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KAPITEL 1

Inledning

1800-talet har inom historisk forskning ofta betraktats som sällskapens och
associationernas århundrade. Detta var en tid då det såväl i Sverige som Europa som helhet etablerades ett stort antal frivilligföreningar, vilka på olika
sätt fyllde viktiga funktioner i övergången från ett äldre förindustriellt till ett
modernt industrialiserat samhälle, eller från ett feodalt till ett kapitalistiskt
system, som omvandlingen också brukar benämnas.1
Frivilligföreningarna engagerade sig på en mängd olika områden under
detta sekel, men det var en fråga som särskilt tilldrog sig deras intresse, och
det var hur samhällets omfattande fattigdomsproblem bäst skulle lösas.2
Med början på 1810-talet och vidare fram till 1870-talet bildades därför flera
sällskap och föreningar med målsättningen att underlätta de fattigas och de
arbetande klassernas sociala situation. Med utgångspunkt i att förbättra sjukoch fattigvården samt undervisningsväsendet, liksom med syftet att främja
nykter- och sparsamheten bland de mindre bemedlade, grundades en mängd
olika välgörenhetsinrättningar i frivilligföreningarnas regi. Bland annat drevs
fattigskolor, sparbanker samt arbets- och fattigvårdsanstalter.3 Emellertid var
det inte endast filantropiska barmhärtighetsmotiv som utgjorde grunden för
frivilligföreningarnas samhällsengagemang. Utifrån tidigare forskning kan
konstateras att drivkrafterna bakom välgörenheten lika ofta byggde på en vilja
att tillgodose de egna affärsintressena eller att disciplinera och kontrollera
de mindre bemedlade medborgarna, vilket står i skarp kontrast till de mer
filantropiska motiven.4
Drivkrafterna bakom välgörenheten tycks ha varierat kraftigt och
därför finns det skäl att undersöka incitamenten bakom sällskapens sociala
engagemang. Det övergripande syftet med denna avhandling är att analysera
motiven och drivkrafterna bakom frivilligföreningarnas filantropi under
1800-talet. Detta görs med exempel från ett av de sällskap som etablerades
under denna tid, nämligen det gotländska sällskapet De Badande Wännerna
1

Jansson (1985), Båtefalk (2000), Förhammar (2000), Simonsen (2001). Se Gustafsson (1989),
Gadd (2000), Magnusson (2002), rörande olika perspektiv på denna samhällsomvandling.
2
Qvarsell (1993), s. 222, Båtefalk (2000), s. 19–20.
3
Thunander (1946), s. 38, Jansson (1985), s. 31–35, 58–75, Qvarsell (1993), s. 222, Swedner
(1993), s. 38–43, Båtefalk (2000), s. 19–20, Lundgren (2003), s. 180.
4
Petterson (1992), s. 88–94, Florin & Johansson (1993), Sjögren (1997), Jordansson (1998),
Förhammar (2000), s. 30–31, Petersson (2001), Plymoth (2002), s. 30, Hellgren (2003), Lilja
(2004).
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(DBW). Sällskapet bildades 9 juli 1814 och det kom att sätta djupa avtryck i det
samhälle som det verkade och ännu verkar i. Under en 60-årsperiod etablerade
DBW en fri- och fattigvårdsskola, en sparbank, en fattigvårdsanstalt samt en
botanisk trädgård med tillhörande mötespaviljong.

1800-talet: sällskapens och associationernas århundrade
Under 1800-talet etablerades såväl i Europa som i Sverige ett stort antal
föreningar och klubbar vilka på olika sätt och i olika grad påverkade samhällets
utveckling.5 Det kan därför vara relevant att inledningsvis klargöra vilken roll
och betydelse associationsväsendet getts i försöken att belysa 1800-talets
politiska och sociala utveckling.
Henrik Stenius har undersökt det organiserade sällskapslivets utveckling i
Finland från mitten av 1700-talet fram till 1800-talets sista decennier. I försöken
att karaktärisera denna process delar han in sällskapens utveckling i olika faser,
där tiden från 1700-talets mitt fram till Franska revolutionen benämns som
”formellt och noggrant reglerat, med hemligt, umgänge över ståndsgränser”.6
Ståndspersoner samlades under denna tid i olika hemliga ordnar och sällskap
för att där bedriva filantropisk eller praktisk upplysningsverksamhet eller
”rätt och slätt bacchanalisk kult”. Tiden mellan Franska revolutionen och
Finlands skiljande från Sverige benämner Stenius som ”den subskriberande
offentligheten”.7 Med detta menar Stenius att det organiserade sällskapslivet
till största delen ägde rum i olika klubbar och läsesällskap, där medlemmen
mot en avgift fick tillträde till bland annat lokaler och litteratur.8
Torkel Jansson och Lars Båtefalk anser att de svenska sällskapens
gryende blomstringstid hänger ihop med den samhällsomvandling som
Sverige stod inför efter 1809 års händelser. Enligt en sådan tolkning fyllde
associationerna ett tomrum som uppstod mellan ett äldre förindustriellt
och ett modernt industrialiserat samhälle, eller med Janssons terminologi,
mellan en feodal och en kapitalistisk samhällsformation.9 Utifrån detta
perspektiv skall det framväxande associationsväsendet, till vilka frivilliga
föreningslivsverksamheter, sällskapsbildningar och brödraskap bland
andra nationella rörelser hörde, ses som viktiga miljöer till vilka olika
grupper och individer kunde söka sig för att hantera de omvälvande
samhällsförändringarna.10
När det gällde de svenska frivilligföreningarna har Hanna Östholm jämfört
synen på kunskap och kunskapsspridning mellan olika läsesällskap och
5

Clark (2000), s. ix, Simonsen (2001), s. 9, Hodacs (2003), s. 22, 135.
Stenius (1987), s. 108. Se även Sjöberg (2002), s. 130–132.
7
Stenius (1987), s. 119.
8
Stenius (1987), s. 119–128, Östholm (2000), s. 38, Simonsen (2001), s. 67–70.
9
Jansson (1982), s. 11, Jansson (1985), kap. 1. Se även Båtefalk (2000) för liknande diskussion.
10
Jansson (1985), s. 12 ff., Båtefalk (2000), s. 18–23.
6
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litteraturkritiska tidskrifter i Uppsala och Åbo, och visat att grundarna av sällskapen
i Uppsala runt sekelskiftet 1800 utnyttjade dessa för en rad olika syften. Bland
annat använde Läsesällskapets grundare och subskribenter sitt sällskap för
att tillgodogöra sig och sprida vetenskaplig forskning, men inom ramen för
verksamheten fördes också politiska diskussioner.11 Likaså kom Uppsala gille,
vilket grundades år 1806, att ägna sig åt bildande verksamhet, samtidigt som
sällskapet månade om medlemmarnas allmänna trivsel. Allt detta gjordes
främst genom att medlemmarna ägnade tiden åt kaffe- och chokladdrickande
jämte det omfattande tidningsläsandet. Vad som skedde var, enligt Östholm,
att alla dessa aktiviteter bidrog till formandet eller socialiseringen av ett
borgerskap.12
Östholm visar också med sin undersökning att sällskapen i Uppsala
formulerade ett politiskt program ”baserat på åsidosättandet av egenintressen
för samhällets bästa, i termer av medborgerlighet, patriotism, upplysning och
uppodling”.13 Som ett led i detta program ingick också att sällskapen skulle
upplysa, uppfostra och utbilda de icke-lärda samhällsskikten.14

En privat sfär för det framväxande borgerskapet
I försöken att placera in associationerna i 1800-talets samhällskontext lutar
sig både Jansson och Stenius, liksom Båtefalk, mot Habermas schematiska
uppdelning av samhället i en privat och en offentlig sfär.15 I strävandet efter
att uppnå en vittomfattande social, politisk, kulturell och ekonomisk makthegemoni formerade sig borgerskapet i en egen privat sfär, till vilken bland
annat handels- och industriidkare, officerare, civila ämbets- och statstjänstemän, akademiker och intellektuella kom att inräknas. Det var i sådana miljöer,
fria från överstatlig kontroll och maktövervakning, som alternativa politiska
åsikter formulerades och opinionsbildning skapades, vilket i slutänden syftade
till att öka den egna gruppens inflytande. Den privata borgerliga sfären kom
11
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därmed att bli en samlingsplats där den framväxande medelklassen artikulerade sina politiska maktambitioner.16
Huruvida man i likhet med Jansson och Båtefalk kan tala om att sällskapen
fyllde ett tomrum mellan två samhällsformationer, eller att de utifrån Habermas
tolkningsram kom att bli ett organisatoriskt uttryck för den borgerliga offentlighetens framväxt, kan givetvis diskuteras. Johan Sjöberg konstaterar i sin
undersökning av hur studenter i Uppsala artikulerade sina politiska åsikter
mellan åren 1780 och 1850, att trots engagemang i olika samfund såväl inom
som utanför universitetets hägn, tog dessa inte på sig några direkta uppgifter
som staten avhände sig. Följaktligen finner inte heller Sjöberg några direkta
belägg för att dessa studentföreningar fyllde något tomrum mellan två olika
samhällssystem. Däremot anser han att det för Sveriges del är korrekt att
tala om tiden från 1700-talets slut fram till ungefär mitten av 1800-talet som
den borgerliga offentlighetens storhetstid, och att det därmed i Habermas
efterföljd är relevant att undersöka hur olika samfundstyper såsom sällskap,
ordnar och associationer utgjorde ”organisatoriska uttryck för den borgerliga
offentlighetens framväxt”.17
Oavsett vilken roll eller betydelse man väljer att tillskriva såväl den
framväxande borgerliga offentligheten som de sällskap och föreningar man
allt som oftast grundade, är det viktigt att DBW:s sociala sammansättning
undersöks närmare. För att kunna förklara och förstå motiven och drivkrafterna
bakom DBW:s filantropiska arbete under 1800-talet, men också för att kunna
belysa hur välgörenheten utformades, organiserades och förändrades över
tid, är det relevant att kartlägga och analysera sällskapets medlemsbas. Det
är troligt att medlemmarnas sociala och yrkesmässiga bakgrund påverkade
utformningen av och inriktningen på sällskapets verksamhet, oavsett om de
tillhörde en framväxande borgerlig offentlighet eller någon annan framstående
samhällsgrupp.
I likhet med majoriteten av forskare som studerat olika sällskap och
associationer hävdar även Anders Simonsen att den borgerliga offentlighetens
ökade inflytande bland annat tog sig uttryck i att ett stort antal samfundstyper,
som ordnar och sällskap, etablerades från 1700-talet och framåt.18 I sin
undersökning av relationen mellan borgerligheten och sällskapen i Göteborg
mellan åren 1755 och 1820, konstaterar han att sällskapen antog funktionen
av plattformar för borgerlighetens representanter att formera sig utifrån,
vilket i praktiken innebar att det var i dessa miljöer som handels- och
tjänstemän, ämbetsmän och officerare formade sina politiska uppfattningar
och värderingar. På så sätt kom sällskapen också att utgöra en samlingsplats
där borgerlighetens representanter tillskansade sig socialt och politiskt
16
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kapital.19 Simonsen poängterar emellertid, i likhet med Sjöberg, att det inte
var några revolutionära och samhällsomstörtande politiska ambitioner som
borgerligheten artikulerade i de framväxande sällskapen. I stället handlade
det mer om att finna en gemensam borgerlig värdegrund att stå på, baserad
på frågor som rörde ”den egalitära grundprincipen och den offentliga
diskussionen, framstegstanken, möjligheten att förändra och förbättra”.20
Oavsett vetenskapliga utgångspunkter och geografiskt skilda undersökningsobjekt kan man konstatera att det åtminstone finns en viktig beröringspunkt
mellan olika forskare som studerat associations- och sällskapsväsendets
politiska betydelse från slutet av 1700-talet fram till 1800-talets sista decennier.
De har med utgångspunkt från Habermas diskussion om hur det jämte en
äldre offentlig makt växte fram en ny och till viss del konkurrerande borgerlig
offentlighet, velat studera hur grupper och individer på ett privat plan samlade
sig i olika sällskap, ordnar och klubbar, för att där genom diskussion kunna
fastställa en offentlig politisk mening.21
Genom att sällskapen ofta antog karaktären av politiska diskussionsklubbar
är det inte heller särskilt förvånande att individerna inom ramen för
frivilligföreningarna även formulerade politiska program, eller utvecklade
olika politiska strategier. Som tidigare nämnts så har exempelvis Östholm
och Sjöberg visat hur individer och grupper använde sig av läsesällskap och
studentföreningar för att på olika sätt utmejsla politiska strategier i försöken
att påverka det rådande samhället.22
Mot bakgrund av att man i tidigare forskning har uppmärksammat
sällskapsväsendets betydelse som samlingsplats för nya framväxande grupper
med ambitioner och krav på ökat politiskt inflytande, förefaller det relevant
att inleda den empiriska undersökningen med en analys av vilka som utgjorde
DBW:s medlemsbas, för att i nästa steg kunna analysera sällskapets funktion
i lokalsamhället.23

Politiska, ekonomiska och sociala förändringar
Frivilligföreningarna utgjorde emellertid inte endast viktiga miljöer där
det framväxande borgerskapet formulerade olika politiska program eller
utmejslade strategier för att utvidga sitt inflytande under 1800-talet.
Sällskapsväsendet fyllde också viktiga sociala funktioner genom att utgöra
verktyg för bättre bemedlade i arbetet med att få bukt med den utbredda
fattigdomen som existerade i det svenska samhället under denna tid. Under
19
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1800-talet industrialiserades Sverige vilket medförde en genomgripande
samhällsomvandling.24 Ett sätt att beskriva och förklara de förändringar som
skedde har gjorts genom att betona det industriella samhällets framväxt,
där motsatsparet agrart/industriellt använts för att beskriva hur människor
överfördes från den agrara sektorn till den industriella och hur industrisektorn
blev allt viktigare för den övergripande samhällsekonomin.25 I övergången
från ett agrart till ett industriellt samhälle har också termer som traditionellt/
modernt använts för att beskriva denna process. Utifrån ett sådant synsätt
betonas ofta de sociala förändringar som skedde i kölvattnet av den
övergripande samhällsomvandlingen. Detta var en period då inte bara det
agrara odlingslandskapets utseende omskapades genom bysammanslagningar
och skiftesreformer, utan också en tid av proletarisering för landsbygdens
befolkning.26
Den starka tillväxten av jordbrukets underklasser förklaras av en kraftig
befolkningsökning, vilken också bidrog till en ökad urbanisering. Från
1820-talet växte också betydelsen för borgerliga mellangrupper såsom handelsoch fabriksidkare, storhantverkare, läkare och skeppare bland många andra.
Dessa utgjorde grunden för den framväxande medelklass som ställde krav på
ökat politiskt inflytande.27
Vid sidan av den befolkningsmässiga och ekonomiska omvandlingen
förändrades också samhällets sociala och politiska ordning. Det gamla ståndssamhället utmanades från slutet av 1700-talet av nya resursstarka grupper som
tidigare saknat inflytande över den politiska processen, vilket slutligen resulterade i att ståndssamhället fick ge vika för ett mer individbaserat samhälle.28
En konsekvens av denna övergripande utveckling från ett ståndssamhälle
mot ett mer individbaserat samhälle blev att statens åtaganden och ansvar
minskade, samtidigt som olika frivilligföreningar bildades med det uttalade
syftet att möta och lösa de problem som uppstod i kölvattnet av förändringarna.
Frivilligföreningarna, som i huvudsak bestod av individer tillhörande den
framväxande medelklassen, kom således att påta sig viktiga uppgifter som
staten tidigare skött eller ansvarat för.29
Dessa omfattande samhällsförändringar, som på ett grundläggande plan
är bekanta för de flesta, utgör den historiska verklighet som frivilligföreningarna och deras filantropiska verksamhet var associerade med. Vissa av
dessa skeenden är mer viktiga än andra att betona för att öka förståelsen
för sällskaps- och associationsväsendets framväxt och fortsatta utveckling
24
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under denna tidsperiod. Mot bakgrund av denna avhandlings frågeställningar är det särskilt viktigt att uppmärksamma hur man från samhällets sida
uppfattade och hanterade de sociala problem som uppstod i kölvattnet av
samhällsförändringarna.

Den sociala frågan – en bakgrund
I takt med samhällets omvandlingsprocess initierades en omfattande debatt
inom landets ledande skikt rörande hur man skulle hantera de sociala problem
som följde i omvandlingens spår. Särskilt oroliga var man för att en social,
politisk och ekonomisk omvälvning, det vill säga en revolution, var nära förestående. Den industriella utvecklingen i Europa fortskred allt snabbare med
betydande politiska och ideologiska förskjutningar som följd. Revolutioner
och frihetskrig svepte över såväl den europeiska kontinenten som kolonierna i
Syd- och Nordamerika.30 När krigen var över år 1815 var förlusterna räknat i
människoliv enorma, Europas industrier och världshandeln var desorganiserad
och den ekonomiska tillväxten allvarligt försvagad. Särskilt allvarligt var läget
i länderna på den europeiska kontinenten, där de stora slagen under napoleonkrigen rasat, och som därtill varit blockerade av engelska sjöstridskrafter.31
även Sverige, som i många politiska och kulturella avseenden stod under
utländskt inflytande, inte minst från Frankrike, påverkades av de revolutionära
idéerna. Här liksom i andra länder i Europa, talades det allt oftare om en
genomgripande samhällelig kris, vilken skapade en skräck för att de lägre
klasserna skulle göra revolt och slå sönder samhället för att sedan gripa
makten. I den debatt som försiggick vid denna tid framhölls just faran för
rikets säkerhet med en sådan händelseutveckling.32
Till detta kan också läggas en minst lika omfattande debatt som pågick
både på regerings- och riksdagsplan, liksom i lokalsamhället, rörande den
befolkningstillväxt och proletarisering som skedde i städer och på landsbygd.
Under en tid när jordbruket genomgick en kraftig strukturomvandling, med
en ökad kommersialisering som följd, kom stora delar av landsbygdens
befolkning att proletariseras, vilket i sin tur spädde på den redan utbredda
fattigdomen bland landets egendomslösa. I den historiska forskningen har detta
kallats debatten om ”den sociala frågan”, vilken fördes med stor intensitet inte
bara på regerings- och riksdagsplan och i lokalsamhället, utan även i press och
litteratur.33 Som ett talande exempel på hur problemen upplevdes från ledande
30
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håll kan landshövdingarnas klagan om brist på arbetsmoral hos tjänstefolk
runt om i landet lyftas fram.
Förklaringen till tjänstehjonens bristande moral låg enligt landshövdingarna
i att livsmedelspriserna föll samtidigt som lönerna var konstanta, vilket sammantaget ledde till att levnadskostnaderna sjönk. Detta innebar i sin tur att
tjänstehjonen kunde försörja sig endast genom några dagars arbete i veckan,
för att resten av tiden vara lediga. Som en konsekvens av de förändrade
levnadsvillkoren kom tjänstehjonen att undandra sig husbondens herravälde
för att istället ägna tiden åt allmänt lättsinne, vilket enligt landshövdingarna
var farligt för folkmoralen. Allt detta sammantaget hotade den allmänna
säkerheten eftersom sysslolösheten och lättjan i sin tur ledde till fylleri, otukt
och annat brottsligt beteende.34

Hotet från underklasserna
Efter att man från ledande håll ansåg sig ha identifierat problemens orsaker
och konsekvenser vidtogs en mängd olika åtgärder för att återställa ordningen.
Detta hjälpte nu inte mycket utan tvärtom kom läget att förvärras än mer.
Husbönder och husmödrar runt om i landet vittnade om en allmän uppstudsighet,
olydnad och fräckhet från tjänstefolkens sida. Prästerståndet underblåste läget
genom att hävda att löneanspråken under några år på 1820-talet var för höga
och att det var svårt att anställa några arbetare överhuvudtaget. Resultatet av
detta blev, enligt prästerståndet, att landet översvämmades av ”löst folk och
avskum” som inte gjorde annat än hängav sig åt utsvävningar, laster och brott,
i stället för att ägna tiden åt hederligt arbete.
Prästerskapet konstaterade också, i likhet med landshövdingarna, att de
allra flesta av dessa lösdrivande människor också hängav sig åt allmänt fylleri, varför det krävdes kraftfulla åtgärder. Som prästerna såg på det hela så
fanns det egentligen endast ett botemedel: att varje län startade arbetshus som
lärde ut nykter- och arbetsamhet. En av konsekvenserna av de omfattande
fattigdomsproblemen var således att det bland landshövdingar och präster
växte fram en rädsla för den alltmer ohanterliga tjänande klassen. Tongångarna
var inte sämre, eller bättre, hos adelsståndet. Enligt dem krävdes det helt
enkelt att ”den råa massan”, vilken enligt adeln inte saknade likheter med
djur, infogades under en husbondes faderliga förmyndarskap, samtidigt som
den bildade klassen genom sin uppfostran och allmänna hederskänsla, fick stå
som garant för den samhälleliga ordningen.35
Oavsett om beskrivningen av samhällets tillstånd gjordes av liberalt
frisinnade eller stabilt konservativa var bilden tämligen entydig. Den utbredda fattigdomen knöts till den egendomslösa, arbetande befolkningen
och problemen diskuterades i termer av hot från underklasserna. Som en
34
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konsekvens av detta kom arbetarna att objektifieras antingen som en hotande
pöbel och ett pack, eller i bästa fall som ”ofördärvade naturbarn”.36 Emellertid
var det inte själva fattigdomstillståndet i sig som var problemet, utan det var
de lägre klassernas moraliska beteende som kraftigt ifrågasattes, där just brist
på samhälleligt ansvar låg till grund för deras omoraliska agerande. Debatten
kom därför i huvudsak att föras med moraliska argument då det skulle förklaras
exakt hur farlig underklassen verkligen var.37
Samhällets ledande skikt var rörande överens om att bristen på utbildning,
moral och uppfostran bland mindre bemedlade medborgare, i kombination
med ett utbrett supande och allmänt lösdriveri, var roten till allt elände.38
Likaså var man rörande överens om att det krävdes kraftfulla åtgärder för att
få bukt med problemen. Frågan var då bara hur man skulle gå tillväga?

