85 befanns att knappt 45% av de 
inflyttade gesällerna kom från andra städer. Likaså var knappt 50% stadsinflyttare 1870-
79 (san1tliga), medan motsvarande siffror för 1830- och 1850-talen ligger över 50% 

47 Tiondeurval av samtliga huvudinflyttare, Widholm, T.(1993) s 26 ff 
48 För 1862 och 1868 (samtliga inflyttare) redovisas ännu högre utflyttningstal; omkring 

85% (T. Widholm, 1993, s 34). I sistnämnda siffra ingår dock eventuellt medflyttande 
familjemedlemmar i underlaget. 

49 Hellström, S.(1978), s 137 f 
50 Hellström, S.(1978), s 75 
51 För perioden 1880-85 ligger siffran på J3-14%. 
52 Hellström, S.(1978), s 22 
53 Widholm, T.( 1993), s 26 ff. Widholms undersökning avser samtliga inflyttare till 

Linköping 1862 och 1868. 
54 Majoriteten av de inflyttade arbetarna (med eventuella fami ljer) 1862 och 1868 stannade 

kvar minst fem år i Linköping (T. Widholm, 1993, s 34) 
55 Hellström, S.(1978), s 150 
56 Hellström, S.(1978), s 148 f 
57 Av samtliga inflyttade arbetare 1862 och 1868 kom omkring 3/4 från landsbygdsförsan1-

lingar i Östergötland (T. Widholm, 1993, s 26 ff). 
58 Samtliga inflyttare 1830-, 1850- och 1870-tal 
59 Widholm, T.(1993), s 26 ff 
60 BiSOS, N, Östergötland, 1897: värdet av stat och lön fOr en statdräng uppgick i medeltal 

till 406 kronor 
61 Östgöta Cörrespondenten, 27 januari, 1847 
62 Uppgifterna om von Liewen har förutom från LHDB hämtats från G. Elgenstierna (1928) 

och rådhusrättens protokoll (Landsarkivet i Vadstena) 
63 Hellspong, M. och Löfgren, 0.(1974), s 25 f 
64 Bland tjogosex högreståndspar som vigdes i Linköping 1870-76 låg medianåldern för 

männen på 32 år och för kvinnorna på 26. För tiden 1 850~55 var motsvarande siffror 38 
år för männen och 24 för kvinnorna. Bland de egendomslösa grupperna däremot var ofta 
kvinnan något år äldre än maken (och ibland åtskilliga år äldre, som vi sett exempel på). 

65 1830-, 1850- och 1870-tal, inflyttare 
66 Widholm, T.(1993), s 26 ff · 
67 Angående barn- och kvinnoarbete se Hellström, S.( 1978), s 148 ff. 
68 Norberg, L-A.(1988), s 138 ff 
69 Hellström, S.(1978), s 305 f 
70 28% av inflyttama 1880-94 kom från andra städer (Hellström, S.( 1978), s 18) Av 40 in

flyttade lärarinnor 1870-94 kom 11 från städer. 
71 Beskrivningen från fattighuset har kompletterats med uppgifter från Hellström, S.( 1978). 

s 293 
72 Av huvudintlyttarna 1830-35 hade knappt 57% flyttat ut inom fem kalenderår efter in

flyttningen. För perioden 1880-85 är motsvarande siffra ca 51 %. Av samtliga inflyttare 
(inkl medtlytta.nde hustrur och barn) 1862 och 1868 hade ca 55% utflyttat inom samma 
tid. (Siffrorna för I 830- och 1850-tal tiondeurval av inflyttarna) Siffrorna för 1860-talet 
avser samtliga inflyttare (Widholm, T.( 1993)) 

73 Observera att endast de män som ännu fem år efter vigseln bodde kvar i Linköping är 
inkluderade. 

29 



74 Av studier över var tionde huvudinflyttare 1830-35 och 1880-85 framgår att 57 respektive 
51 % flyttade inom fem år efter inflyttningen. En studie över samtliga inflyttare (dvs inkl 
medflyttande familjemedlemmar) 1862 och 1868 ger ett liknande resultat, ca 55% flyttade 
inom en femårsperiod. 

75 Av 32 resp. 25 inflyttade gesäller 1830-35 resp. 1880-85 utflyttade omkring 64% inom 
fem år. Av ett knappt tjugotal inflyttade drängar utflyttade 60% under den första och 
knappt 50% under den senare perioden. Bland pigorna (32 resp 99) är motsvarande siffror 
50 respektive 58%. Av 20 inflyttade arbetare 1880-85 utflyttade ca 36%. Observera att 
samtliga siffror är baserade på ett urval av var tionde huvudinflyttare. Övriga grupper är 
alltför små för att det ska vara meningsfullt att redovisa några siffror. 

76 Bland inflyttama 1830-35 flyttade 39% av familjerna och 59% av ensamflyttarna inom 
fem år. Bland inflyttarna 1880-85 är motsvarande siffror 32 respektive 55%. 

77 Av de ogifta intlyttarna 1880-85 (se not ovan) gifte sig 105 inom fem år i Linköping. Av 
dessa var 85 fortfarande kvar efter fem år från inflyttningen, och endast 20 flyttade 
således ut. 

78 Av de 84 medel- och överklassmän som gifte sig i Linköping 1870-76 utflyttade endast 
22, eller drygt en .fjärdedel, inom fem år efter vigseln. Av de 188 arbetarklassmännen som 
gifte sig under samma period utflyttade 52, eller ca 28%. Här är emellertid såväl inflytta
de som infödda personer inräknade, varför siffrorna inte är jämförbara med den rena in
flyttargruppen ovan. 
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