Lokala lösningar på nationella problem
Metoderna för att lösa de sociala problemen kunde se något olika ut från stad till
stad, men den viktigaste åtgärden som vidtogs i kampen mot pauperismen var
att försöka begränsa inflyttningen av fattiga människor från landsbygden för
att på så sätt minska tillströmningen av antalet tiggare. I Göteborg och Malmö,
för att ta två exempel, beslutade myndigheterna att inflyttningsförbudet skulle
gälla de grupper som kunde tänkas tynga fattigvården mest, det vill säga sjuka
och inte arbetsföra.39
I ett försök att ta krafttag mot fattigdomsproblemen beslutades på 1809 års
riksdag att en kommitté skulle tillsättas med uppgift att utarbeta ett förslag till
fattigvårdslagstiftning. Fattigvårdskommitténs arbete skulle komma att fortgå
under många år, utan att den egentligen lyckades presentera några konkreta
förslag. När kommitténs betänkande slutligen lades fram 1821, fastslogs
endast att de som inte var i behov av hjälp var skyldiga att bidra till understödet
av de fattiga. I praktiken innebar detta att en fattigvårdsavgift pålades alla som
bodde i kommunerna.40
Betänkandet kom emellertid att innehålla en viktig detalj som rörde
fattigvårdens omfattning. Kommittén utvidgade nämligen själva begreppet
fattigvård. Från att tidigare endast ha innefattat nödtorftig försörjning åt
behövande ansåg kommittén att fattigvård även borde inbegripa undervisning
och uppfostran av fattiga barn, samt att ordna arbete åt arbetslösa. Kommittén
föreslog också att de enskilda socknarna själva skulle ansvara för organiseringen
av fattigvården. Förslaget kom emellertid att röstas ner på 1823 års riksdag
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med motiveringen att fattigvården i landet var så olika organiserad att en
allmän stadga skulle ställa till med mer problem än göra nytta.41
Trots att den av riksdagen utsedda kommitténs betänkande inte resulterade
i någon konkret fattigvårdsförordning kom man runt om i de svenska städerna
att tillsätta egna kommittéer, bestående av representanter från handels- och
hantverkarklassen, stadens äldste och andra betydande samhällsinstitutioner,
vilka i praktiken kom att följa de föreslagna riktlinjerna.
I Stockholm, Göteborg och Malmö uppfördes på de lokala kommittéernas
förslag såväl fattighus som arbetsinrättningar. Samtidigt inrättades fattigvårdsdirektioner med uppgift att ansvara för inrättningarnas skötsel. Dessa lokala
initiativ stod i kontrast till bristen på nationella lagbestämmelser rörande fattigvården under 1800-talets inledande decennier.42

Folkskolans införande, en lösning på ett nationellt problem
Då man från ledande håll ansåg att bristen på utbildning var en del av de sociala
problemen kom skolfrågor att vara intimt förknippade med fattigvårdsfrågorna.
Som ett resultat av detta grundades skolor i anslutning till fattigvårds- och
försörjningsanstalterna. De fattigvårdsförordningar som utformades under
1800-talets första del betonade bland annat behovet av en adekvat folkskola
för att stävja fattigdomen och det utbredda tiggeriet.43
År 1837 tillsattes en kommitté på uppdrag av Kungl. Maj:t, som fick till
uppgift att utarbeta en allmän stadga för fattigvården i riket. Kommittén
avlämnade två år senare ett betänkande, som efter att ha framhållit bristen
på folkbildning och moral som främsta orsak till de lägre klassernas misär,
utmynnade i förslag till ny fattigvårdstadga och kommunallag. I den senare
ingick bland annat även frågan om hur folkundervisningen skulle organiseras
och administreras. För att råda bot på problemen föreslogs en allmän uppfostran bestående av såväl kunskapsförmedling som disciplin. Som ett led i den
disciplinära uppfostringen betonades vikten av att de mindre bemedlade sattes
i arbete.44
För att komma till rätta med samhällets fattigdom ansåg kommittén att
åtgärderna skulle sättas in redan från det att barnen var små, och att insatserna
framförallt skulle riktas mot att försöka uppfostra och utbilda dem. Efter
debatter på såväl riksdags- som kommunal nivå, föreslog så till slut riksdagen
att en lag om folkundervisning i hela landet skulle antas, vilket också skedde
1842.45
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1842 års folkskolereform utgjorde startskottet för en omfattande utbyggnad
av folkskolan. Det dröjde dock ganska lång tid innan antalet barn i skolorna
ökade. Fem år efter det att folkskolestadgan antogs saknade till exempel hälften
av alla barn i Stockholm skolundervisning. Det var först från 1860-talet som
antalet barn i skolorna ökade.46

Den offentliga fattigvårdens utvidgning
Folkskolor som inrättades från 1840-talet och framåt skall till stor del ses som en
del av den offentliga fattigvården, vilket innebar att undervisningen i huvudsak
kom att riktas mot mindre bemedlade barn. Inrättningarna utgjorde därmed till
att börja med en fortsättning på de tidigare existerande fattigskolorna runt om
i de svenska städerna. Som en viktig del i folkskoleundervisningen ingick att
ge eleverna en medborgerlig bildning, med vilket menades att barnen skulle
uppfostras till nyttiga medborgare som uppfyllde sina samhälleliga plikter.47
Även den efterföljande fattigvårdsförordningen 1847 betonade vikten av
utbildning och uppfostran för att komma tillrätta med de sociala problemen.
Den nya förordningen föreslog även en organisatorisk förändring av fattigvården. Nydaningen låg i att kostnaderna fördelades på alla invånare, vilka
genom skatter och avgifter skulle finansiera vården via offentliga kanaler. I
anslutning till denna förändring sekulariserades fattigvården och blev därigenom framförallt en borgerlig angelägenhet, samtidigt som kommunerna i
högre utsträckning fick det huvudsakliga ansvaret för vården.48
Förutom kommunernas utökade ansvar för de fattigas uppehälle och fostran,
innebar 1847 års fattigvårdsförordning att socknarna inte längre kunde stoppa
medborgare från inflyttning, och att de inflyttade skulle behandlas på samma
sätt som de från den egna socknen. Dessa organisatoriska förändringar bidrog
till att fattigvården utformades på ett mer effektivt och ändamålsenligt sätt.49

Den sekulariserade filantropin
Den forskning som belyst frivilligföreningarnas sociala funktioner har ofta
tagit sin utgångspunkt i att dessa i avsaknad av en utbyggd offentlig fattigvård
påtog sig uppgiften att organisera fattigvården på lämpligt sätt.50 Sett ur ett
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sådant perspektiv utgjorde sällskapen en föregångare till dagens moderna
socialvård, och i försöken att öka förståelsen för varför dagens socialpolitik
är utformad på det sätt den är menar flera forskare att det är relevant att
undersöka frivilligföreningarnas filantropiska verksamhet grundligt.51 Att
olika frivilligföreningar påtog sig sociala uppgifter under 1800-talet var nu
inte något helt unikt och banbrytande. Redan under medeltiden existerade en
form av social hjälpverksamhet inom ramen för den kristna kyrkans arbete.
Denna verksamhet byggde på den från Nya testamentet härstammande
barmhärtighetstanken, som klargjorde att samhällets mer välsituerade skulle
ägna tid åt att hjälpa mindre bemedlade.
I kölvattnet av upplysningen framträdde från 1700-talet och vidare in
över 1800-talet en världslig filantropi, som frikopplad från den religiöst
präglade välgörenheten etablerade olika sociala inrättningar som sjukhus och
utbildningsanstalter för fattiga barn. Den nya framväxande filantropin var
inte helt fri från religiösa inslag, men rent organisatoriskt stod den åtminstone
fri från kyrklig inblandning. Som ett led i den nya tidens ordning antog
filantropin också en mera praktisk karaktär från 1800-talet och framåt. De
tidigare religiöst färgade förklaringarna på olika samhällsproblem ersattes
med förklaringar som utgick från rationella och vetenskapliga skäl, vilket
också påverkade synen på all form av vård och utbildning.52
En viktig påföljd av filantropins sekularisering och fattigvårdens
omorganisering blev att strategierna för att avhjälpa fattigdom modifierades.
Vad som skedde var att man från samhällets sida påbörjade arbetet med att
sammanlänka en social infrastruktur, vilken bestod av skolor, sparbanker,
arbets- och fattigvårdsinrättningar bland mycket annat, till ett komplex av
komponenter i syfte att fostra och bilda de mindre bemedlade medborgarna.53
Redan från 1800-talets första decennier, men kanske framförallt
under 1830- och 1840-talen, kom detta arbete att utföras inom ramen för
frivilligföreningars och associationers verksamhet. En mängd olika föreningar
grundades således med målsättningen att förbättra sjuk- och fattigvården samt
undervisningsväsendet, liksom i syfte att främja nykter- och sparsamhet bland
de fattiga och den arbetande klassen.54

Filantropi i sällskapens hägn
Forskningsfältet rörande sällskapsväsendets filantropiska verksamheter har
som främsta fokus haft att beskriva och analysera enskilda organisationers
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sociala betydelse i samhället, och deras ideologiska grundförutsättningar.55
Som ett led i att undersöka de ideologiska förutsättningarna har målet också
varit att synliggöra de bakomliggande motiven och incitamenten för filantropin.
Förklaringarna till varför frivilligföreningarna ägnade tid åt välgörenhet har
varierat kraftigt. I den ena änden av skalan betonas de disciplinerande och
kontrollerande faktorerna, medan barmhärtighetstanken utgjort dess motpol
och således utgångspunkten i den andra änden av skalan.56
Trots att förklaringsanspråken varierat kan man konstatera att majoriteten
av forskare anser att drivkrafterna bakom de bättre bemedlades välgörenhet
i grunden byggde på en strävan efter att försöka kontrollera och disciplinera
de fattigare medborgarna. Mikael Sjögren och Birgitta Jordansson, liksom
många andra, konstaterar att ett viktigt motiv bakom den frivilliga filantropin
var att man från borgerlighetens sida såg som sin uppgift att uppfostra de
mindre bemedlade till goda och nyttiga medborgare. Det var således genom
kontroll och disciplin som fattigdomen bäst motarbetades, med sällskapen
som verktyg.57
För de som betonar kontrollperspektivet är givetvis begrepp som makt
och kontroll centrala, och orsakerna till varför frivilligföreningar grundade
olika välgörenhetsinrättningar som skolor och sparbanker förklaras med att
man genom kontroll och disciplin skulle uppfostra de mindre bemedlade
samhällsklasserna.
Förutom kontroll- och disciplineringsperspektivet har också ett konsensusperspektiv använts för att beskriva filantropins utveckling under 1800-talet.
Det handlar emellertid inte om att lyfta fram hur utförarna och mottagarna
uppnår ett slags gemensamt synsätt kring filantropins utformning, utan mer om
att belysa hur den privata välgörenheten och olika myndigheter samarbetade i
syfte att få bukt med de omfattande sociala problemen.
Då både kontroll- och konsensusperspektiven uppmärksammar de aktörer
som utför filantropin har emellertid själva föremålen för hjälpverksamheten,
de mindre bemedlade, ofta hamnat i bakgrunden alternativt helt osynliggjorts
i många studier. Som ett svar på detta har därför ett tredje perspektiv anlagts,
vilket bygger på en mellanväg mellan konflikt- och konsensusperspektivet,
där även mottagarna inkluderas som en del i en övergripande analys av filantropins utformning och konsekvenser.58
I försöken att förena de två synsätten har själva förhandlingssituationen
mellan de som utför välgörenheten och de som utgör målet för filantropin
analyserats. Det handlar dock inte om att belysa en förhandlingssituation
mellan två jämbördiga parter, utan om att beskriva hur de inblandande
aktörerna trots sina olika förutsättningar uppnår ett slags samtycke om
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filantropins utformning och genomförande. Till skillnad från konflikt- och
konsensusperspektiven sätts således även understödstagarna i centrum genom
att den praktiska verksamheten undersöks.59
Oavsett vilket perspektiv forskarna anlagt kan det konstateras att det inte är helt
lätt att synliggöra vilka de huvudsakliga motiven bakom filantropin egentligen
var.60 Som Birgitta Plymoth mycket riktigt påpekar kan bevekelsegrunderna
för en välgörande handling utan tvekan vara barmhärtighet, men effekten av
den kan ändå framstå som disciplinerande. För att undgå problematiken med
att försöka klargöra vilka de huvudsakliga motiven bakom filantropin var,
utgår i stället Plymoth från att den lokala fattigvårdspolitiken, oavsett om den
utfördes i offentlig regi eller av privata filantroper, sökte påverka normer inom
samhället. Motiven för denna påverkan kunde skifta, det kunde således göras
antingen med avsikt att kontrollera och disciplinera de mindre bemedlade,
eller i syfte att skapa goda förutsättningar till ett bättre liv. Plymoth anser dock
att de huvudsakliga orsakerna till de bättre bemedlades vilja att ägna tid åt
filantropi hängde samman med en önskan att fostra de fattigare medborgarna,
vilket således innebär att hon ansluter sig till den tradition som framhåller de
disciplinerande motiven bakom välgörenheten.61

Filantropins bakomliggande motiv och drivkrafter
Trots att Visbys styrelse genom att vidta en mängd olika åtgärder lyckades
stävja de sociala problemen något under andra delen av 1800-talet jämfört
med seklets början var fattigdomen fortfarande utbredd. I denna undersökning
diskuteras hur detta påverkade DBW:s tillkomst och verksamhet.
Enligt tidigare forskning fanns det i huvudsak två vägar att gå för föreningar
som ägnade tid åt välgörenhet när den offentliga fattigvården reformerades
och utvidgades. Antingen så avvecklade man filantropin helt och hållet, eller
så riktades insatserna mot uppgifter som inte insorterades under den offentliga
fattigvårdens ansvarsområde.62
De forskare som anser att fattigvårdens och utbildningsväsendets reformering och utvidgning medförde att frivilligföreningarna tvingades avveckla
filantropin, har utgått från antagandet att det fanns ett begränsat utrymme
för såväl staten och kommunerna som de enskilda associationerna att verka
på. När de kommunala eller statliga fattigvårdsinsatserna minskade, ökade

59

Weiner (1995), s. 24–25, Münger (2000), s. 12–13. Se även Blom (1988a) och (1988b), för
vidare diskussion kring förhandlingsprocessen mellan utövarna och mottagarna av välgörenhet.
60
Martin (1994), s. 123 ff, Förhammar (2000), s. 29.
61
Plymoth (2002), s. 30–31. Se även Thörn (1997), s. 29, för liknande diskussion.
62
Thunander (1946), s. 386 f, Qvarsell (1993), s. 228, Lundström (1995), s. 87, Weiner (1995),
Olsson (1999), kap 2 samt s. 287, Münger (2000), kap. 2, Westberg (2008), s. 31–33, 81, 88–89.

28

Figur 1.1. Sambandet mellan frivilligorganisationers filantropiska engagemang och offentligt organiserade fattigvårdsinsatser.
Grad av socialt
engagemang inom DBW

A

Grad av institutionaliserad
fattig- och socialvård

utrymmet för enskilda sällskap att etablera sig, och när staten och kommunerna ökade sina satsningar drog sig den privata filantropin tillbaka.63
Med denna tolkning har till exempel folkskolornas införande på 1840-talet
setts som en avgörande orsak till varför intresset för privatskolor minskade,
liksom att en alltmer välutbyggd sjukvård bidrog till att efterfrågan på privata
vårdalternativ minskade.64 Mot denna bakgrund är det plausibelt att anta att
offentligt organiserade sociala hjälpinsatser korrelerar negativt med privat
organiserade insatser. Detta antagande illustreras i Figur 1.1 där grafen A
illustrerar hur frivilligföreningarnas sociala engagemang avtog i takt med att
den offentliga fattigvården efterhand övertog uppgifter som sällskapsväsendet
tidigare ansvarat för. Omskrivet innebär detta att ju större utbud av och tillgång
till offentliga hjälpinsatser desto mindre benägenhet bland frivilligföreningarna
att engagera sig i de fattigas livssituation.65
Emellertid finns det forskare som anser att frågan är mer komplicerad
än så. Johannes Westberg menar att det fanns välgörenhetsorganisationer
som omprioriterade sina insatser i takt med att den offentliga fattigvården
expanderade. Exempelvis Stockholms småbarnsskolesällskap och Gävles
småbarnsskolor tillhörde de som lade ner sina verksamheter i samband med
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folkskolans introduktion.66 Men i stället för att avveckla sällskapen riktades
resurserna mot uppgifter som den allmänna fattigvården inte utförde. Som
till exempel att organisera barnkrubbor och barnträdgårdar.67 Vad Westbergs
undersökning således visar är att drivkrafterna bakom filantropin påverkades
av en mängd olika faktorer, där viljan att disciplinera och kontrollera de mindre
bemedlade endast utgjorde ett av flera motiv. Mot denna bakgrund förefaller
det rimligt att anlägga ett mer förutsättningslöst och brett förhållningssätt i
försöken att fånga filantropins mångfacetterade karaktär. Att drivkrafterna och
motiven bakom välgörenheten påverkades av flera olika faktorer kan bland
annat illustreras med exempel från sparbanksforskningen.68
Genom att identifiera och uppmärksamma var bristerna i samhällets
fattigvårdsarbete var som störst kunde filantropiska föreningar fylla det
tomrum som uppstod i kölvattnet av den offentliga fattigvårdens utvidgning,
vilket i sin tur ledde till att man befäste sin samhällsnyttiga funktion.69
Hur hanterades då denna situation inom DBW? Var det så att medlemmarnas
intresse för filantropi minskade i takt med att fattig-, hälso- och sjukvården
institutionaliserades och alltmer övergick i kommunal regi, eller anpassades
och förändrades verksamheten för att sällskapet även efter denna utveckling
skulle förbli en relevant samhällsaktör?
Den offentliga fattigvårdens ökade möjligheter att hjälpa nödlidande
kan ha spelat en avgörande roll både för graden av engagemang inom DBW
och för hur filantropin utformades och efterhand förändrades. Som exempel
kan framhållas att det inte är helt omöjligt att en lärare eller präst var mer
pådrivande i utformningen av verksamheten i början av 1800-talet när det
offentliga fattigvårds- och utbildningsväsendet var relativt outvecklat, medan
kanske individer med annan bakgrund och andra prioriteringar flyttade fram
sina positioner under andra halvan av seklet när socialvården och skolväsendet
reformerats och övertagit uppgifter som DBW tidigare utfört.

Allmänintresse, egenintresse och det gemensamma bästa
Från 1820 och vidare under hela 1800-talet etablerades en mängd sparbanker
i syfte att uppmuntra mindre bemedlade att spara. Tanken var att arbete och
sparande skulle resultera i växande konton som i sin tur öppnade dörrar till
ett bättre liv. Således fyllde sparbankerna viktiga moraliska, sociala och
ekonomiska funktioner.70 Onekligen fyllde bankerna viktiga allmännyttiga
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funktioner, vilket innebar att det fanns ett stort mått av allmänintresse bakom
sparbankernas etablering.71 Man har emellertid i forskningen pekat på att
sparbankernas filantropiska inslag överdrivits, och att det i stället var i syfte
att tillgodose det lokala näringslivet och personer som satt i sparbankernas
styrelser med krediter som utgjorde det huvudsakliga motivet bakom deras
tillkomst.72 Utifrån detta konkurrerande perspektiv är det rimligt att hävda
att bättre bemedlades (ekonomiska) egenintresse utgjorde den främsta anledningen till sparbankernas grundande.
Hypotetiskt kan dock egenintresse och filantropi sammanfalla, med vilket
menas att sparbanker kan ha etablerats i syfte att tillgodose näringsliv och
bättre bemedlade med krediter, samtidigt som de fyllde filantropiska funktioner
genom att vända sig till mindre bemedlade i syfte att få dem att börja spara.
Mancur Olson menar att det kan ligga i en grupps intresse att agera filantropiskt
eller moraliskt om det leder till gruppens interna självtillfredsställelse, eller
för att vinna respekt bland allmänheten.73 Emellertid anser Olson i likhet med
Peltzman att olika grupper i huvudsak formeras i syfte att gynna sig själva och
således med avsikten att bevaka sina intressen. Som motiv för detta agerande
framhålls att man genom att formera sig i grupper ökar till exempel röststyrkan
eller skaffar sig fördelar gentemot andra intressegemenskaper. Därför finns det
anledning att i avhandlingen fråga sig om drivkrafterna bakom till exempel
sparbanker helt enkelt var att försöka skaffa sig ekonomiska fördelar, snarare
än att vilja uppmuntra den mindre bemedlade allmänheten till sparsamhet.
Olson medger att teorins analysvärde är starkast när det kommer till att påvisa
drivkrafterna bakom ekonomiskt agerande, snarare än identifiera faktorer
bakom religion eller filantropi. Likväl pekar Olson på en viktig faktor som
måste tas i beaktande i en undersökning som berör drivkrafterna bakom
frivilligföreningarnas välgörenhet, nämligen att egenintresse och filantropi
inte nödvändigtvis behöver utgöra varandras motsatspar. Tvärtom kan båda
komponenterna utgöra viktiga förutsättningar som tillsammans lägger grunden
för hur filantropin utformas, implementeras och förändras över tid.
Med utgångspunkt i ett sådant ställningstagande kan man således applicera
ett alternativt synsätt som framhåller båda dessa faktorer som avgörande
för hur välgörenheten utformades och genomfördes. Leif Lewin har i sin
undersökning av egenintresse och allmänintresse i västerländsk politik
utformat en modell för hur de två komponenterna överlappar och till och med
sammanfaller med varandra (Figur 1.2). Enligt Lewin utesluter alltså inte
egenintresse och allmänintresse varandra, även om de samtidigt är motsatta.
Istället kan de mötas som en kompromiss, inte olikt ett kontraktsförhållande.
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Figur 1.2. Relationen mellan egenintresse och allmänintresse.

Allmänintresse

Egenintresse

Det gemensamma bästa

Källa: Lewin (1988), s. 135.

Inom den rational choice-orienterade forskningen har flera subvarianter
utvecklats, till exempel public choice och social choice. Utmärkande för
public choice är antagandet att människan främst styrs av ett egenintresse
och agerar egoistiskt, rationellt och nyttomaximerande. Det sista begreppet
handlar om att belysa hur de individuella preferenserna transformeras till
kollektiva beslut som avspeglar det som människor upplever att de vill ha.74
Detta synsätt bekräftar den sparbanksforskning som förklarat sparbankernas
etablering med att näringslivsföreträdare och andra bättre bemedlade ville få
tillgång till kapital på ett smidigt sätt. Ur ett sådant perspektiv är det korrekt
att påstå att grundarna agerade både rationellt och egoistiskt, det vill säga i
egenintresse.
Begreppet allmänintresse är problematiskt. Särskilt när det kommer
till att analysera politiskt agerande, anser Lewin. För att finna en adekvat
definition av begreppet måste det relateras till hur demokrati i praktiken
utövas av politiskt valda representanter. Sett ur ett politiskt perspektiv kan ett
egenintresse alltså vara analogt med vad parternas representanter förklarar vara
ett allmänintresse.75 I brytpunkten mellan de två begreppen uppstår slutligen
det som definieras som det gemensamma bästa. För Lewins del innebär detta
att när individer eller grupper som representerar antingen egenintresse eller
allmänintresse i politiken inser att samarbete leder till störst nyttovärde för
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Mueller (1979), s. 1, Lewin (1988), s. 13–14. Inom rationalistisk teoribildning har en särskild
specialitet, spelteori, utvecklats i syfte att tillhandahålla hjälpmedel för att analysera olika
tänkbara handlingslinjer och utfall i en förhandlingsproces. Se Lewin (2002), kapitel 1, för
vidare diskussion kring rationalistisk teoribildning.
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Lewin (1988), s. 29. Se även Schubert (1962), s. 162–176.
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båda grupperna, uppstår en tredje kompromisstrategi som parterna kan enas
kring.76
I exemplet med sparbanker skulle ett motsvarande scenario kunna betyda att
det från allmänhetens sida fanns en efterfrågan på sparinrättningar för mindre
bemedlade, samtidigt som det från näringsidkarnas sida fanns en önskan att
kunna få tillgång till krediter på ett enkelt sätt. Utifrån Lewins analysmodell
skulle man därmed kunna göra antagandet att de två parterna gemensamt kom
fram till att ett samarbete kring grundandet av sparbanksinrättningar gynnade
båda parterna.

Egenintressenter och filantroper
Även om Lewins modell utformats i syfte att belysa olika politiska
intressegruppers agerande på en internationell nivå kan man applicera den
på mikronivå. Att analysera såväl drivkrafterna hos Sällskapet DBW:s
medlemmar som det sammanhang föreningen verkade i, det gotländska
lokalsamhället under 1800-talet, kan med fördel göras utifrån denna modell.
För att klargöra huruvida det existerade intressegrupper med olika preferenser
och mål med sällskapsengagemanget är det nämligen viktigt att analysera
förhandlingsprocessen kring de olika inrättningarnas tillkomst (se vidare
nedan under avsnittet Metodologiska överväganden). För som Lewin påpekar
är det genom en analys av processen kring olika beslut som intressegruppers
bakomliggande motiv klargörs.
För att undersöka drivkrafterna bakom DBW:s filantropi har begreppen
modifierats för att kunna appliceras på den kontext som gällde för sällskapet.
Detta innebär alltså att begreppen, bortsett från egenintresse, inte används
på exakt samma sätt som Lewin gör i sin studie. Om det fanns medlemmar
eller grupper inom DBW som i en förhandlingsprocess förespråkade att
sällskapet skulle engagera sig i verksamheter som inte med självklarhet
gynnade mindre bemedlade, utan även sällskapets medlemmar eller andra
mer välsituerade, så kommer dessa att insorteras i gruppen egenintressenter.
Sorteringen är en konstruktion som syftar till att lyfta fram spännvidden
mellan olika medlemmars ställningstaganden. På detta sätt underlättas
analysen av de interna förhandlingarna i sällskapet. Då DBW varken var en
politisk organisation eller en offentlig samhällsinstitution som till exempel
magistraten, vore det inkorrekt att benämna de medlemmar eller grupper
som förespråkade att sällskapet skulle etablera olika välgörenhetsinrättningar
som allmänintressenter. (Att enskilda medlemmar eller grupperingar inom
föreningen gjorde anspråk på att representera allmänhetens alla olika intressen
är orimligt. Detta oavsett vilka verksamheter sällskapet valde att engagera sig
i.) I stället för allmänintressenter används begreppet filantroper för att definiera
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Lewin (1988), s. 135, Lewin (2002), 15–17. Inom statsvetenskaplig forskning har begreppet
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Figur 1.3. Relationen mellan olika intressegrupper inom DBW samt mellan
sällskapet och de olika grupperna.

Filantroper

Egenintresse

Sällskapet DBW

Källa: Baserad på Lewin (1988), s. 135.

de individer eller grupper som under förhandlingsprocessens gång aktivt
pläderade för att DBW skulle etablera olika samhällsnyttiga verksamheter.
Inte heller det tredje begreppet, det gemensamma bästa, kommer att användas
för att analysera huruvida ett eventuellt samarbete mellan olika individer eller
grupper inom sällskapet utmynnade i en verksamhet med det allmännas bästa
ör ögonen. I stället definieras brytpunkten mellan egenintresse och filantropi
av DBW självt.
För att förstå sällskapets agerande är det viktigt att granska medlemmarnas, och därmed olika intressegruppers, handlande i olika situationer samt
över tid. Det är nämligen i spänningsfältet mellan egenintressenternas och
filantropernas förhandlingar som föreningens filantropi utmejslas och transformeras till praktisk verksamhet (se figur 1.3). Det är också viktigt att betona
att förutsättningarna förändrades i takt med samhällsomvandlingen. Detta
innebär att de som var egenintressenter respektive filantroper vid ett tillfälle,
kanske inte var det vid ett annat.
Det faktum att DBW bildades är naturligtvis i sig ett uttryck för att medlemmarna hade gemensamma intressen, oavsett vilka preferenser de i övrigt
kan tänkas ha haft. Men i likhet med andra föreningar kan man anta att det
existerade individer och grupper med egna mer eller mindre specifika agendor
som mycket väl kan ha divergerat både i rum – mellan medlemmarna – och
över tid, i takt med den politiska och ekonomiska utvecklingen.
Sett ur detta perspektiv kan DBW således ha fungerat som ett forum, en
arena, som syftade till att jämka olika intressen inom gruppen, samtidigt som
föreningen också kan ha utgjort ett verktyg för medlemmarna i såväl deras
34

relation till andra externa grupper och offentliga institutioner som i deras
strävan att utföra olika samhällsuppgifter. En forskare som framhåller både
egenintresse och filantropi som viktiga faktorer är Sabine Gebert Persson,
som i sin avhandling visar att företag som etablerar sig på nya outvecklade
marknader ofta är tvungna att engagera sig socialt för att skapa legitimitet för
affärsverksamheten.77 På så sätt är företag både en ekonomisk och en social
aktör, liksom även marknader är resultat av och implicerar såväl ekonomiska
och affärsmässiga som sociala överenskommelser (kontrakt).78
Varken hos Mancur Olson eller hos Gebert Persson finns ett automatiskt
motsatsförhållande mellan egenintresse och filantropi, men medan egenintresset hos Olson är självuppfyllande – allt en individ gör kan härledas
till egenintresse – så blir det snarare en delförklaring hos Gebert Persson.
Gebert Persson anser att egenintresset till viss del är överordnat filantropi
men framförallt, vilket är viktigt att framhålla, anser hon att egenintresse
och filantropi kan sammanfalla och rentav vara beroende av varandra.
Mot bakgrund av detta antagande, samt med utgångspunkt i ovanstående
analysmodell som framhåller själva DBW som arena, bör det vara relevant att
mer förutsättningslöst analysera frågan kring vilka drivkrafter och motiv som
låg bakom frivilligföreningarnas välgörenhet.

Syftet och forskningsfrågorna
Som tidigare nämnts är det övergripande syftet med denna avhandling att
analysera motiven och drivkrafterna bakom frivilligföreningarnas filantropi
under 1800-talet. Detta görs med exempel från ett av de sällskap som
etablerades under denna tid, nämligen det gotländska sällskapet De Badande
Wännerna (DBW). Med utgångspunkt i frågeställningarna varför grundade
de frivilliga föreningarna olika välgörenhetsinrättningar samt hur utformades,
organiserades och förändrades filantropin under seklets gång, är målsättningen
att klargöra orsakerna bakom välgörenhetsengagemanget.
Den första frågan är central då den riktar fokus mot de grundläggande
incitamenten bakom frivilligföreningarnas välgörenhet. Emellertid är det
också viktigt att framhålla att steget mellan att vilja engagera sig i social
välgörenhet och hur engagemanget tog sig konkret uttryck kan skilja sig åt.
Därför är det också relevant att lägga tonvikt i analysen på hur det sociala
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Exemplet som Gebert Persson anförde gällde svenska försäkringsbolag som etablerade sig
i transitionsekonomier som forna planekonomin Polen där de formella etableringshindren
avvecklades under 1990-talet.
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men även bland andra mer socioekonomiskt inriktade forskare som Karl Polanyi. Se von Mises
(1949), Polanyi (2002). Marknaden som konstruktion är också föremålet för Lars Magnussons
analys i skriften Vad är marknaden? (2006), i vilken tankar och idéer efter flera tongivande
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arbetet implementerades och efterhand utvecklades. Sällskapen, liksom
samhället i övrigt, förändrades naturligtvis över tid, vilket resulterade i att idéer
och initiativ ersatte varandra. Detta innebär att även om sällskapen kunde vara
stabila sett till föreningslagar och regler så kunde den praktiska verksamhetens
innehåll förändras och anpassas till rådande samhällsförhållanden.

Avhandlingens studieobjekt – Sällskapet De Badande Wännerna
För gemene gotlänning är DBW:s filantropiska arbete välkänt.79 Sällskapet
engagerade sig i det gotländska lokalsamhällets fattigvårdsarbete redan på
1810-talet. I DBW:s regi etablerades under första delen av 1800-talet en
fri- och fattigskola för mindre bemedlade barn (1815). Parallellt med skolan
grundade och drev sällskapet även en sparbanksinrättning (1830). Från mitten och under andra hälften av 1800-talet etablerade och drev DBW såväl en
understödsanstalt för fattiga ungdomar (1848) som en trädgårdsanläggning
(1855). I anslutning till trädgården uppfördes även en paviljongsbyggnad
(1876).
Anledningen till att jag väljer att göra en djupstudie av ett enskilt sällskap i
lokalsamhället i stället för en bredare undersökning i form av flera föreningar
på olika geografiska platser, beror på att alla de insatser som samhällets övre
skikt ansåg nödvändiga att genomföra för att lindra fattigdomsproblemen
utfördes inom ramen för DBW:s verksamhet.
Många av de funktioner som på andra håll runt om i landet var uppsplittrade
på en rad olika organisationer, som magistrat, stadens äldste och olika
societeter, inrymdes inom DBW:s verksamhetsfält. I likhet med andra städer
var givetvis Visby stads styrelse på olika sätt engagerad i fattigvårdsarbetet,
men det förefaller onekligen något unikt att alla sociala insatser samordnades
av en enskild förening. Genom att djupstudera DBW kan man således få en
ökad förståelse för varför frivilligföreningarna vid vissa givna tidpunkter
etablerade olika inrättningar, liksom för filantropins betydelse över tid för
föreningarnas möjligheter att överleva och fylla viktiga samhällsfunktioner.
Att sällskapet uppvisade en diversifierad verksamhet utgör också en fördel
eftersom det öppnar för möjligheten att undersöka filantropin genom flera
konkreta exempel. Varje enskild inrättnings tillkomst och fortsatta utveckling
kan undersökas och analyseras var för sig men också i relation till varandra.

Tidsmässiga avgränsningar
Jag har i tidigare avsnitt redogjort för hur forskningen framhållit sällskapsväsendets viktiga funktion i övergången från ett äldre förindustriellt till ett
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diskussion rörande sällskapets ursprungliga målsättning.

36

modernt industrialiserat samhälle. Sällskapens betydelse minskade från slutet
av 1800-talet då samhällets skyddsnät och olika mass- och folkrörelser kom
att ersätta den frivilliga föreningsverksamheten. Många forskare anser att
1870-talet utgjorde något av en brytningstid för denna förändring.80
Denna avhandling omfattar således den tidsperiod som forskningen ansett
vara sällskapsväsendets blomstringstid. Studien tar sin början med DBW:s
grundande i juli 1814 och avslutas efter det att sällskapet uppförde en
paviljongsbyggnad i anslutning till den botaniska trädgården 1876. Genom att
avgränsa studien till åren 1814–1876 bör det således vara möjligt att analysera
vilken betydelse det frivilliga föreningsväsendet hade på lokal nivå under
denna omvälvande period.
Det finns ytterligare en viktig anledning till varför undersökningen
förläggs till denna tidsperiod. Av redogörelsen tidigare i detta kapitel framgick
att fattigvårds- och utbildningsväsendet genomgick stora förändringar vid
mitten av 1800-talet, vilket onekligen påverkade de frivilliga föreningarnas
välgörenhet.81 Det bör därför vara möjligt att synliggöra hur sällskapsväsendet
anpassade och utvecklade filantropin i takt med samhällets förändring.

Materialdiskussion
Vid analysen av DBW:s verksamhet har framförallt mötesprotokoll och
protokollsbilagor utnyttjats. För att belysa hur sällskapets filantropi utformades
och förändrades under seklets gång, men också för att analysera den interna
besluts- och förhandlingsprocess som berörde de enskilda inrättningarna är
detta material mycket viktigt. Därtill har också årsberättelser, stadgor och
räkenskaper utnyttjats för att ge en så fullgod bild av sällskapets verksamheter
som möjligt.82
Varken protokoll eller protokollsbilagor ger med nödvändighet en
korrekt bild av hur medlemmarna resonerade och agerade i samband med
att olika projekt diskuterades. Framförallt kan man förmoda att detaljer i
argumentationen inte alltid finns noterade. Men materialet innehåller utan
tvekan relevanta fakta som kan synliggöra motiven och orsakerna bakom
välgörenhetens utformning och inriktning.83
DBW:s officiella högtidstal utgör ett viktigt komplement till mötesprotokollen och protokollsbilagorna. Högtidstalen var givetvis inte heller
ämnade att alltid ge en korrekt och nyanserad bild av DBW utan syftade tvärtom
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ofta till att glorifiera och legitimera såväl sällskapet som dess välgörenhet.84
Anledningen till att även högtidstalen utnyttjas är att de handlingar och det
uppträdande som medlemmarna själva framhöll som samhällsnyttiga, och som
enligt dem utgjorde konkreta uttryck för hur ett filantropiskt sällskap borde
agera för att kallas välgörande, ofta synliggörs i dessa utsagor. Det handlar
således inte om att använda detta tendentiösa material i avsikt att frammana en
sanningsenlig bild av DBW och dess verksamheter, utan för att klargöra vilka
faktorer medlemmarna själva ansåg som relevanta i försöken att legitimera
och kommunicera verksamheten gentemot övriga samhället.
När det gäller undersökningen av sparbanksrörelsen har bankens inoch utlåningsböcker utgjort det primära källmaterialet, jämte sällskapets
mötesprotokoll och protokollsbilagor.85 Emellertid har även tidningsmaterial
utnyttjats som ett komplement till sällskapets och bankens egna styrelseprotokoll
och räkenskaper. Detta beror på att allmänheten i huvudsak informerades om
bankens löpande förehavanden genom DBW:s annonseringar i den lokala
tidningen.
Vid sidan om DBW:s interna dokument har även protokoll och räkenskapsmaterial tillhörande landshövding, magistrat och stadens äldste använts.
Då dessa institutioner på olika sätt var involverade i Visbys fattigvårdsarbete
under 1800-talet bidrar detta material till att ge en övergripande bild av hur
fattigvården var organiserad, och gör det även möjligt att sätta sällskapets
filantropi i relation till stadens övriga sociala hjälpverksamhet.86
Materialet har också utgjort ett viktigt underlag i arbetet med att synliggöra
förbindelserna mellan stadens styrelse och DBW. Att belysa denna relation
är viktigt för att förstå vilka möjligheter DBW hade att etablera och driva
olika filantropiska inrättningar. Utöver detta har protokoll och annat liknande
material rörande stadens styrelse använts för att få en klar bild av medlemmarnas
sociala och yrkesmässiga bakgrund. Då den tidigare forskningen visat att
de frivilligföreningar som etablerades och var verksamma under 1800-talet
till stor del utgjorde samlingsplatser för ett framväxande borgerskap med
ambitioner och krav på ökat socialt och politiskt inflytande är det intressant
att undersöka vilka individer och samhällsgrupper som utgjorde DBW:s
medlemsstock.

Metodologiska överväganden
Mot bakgrund av avhandlingens övergripande syfte är det naturligtvis viktigt
att lyfta fram utsagor som på olika sätt berör frågor om hur välgörenheten
skulle organiseras, struktureras, implementeras samt legitimeras. Således
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kommer uppgifter rörande allt från argumentationen bakom etableringen av
de specifika inrättningarna, till uppgifter om den praktiska verksamhetens
utformning att undersökas och analyseras. Som ett led i detta kommer även
frågor kring finansieringen av de olika inrättningarna att diskuteras. Särskilt
intressant att lyfta fram i detta sammanhang är sparbankens roll eftersom det
genom denna inrättning var möjligt för sällskapet att generera kapital för att
använda inom andra delar av DBW:s verksamhet.87
För att undersöka drivkrafterna och motiven bakom filantropin kommer de
interna förhandlingarna bakom beslutsprocesserna, från förslag till projektens
sjösättning, att studeras. Syftet med att analysera denna process är att klargöra huruvida det existerade ideologiska skillnader bland medlemmarna i
uppfattningen om vad som kunde betraktas som filantropi respektive egennyttig verksamhet.88
Till skillnad från andra undersökningar som fokuserat på förhandlingsprocessen i syfte att belysa filantropins övergripande utveckling är det emellertid
inte förhandlingen mellan utförarna och understödstagarna som i första hand
ska uppmärksammas.89 I stället är det förhandlingsproceduren inom gruppen
av utförare som ska analyseras, det vill säga det är den interna diskussionen
mellan medlemmarna i DBW som står i fokus.
Från tanke till handling
För att analysera drivkrafterna och motiven bakom DBW:s välgörenhet, men
också för att kunna synliggöra hur sällskapets arbete förändrades under seklet,
är det viktigt att studera hela utvecklingsprocessen från det att ett förslag om
att etablera en specifik inrättning väcktes, fram tills det att projektet slutligen
implementerades i lokalsamhället.
I figur 1.4 beskrivs tillvägagångssättet i försöken att synliggöra denna
process. I det första steget analyseras diskussionerna i samband med att ett
förslag eller fråga väcktes inom sällskapet. Fokus kommer bland annat att
riktas mot att belysa de grundläggande motiven bakom nya verksamheter.
Vad var orsakerna till att sällskapet valde att inleda diskussioner rörande
möjligheterna att etablera och driva olika samhällsinrättningar? Vilka argument för eller emot de enskilda inrättningarnas tillkomst framhölls?
Analysen av aktörerna
I steg två analyseras de interna förhandlingar som vidtog efter att ett
förslag presenterats. Detta görs i syfte att klargöra huruvida det existerade
några ideologiska skiljelinjer som påverkade de enskilda medlemmarnas
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Figur 1.4. Avhandlingens analysprocess.
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argumentation och agerande. För att kunna synliggöra eventuella olikheter i
uppfattningen om filantropins syfte och utformning kommer en systematisering
av dessa förhandlingar att göras.
Detta innebär att de enskilda medlemmar som framträdde i förhandlingsprocessen positionsbestäms utifrån en gruppindelning grundad på Lewins
redan presenterade analysmodell. Indelningen görs för att bestämma om
DBW:s medlemmar tillhörde någon särskild intressegrupp med specifika
preferenser eller mål med de enskilda verksamheternas utformning.
Jag har valt att göra en indelning som utgår från de två grupperingar
som redan presenterats. Den första gruppen benämns Filantroperna, vilket
betecknar de medlemmar som förespråkade ett socialt samhällsengagemang
och som utgick från att sällskapet etablerade och drev inrättningar som
till sin utformning och sitt syfte vände sig direkt till fattiga medborgare.
Förutsättningen för att inkluderas i denna grupp har varit att den enskilde
medlemmen argumenterade för att DBW riktade alla sina resurser mot projekt
som involverade mindre bemedlade individer i verksamheten.
Den andra gruppen har jag valt att benämna Egenintressenterna. I denna
grupp ingår de som argumenterade för att DBW inte endast skulle rikta resurser
mot verksamheter som vände sig till samhällets mindre bemedlade, utan också
mot projekt som fyllde mer egennyttiga funktioner. För att inkluderas i denna
grupp krävs således att medlemmen argumenterade för att DBW skulle etablera
och driva verksamheter som riktade sig mot mer välbeställda samhällsgrupper
och individer.
Genom att analysera medlemmarna på basis av denna indelning är
förhoppningen att kunna avgöra huruvida drivkrafterna och motiven bakom
välgörenheten, och den praktiska utformningen av de enskilda inrättningarna,
påverkades av individernas yrkes- eller samhällstillhörighet. Mer specifikt
görs således indelningen i syfte att klargöra om individer med kopplingar till
stadens sociala arbete, som kyrkliga ämbetsmän och lärare, var mer benägna
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att vilja etablera och driva inrättningar som vände sig direkt till fattiga
medborgare, än till exempel handelsmän och officerare som möjligen hade
andra preferenser och mål med sällskapsengagemanget.90
I det tredje och sista steget skall själva implementeringen av de olika
inrättningarna undersökas ingående. Det handlar således om att analysera dels
hur sällskapet konkret gick tillväga då inrättningarna startades, dels hur den
praktiska verksamheten utformades, anpassades och efterhand förändrades i
takt med samhällets utveckling.
Som en viktig del i analysen av inrättningarnas praktiska funktion ingår
att synliggöra hur sällskapet resonerade och agerade i samband med att
verksamheterna ifrågasattes alternativt inte längre ansågs fylla någon viktig
funktion i lokalsamhället. Att det är sällskapets interna förhandlingar och
det praktiska agerandet som står i fokus i avhandlingens analys betyder dock
inte att understödstagarna helt nonchaleras. Tvärtom är det viktigt att också
klargöra huruvida de enskilda inrättningarna brukades av de individer som de
var tänkta att vända sig till.
Begrepps- och definitionsfrågor
Av den diskussion som förts hittills kan man konstatera att jag inte skiljer
på begreppen filantropi och välgörenhet. Detta är emellertid inte helt
oproblematiskt. Den huvudsakliga orsaken till att en distinktion mellan
dessa begrepp kan vara fruktbar att göra är att de inte alltid beskriver samma
företeelse. Välgörenhet sågs till exempel under 1800-talet som ett kortsiktigt
och oorganiserat försök att på frivillig basis lösa akuta fattigdomsproblem,
medan filantropi sågs som ett organiserat och långsiktigt arbete för att komma
till rätta med samhällets sociala svårigheter.91
I likhet med Staffan Förhammar och andra forskare väljer jag dock att inte
göra någon åtskillnad mellan begreppen då de vid en historisk granskning ofta
utnyttjades för att beskriva samma fenomen. Det var inte ovanligt att både
filantropi- och välgörenhetsbegreppet förekom och användes i samband med
såväl spontana ingripanden som vid mer långsiktiga hjälpinsatser.92
Att undersökningen fokuserar på DBW och dess filantropiska verksamhet
i lokalsamhället innebär givetvis inte att jag avfärdar olika yttre politiska,
ekonomiska och sociala strukturers inverkan på föreningens agerande. Av
den diskussion som förts framgår att jag tillmäter den historiska kontexten
stor betydelse i försöken att förklara såväl varför sällskapets filantropi fick
en viss utformning som hur välgörenheten förändrades över tid. Emellertid
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Se Båtefalk (2000), s. 352–359, för liknande diskussion.
För diskussion beträffande distinktionen mellan begreppen filantropi och välgörenhet, se
Qvarsell (1993), s. 222–226, Jordansson (1998), s. 123, Lundgren (2003), s. 137.
92
Förhammar (2000), s. 23–25. Se även Plymoth (2002), s. 28–29, Lundgren (2003), s. 137,
för liknande diskussion.
91
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innebär detta förhållningssätt att gränsen mellan vad som är strukturella eller
aktörsdrivna orsaker till förändringar blir flytande.93
Då syftet med avhandlingen är att undersöka DBW och dess agerande är
det viktigt att det i första hand är sällskapet och dess individer som står i fokus,
men även olika samhällsstrukturers betydelse för den historiska utvecklingen
på såväl nationell som lokal nivå kommer att uppmärksammas.94
Trots att avhandlingen begränsas till att endast undersöka ett enskilt
sällskap går det likväl inte att komma ifrån att det kan uppstå en viss aktörsoch strukturproblematik i försöken att förklara varför DBW:s filantropi
utformades på det sätt som skedde. Under undersökningens gång kommer en
mängd enskilda medlemmar att framträda, vilka på olika sätt och i varierande
grad påverkade sällskapets övergripande agerande.
I en undersökning som lägger stor vikt vid att synliggöra den interna förhandlingsprocessen mellan olika grupperingar inom DBW är det oundvikligt
att vissa aktörer ges särskild uppmärksamhet eftersom de påverkade händelseutvecklingen, medan andra förblir anonyma. Avsikten är emellertid att så
långt som möjligt behandla sällskapet som en kollektiv aktör.
Enhetliga valutavärden
Det är väl känt att flera olika valutor användes i 1800-talets Sverige. För att
kunna jämföra ekonomiska förhållanden, liksom DBW:s verksamhet, har
de flesta belopp i avhandlingen konverterats till riksdaler banco, och i vissa
fall riksdaler riksgälds, och till 2009 års kronvärde. Konverteringen och
deflateringarna är baserad och beräknad genom ”Prisomräknaren” på http://
www.historia.se/Jamforelsepris.htm. Här jämförs historiska priser och valutor
med fyra metoder: 1) hur mycket varor och tjänster som kunde köpas mätt
med konsumentprisindex, 2) hur mycket arbetad tid som kunde köpas av
manlig industriarbetare/hantlangare mätt med ett löneindex, 3) hur mycket
silver som kunde köpas och, 4) hur mycket guld som kunde köpas. Underlaget
för omräknaren utgörs av Riksbankens databas Historisk monetär statistik för
Sverige, (http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=26803). Se bland
annat sektionerna Konsumentprisindex för Sverige 1290–2006 (av Rodney
Edvinsson och Johan Söderberg, http://www.riksbank.se/sv/Forskning/
Historisk-monetar-statistik/Priser/); Löner (av Svante Larsson och Johan
Söderberg, http://www.riksbank.se/sv/Forskning/Historisk-monetar-statistik/
Loner/); samt Valutakurser (av Jan Bohlin, Rodney Edvinsson, Bo Franzén,
Håkan Lobell och Johan Söderberg, http://www.riksbank.se/sv/Forskning/
Historisk-monetar-statistik/Valutakurser/).95
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Se Jarrick & Söderberg (1991), s. 59 f, Förhammar (2000), s. 91–93, för vidare diskussion
rörande förhållandet mellan aktör och struktur i historiska undersökningar.
94
Förhammar (2000), s. 91–93.
95
För olika myntslag se Lagerqvist & Nathorst-Böös (1968).

42

Disposition
Kapitlen i avhandlingen löper kronologiskt efter en dynamiskt-förklarande
komparativ modell, vilken används för att underlätta sökandet efter sällskapets
drivkrafter över tid.96 Syftet med detta är att lättare kunna relatera DBW:s
arbete till de förändringar som ägde rum i samhället. Avsnitten löper på
detta sätt kronologiskt, där varje kapitel behandlar en specifik insats, som till
exempel grundandet av fri- och fattigskolan eller den botaniska trädgården.
Detta gör att varje kapitel har drag av fallstudiekaraktär.
Efter detta första kapitel kommer jag i kapitel två att inledningsvis ge en
bakgrundsbeskrivning av 1800-talets Visby. I detta avsnitt ingår emellertid
också att analysera relationen mellan stadens styrelse och DBW, liksom
sällskapets sociala sammansättning.
Det efterföljande avsnittet, kapitel tre, syftar dels till att ge en karaktäristik
av DBW, dels till att klargöra motiven bakom fri- och fattigskolans tillkomst.
Då skolan grundades i en tid när de offentliga fattigvårdsinsatserna var relativt
begränsade är det intressant att undersöka om detta påverkade etableringen av
den specifika inrättningen.
I kapitel fyra undersöks fri- och fattigskolan närmare. Framförallt analyseras
hur skolverksamheten utformades, organiserades och implementerades i
lokalsamhället. Som en viktig del i en sådan granskning ingår också att
klargöra vilka samhällsgrupper som i realiteten utnyttjade inrättningen.
I kapitel fem kommer sällskapets sparbanksverksamhet att analyseras.
I likhet med fri- och fattigskolan undersöks här drivkrafterna och motiven
bakom inrättningens tillkomst och fortsatta utveckling. I analysen ingår också
att klarlägga vilka samhällsgrupper och individer som utnyttjade banken, det
vill säga tog del av sparbankens in- och utlåningsrörelse.
I kapitel sex undersöks sällskapets agerande i samband med att fri- och
fattigskolan lades ner och en fattigvårdsanstalt för fattiga ungdomar etablerades.
Nedläggningen av skolan sammanföll med att fattigvårdspolitiken och
utbildningsväsendet utvidgades, vilket torde ha förändrat förutsättningarna
för DBW, men på vilka sätt? Kan man härleda nedläggningen av skolan och
grundandet av fattigvårdsanstalten till dessa förändringar?
Det nästföljande avsnittet, kapitel sju, kan i likhet med föregående kapitel
sägas belysa hur DBW hanterade den situation som uppstod i samband med
att välgörenheten inte längre fyllde samma funktion som tidigare under seklet.
I centrum för undersökningen står sällskapets botaniska trädgårdsprojekt,
samt den i anslutning till trädgården upprättade paviljongsbyggnaden.
Syftet med kapitlet är dels att klargöra de bakomliggande orsakerna till
inrättningarnas tillkomst, dels att undersöka hur verksamheterna utformades
och implementerades i lokalsamhället.
96

Se Müller & Nováky (1997), för vidare diskussion rörande komparativ metod inom
historievetenskapen.
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I kapitel åtta kommer resultatet av undersökningen att presenteras i en
avslutande diskussion och slutanalys. I kapitlet ges även svar på avhandlingens
övergripande frågeställningar
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KAPITEL 2

Staden, makten och sällskapet

I detta kapitel diskuteras relationerna mellan Visbys styrande politiska
och ekonomiska institutioner och DBW. Dessutom analyseras sällskapets
sociala sammansättning och föreningens ekonomi. Kapitlet ger också en kort
bakgrundsbeskrivning till de samhällsförhållanden som rådde på Gotland och
i Visby under 1800-talet.

Inriktningen på Visbys ekonomi
Genom sitt geografiska läge har Visbys välstånd historiskt sett varit
intimt sammankopplat med handel och sjöfart. Stadens omfattande
handelsverksamhet, liksom dess medeltida anor, bidrog till att den vann status
som stapelstad och hade rätt att bedriva internationell handel. Visbys position
som handelsstad var emellertid relativt obetydlig runt sekelskiftet 1800.
Franska revolutionskrigen, Napoleonkrigen och Kontinentalsystemet ledde
i början av 1800-talet till att den transoceana handeln väster om Öresund lades
under blockad. Ur det neutrala Sveriges perspektiv var detta till en början inte
helt negativt då en väsentlig del av världshandeln omdirigerades till Östersjön.
De internationella handelsförbindelserna normaliserades emellertid efter 1815
och strategiskt belägna hamnstäder som Visby minskade snabbt i betydelse
medan västkuststäderna expanderade.1
I jämförelse med många andra svenska stapelstäder intog Visby en relativt
blygsam plats som handelscentra. Enligt samtidens klassifikationssystem,
vilket utgick från en femgradig skala och som baserades på städernas
relativa betydelse för rikets hushållning, ingick Visby tillsammans med andra
kuststäder som Malmö, Karlskrona och Kalmar, men även universitets- och
stiftsstäder som Uppsala och Västerås, i den andra klassen. För alla dessa
städer utgjorde handel och jordbruk viktiga delar i ekonomin.2
Vid tiden runt 1815 exporterades cirka 10 procent av Gotlands samlade
skörd till fastlandet. Vid sidan av jordbruket utgjorde kalkbrytning och kalkbränning en viktig del av öns ekonomi. Runt 1830 fanns cirka fyrtio aktiva
1

Heckscher (1918), s. 161–167, Schön (2000), s. 47–48.
Herlitz (1924), s. 24–25, 43–44. År 1624 donerade Gustav II Adolf stora jordegendomar –
”De gustavianska arvegodsen” – till Uppsala universitet i ett försök att skapa ett universitet av
rang. Enligt Sten Lindroth uppgick avkastningen av egendomarna till omkring 14 000 daler.
Se Lindroth (1976). I dagens valutavärde motsvarar detta belopp omkring 40 000 000 kronor.
2
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kalkugnar runt om på Gotland, varav de flesta var koncentrerade till öns norra
och östra delar. Kalken skeppades både till det svenska fastlandet och till utlandet. Utöver kalkindustrin fanns inte särskilt många fabriker på Gotland.
Den industriproduktion som fanns i Visby vid denna tid bör närmast karaktäriseras som protoindustriell hantverksproduktion. Det var egentligen endast
Kalmar som hade någon form av fabriksverksamhet av städerna som ingick i
klass 2.3

Befolkningstillväxt
Landsbygdsbefolkningen utgjorde närmare 90 procent av Gotlands totala
invånarantal under hela 1800-talet (se tabell 2.1). Visbys befolkning uppgick
vid 1800-talets början till knappt 4 000. Det var först under andra halvan
av seklet, och då framförallt i samband med skiftesrörelserna och den
ökade proletariseringen på landsbygden, som Visbys folkmängd ökade.4 Av
tabellen framgår att befolkningstillväxten inte var ett resultat av någon kraftig
urbaniseringsprocess, men för Visbys administrativa ledning uppfattades
inflyttningen som problematisk eftersom många av dem som sökte sig till
staden var fattiga (se kapitel 3).5
Tabell 2.1. Folkmängd i Visby och på Gotland år 1800–1870 samt Visbys
andel av folkmängden.
År

Visby

Gotland

Visby i % av hela
Gotland

1800

3 730

31 291

11,9

1810

3 577

32 607

10,9

1820

3 767

35 564

10,5

1830

4 058

38 954

10,4

1840

4 157

41 575

9,9

1850

4 502

44 572

10,1

1860

5 443

50 137

10,8

1870

6 167

54 028

11,4

Källa: Tab. 12. Folkmängden i rikets städer 1800–1890. Historisk statistik för Sverige. Del 1.
Befolkningen 1720–1967 (1969), s. 49–50, 61–62.
3

Rosman (1930), s. 11–21, Herlitz (1924), s. 44, Nilsson (1989), s. 167, Svahnström (1990),
s. 220, Gadd (2000), s. 231–233. Se även Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes femårsberättelser
1843–1847 (1850), s. 28–29.
4
Bohman (1964), s. 19, Nilsson (1989), s. 140–143.
5
Stadens äldste protokoll 1823–1840, protokoll d. 22 mars, 1827, A I: 12. ViLa. Se även
Thunander (1946), s. 36, för liknande diskussion angående tillströmningen av fattiga från
landsbygden in till städerna under 1800-talets början. Mot bakgrund av den relativt långsamma
inflyttningen under 1800-talets första decennier kan det antas att problemen var små i jämförelse
med större städer som Stockholm och Göteborg, och förmodligen ännu mindre om man jämför
med snabbt växande industristäder i utlandet.
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Figur 2.1. Visby stads yrkesverksamma manliga befolkning 1815. Procentuell fördelning.
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Källa: Bohman (1964), s. 21.

År 1870 hade Visby drygt 6 000 invånare. Detta kan jämföras med huvudstaden Stockholm som hade drygt 136 000 invånare och en befolkningstillväxt
på närmare 80 procent mellan år 1800 och 1870, eller med den mindre men
strategiskt viktiga kuststaden Karlskrona, som hade ungefär 17 000 invånare
och med en befolkningstillväxt på cirka 65 procent samma period, vilken var
i nivå med Visbys.
Av figur 2.1 framgår att majoriteten av Visbys yrkesverksamma manliga
befolkning var affärsmän, hantverkare och manufakturister. Detta överensstämde väl med situationen i andra städer. Hantverket svarade för ungefär en
tredjedel av männens sysselsättning i de svenska städerna under 1800-talets
första hälft.6 En tredjedel av Visbys arbetskraft bestod av sjöfolk, officerare
och civila ämbetsmän, medan handelsutövare och manufakturister utgjorde
12 procent av de yrkesverksamma männen. Dessutom fanns ett antal mindre
köpmannafirmor som var aktiva på den gotländska marknaden. Oavsett storlek på verksamheten hade de flesta köpmän en bod för försäljning av främst
konsumtionsvaror. En viss specialisering bland stadens affärsidkare inleddes
under 1810-talet, vilket innebar att försäljningen av tyskt kram, det vill säga
silkesdukar, finare tyger, speglar och halsband bland mycket annat, ökade.7
Visbys näringslivsstruktur förändrades inte i något radikalt avseende under
1800-talets andra hälft, även om staden växte snabbt. För ön i övrigt utgjorde
kalktillverkningen en viktig näringsgren, men dess betydelse för Gotlands
6

Nilsson (1989), s. 161.
Rosman (1930), s. 20. Se även Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes femårsberättelser 1843–1847
(1850), s. 29.
7
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ekonomi var mindre än i början av seklet. Några av stadens handelsmän var
delaktiga i sjöfarts- och rederinäringen såväl inom som utom Europa, och
sammanlagt fanns på Gotland vid mitten av 1800-talet cirka 75 fartyg av olika
storlekar som utgjorde dess handelsflotta.8
Under 1860-talet upplevde även de gotländska lanthamnarna en blomstringstid, främst som en följd av export av kalk och trävaror, men också
beroende på en större utförsel av spannmål och andra jordbruksprodukter. Vid
1800-talets mitt fanns cirka 70 handlare i Visby, varav en del var minuthandlare, eller detaljister som de oftast kallas idag. Dessa sålde framförallt sina varor
till landsbygden. Den specialisering som inletts i början av seklet utvecklades
än mer och handeln med konsumtionsvaror och lyxartiklar blomstrade.
Hantverksyrket spelade fortfarande en viktig roll för stadens ekonomi men
den nedåtgående trenden var tydlig. Från 1800-talets början fram till cirka
1870 hade antalet hantverkare i det närmaste halverats från omkring 400
personer till dryga 200. Majoriteten av de verksamma utgjordes av skomakare,
snickare och skräddare.9

Visbys politiska ledning
Den formella politiska ledningen i Visby innehades under en större del av
1800-talet av magistraten, men även stadens äldste och handelssocieteten
hade stort inflytande över Visbys politiska, ekonomiska och sociala liv. Vid
tiden runt seklets mitt skedde emellertid viktiga politiska och administrativa
förändringar, där framförallt kommunaliseringen fick tydliga effekter. En stor
del av förändringarna var kopplade till den socioekonomiska utvecklingen
under perioden när den konservativa Karl Johanstiden avlöstes av en era
med reformliberala förtecken. Detta bäddade på längre sikt för demokratins
genombrott.10
Magistraten
Under 1800-talets inledning styrdes Visby formellt av magistraten. Denna
institution hade fram till kommunalreformen 1862/63 beslutanderätt i frågor
rörande såväl rättsskipning som näringslivsverksamhet. Magistraten såg till
att lagar och regler som omgärdade till exempel skråväsende och burskap
följdes samt beviljade burskap efter att både handelssocietetens och borgerskapets äldstes åsikter inhämtats.11 Fram tills dess att lagarna för näringsfrihet
8

Asplund (1989), s. 25. Se även Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes femårsberättelser
1843–1847 (1850), s. 13–14, 28, 1866–1870 (1873), s. 5, Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes
embets-berättelse 1848–1850 (1853), s. 13, 27.
9
Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes embets-berättelse 1848–1850 (1853), s. 27, Kongl.
Maj:ts Befallningshafvandes femårsberättelser 1866–1870 (1873), s. 17, Bohman (1962), s. 15,
Asplund (1989), s. 29–33. För längre diskussion kring minuthandel, se Wottle (2000).
10
Norborg (1995), s. 156–181.
11
Bohman (1964), s. 27. Se även Lunander (1988), s. 35.
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reformerades 1864 föreskrevs en restriktiv hållning mot nyetableringar, vilket
innebar att magistraten i praktiken strävade efter att begränsa konkurrensen.12
Det var magistraten som hade det övergripande ansvaret för de flesta delarna
av stadens förvaltning. Förutom näringspolitiken beslutades i frågor kring
kronouppbörd, hälso- och fattigvård samt byggnads- och stadsplansväsende,
för att nämna några ansvarsområden. Magistraten ansvarade också för att
stadens livsmedelsmagasin var i gott skick och att där fanns de förnödenheter
som krävdes.13
Magistraten leddes av borgmästaren, vars politiska makt var omfattande.
Vid dennes sida stod stadens rådmän, vilka ofta rekryterades ur borgerskapets
krets. Sålunda innehades rådmanstjänsterna i många fall av stadens handlare
och hantverkare, vilka genom sina ämbeten kom att åtnjuta såväl makt och
inflytande som ekonomiskt, politiskt och med tiden även socialt ansvar.
Magistraten utgjorde således stadens ledande politiska kärna under större
delen av 1800-talet.14 Dess förvaltningsförpliktelser minskade emellertid i takt
med den kommunala stadsförvaltningens tillväxt, vilket bland annat visades
av att en kommunalborgmästare övertog mycket av det ansvar som tidigare
legat under magistraten.15
Rådstuga och borgerskapets äldste
Borgerskapet utgjorde den så kallade stadsmenigheten, vilken var den grupp i
städerna som bedrev handel och hantverk samt fabriks- och manufakturrörelse.
För att kunna titulera sig borgare och bedriva borgerlig näring krävdes
emellertid att man först vunnit burskap. Det var därför bara handlare och
hantverkare som med självklarhet kunde räknas till borgerskapet, då det enligt
1720 års skråordning, samt 1734 års handelsordning, krävdes burskap för att
bedriva dessa yrken.16
Borgerskapets ekonomiska privilegier låg till grund för dess status som
samhällsgrupp. De som inte vunnit burskap tillhörde inte heller borgerskapet,
och inkluderades därmed inte heller i stadsmenigheten. På detta sätt blev
burskapet inträdesbiljetten i borgerskapets krets. Det var emellertid inte helt

12

Asker (2007), s. 63, 110.
Magistratens avgående brev 1814–1821, B Ia: 15, 21, 24, 1822–1829, B Ia: 23, 24, 25.
Sjötullens ankomne bref år 1822–1824. ViLa. De svenska stapelstäderna var skyldiga att
inneha en viss kvantitet av spannmål och salt för att landet inte skulle lida brist på dessa
nödvändighetsvaror. Se Herlitz (1924), s. 185. Med hälsovård avses generellt de åtgärder och
insatser som genomfördes för att förebygga och behandla sjukdomar, åkommor och skador, och
som organiserades inom ramen för Visby stad i privat, kyrklig och offentlig regi.
14
Herlitz (1924), s. 327–337, 345–346, Höjer (1953), s. 4, Nilsson (1989), s. 36, Ågren (2007),
s. 43.
15
Asker (2007), s. 111.
16
Herlitz (1924), s. 110–113, Sundberg (1934), s. 222, Boëthius (1943), s. 16, Söderberg (1955),
s. 46, Lindberg (2001), s. 14–15, 35.
13
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lätt att vinna burskap. I vissa fall kunde det ta upp till tolv år innan den sökande
ansågs vara fullvärdig medlem.17
Rådstugan i Visby utnyttjades som ett forum av borgerskapet, magistraten
och kronans representanter för att föra fram påbud till stadens befolkning.
Men det var inte helt ovanligt att dessa rådstugor mer antog karaktären av
diskussionsforum än beslutsinstanser, varför det redan från medeltiden
utvecklades ett särskilt utskott, borgerskapets äldste, som kom att bli
borgerskapets mest centrala och viktigaste institution. Borgerskapets äldste
blev ett forum för att lösa interna intressekonflikter samtidigt som det utgjorde
borgerskapets viktigaste maktinstans.18
Borgerskapets äldste tillsatte även revisorer för bemedlings- och
drätselkommissionen, vilket innebar att man kontrollerade stadens kassa.
Likaså ansvarade ”de äldste” för ledamotstillsättningar i börs-, bro-, och
hamnbyggnadsfonderna, samtidigt som man också beslutade i frågor rörande
stadens näringsprivilegier.19 Borgerskapets äldste ansvarade slutligen också
för att offentliga bygginvesteringar och byggnadsreparationer utfördes, vilket
bland annat innebar att man såg till att vägar, skolor och sjukvårdsinrättningar
hölls i ordning och rustades upp när så behövdes. Likaså ansvarade man för
att besiktiga vägar i och runt om Visby. Borgerskapets äldste hade således
god insyn i och ombesörjde distributionen av resurser för Visbys allmänna
välfärd.20
Handelssocieteten
Jämte magistraten och borgerskapets äldste fyllde även handelssocieteterna en
viktig politisk och ekonomisk maktfunktion i de svenska städerna under det
tidiga 1800-talet. Societeterna var de yrkesorganisationer som borgerskapets
olika grupper verkade inom och var en av få instanser som inte stod under
magistratens direkta inflytande.21
För Visbys del låg vissa borgerliga ärenden direkt i händerna på köpmannaoch skepparsocieteterna, vilket bland annat innebar att de hade stort inflytande
över vem eller vilka som skulle beviljas burskap i staden.22 De regler och krav
som sattes upp för att en sökande skulle få ta steget in i borgerskapets krets var
stränga och det var inte ovanligt att societeten avstyrkte ansökningar, ofta med
17

Herlitz (1924), s. 122, Höjer (1953), s. 418–422, Lindberg (2001), s. 40, 53–55, 88, Bergström
(2006), s. 18.
18
Boëthius (1943), s. 18, 68–69, Höjer (1953), s. 5, Bohman (1964), s. 27, Svahnström (1990),
s. 213–214, Lindberg (2001), s. 52–57, Ågren (2007), s. 44.
19
Herlitz (1924), s. 380–381, Höjer (1953), s. 5–6, 14, 325–338, 419, Ericsson (1982), s. 320–321,
Svahnström (1990), s. 214, Lindberg (2001), s. 53, Bergström (2006), s. 26–38.
20
Stadens äldste protokoll 1823–1840, protokoll d. 25 juli, 1828, A I: 12. Magistratens avgående
brev 1822–1829, B Ia: 25. ViLa. Se även Bohman (1964), s. 26–27, Fällström (1974), s. 8,
Lindberg (2001), s. 52–53, för vidare diskussion kring borgerskapets äldstes uppgifter.
21
Herlitz (1924), s. 367–368.
22
Bohman (1964), s. 27.
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motiveringen att läro- och tjänstgöringstiden inte uppfyllts.23 Utöver detta
fastställde handelssocieteten på uppdrag av landshövdingen och magistraten
också nivåerna på stadens hamnavgifter.24
Även om graden av engagemang, resurser och inflytande varierade så var
handelssocieteten tillsammans med magistraten och stadens äldste involverade
i allt som rörde Visbys politiska och ekonomiska liv. Därför var det inte
heller ovanligt att dessa institutioner inhämtade varandras åsikter och tog
gemensamma beslut i frågor rörande nivåer på skatter, näringsprivilegiernas
utformning, byggnads- och stadsplanering och framförallt vem som skulle
beviljas burskap i staden.25
Utöver de uppgifter som redogjorts för ovan ansvarade magistraten, stadens
äldste och handelssocieteten, tillsammans med kyrkan, också för Visbys
fattigvård.26 Staden hade, i likhet med många andra städer, stora problem
med fattigdom och tiggeri under seklets inledande decennier, vilket bidrog
till etableringen av både arbets- och fattighus. Även andra typer av anstalter
inrättades med uppgift att på olika sätt lindra fattigdomsproblemen.27
Bakom dessa offentliga initiativ stod magistraten och borgerskapet, vilka
var de som till stor del finansierade inrättningarna. Som ett led i dessa insatser
tillsköt såväl magistraten som ämbets- och tjänstemän, burskapsvinnande
handelsmän, societeter och hantverksskrån medel till stadens understödskassor
och fattighusdirektion. Enligt landshövdingens femårsberättelser var Visbys
fattigdomsproblem emellertid inte lika omfattande under andra hälften av
1800-talet.28
23

Wottle (2000), s. 175–183, Lindberg (2001), s. 81–82.
Köpmansgillets Handlingar: Protokoll d. 14 april, 1828: Handels Societetens Protocols Book
för åhr 1785–. ViLa.
25
ämbetsmemorial d. 20 december, 1819: Köpmansgillets Handlingar: Handels Societetens
Protocols Book för åhr 1785–. Magistratens avgående brev d. 22 december, 1819: Magistratens
avgående brev, 1814–1821, B Ia: 24. ViLa.
26
Magistratens avgående brev d. 9 juli, 1814, B Ia: 24, LandCancelliets Afgångne Bref d. 16 mars,
1815: Landskansliet Brevkoncept A II: 56, 1815, Rådhusrättens räkenskaper 1830–1831: H III:
b: 14. ViLa. Steffen (1944), s. 77–79.
27
Stadens äldste protokoll 1823–1840, protokoll d. 22 mars, 1827, A I: 12, Visby Rådhusrätt:
protokoll d. 20 januari, 1830: inneliggande handlingar spridda 1830-talet, F Ia: 208,
Landshövdingens femårsberättelse för år 1828–1832, d. 30 augusti, 1833, Länsstyrelsens för
Gotlands Län. Femårsberättelse. ViLa. Se även Thunander (1946), s. 36, för liknande diskussion
angående tillströmningen av fattiga från landsbygden in till städerna under 1800-talets början.
Se även Bjurling (1956), s. 42–45, Fällström (1974), s. 7.
28
Se till exempel Magistratens avgående brev d. 9 juli, 1814, d. 13 februari, 1815, d. 14 juli, 1819:
Magistratens avgående brev 1814–1821, B Ia: 24. Sjukammarens verifikationer 1807–1827:
verifikationer d. 2 mars, 10 maj, 20 september, 1816. Se även verifikationer för år 1823, 1827.
Visby Rådhusrätt: protokoll d. 20 januari, 1830: inneliggande handlingar spridda 1830-talet, F
Ia: 208, Rådhusrättens räkenskaper 1830–1831: H III: b: 14, Kongl. Maj:ts befallningshafvandes
femårsberättelse 1856–1860 (1863), s. XXX–XXXI, 86. ViLa. Sjukammaren, eller Sjumanskammaren som den också benämns, var den instans som förvaltade stadens uppbörd och
bestod av representanter från magistrat och borgerskap. Se Herlitz (1924), s. 400–405, Steffen
(1944), s. 77–79, Jordansson (1998), s. 197.
24
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DBW:s politiska inflytande under 1800-talets första hälft
För att analysera vilka bakomliggande motiv och drivkrafter som påverkade
DBW och dess välgörenhet är det viktigt att belysa relationerna mellan
sällskapet och de centrala maktinstitutionerna magistraten, stadens äldste och
handelssocieteten. Allra helst då dessa tre, tillsammans med kyrkan, ansvarade
för Visbys offentliga fattigvårdsarbete.
I avhandlingens inledningskapitel redogjordes för hur man runt om i de
svenska städerna tillsatte olika fattigvårdskommittéer under 1800-talets
inledande decennier, bestående av representanter från handels- och hantverkarklassen, stadens äldste och andra betydande samhällsinstitutioner.29 Om det
skulle visa sig att medlemmarna i DBW genom sina civila ämbeten var engagerade i de styrande institutionernas verksamhetsutövning finns det således
anledning att tro att detta kan ha påverkat sällskapets agerande. Detta eftersom
medlemmarna kunde se till att föreningen påtog sig uppgifter som de offentliga maktinstitutionerna inte utförde. Likaså bör möjligheterna att anpassa och
utveckla filantropin i takt med att fattigvården och utbildningsväsendet expanderade ha varit goda eftersom medlemmarna genom sina offentliga ämbeten
var väl införstådda med var sällskapet skulle kunna rikta sina resurser för att
göra störst nytta och därmed befästa sin samhällsnyttiga funktion.
I tabell 2.2 redogörs för vilka politiska och ekonomiska engagemang som
DBW:s medlemmar innehade mellan 1814 och 1835, det vill säga under en
tid då sällskapet etablerade såväl en fri- och fattigskola som en sparbank.
Av tabellen framgår att medlemmarna hade tydliga förgreningar in i stadens
maktcentrum, och att de i kraft av sina offentliga ämbeten borde ha haft stort
inflytande över Visbys politiska, ekonomiska och sociala beslutsfattande.30
Av de 55 presenterade medlemmarna var nästan hälften involverade i minst
två av de offentliga institutionerna, samtidigt som en grupp på 10 personer
var engagerade i alla tre organen. Tre av dessa 10 personer (J. Ehinger, H. P.
Löfwenberg och N. Cramér) var dessutom med och grundade DBW. Mot
bakgrund av detta kan således konstateras att medlemmarna redan innan
sällskapet grundades var involverade i Visbys fattigvårdsarbete. Det var varken
ovanligt eller oväsentligt för bättre bemedlade medborgare att engagera sig i
social välgörenhet under 1800-talet, vilket diskuterades i inledningsavsnittet.
Tvärtom har tidigare forskning visat att personer i ledande ställning näst
intill förväntades ägna en del av sin tid åt filantropi, vilket understryker den
roll föreningar som DBW kunde spela då det gällde att motverka städernas
fattigdomssituation.31
29

Bjurling (1956), s. 25–31, 41, Fällström (1974), s. 3, 7–9, 14, Sandin (1986), s. 178–181,
Petterson (1992), s. 193.
30
Se Nilsson (1997), s. 623–625, Åberg (1997), s. 693, Hasselberg (1998), kap. IV, VIII, Müller
(1998), kap. 7, Magnusson (2002), s. 271–272, Malmström (2006), s. 14, för vidare diskussion
rörande bättre bemedlades maktutövning.
31
Tjeder (2003), s. 140–141, 158, Edgren (2005), s. 144–147, Larsson (2005), s. 40.
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Tabell 2.2. Individer som ingick i magistratens, stadens äldstes och handelssocietetens styrelser samt var medlemmar i Sällskapet DBW 1814–1835.
Namn

Titel

Personer med tre
uppdrag
C. A. Cramér
J. Ehinger
C. A. Engeström
N. Klingvall
P. H. Lindström
H. P. Löfwenberg
N. J. Schwan
N. Cramér
J. Engeström
P. J. Schvartz

Borgmästare/rådman
Handlare/kapten
Rådman/handlare
Sextonman/handlare
Rådman/handlare
Handlare/fänrik
Grosshandlare
Handlare
Rådman/handlare
Rådman

Personer med två
uppdrag
L. Beijerlieb
D. Calissendorff
J. Cederström
G. Fåhraeus
M. Lyth
A. Molander
M. N. Lythberg
M. G. Höök
T. Segerdahl
A. J. Stenhoff
C. Berg
C. F. Calissendorff
L. J. Gardell
N. Kinberg

Magistraten

Stadens
äldste

Handelssocieteten

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

G. Herlitz

Bagare
Handlare
Landshövding
Handlare/löjtnant
Handlare
Landssekreterare
Handlare
Handlare/löjtnant
Handlare
Stadsfiskal
Handlare
Handlare/löjtnant
Stadskassör
Skeppsombudsman/
handlare
Stadskaplan

J. Welin

Handlare/löjtnant

Personer med ett
uppdrag
J. G. Gerle
N. Beckman
P. Boman
C. Chasseur
G. N. Donner
N. Enequist

Handlare/fänrik
Handlare
Handlare
Handlare
Handlare
Handlare

X
X
X
X
X
X

S. Engström

Handlare/kapten

J. F. Flodenberg

Copw. Cap.

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X
X

X
X
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M. E. Herlitz
A. Hägg
A. J. Ihre
E. G. Lindvall
J. N. Lythberg
O. Nyberg
H. P. Westöö
J. Beckman
C. Bergman
J. Brobäck
J.W. Fåhraeus
P. A. Hägg
A. Lange
Laurin
J. P. Lindlöf
S. J. Matthiesen
C. O. Marin
G. A. Molander

Handlare
Handlare
Handlare
Tullinspektor
Handlare
Inspektor
Handlande
Handlare
Glasmästare
Kontrollör
Handlare/löjtnant
Handlare
Tolagskassör
Stadskaplan
Bryggareåldermannen
Magistratssekreterare
Stadsläkare
Borgmästare

J. H. Pettersson
J. Ruuth
G. Westberg

Repslagare/Löjtnant
Kontrollör
Häradshövding

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Källa: Landskansliets Brevkoncept 1815, A II: 56, Magistratens avgående brev 1814–1821, B
Ia: 15, 21, 24, 1822–1829, B Ia: 23, 24, 25, Rådhusrättens räkenskaper 1830–1831, H III: b:
14, Visby rådhusrätt: Inneliggande handlingar 1830-talet: F Ia: 208, Stadens äldste protokoll
1823–1840, A I: 12, Visby Borgarebok 1737, 1864: D IV: 1. ViLa.

Att medlemmarna hade tydliga förgreningar in i stadens maktcentrum
utgör en viktig förutsättning för analysen av drivkrafter och motiv bakom
DBW:s filantropiska arbete. Likaså är det troligt att medlemmarnas nära
relationer med stadens styrelse påverkade sällskapets agerade i samband
med att den offentliga fattigvården reformerades och utvidgades. Tidigare
forskning har som nämnts visat att det i huvudsak fanns två vägar att gå
för de frivilligföreningar som ägnade tid åt välgörenhet när fattigvårds- och
utbildningsväsendet blev en offentlig verksamhet. Antingen avvecklades
filantropin helt och hållet, eller så skapade man nya verksamhetsutrymmen i
syfte att komplettera de offentliga insatserna.32
Om medlemmarna valde det andra alternativet innebar detta att man såg till
att befästa föreningens filantropiska funktion genom att anpassa och utveckla
verksamheten i nära interaktion med den offentliga fattigvården. Detta bör
ha varit en möjlig väg för DBW mot bakgrund av att medlemmarna genom
sina civila ämbeten hade unika insikter i var hjälpbehoven var som störst.
Möjligheterna att rikta insatserna specifikt mot grupper och individer som av
32

Thunander (1946), s. 386 f, Qvarsell (1993), s. 228, Lundström (1995), s. 87, Weiner (1995),
Olsson (1999), kap 2 samt s. 287, Münger (2000), kap. 2, Westberg (2008), s. 31–33, 81, 88–89.
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olika anledningar inte omfattades av den offentliga fattigvårdens omsorger
bör ha varit goda med tanke på medlemmarnas täta förgreningar in i Visbys
maktcentrum.
Om medlemmarna valde det förstnämnda alternativet innebar det att
man antingen lade ner DBW helt och hållet, eller att man avvecklade det
samhällsnyttiga arbetet utan att fördenskull lägga ner hela sällskapet. I takt
med att andra aktörer övertog ansvaret för fattigvårds- och utbildningsfrågor
öppnade detta onekligen för en förändring, och som ett alternativ till att
avveckla eller anpassa verksamheten kan medlemmarna ha sett till att rikta
resurser mot projekt med andra mål än tidigare. Till exempel skulle det kunna
finnas en möjlighet att DBW utvecklades till att bli en förening som enbart
fyllde en nöjesfunktion, vilket inte var helt ovanligt för sällskap som var
verksamma under denna tid.33
Hanna Östholm har till exempel visat att grundarna av olika sällskap i
Uppsala runt sekelskiftet 1800 utnyttjade föreningarna för att tillgodogöra
sig och sprida vetenskaplig forskning, samtidigt som man inom ramen för
verksamheten förde politiska diskussioner.34 Men det var lika viktigt att måna
om medlemmarnas allmänna trivsel, vilket till exempel gjordes genom att
man ägnade tid åt nöjen som att dricka kaffe och choklad.35

Sällskapets sociala sammansättning
I avhandlingens inledningskapitel redogjordes för hur tidigare forskning
visat att frivilligföreningar som växte fram under 1800-talet till stor del
bestod av individer ur det framväxande och allt mer politiskt och ekonomiskt
inflytelserika borgerskapet. Den privata borgerliga sfären kom därmed att
bli en samlingsplats där den framväxande medelklassen artikulerade sina
politiska maktambitioner.36
Oavsett vilken roll eller betydelse man väljer att tillskriva det framväxande
borgerskapet eller de sällskap och föreningar man allt som oftast grundade,
är det viktigt att DBW:s sociala sammansättning undersöks närmare. För att
förstå och förklara motiven och drivkrafterna bakom föreningens filantropiska
arbete under 1800-talet, men också för att belysa hur välgörenheten
utformades, organiserades och förändrades över tid, är det nödvändigt att
undersöka vilka som utgjorde sällskapets medlemsbas. Det förefaller rimligt
att anta att medlemmarnas sociala och yrkesmässiga bakgrund påverkade
filantropins utformning och inriktning, oavsett om medlemmarna tillhörde det
framväxande borgerskapet eller någon annan framstående samhällsgrupp.
33
34
35
36

Stenius (1987), s. 112.
Söderlund (2000), s. 303–304, Östholm (2000), s. 34–43, Sjöberg (2002), s. 130–131.
Östholm (2000), s. 43.
Åberg (1991), s. 112–113, Båtefalk (2000), s. 50–53, Sjöberg (2002), s. 33–35.
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Tabell 2.3. Yrkeskategorisering av medlemmarna i Sällskapet DBW
1814–1876.
Kategori 1

Ämbetsmän inom offentlig administration (Till exempel lands- och
häradshövdingar, borgmästare, rådmän, landssekreterare)
Kyrkliga och akademiska ämbeten och yrken
Undervisningsyrken på nivå över privatundervisning, barn- och
trivialskola

Kategori 2

Högre tjänstemän i offentlig och privat tjänst (Till exempel kronobefallningsmän, länsbokhållare, tillsyningsmän)
Lägre tjänstemän i offentlig och privat tjänst
Undervisningsyrken på lägre nivå

Kategori 3

Handlande med egen rörelse
Handelsanställda

Kategori 4

Hantverkare (Till exempel kopparslagare, garvare, glasmästare,
repslagare)

Kategori 5

Sjöfolk (Till exempel skeppsklarerare, skeppsombudsmän)

Kategori 6

Officerare (Till exempel kaptener, löjtnanter, majorer)

Källa: Landskansliets Brevkoncept 1815, A II: 56, Magistratens avgående brev 1814–1821,
B Ia: 15, 21, 24, 1822–1829, B Ia: 23, 24, 25, Rådhusrättens räkenskaper 1830–1831, H III: b:
14, Visby rådhusrätt: Inneliggande handlingar 1830-talet: F Ia: 208, Stadens äldste protokoll
1823–1840, A I: 12, Visby Borgarebok 1737, 1864: D IV: 1. ViLa.

Mellan åren 1814 och 1876 invaldes sammanlagt 471 nya medlemmar i
DBW (se bilaga 1), och det är dessa individers sociala bakgrund som skall
kartläggas och analyseras. Utgångspunkten för undersökningen utgörs av
en funktionell kategorisering av medlemmarna. Det traditionella sättet att
klassificera individer i historiska studier bygger på social stratifiering, det vill
säga en indelning av människor i klasser eller skikt, där hänsyn tas till bland
annat variabler som inkomst, stånds- och rangtillhörighet.37
I sin studie av minuthandlarna i Stockholm mellan åren 1720 och 1810 utgår
Martin Wottle från en yrkesmässig kategoriindelning i försöken att synliggöra
borgarnas sociala rörlighet. Dennes kategorisering ligger även till grund för
Simonsens undersökning av hur den yrkesmässiga sammansättningen såg ut i
olika Göteborgssällskap vid tiden runt sekelskiftet 1800.38
Jag kommer i denna undersökning att karaktärisera DBW:s medlemmar
utifrån den yrkeskategoriindelning som Wottle, och framförallt Simonsen,
använder sig av. Jag har emellertid exkluderat den kategori som belyser
kvinnors sysselsättning då sällskapet endast bestod av män (se tabell 2.3).
Då denna indelning är en efterkonstruktion kan man alltid invända att den
utgör en förenkling av de verkliga förhållandena, vilket Simonsen också är
medveten om. Bland annat framhåller han att till exempel fältmarskalkar och
37

Wottle (2000), s. 223–224, 260–261, Simonsen (2001), s. 47–48, 190–194, Sjöberg (2002),
s. 162–165.
38
Wottle (2000), s. 224, 260–261, Simonsen (2001), s. 47–48, 190–194.
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Tabell 2.4. Social fördelning av Sällskapet DBW:s medlemmar 1814–1876.
Antal och procent av den totala medlemsstocken.
Kategori

Antal

Procent

1a. ämbetsmän, administration

45

9

1b. ämbetsmän, kyrkliga och akademi

57

12

2a. Högre tjänstemän

48

10

2b. Lägre tjänstemän

47

10

3a. Handlande med egen rörelse

124

26

3b. Handelsanställda

26

6

4. Hantverkare

33

7

5. Sjöfolk

26

6

6. Officerare

65

14

471

100

Summa

Källa: Landskansliets Brevkoncept 1815, A II: 56, Magistratens avgående brev 1814–1821,
B Ia: 15, 21, 24, 1822–1829, B Ia: 23, 24, 25, Rådhusrättens räkenskaper 1830–1831, H III: b:
14, Visby rådhusrätt: Inneliggande handlingar 1830-talet: F Ia: 208, Stadens äldste protokoll
1823–1840, A I: 12, Visby Borgarebok 1737, 1864: D IV: 1. ViLa.

fänrikar hamnar under samma kategori, officerare, trots att deras yrkesmässiga
status eller värderingar knappast överensstämde.39
Snarlika problem uppstår också när man kategoriserar handlare och
hantverkare eftersom det sociala borgarståndet även omfattade lärlingar,
gesäller och övrig stadsbefolkning.40 Av indelningen framgår att de sistnämnda
grupperna, liksom arbetare, bönder, torpare och tjänstefolk, helt exkluderas.
Det är motiverat att utesluta dessa grupper eftersom undersökningen i
föregående avsnitt visade att DBW bestod av bättre bemedlade individer med
tydliga förgreningar in i stadens maktcentrum.41
Med utgångspunkt i tabell 2.4. samt bilaga 1, kan det konstateras att
DBW:s medlemsstock byggdes upp av stadens borgerskap och andra bättre
bemedlade medborgare. Handlare med egen rörelse utgjorde den enskilt
största gruppen, och dominerade tillsammans med officerare och ämbetsmän
ur den kyrkliga och akademiska sfären sällskapets medlemsstock. Sammanlagt
utgjorde grupperna Tjänste- och Ämbetsmän tillsammans 40 procent av
medlemstantalet, medan hantverkare, handelsanställda och sjöfolk utgjorde
18 procent.42

39

Simonsen (2001), s. 47. Se även Sjöberg (2002), s. 162–165, Hellgren (2003), s. 44–45, för
vidare diskussion rörande klassificeringsproblem i historiska studier.
40
Sjöberg (2002), s. 163.
41
Se Norman (1974), samt Hellgren (2003), s. 44–45, och Lilja (2004), s. 121–122, för vidare
diskussion rörande alternativa socialgruppsindelningar.
42
Se Simonsen (2001), för liknande resultat.
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Till sin sammansättning liknade DBW många av de föreningar som
grundades under 1800-talet.43 Tidigare forskning har bland annat visat att
frivilligföreningarna som växte fram under detta sekel till stor del bestod av
individer ur det framväxande borgerskapet.44 Sett ur detta perspektiv utgjorde
DBW inget undantag.

Jämbördiga styrkeförhållanden
I avhandlingens inledning diskuterades de intressen som olika samhällsgrupper
hade av det filantropiska arbetet. Som ett led i ett sådant antagande gjordes en
indelning av medlemmarna i två olika grupperingar. I gruppen Filantroperna
fanns medlemmar som förespråkade ett socialt samhällsengagemang genom
att sällskapet etablerade och drev inrättningar som till sin utformning och
sitt syfte vände sig direkt till fattiga medborgare. I den andra gruppen,
Egenintressenterna ingick de som argumenterade för att DBW inte endast
skulle rikta resurser mot verksamheter som vände sig till samhällets mindre
bemedlade, utan också mot projekt som fyllde mer egennyttiga funktioner.45
Genom att analysera medlemmarna utifrån denna indelning är förhoppningen
att kunna fastställa huruvida drivkrafterna och motiven bakom välgörenheten,
liksom den praktiska utformningen av de enskilda inrättningarna, påverkades
av grupptillhörigheten.
Enligt tidigare forskning fanns det en mängd olika drivkrafter bakom
frivilligföreningars välgörenhetsengagemang och förklaringarna till varför
man grundade till exempel fattigskolor och sparbanker har varierat kraftigt.
I den ena änden av skalan betonas de disciplinerande och kontrollerande
faktorerna, medan barmhärtighetstanken utgjort dess motpol och således
utgångspunkten i den andra änden av skalan.46
Var det till exempel så att handelsmän och hantverkare i huvudsak såg
grundandet av fri- och fattigskolan, sparbanken och fattigvårdsanstalten som
ett sätt att disciplinera och kontrollera de mindre bemedlade, medan kyrkofolk
och lärare i stället såg inrättningarna som relevanta i försöken att förbättra de
mindre bemedlades livssituation?47 På vilka sätt avspeglades DBW:s sociala
och yrkesmässiga sammansättning verksamhetens praktiska utformning?
Vid en gruppering av de medlemmar som var kyrkligt och/eller politiskt
engagerade (se figur 2.2), det vill säga kategorierna 1a, 1b, 2a och 2b, kan det
43

Jansson (1985), Båtefalk (2000), Simonsen (2001), Sjöberg (2002), Hodacs (2003).
Åberg (1991), s. 112–113, Båtefalk (2000), s. 50–53. Se även Mats Dahlkvists förord i
Habermas (1998 alt. 1962), s. i–xxii, samt kap. II–IV, Eley (1992), s. 296–298, Sjöberg (2002),
s. 33–35.
45
Se kapitel 1 samt Lewin (1988), s. 135, för vidare diskussion kring den analysmodell som
används för att utröna intressegruppers agerande.
46
Lökke (1990), Förhammar (1997), s. 129–137, Förhammar (2000), s. 29, Plymoth (2002), s. 30.
47
Petterson (1992), s. 88–90. Se även Qvarsell (1993), s. 222, Swedner (1993), Båtefalk (2000)
s. 16–23, Förhammar (2000), s. 30–31.
44
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Figur 2.2. Social fördelning i procent av DBW:s medlemmar 1814–1876.
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Källa: Landskansliets Brevkoncept 1815, A II: 56, Magistratens avgående brev 1814–1821,
B Ia: 15, 21, 24, 1822–1829, B Ia: 23, 24, 25, Rådhusrättens räkenskaper 1830–1831, H III:
b: 14, Visby rådhusrätt: Inneliggande handlingar 1830-talet: F Ia: 208, Stadens äldste protokoll
1823–1840, A I: 12, Visby Borgarebok 1737, 1864: D IV: 1. ViLa.

konstateras att dessa utgjorde 42 procent av sällskapets totala medlemsstock,
medan de övriga grupperna, bestående av handelsmän, hantverkare, sjöfolk
och officerare, uppgick till 58 procent.
På ett övergripande plan kan det antas att de numerärt – mätt i mått av
medlemmarnas sammansättning – jämbördiga styrkeförhållandena mellan de
två grupperna avspeglades i det praktiska arbetet genom att båda grupperna
tilldelades ett jämnstort inflytande över verksamheten. Men det kan likaväl ha
varit så att maktförhållandena inom DBW varierade över tid och att graden
av tolkningsföreträde i arbetet med att utforma, implementera och utveckla
olika projekt hängde samman med externa faktorer som till exempel graden
av offentliga fattigvårdsinsatser.
Utifrån en sådan tolkningsram skulle man kunna göra antagandet att den
grupp som bestod av kyrkligt och politiskt engagerade medlemmar utövade
större inflytande över verksamheten i början av seklet då den institutionaliserade socialhjälpen inte var särdeles väl organiserad, medan den grupp som
bestod av hantverkare, handelsmän, sjöfolk och officerare utökade sitt inflytande i takt med att den offentliga fattigvården och utbildningsväsendet
effektiviserades och efterhand övertog uppgifter som frivilligföreningarna
tidigare ansvarat för.48
Exemplet DBW ger goda möjligheter att långsiktigt analysera huruvida det
funnits personer eller grupper som vid vissa tidpunkter var särskilt pådrivande
48

Thunander (1946), s. 386 f, Lundström (1995), s. 87, Olsson (1999), s. 287.
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eller mer inflytelserika än andra konstellationer beträffande möjligheterna att
utforma och genomföra olika projekt.

Sällskapets ekonomi
Under DBW:s första verksamhetstid framstod inte sällskapet som någon
uttalad välgörenhetsorganisation, vilket kommer att synliggöras och diskuteras
mer ingående i det nästföljande kapitlet, men relativt snart fanns en mer
öppen målsättning att engagera sig i Visbys fattigvårdsarbete. Detta förutsatte
emellertid att föreningen kunde uppvisa ett årligt inflöde av kapital som inte
bara underlättade driften av de verksamheter man åtog sig att bedriva, utan
även gjorde det möjligt att ackumulera ett årligt överskott.
Redan 1820 hade föreningen byggt upp ett kapital motsvarande 2 812
kronor, motsvarande cirka 16 årslöner för en daglönearbetare på Gotland.49
Tillgångarna växte kontinuerligt under de följande decennierna och uppgick
1850 till motsvarande drygt 10 000 kronor. Den verkligt snabba ökningen av
sällskapets tillgångar inleddes emellertid mot slutet av 1840-talet. Tillväxten
saktade av i samband med den finansiella krisen under 1850-talets sista år och
i anslutning till att DBW inrättade en botanisk trädgård, men återhämtade sig
i början av 1860-talet, för att ligga på en hög nivå fram till missväxtåret 1867
(se figur 2.3).
Figur 2.3. DBW:s tillgångar 1819–1875, kronor.
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Källa: DBW:s kassabok, utgående balans 1819–1875, uppgift för 1846 saknas.
Anm: Grafen är baserad på bokföringsuppgifter insamlade i slutet av respektive år.
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Uppgifterna om daglönearbetarnas lön är bearbetade från Jörberg (1972), s. 595, som anger
daglönen för en dagkarl på Gotland till 56 öre år 1820.
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Tabell 2.5. DBW:s tillgångar 1820–1875, kronor.
Tillgångar i löpande priser

Tillgångar i 2009 års priser

1820

2 812

223 502

1830

6 575

515 606

1840

10 028

720 022

1850

17 484

1 207 726

1860

30 744

1 699 993

1870

66 703

2 787 442

1875

82 779

4 037 221

Källa: DBW:s kassabok respektive år.

Den nedgång som uppstod var emellertid tillfällig och under 1860-talets
sista år skedde en stark uppbyggnad av sällskapets kapitaltillgångar som även
fortsatte under det tidiga 1870-talets högkonjunktur. DBW:s kapitaltillgångar
uppgick 1870 till 66 703 kronor, vilket motsvarade cirka 225 årslöner för en
daglönearbetare på Gotland.50 En omräkning av DBW:s tillgångar till 2009
års priser förstärker bilden av en relativt välbärgad förening. Särskilt kraftig
var ökningen efter 1860 då tillgångarna i 2009 års priser inom loppet av 15 år
ökade från cirka 1,7 till 4 miljoner kronor (se tabell 2.5).
Det förvaltade kapitalet uppvisade under de sista decennierna av undersökningen en kontinuerlig tillväxt betydligt över inflationen. Tillgångsökningen
indikerar att verksamheten kan ha haft andra mål än filantropiska. Samtidigt
var kapitalackumulationen nödvändig för en långsiktig överlevnad, och för
möjligheten att ta på sig större finansieringsåtaganden över längre tidsperioder. Av grundläggande betydelse för DBW:s kapitaltillväxt var förmågan att
generera intäkter. Sett över hela undersökningsperioden förefaller detta ha
varit något som utvecklades.

Medlemsavgifter och andra intäkter
Basen för sällskapets intäkter var de olika avgifter som medlemmarna betalade
till föreningen. Dessa gav under 1820- och 30-talen – med några undantag – en
intäkt motsvarande mellan 500 och 1000 kronor per år. Den enda alternativa
intäkten som föreningen kunde påräkna under dessa år var ränta på utlånade
medel.
Redan innan föreningen bedrev egen sparbanksrörelse ägnade man sig åt
utlåning av det överskott som ackumulerats. Den utlåningsverksamhet som
låg vid sidan av sparbanksrörelsen gav under 1830-talet en årlig intäkt som
närmade sig de sammanlagda medlemsavgifterna (se figur 2.4).
Under 1840-talet utvecklades sällskapets ränteintäkter till den viktigaste
inkomstkällan, följd av intäkterna från sparbanksverksamheten. Intäkterna
50

Beräkning från Jörberg (1972), s. 598.
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Figur 2.4. DBW:s årliga intäkter fördelade på intäktsställe 1819–1875.
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Källa: DBW:s kassaböcker 1819–1875, uppgifter för 1846 saknas.

från dessa verksamheter följdes åt under 1850- och 1860-talen, men under
1870-talets högkonjunktur föll intäkterna från sparbanksrörelsen medan ränteinkomsterna från DBW:s egen utlåning fortsatte att växa. Överhuvudtaget
kännetecknades sparbanksintäkterna av påtagliga fluktuationer, vilket sannolikt kan förklaras av att en stor del av utlåningen var småskalig och kortsiktig,
upp till ett år, medan utlåningen från DBW löpte under ett flertal år och till
större summor.
Den långsiktigt mest stabila intäktskällan för DBW utgjordes av olika
typer av avgifter som medlemmar betalade. Redan från start fanns en årlig
medlemsavgift som uppgick till fyra riksdaler banco (sex kronor). Uppbörden
av denna skedde kvartalsvis med en riksdaler banco. För nya medlemmar
fanns utöver årsavgiften även en särskild inträdesavgift på fyra riksdaler
banco. Till dessa avgifter kom även andra avgifter som uppstod i anslutning
till sällskapets sociala insatser.
Både medlemsavgiften och inträdesavgiften var av sådan storlek att den
bidrog till en social gallring bland medlemmarna. Lönen för en arbetare i
staden motsvarade 1820 cirka 56 öre per dag och det var sannolikt få, om
ens någon arbetare, som kunde lägga fram motsvarande drygt 20 dagars
arbetsinkomst för att bli medlem i DBW. Det fanns därför knappast något
behov att reglera medlemskapet närmare i sällskapets stadgar.51
51

Från 1823 fanns även möjlighet att betala medlemsavgiften för all framtid. Den klumpsumma
som då betalades uppgick till 50 riksdaler banco.
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I samband med att DBW:s skola inrättandes (se vidare kapitel 3 och 4)
infördes en särskild avgift för medlemmarna – beklädningsavgift – som
hade som syfte att göra det möjligt för sällskapet att förse skoleleverna
med rena och hela kläder. Beklädnadsavgiften togs ut vid fyra tillfällen
under året – tillsammans med medlemsavgiften – för hela den period som
skolverksamheten bedrevs och uppgick till sammanlagt två riksdaler banco
per år. Oftast särredovisades års- och beklädnadsavgifter, men vissa år slogs
de samman. Det förefaller emellertid som om avgifterna varit långsiktigt
stabila inte bara så länge som skolverksamheten bedrevs, utan även vad gäller
årsavgift och inträdesavgift för perioden därefter.
Detta innebar att inflationen successivt urholkade medlemsavgiften och
minskade dess köpkraft för sällskapet, samtidigt som avgifterna blev mindre
betungande för medlemmarna. För vissa medlemmar och under vissa perioder
innebar sannolikt avgifterna till DBW en belastning. Vid varje årsskifte redovisades en restskuld för dessa personer, vilken oftast motsvarade 300–400
kronor. Under det följande året försökte kassören sedan driva in denna restskuld – oftast med lyckat resultat – men vid flera tillfällen förekom också
avskrivningar. Om detta var en konsekvens av att personen uteslöts eller för
en kortare eller längre tid lämnade sällskapet, alternativt resultatet av en medveten ”goodwill”-gest från DBW, är emellertid osäkert.

Kostnader för DBW:s verksamhet
De utgifter som DBW redovisade för att driva den egna verksamheten kan
direkt kopplas till de åtaganden som föreningen tog på sig. Detta innebar att
skolverksamheten och den sociala omsorgen intog en central position under en
stor del av undersökningsperioden. Utöver detta fanns under undersökningens
senare hälft – från slutet av 1840-talet – kostnader förknippade med den
botaniska trädgården samt övriga omkostnader (se figur 2.5).
De senare uppvisade stora variationer mellan åren vilket delvis kan
förklaras av att det vissa år har varit svårt att kategorisera vilken typ av utgifter
det rört sig om. Sannolikt kan en rätt stor del av dessa omkostnader kopplas
till den sociala verksamheten, däremot inte till skötseln av den botaniska
trädgården som tydligt särredovisades. Eftersom DBW:s sparbank var en egen
verksamhet har analysen av de kostnader som var förenade med denna förts
till kapitel fem där sparbanksrörelsen diskuteras.
Kostnaderna för DBW:s skol- och understödsverksamhet kunde fluktuera
en del mellan åren. Detta avspeglade behovet av att köpa nya läromedel och
inventarier. På det hela taget låg dock omkostnaderna mellan 500 och 800
kronor per år, vilket innebar att de olika avgifter som medlemmarna betalde i
stort sett täckte denna verksamhet.
Det överskott som genererades via kapitalförvaltningen var således ytterst
viktigt för att ge sällskapet en långsiktig ekonomisk stabilitet. Detta blev särskilt
tydligt i början av 1840-talet då avgifterna från medlemmarna, som under flera
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Figur 2.5. DBW:s kostnader, fördelade på utgiftsställe 1819–1875.
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Källa: DBW:s kassaböcker 1819–1875, uppgifter för 1846 saknas.
Anm: Omkostnaderna inkluderar inte kostnader för sparbanken. Eftersom DBW:s sparbank
betraktas som en egen verksamhet har denna del av rörelsen särredovisats i kapitel 5.

år låg tämligen lågt, inte kunde hålla jämna steg med kostnadsutvecklingen
för skola och omsorg (se figur 2.4 och 2.5).
I ett längre perspektiv hade säkerligen en justering av medlemsavgifterna
varit nödvändig för att sällskapet skulle kunna fortsätta med skolverksamheten,
men genom införandet av folkskolan 1842, och kravet att alla svenska
landsbygdssocknar och stadsförsamlingar skulle ordna med folkskoleutbildning
inom fem år, undergrävdes förutsättningarna för föreningens skola och
verksamheten lades ned. Intäkterna från såväl sparbanken som DBW:s egen
utlåning var av grundläggande betydelse för att driva skolan.
Även efter skolans avveckling bedrev DBW en socialt orienterad
verksamhet i form av bland annat bidrag till sjukvård och annan hjälp till
fattiga, och som redan konstaterats kan sannolikt en stor del av de övriga
kostnaderna under 1850-, 60- och 70-talen härledas till denna verksamhet.
Kostnaderna för den botaniska trädgården växte snabbt från 1855 och
kulminerade 1860 då motsvarande drygt 3 600 kronor investerades i denna del
av verksamheten. Detta år uppgick medlemsavgifterna till cirka 700 kronor,
men tack var intäkterna från sparbanken och sällskapets direkta utlåning var
det möjligt att täcka även dessa kostnader.
Under flera år låg kostnaderna för den botaniska trädgården på en mycket
hög nivå, vilket också begränsade tillväxten av DBW:s kapital under 1860-talet.
Under 1870-talet låg kostnaderna för den botaniska trädgården på en lägre
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nivå, vilket möjliggjorde en snabbare ökning av föreningens kapitalreserv (se
figur 2.3).
Analysen av DBW:s ekonomi visar att omkostnaderna var kopplade till
den av styrelsen beslutade verksamhetsinriktningen. Några kostnader för
att driva själva föreningen verkar inte ha förekommit, vilket bekräftar att
engagemanget var ideellt. Däremot fanns det naturligtvis personalkostnader
förknippade med både skolan och den botaniska trädgården. Något utflöde av
kapital till sällskapets festverksamhet verkar inte heller ha funnits.
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KAPITEL 3

Från nöje till nytta

År 1815 påbörjades verksamheten i den fri- och fattigskola som grundades
och finansierades av DBW. Detta var den formella startpunkten för sällskapets
organiserade samhällsarbete. Syftet med detta kapitel är att undersöka drivkrafterna bakom skolverksamheten; var det filantropiska motiv eller politiska
och ekonomiska egenintressen som låg bakom förslaget att grunda en skola?
Kapitlets andra delsyfte, som ligger på en mer övergripande nivå och som
löper genom avhandlingens samtliga kapitel, är att undersöka relationen mellan
DBW:s sociala insatser och de offentliga fattigvårdsinsatserna. Målsättningen
är således att klargöra på vilket sätt sällskapets filantropi påverkades av
stadens fattigvårdarbete.1
Kapitlets tredje delsyfte är att analysera huruvida medlemmarnas sociala
bakgrund påverkade utformningen av verksamheten. Närmare bestämt handlar
det om att undersöka om det fanns några grupper inom DBW med specifika
intressen och syften som tog initiativ till eller drev på etableringen av skolan.
Kapitlet inleds med en undersökning av omständigheterna kring DBW:s
bildande. Denna period kan ha varit en formativ fas vad gäller inriktningen
och karaktären på sällskapets verksamhet. I samband med att sällskapsumgänget formaliserades så bestämdes efter vilka normer och stadgar DBW
skulle arbeta och verka.
Tidigare forskning har visat att många föreningar bildades som hemliga
ordnar och rekryterade medlemmar från samhällets övre skikt.2 Med tiden
förändrade emellertid många sällskap sin inriktning som slutna och hemlighetsfulla för att istället verka som öppna, socialt förankrade sammanslutningar
med mer heterogen medlemssammansättning. Det är inte långsökt att anta att
sådana förändringar hängde samman med vilken karaktär föreningarna hade.

Olika typer av sällskap
I försöken att analysera frivilligföreningarnas framväxt och utveckling under
1700- och 1800-talen har den tidigare forskningen ofta tagit sin utgångspunkt
1

Westberg (2008), s. 31–33, 81, 87–89. Se även Qvarsell (1993), s. 228, Weiner (1995), Olsson
(1999), kap 2, Münger (2000), kap. 2, för vidare diskussion rörande relationen mellan den
offentliga och privata fattigvårdshjälpen.
2
Stenius (1987), Simonsen (2001).
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i sällskapsväsendets organisatoriska principer. Detta har bland annat bidragit
till att dessa tidiga föreningar ansetts som föregångare till de från slutet av
1800-talet framväxande massorganisationerna.3
De sällskap som grundades i början av 1700-talet bestod i huvudsak av
hemliga ordnar och brödraskap, vilka främst rekryterade sina medlemmar
bland grupper som officerare, civila ämbetsmän inklusive präster, köpmän och
manufakturägare. I dessa ordnar betonades ofta bildningselitens kunskapsbevarande och moraliska ansvar, vilket resulterade i att filantropi blev ett
centralt inslag i verksamheten.
Många av de föreningar som bildades från och med mitten av 1700-talet
och framåt, hade som nämnts patriotiska, religiösa och bildningsidealistiska
syften och förtecken. I slutet av 1700- och början av 1800-talet växte flera av
dem snabbt, samtidigt som ordensprinciperna tonades ner. Som ett led i denna
utveckling kom även sällskapens hemliga karaktär att överges till förmån för
en ökad fokusering på individer och deras nyttofunktion i samhället.4
Vid sidan av associationernas organisatoriska principer har tidigare
forskning analyserat föreningsväsendets utveckling mot bakgrund av syften
eller verksamhetsmål. Om man anlägger ett perspektiv som fokuserar på
verksamheten snarare än de organisatoriska principerna kan sällskapen enligt
Simonsen delas in i fyra olika typer.
Den första typen av sällskap kan definieras som moralisk-filosofiska, till
vilka bland annat ordenssällskapen hörde. Dessa karaktäriserades av ett välutvecklat gradsystem genom vilka medlemmarna efter hand fick ta del av de
insikter orden ansåg sig besitta. Det kanske mest kända exemplet utgörs av
Svenska Frimurareorden som grundades 1735.5
Den andra typen av föreningar var mer inriktade på nöjesumgänge, där
medlemmarna träffades för att äta, dricka och roa sig – så kallade bacchanaliska
ordnar – till vilka Bacchi Orden, Capitlet av de Två Förgylta Svinen och andra
liknande sällskap hörde. Carl Michael Bellman var bland annat medlem i den
sistnämna föreningen (år 1766).6
Den tredje kategorin utgjordes av sällskap som syftade till förkovring
eller utbildning. Till denna grupp räknades läse- och musiksällskap samt
diskussionsklubbar av olika slag. Den fjärde typen av sällskap var vetenskapliga
sammanslutningar, vilka ofta anslöt sig till de tidigaste akademierna.7

3

Lundkvist (1977), Jansson (1985), Simonsen (2001), s. 46, Abelius (2007), kap. 1.
Stenius (1987), s. 107–108, Östholm (2000), s. 43, Simonsen (2001), s. 40.
5
Simonsen (2001), s. 46. Se även Lenhammar (1986), Ullgren (2010), för vidare diskussion
rörande Svenska Frimurareorden.
6
Lundin & Strindberg (1974), Stenius (1987).
7
Simonsen (2001), s. 46. Till detta kan emellertid ytterligare en typ av föreningar läggas:
kungliga och statliga förtjänstordnar som till exempel Svärdsorden och Serafimerorden.
4
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Sällskapet DBW:s karaktär och inriktning
För den fortsatta analysen är det viktigt att fastställa vilken typ av sällskap
DBW var och vilka drivkrafter som låg bakom föreningens utveckling under
de konstituerande åren. För att göra detta kommer medlemmarnas agerande i
samband med föreningens sammankomster att beskrivas och analyseras. Detta
ger en bild av verksamhetens inriktning, men också av hur medlemmarna såg
på sig själva och sitt sällskap.

Tvagning, badning och rening
Sällskapets sammankomster hölls vid Snäckgärdet strax norr om Visby, en
plats till vilken medlemmarna tog sig via hästskjutsar som ordnades genom
ordförandens försorg. Alla sessioner inleddes först efter ”tvagning, badning
och rening från all besmittelse” som sekreteraren för dagen, Johan Ehinger,
uttryckte det vid mötet den 29 juli 1814 knappt tre veckor efter att sällskapet
bildats.8
Under sällskapets inledande möten rörde frågorna i huvudsak så triviala
saker som att försöka få medlemmarna, vilka inom sällskapet gick under
benämningen ledamöter, att inte tala i mun på varandra. I ett försök att få
bukt med detta problem föreslogs att den som för tillfället hade ordet på ett
tydligt sätt skulle klargöra när denne avslutat sitt föredrag. I övrigt påmindes
medlemmarna om att den som ändå avbröt någon i dennes utläggningar
skulle straffas med böter. Några av deltagarna klarade inte ens av att vara
tysta så länge att man kunde enas om detta, varför det i nästföljande punkt på
programmet fastslogs att de hade böter att vänta efter att ha brutit mot denna
regel.9
Efter att mötena förklarats öppnade brukade i regel den första diskussionspunkten beröra antagningen av nya medlemmar. Vid mötet den 29 juli valdes
stadskaplan Georg Herlitz in i sällskapet. Denne hade ett par veckor tidigare
fått i uppdrag av magistraten att kartlägga stadens fattigdomsutbredning, och
redan kort efter inträdet i DBW skulle hans erfarenheter från detta arbete
komma att sätta sin prägel på verksamheten.10
I samband med mötet den 29 juli beslöts också att förslag till nya
medlemmar skulle ske på föregående möte, och inte som nu, i anslutning till
den påbörjade sammankomsten. Detta för att den påtänkte medlemmen skulle
besparas eventuella pinsamheter i händelse av avslag. Under de inledande
träffarna nekades emellertid ingen av de föreslagna personerna medlemskap.
Tvärtom ansågs alla vara värdiga att få bli medlemmar, vilket bland annat fick
den nyintroducerade dykeriöverkommissarien Sahlsten att bli så till sig att han
8

Mötesprotokoll d. 29 juli, 1814: Sällskapet DBW:s protokoll 1814–1815, A Ia: 1. ViLa.
Mötesprotokoll d. 29 juli, 1814: Sällskapet DBW:s protokoll 1814–1815, A Ia: 1. ViLa.
10
Mötesprotokoll d. 29 juli, 1814: Sällskapet DBW:s protokoll 1814–1815, A Ia: 1. ViLa. Se
även Bergman (1921), s. 152, Fritzell (1964), s. 34.
9
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bjöd laget runt på en pris snus, vilket övriga ledamöter vänligen men bestämt
tackade nej till. Sahlsten var emellertid fortfarande så upprymd av att ha
bevärdigats medlemskap i DBW att han, likt ”alla dykande varelser medfödd
inre dragningskraft till allt fugtigt och vått, skyndade till en bredwid på ett
bord placerad och med vatten och andra fluida fylld skål, förat deruti göra
ett dykningsförsök, eller rättare sagt, ett dykeriexperiment”. Detta avstyrdes
dock i sista sekund av ceremonimästaren för dagen, herr Löfwenberg, som i
tumultet passade på att klargöra för övriga medlemmar att skålen med dess
innehåll var ”bestämt för ett med sällskapet mera enligt behof”, varpå man
efter visst besvär lyckades få herr Sahlsten att inta den för honom anvisade
platsen.11
Efter att denna scen utspelat sig tog löjtnanten C. F. Calissendorff till orda.
Enligt sekreteraren för dagen, handelsman Ehinger, var inte herr Calissendorff
känd för att vara talträngd men just för dagen råkade denne på grund av
”mensklig svaghet förgå sig emot 7:de Punkten i Statuterna och blef derföre
dömd, att böta 16 skilling banco”.12 Nu var i och för sig inte sekreteraren
mycket bättre själv då även denne en kort stund senare bröt mot denna regel
som klargjorde att medlemmarna inte fick tala i mun på varandra. Detta (bort)
förklarade han med att han råkat ha ”spasmer i tungan”.13
Det är tänkvärt att denna korta episod i DBW:s historia nedtecknats
överhuvudtaget. Det visar emellertid att sällskapets karaktär avvek från seriösa
ordnar. Men trots att DBW av allt att döma ägnade tiden åt stök och glam så
hade medlemmarna ändå skapat några regler som omgärdade verksamheten.
En sådan regel var uppenbarligen den om att ledamöterna inte fick avbryta
någon annan när denne talade. Hur regelverket i övrigt var utformat skall jag
strax återkomma till.
Att medlemmarna inte tog sällskapsengagemanget på särdeles stort allvar märktes även på andra sätt under DBW:s första verksamhetstid. Till
exempel hade vissa personer lite svårt att passa avgångstiderna i samband
med färden till sammankomsterna vid Snäckgärdet. Resorna, som utgick från
en av ringmurens norra in- och utpassager, Norderport, blev allt som oftast
försenade beroende på att någon av deltagarna som anmält sig inte behagade
dyka upp i tid. Av denna anledning bestämdes att den som kom för sent till den
utsatta avgångstiden skulle beläggas med böter, samt stå för skjutskostnaden.
Detsamma gällde även för de individer som anmälde sig till mötena, men
sedan uteblev utan att höra av sig till ordföranden i god tid innan avfärd.14
11

Mötesprotokoll d. 29 juli, 1814: Sällskapet DBW:s protokoll 1814–1815, A Ia: 1. Se även
Sällskapet DBW:s högtidstal d. 9 juli, 1848 – tal och sånger 1817–1873, F III: 1. ViLa.
12
Mötesprotokoll d. 29 juli, 1814: Sällskapet DBW:s protokoll 1814–1815, A Ia: 1. ViLa. 16
skilling banco motsvarar cirka 38 kronor i dagens värde.
13
Mötesprotokoll d. 29 juli, 1814: Sällskapet DBW:s protokoll 1814–1815, A Ia: 1. ViLa.
14
Mötesprotokoll d. 29 juli, 1814: Sällskapet DBW:s protokoll 1814–1815, A Ia: 1. ViLa. Se
även mötesprotokoll d. 7 februari, 1815: Sällskapet DBW:s protokoll 1814–1815, A Ia: 1 samt
memorial ställt till sällskapet d. 7 februari, 1815: Sällskapet DBW: bilaga till protokoll 1814–
1835, A Ib: 2. ViLa, för diskussion kring utebliven närvaro vid sällskapets sammankomster.
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Ett steg mot att strukturera verksamheten
Ett beslut som togs på mötet den 29 juli var således att inval av nya medlemmar
skulle ske på föregående möte, och inte i anslutning till den pågående
sammankomsten. Emellertid frångick sällskapet detta beslut redan vid nästa
mötestillfälle då ytterligare tre personer valdes in under pågående session,
däribland borgmästaren och rådmannen C. A. Cramér.15 Dessa var sannolikt så
viktiga personer att deras medlemskap knappast ifrågasattes, även om invalet
inte skedde helt enligt statuterna.
Utöver detta föreslog den för dagen utsedda ordföranden H. P Löfwenberg,
med stöd av flera andra medlemmar, att sällskapet borde utse ett utskott som
utarbetade DBW:s lagar och regelverk, samt även fastställde en introduktionsavgift som varje medlem skulle betala för att täcka omkostnaderna i samband
med mötena. Sällskapet bestämde enhälligt att en kassafond skulle upprättas
för detta ändamål.16 Till ledamöter i utskottet valdes C. F. Calissendorff, samt
den i sällskapet nyintroducerade rådmannen C. A. Cramér, liksom magister
Gustafson, handlarna G. Fåhraeus och J. Ehinger, stadskaplan G. Herlitz och
slutligen H. P. Löfwenberg.17
När detta var avklarat återupptogs festligheterna. Dagens ceremonimästare
G. Fåhraeus, för dagen iklädd en av ”sig sjelf wald och för tillfället lycklig
treffande Decoration bestående af en stor Punschslef; skepnad af en Snäcka
med ett långt styre uppå”, gjordes uppmärksam på att det snart var dags för
den ”invertes Badningen”, varpå ordförande Löfwenberg gav denne i uppgift
att bära fram den nyinköpta bålskålen så att man kunde sätta igång med
drickandet. Skålen frambars likt ”en Förbundsark till Presidents Bord” där den
till allmän beskådan placerades på en angiven plats bland blänkande kristaller,
varefter medlemmarna påbörjade kalaset.18
Det är uppenbart att de förnöjsamma inslagen dominerade sällskapets
träffar, vilket inte minst manifesterades genom den uppsluppna stämningen som
omgärdade mötena. Men även ordval och beskrivningar av sammankomsterna
pekar mot att DBW hade nöje och avkoppling som huvudsyfte. Protokollen
skrevs i en informell ton med fokus på de enskilda medlemmarnas olika infall
och klädval samt ceremonin kring själva drickandet. Karaktäristiken av DBW
som ett oseriöst dryckessällskap under denna initialfas är således tämligen
15

Mötesprotokoll d. 5 augusti, 1814: Sällskapet DBW:s protokoll 1814–1815, A Ia: 1. ViLa.
Se även mötesprotokoll d. 26 augusti, 1814: Sällskapet DBW:s protokoll 1814–1815, A Ia: 1.
ViLa. Av protokollen att döma var det mer regel än undantag att sällskapet frångick beslutet om
att antagandet av nya ledamöter skulle ske på föregående möte.
16
Mötesprotokoll d. 5 augusti, 1814: Sällskapet DBW:s protokoll 1814–1815, A Ia: 1. ViLa. Se
även mötesprotokoll d. 26 augusti, 1814: Sällskapet DBW:s protokoll 1814–1815, A Ia: 1. ViLa,
för vidare diskussion beträffande utskottets uppgifter. Se även Båtefalk (2000), s. 307–308, för
vidare resonemang angående nyetablerade sällskaps organisering.
17
Mötesprotokoll d. 5 augusti, 1814: Sällskapet DBW:s protokoll 1814–1815, A Ia: 1. ViLa.
Se Båtefalk (2000), s. 307–308, för diskussion kring vilken roll och funktion direktioner och
utskott hade i uppbyggnaden och utformningen av frivilligföreningarnas verksamhet.
18
Mötesprotokoll d. 5 augusti, 1814: Sällskapet DBW:s protokoll 1814–1815, A Ia: 1. ViLa.
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träffande.19 Det kan naturligtvis inte uteslutas att sällskapets medlemmar
redan från första början hade bestämt sig för att ägna tiden åt filantropi i någon
form och att detta därmed skulle utgöra den främsta orsaken till grundandet
av DBW. Men det går inte att dra några sådana slutsatser utifrån de tidiga
protokollsutsagorna, vilka tvärtom ensidigt fokuserar på att lyfta fram och
beskriva de renodlade nöjesinslagen.

Sällskapets första stadgar
DBW tog redan vid det andra mötestillfället den 16 juli 1814 upp frågan om
regelverkets utformning till diskussion. Några dagar senare presenterades
sällskapets stadgar där verksamheten reglerades i femton paragrafer. Stadgarna
syftade framför allt till att styra hur sammanträdena genomfördes, men gav
ingen vägledning till verksamhetens inriktning.20
Ett förborgat sällskap
Redan i andra paragrafen framgick sällskapets hemliga karaktär. Visserligen
fick man som medlem berätta att man var med i DBW, men man fick inte
yttra vad själva förkortningen stod för. Detta kan förklaras av en önskan från
medlemmarnas sida att vilja förstärka sällskapets hemlighetsfullhet, eller av
att de var rädda för att namnet skulle uppfattas som oseriöst. Oavsett anledning
kan det åtminstone konstateras att DBW tycktes följa den allmänna trenden
om att vara ett slutet sällskap utan insyn utifrån.21 Det upprättade regelverket
innehöll också uppgifter rörande vilka personer som grundade sällskapet.
Dess första medlemmar var kaptenerna L. Stenberg och J. Ehinger, handlarna
G. Fåhraeus, P. A. Hägg, H. P. Löfwenberg, S. Engström, J. Segerdahl, J. Welin,
N. Cramér samt handlaren och löjtnanten, C. F. Calissendorff.22 Ledamöterna
fastslog också att deras sammanslutning skulle heta Sällskapet De Badande
Wännerna, vilket skulle förkortas Sällskapet DBW. Det bestämdes också att
medlemmarna skulle hålla årsmöte samt bada ihop i samband med sällskapets
stiftandedag, den 9 juli om vädret så tillät.

19

Se Stenius (1987), s. 112–128 samt Simonsen (2001), s. 46, för vidare diskussion rörande
typindelning av olika sällskap.
20
Mötesprotokoll d. 16 och d. 20 juli, 1814: Sällskapet DBW:s protokoll 1814–1815, A Ia: 1.
ViLa. Att regelverket var något opreciserat var inte något unikt för DBW. Som exempel kan
nämnas att de stadgar som Svenska Nykterhetssällskapet upprättade på 1830-talet var tämligen
summariska och löst hållna, vilket medförde att utrymmet för egna tolkningar var omfattande.
Se Båtefalk (2000), s. 308, för vidare diskussion.
21
Stenius (1987), s. 112.
22
Mötesprotokoll d. 20 juli, 1814: Sällskapet DBW:s protokoll 1814–1815, A Ia: 1. ViLa. Se
även bilagan samt Bergman (1921), s. 149.
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Formbara DBW
Ordförandens och sekreterarens uppdrag reglerades i sex paragrafer, liksom
även medlemmarnas rättigheter och skyldigheter. Stadgarna gav emellertid
ingen vägledning om hur DBW:s externa arbete skulle utformas. Detta öppnade
för att sällskapet på kort tid kunde utvecklas i olika riktningar, samtidigt som
det gav driftiga medlemmar en möjlighet att i hög grad påverka utformningen
av verksamheten.23 Detta blev ännu tydligare i fråga om DBW:s styre. Enligt
regelverket skulle en ny ordförande utses vid varje sammankomst. Denne hade
till uppgift att inleda mötena med ett tal, som inte utan de övrigas tillåtelse
fick överstiga tio minuter. Det är oklart om ordförandens korta mandatperiod
syftade till att begränsa enskilda medlemmars möjligheter att påverka
sällskapets verksamhet eller om det bara var svårt att förmå medlemmarna att
axla ordförandens ansvar. Ordförandens uppgift i detta skede verkar mest ha
varit att fungera som sällskapets festfixare. Han hade exempelvis till uppgift
att inför varje sammankomst se till att det fanns transporter och nödvändig
förplägning, liksom att betala de som stod för skjutsen och värdinnan vid
badstället. Denne hade också rätt att bestämma vem som näst efter honom
skulle få tala på sammankomsterna. Till sekreterarens uppgift hörde också att
redogöra för sällskapets inkomster och utgifter.
Det oseriösa dryckessällskapet
De bötesbelopp som medlemmarna ålades skulle betalas i direkt anslutning
till det pågående mötet. En talare fick inte smäda någon av de övriga
medlemmarna, men om detta ändå skedde bestraffades denne med samma
bötessumma som om man avbröt någon i dennes utläggningar.24 I denna
initiala fas tog sällskapet inte upp någon medlemsavgift, utan de medel som
inflöt härrörde endast från medlemmarnas böter i samband med brott mot de
föreskrivna reglerna.
Det är troligt att denna paragraf syftade till att skapa ordning snarare än att
skapa ett fiskalt regelverk som kunde utgöra en plattform för en egen ekonomi
för sällskapet. Denna summa mätt i mått av dagens penningvärde motsvarar
cirka 38 kronor, vilket är ett relativ litet belopp, men om antalet bötfällda
medlemmar var stort så kan beloppet med tiden ha varit ansenligt. Av de första
protokollen indikeras att de mer talträngda medlemmarna brukade ha svårt att
lägga band på sig och att stämningen kunde vara rå men hjärtlig.
Medlemsrekryteringen
Till skillnad från många andra sällskap så var DBW starkt lokalt förankrat i
Visby och medlemmarna rekryterades följaktligen från Gotland. Av regelverket
framgår också att alla deltagarna hade rätt att vid varje sammankomst föreslå
23

Se Bergman (1921), s. 149, Båtefalk (2000), s. 327, för liknande diskussion.
Mötesprotokoll d. 20 och 29 juli, 1814: Sällskapet DBW:s protokoll 1814–1815, A Ia: 1.
ViLa. Se även Fritzell (1964), s. 33.
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nya medlemmar. Kraven på de nytilltänkta var att de ”förstår sig, äger god
frögd och godt rygte”. Medlemmarna avgjorde sedan huruvida de föreslagna
personerna skulle antas eller inte.25 De nyantagna skulle i samband med inträdet
informeras om sällskapets regler, och för att bli fullvärdiga medlemmar, också
skriva under på att man godkände dessa. Vid nästföljande sammankomst hade
de nya medlemmarna också möjlighet att hålla ett litet tal. Alla ledamöter
hade rätt att föreslå ändringar eller tillägg till sällskapets regelverk, men dessa
kunde bara antas om majoriteten av medlemmarna ansåg att det var till gagn
för DBW.
Dessa punkter utgjorde DBW:s första regelverk, vilka nedtecknades och
fastställdes på mötet den 20 juli 1814. I samband med denna sammankomst
valdes också ytterligare en medlem in. Längre än så kom inte vännerna på detta
möte med utformningen av regler och paragrafer, eftersom ceremonimästaren
för dagen, handlare J. Welin, anmälde att den medhavda bålen var färdigblandad
och att det därmed var dags för uppbrott.26

Syftet med det interna regelverket
Regelverket var uppenbarligen löst och vagt formulerat på flera viktiga punkter.
Vad var då orsaken till att DBW, i likhet med andra föreningar som grundades
under denna tid, upprättade ett antal regler, och vilken praktisk funktion fyllde
dessa? Det går givetvis att tolka beslutet om att införa föreningsstadgor på olika
sätt. En tolkning skulle kunna vara den som Peter Clark framhåller, nämligen
att stadgarna behövdes på arenor där människor från olika samhällsskikt, med
olika sociala och ekonomiska möjligheter och med olika ambitioner och mål,
samlades för att umgås under jämlika former. DBW:s stadgar skulle utifrån ett
sådant tolkningssätt bidra till att motverka slitningar inom gruppen eftersom
de underlättade kontrollen av vem eller vilka som antogs.27
Genom att ledamöterna själva föreslog och beslutade om vem som skulle
antas, ökade möjligheterna att styra rekryteringsprocessen mot vissa utvalda
grupper och individer i samhället, vilket i sin tur innebar att rekryteringen
av nya medlemmar riktades mot de sociala grupper ur vilka majoriteten av
de tidigare invalda medlemmarna kom. Valet av vem eller vilka som skulle
antas byggde således på graden av personliga kontakter eller vän- och
släktskapsförbindelser.28 För DBW:s del är det rimligt att tolka upprättandet
av det interna regelverket utifrån dessa aspekter, vilket inte minst framgår av
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Mötesprotokoll d. 20 juli, 1814: Sällskapet DBW:s protokoll 1814–1815, A Ia: 1. ViLa. Se
även Simonsen (2001), s. 83, för liknande antagningsprocedur i olika Göteborgssällskap vid
tiden runt sekelskiftet 1800.
26
Mötesprotokoll d. 20 juli, 1814: Sällskapet DBW:s protokoll 1814–1815, A Ia: 1. ViLa.
27
Clark (2000), s. 194 f. Se även Simonsen (2001), s. 97–98, för liknande diskussion.
28
Simonsen (2001), s. 98.
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att rekryteringen i huvudsak riktades mot väl utvalda grupper ur samhällets
övre skikt som tjänste- och ämbetsmän samt militärer och handelsmän.29
En annan tolkning är att reglerna inte endast reglerade antagningsproceduren
eller mötesordningen, utan på ett övergripande plan också hur medlemmarna
förväntades uppträda, konversera och agera gentemot varandra. Sett ur ett
sådant perspektiv syftade således föreskrifterna till att få alla ledamöter att
träffas och umgås på jämlik basis, oaktat olikheterna mellan dem. Som ett led
i en sådan tolkning anser Anders Simonsen att regelverken som omgärdade
frivilligföreningarna också syftade till att skapa intern disciplinering bland
medlemmarna. Om någon bröt mot regelverket kunde detta resultera i böter
eller i värsta fall uteslutning.30
Det upprättade regelverket kan ha fyllt ytterligare en disciplinär funktion
genom att skapa en känsla av exklusivitet och särart i förhållande till det övriga samhället. Genom att enas kring vissa värderingar och normer som var
förbehållet medlemmarna i DBW kunde sällskapet göra medlemskapet åtråvärt och svåruppnåeligt för majoriteten av befolkningen.
Det fanns föreningar som påstod sig vara öppna för alla som önskade delta,
men som Hanna Östholm konstaterar så skiljde sig retoriken och verkligheten
ganska markant åt. Uppsala läsesällskap gjorde till exempel gällande att det
rådde öppenhet men i realiteten var det män som bevistade stadens ledande
litterära salonger som utgjorde dess medlemsbas.31
Det har tidigare visats att DBW, i likhet med Uppsala läsesällskap, var en
förening bestående av bättre bemedlade och det var knappast vem som helst
som fick möjlighet eller hade råd att bli medlem. Enligt stadgarna krävdes
egentligen bara att man var oförvitlig och kunde uppföra sig men i praktiken
var sällskapet slutet.

Ett sällskap med vett, smak och sunt förnuft
Som nämndes ovan skulle mötesordförande hålla ett kortare anförande vid
varje sammankomst. Jag skall här uppehålla mig något vid de anföranden
som Carl Fredrik Calissendorff höll på mötena under DBW:s etableringsfas.
Inläggen belyser nämligen hur medlemmarna själva såg på sin förening och
den egna verksamheten, vilket ger en djupare inblick i hur man motiverade
sällskapets existens.
Redan en vecka efter att sällskapet grundats höll Calissendorff ett tal där
han framhöll att DBW inte endast var ett nöjessällskap, utan också fyllde
en viktig samhällsfunktion. Den huvudsakliga orsaken till att DBW kunde
29

Se Simonsen (2001) och Sjöberg (2002), för vidare diskussion rörande frivilligföreningars
sociala sammansättning på ett övergripande plan, samt kapitel 2 för specifik diskussion och
analys av Sällskapet DBW:s sociala sammansättning.
30
Simonsen (2001), s. 99.
31
Östholm (2000), s. 39.
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sägas vara samhällsnyttigt var enligt honom att man inte tog någon hänsyn till
ledamöternas titlar, rang eller ålder, vilket var faktorer som i ”ewärdeliga tider
har hafwit märkbar inflytelse på all slags wärklig glädje både för den som bär
den tunga bördan, och för den som måste buga sig för densamma”. Calissendorff
påpekade också att det inte accepterades att någon genom sin rikedom förhävde
sig på någon annan medlems bekostnad, utan att medlemmarna tvärtom stod
enade kring det gemensamma målet med verksamheten, vilket var att roa sig.
Förutom att medlemmarna skulle behandla varandra som sina likar, krävdes
också att de kunde uppvisa egenskaper som vett, smak och sunt förnuft.32
Calissendorff motiverade således DBW:s existens utifrån faktorer som
betonade medlemmarnas lika värde samt sällskapets avsaknad av hierarkiska
strukturer. Likaså klargjorde han att målet med verksamheten var att medlemmarna skulle träffas för att roa sig.
Redan en vecka efter att DBW grundats vidgades emellertid motivet för
föreningens existens med argumentet att sällskapet fyllde en viktig samhällsfunktion. Men detta grundades enbart på att ledamöterna umgicks på jämlika
villkor, vilket knappast är en måttstock på hur samhällsnyttigt sällskapet
var. Allra helst mot bakgrund av att medlemmarnas sociala sammansättning
pekade mot att till exempel bönder och kroppsarbetare inte omfattades av
denna jämlikhetssträvan.33
Det kan vara värt att erinra om att detta var en tid då det framväxande
borgerskapet, bestående av bland annat militärer, akademiker och andra bättre
bemedlade, formerade sig i en egen privat sfär för att på olika sätt formulera
alternativa politiska idéer och skapa opinion i syfte att utöka den egna gruppens inflytande. Frivilligföreningarna utgjorde viktiga miljöer där detta arbete
artikulerades och utfördes.34

Rättning i leden
På mötet den 2 augusti 1814, höll löjtnant Calissendorff ett nytt tal med rubriken
”Rom byggdes ej på en dag”, där han satte in DBW i en bredare samhällelig
kontext genom att uttrycka en ”önskan, att gifva denna wår stiftelse en wiss
wärdighet, så wäl som det öfriga samhällets aktning”.35 För att lyckas med
detta krävdes att medlemmarna inte endast träffades för att bada och roa sig,
utan att sällskapet utvecklade verksamheten i någon form.
Avgörande för hur det övriga samhället såg på DBW låg enligt Calissendorff,
i att medlemmarna bemödade sig om att följa de interna lagar och regler som
32

Tal hållet d. 15 juli, 1814: Sällskapet DBW: bilaga till protokoll 1814–1835, A Ib: 2. ViLa.
Se kap. 2, för vidare diskussion rörande sällskapets sociala sammansättning.
34
Åberg (1991), s. 112–113, Båtefalk (2000), s. 50–53. Se även Mats Dahlkvists förord i
Habermas (1998 alt. 1962), s. i–xxii, samt kap. II–IV, Eley (1992), s. 296–298, Sjöberg (2002),
s. 33–35.
35
Tal hållet d. 2 augusti, 1814: Sällskapet DBW: bilaga till protokoll 1814–1835, A Ib: 2. ViLa.
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sällskapet enats kring, och att man därmed i förlängningen också uppvisade
ordning och enighet.36
Såväl det interna uppträdandet som behovet av att inrikta verksamheten mot
annat än bad och nöje spelade uppenbarligen en viktig roll när medlemmarna
reflekterade över sällskapets fortsatta utveckling. Man skall emellertid komma
ihåg att DBW enats om att hålla stadgarna hemliga för allmänheten, varför
denna åtgärd knappast skulle vara tillräcklig för att få det övriga samhällets
erkännande. I stället tycktes det uppsatta regelverket fylla funktionen av intern
disciplineringsåtgärd snarare än ett verktyg för att få samhällets erkännande
som en seriös sammanslutning.37
Calissendorff betonade även att sällskapet istället för att bara roa sig borde
ägna tiden åt någon form av nyttig verksamhet, dock utan att närmare precisera
hur detta skulle ta sig konkret uttryck. Löjtnanten kom inte längre i sitt försök
att dra upp riktlinjerna för hur ett eventuellt samhällsengagemang skulle
kunna se ut i praktiken. I stället avslutade denne sitt tal med en önskan om
någonting helt annat, nämligen att det i stadgarna borde göras ett tillägg om att
sällskapet skulle ägna sig åt skridskoåkning under den tid på året när det var
för kallt för att bada.38 Calissendorff hade dock inte för avsikt att överge tanken
om att förändra DBW:s verksamhetsinriktning. Han var medveten om att de
flesta såg sällskapet mer som ett upptåg än som en seriös sammanslutning
med konkreta verksamhetsmål, men insåg samtidigt att DBW:s motto – att
förena nytta med nöje – förpliktade sällskapet att ägna tiden åt mer än bad
och allmänt superi. Som bevis för medlemmarnas inställning hänvisade han
till sitt tal den 2 augusti, vilket enligt honom tydligt klargjorde sällskapets
målsättning att förena allvar med lek.39
Det var inte ovanligt att föreningar som grundades vid denna tid förenade
nytta med nöje. Östholm konstaterar till exempel att många av de läsesällskap
som etablerades ägnade mycket tid åt att diskutera allvarliga ting men inom
ramen för verksamheten fanns också möjlighet till avkoppling och lättsamt
nöjesumgänge. Att en del av läsesällskapens tid ägnades åt till exempel kaffedrickande och rökning ansågs dessutom viktigt då det bidrog till formandet
och socialiseringen av ett borgerskap.40
Uppenbarligen hade Calissendorff reflekterat över att DBW uppfattades
som ett kortlivat förlustelsesällskap som mer eller mindre skulle självdö
strax efter grundandet. För att inte detta skulle ske var det därför angeläget
att föreningen påbörjade någon form av nyttig verksamhet som av samhället
uppfattades som ädel. Han var däremot inte tydlig med hur ett sådant arbete
skulle utformas. Trots att DBW i detta tidiga skede inte klart och tydligt
36

Tal hållet d. 2 augusti, 1814: Sällskapet DBW: bilaga till protokoll 1814–1835, A Ib: 2. ViLa.
Östholm (2000), s. 39.
38
Tal hållet d. 2 augusti, 1814: Sällskapet DBW: bilaga till protokoll 1814–1835, A Ib: 2. ViLa.
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Tal hållet i augusti 1814 på sällskapets sammankomst. Sällskapet DBW: bilaga till protokoll
1814–1835, A Ib: 2. ViLa, Östholm (2000), s. 42–43.
40
Wiberg (1958) s. 95 f, Östholm (2000), s. 42–43, Sjöberg (2002), s. 136.
37

77

definierat syftet med verksamheten, så fanns det inga uppenbara invändningar
bland medlemmarna mot att sällskapet borde ägna tid åt filantropi vid sidan av
de renodlade nöjesinslagen, detta oavsett vilka motiv de enskilda ledamöterna
hade för att gå med i föreningen.

DBW:s vägval mot en seriös verksamhet
I augusti 1814 inkom handlaren Johan Gustav Gerle med två konkreta förslag till
förändringar som enligt hans övertygelse skulle innebära att allmänhetens syn
på DBW förändrades. I ett brev ställt till sällskapet påtalade han svårigheterna
med att kombinera nyttigt arbete med badresor och dryckesslag. Han föreslog
därför att DBW borde flytta mötena från Snäckgärdet in till Visby. Därigenom
skulle medlemmarna inte bara slippa problemen med att ordna transporter, de
skulle även spara dyrbar tid som nu gick åt till att ta sig till och från mötena.41
Att detta förslag ensamt skulle få allmänheten att ändra uppfattning om
DBW var nog osannolikt. Hans andra förslag kom däremot att väcka uppmärksamhet bland medlemmarna. Gerle lanserade nämligen idén att sällskapet
borde byta namn till De Enige Wännerna. Som motivering angavs att det
nuvarande namnet var för intimt förknippat med bad- och sommaraktiviteter.
Ett namnbyte skulle enligt honom föra med sig att DBW i högre utsträckning
kunde ägna sig åt samhällsnyttigt arbete under såväl vinterhalvåret som
sommaren. Vidare menade Gerle att själva förutsättningen för att kunna bedriva
samhällsnyttig verksamhet var just att sällskapet visade prov på enighet utåt.42
På mötet den 30 augusti 1814 lästes Gerles brev upp för övriga medlemmar, vilka reagerade med att fördöma förslaget. Idén om att byta namn var
direkt förkastlig enligt flera deltagare, varför de ansåg att brevet knappt borde
kommenteras, eller ens nämnas i protokollet överhuvudtaget. Efter en stunds
diskussion lugnade medlemmarna ned sig, varpå det beslutades att inlagan
skulle läggas till sällskapets övriga handlingar som ett bevis på att Gerle med
såväl detta som andra förslag, trots allt visade att han endast ville DBW:s
bästa.43
Namnbyte var således ingen tänkbar åtgärd för att förändra bilden av DBW.
Gerles förslag att flytta mötena från Snäckgärdet in till Visby fick däremot
ett visst genomslag. I början på september 1814 föreslog nämligen löjtnant
Calissendorff att sällskapet under vinterhalvåret skulle hålla träffarna inne i
staden eftersom det ”enligt Läkares utsago wore wådligt för hälsan, att så sent
på året nyttja sjöbad”. Alla medlemmar var inte överens med Calissendorff om
fördelarna med att flytta mötena, men vid den omröstning som genomfördes
röstade trots allt 17 personer för en flytt in till staden medan 14 röstade mot.44
41
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Sällskapet DBW: bilaga till protokoll 1814–1835, A Ib: 2. ViLa.
Sällskapet DBW: bilaga till protokoll 1814–1835, A Ib: 2. ViLa.
Mötesprotokoll d. 30 augusti, 1814: Sällskapet DBW:s protokoll 1814–1815, A Ia: 1. ViLa.
Mötesprotokoll d. 6 september, 1814: Sällskapet DBW:s protokoll 1814–1815, A Ia: 1. ViLa.
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Det togs således vissa initiativ för att förändra verksamhetens inriktning
och innehåll, och de förslag som framlades pekade i riktning mot att utföra
samhällsnyttiga insatser. Det verkar ha funnits en önskan bland medlemmarna
att tvätta bort stämpeln av oseriöst dryckessällskap, och som ett led i detta
också stärka DBW:s legitimitet i allmänhetens ögon. De förslag som lades
fram under sommaren 1814 var emellertid mer av kosmetisk karaktär snarare
än försök att på allvar förändra bilden av sällskapet.

Förslag om grundandet av en fri- och fattigskola
Mindre än en vecka efter att löjtnant Calissendorff väckt idén om att utveckla
verksamheten framlades det första konkreta förslaget om vad DBW skulle
kunna ägna sig åt för att tvätta bort stämpeln av oseriöst dryckessällskap.
Det var stadskaplan Georg Herlitz som i ett anförande påtalade att Visby var
en av få städer, kanske till och med den enda i landet, som inte hade någon
fattigskola. Eftersom det enligt Herlitz strök omkring ett stort antal fattiga
barn på gatorna i staden ansåg han att DBW borde grunda en skola för mindre
bemedlade gossar mellan 6 och 10 års ålder, och att inrättningen inledningsvis
skulle anta mellan 8 och 10 elever.45

Visbys fattigdomsproblem under 1800-talets första decennier
För att analysera orsakerna bakom förslaget måste initiativet sättas in i en
vidare samhällskontext, med utgångspunkt i Visbys fattigdomssituation. Staden hade, i likhet med många andra orter, stora problem med fattigdom och
tiggeri under 1800-talets inledande decennier. Orsakerna ansågs främst ligga i
att tillströmningen av fattiga från landsbygden in till staden ökade konstant.46
I ett försök att lösa problemen taxerades såväl borgerskapet som övriga
husägare i Visby för att staden skulle kunna driva ett fattighus.47 Denna åtgärd
ansågs emellertid otillräcklig, varför stadens styrelse bestämde sig för att
jämte fattighuset även öppna ett arbetshus.48

45

Tal hållet d. 9 augusti, 1814: Sällskapet DBW: bilaga till protokoll 1814–1835, A Ib: 2.
Se även magistratens avgående brev d. 9 juli, 1814, B Ia: 24. ViLa, Bergman (1921), s. 152,
Fritzell (1964), s. 34–35.
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Stadens äldste protokoll 1823–1840, protokoll d. 22 mars, 1827, A I: 12. ViLa. Se även
Thunander (1946), s. 36, för liknande diskussion angående tillströmningen av fattiga från
landsbygden in till städerna under 1800-talets början.
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Magistratens avgående brev d. 9 juli, 1814, B Ia: 24, LandCancelliets Afgångne Bref
d. 16 mars, 1815: Landskansliet Brevkoncept A II: 56, 1815. ViLa, Jordansson (1998), s. 198.
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Se Montgomery (1951), s. 75, Bjurling (1956), s. 68–72, Fällström (1974), s. 12–13, för
vidare diskussion kring arbetshusens funktion i de svenska städerna vid 1800-talets inledande
decennier. Arbetshusen etablerades i syfte att ge mindre bemedlade en möjlighet att i stället
för att ägna tiden åt tiggeri, försörja sig själva genom att utföra diverse arbetsuppgifter som att
spinna eller liknande enklare sysselsättningar.
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En annan viktig åtgärd för att få bukt med tiggeriet var inrättandet av ett
soppkök där de fattiga kunde få mat gratis eller till ett lågt pris.49 Att man
från stadsledningens sida föreslog inrättandet av ett soppkök berodde främst
på att man ansåg att både det utbredda tiggeriet och utbredningen av diverse
sjukdomar delvis orsakades av för dålig kost. Förhoppningen var att denna
inrättning skulle kunna minska problemen något. Som huvudansvarig för
soppköket utsågs fattighusdirektionen.
I anslutning till grundandet av denna verksamhet samlades representanter
för magistraten och borgerskapet för att diskutera hur man skulle finansiera
projektet. Beslut togs om att låta sig ytterligare taxeras, eftersom alla som
medverkade på mötet var överens om att det krävdes långtgående åtgärder för
att komma till rätta med fattigdomsproblemen.50
De influtna medlen räckte emellertid inte till för att få bukt med
fattigdomen, vilket föranledde magistraten att vid ett flertal tillfällen tillskjuta
ytterligare medel utöver det man redan beviljat.51 I realiteten gick en del av
magistratspersonalens löner direkt till stadens understödskassor.52 I övrigt
bidrog även ämbets- och tjänstemän, burskapsvinnande handelsmän, societeter
och hantverksskrån till att pengar strömmade in till fattighusdirektionen,
vilken var den instans som delade ut månatliga understöd.53

Hjälp för de fattiga barnen
I likhet med andra platser i landet var många av de fattiga som kom till Visby
barn. Stadens styrelse strävade efter att få in dessa på fattighuset, där de
kunde ställas under fattighusdirektionens ansvar och kontroll. Särskilt utsatta
var barn till mindre bemedlade, och barn till avlidna båtsmän. Givetvis var
fattigdomsproblemen inte isolerade till att endast gälla Visby, men enligt
den dåvarande landshövdingen hade prästerskapet förbarmat sig över de
fattiga barnen ute på landsbygden genom att åta sig att bedriva elementär
undervisning, ett alternativ som fram tills då inte stått barnen i staden till buds.
49

Landshövdingens femårsberättelse för år 1828–1832, d. 30 augusti, 1833, Länsstyrelsens för
Gotlands Län. Femårsberättelse. ViLa.
50
Visby Rådhusrätt: protokoll d. 20 januari, 1830: inneliggande handlingar spridda 1830-talet,
F Ia: 208. ViLa. Se även Bjurling (1956), s. 42–45 samt Fällström (1974), s. 4–7, för vidare
diskussion kring fattighusets uppgifter. Fattighusets förvaltning sköttes gemensamt av magistrat
och borgerskap.
51
Se till exempel Magistratens avgående brev d. 13 februari, 1815, d. 14 juli, 1819:
Magistratens avgående brev 1814–1821, B Ia: 24. Sjukammarens verifikationer 1807–1827:
verifikationer d. 2 mars, 10 maj, 20 september, 1816. Se även verifikationer för år 1823, 1827.
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förvaltade stadens uppbörd och bestod av representanter från magistrat och borgerskap. Se
Herlitz (1924), s. 400–405.
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Rådhusrättens räkenskaper 1830–1831: H III: b: 14. ViLa.
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Magistratens avgående brev d. 9 juli, 1814, B Ia: 24. ViLa, Steffen (1944), s. 77–79,
Jordansson (1998), s. 197.
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Det var emellertid inte helt lätt att få kontroll över det stora antalet barn
som strömmade in till Visby. I vissa fall försökte stadens styrelse placera ut
barnen hos bönder på landsbygden, men detta löste inte problemet. Allt som
oftast tog de sig in till staden för att återigen stryka omkring på gatorna och
tigga. Stadens ledning insåg att det var näst intill omöjligt att hindra barnen
från att återvända, varför man istället försökte få in dem på det nyinrättade
arbetshuset.54 I vissa fall försökte man placera ut barnen hos olika privatpersoner i staden, som mot att se till att de höll sig borta från att tigga på
gatorna, fick ersättning av fattighusdirektionen.55
Det var nu inte bara barn som strök omkring på stadens gator. även äldre
tiggare och fattiga var en vanlig syn, och dessa sökte stadens ledning också
få in på arbetshuset. Stadsledningen stod även i de äldres fall för kostnaden.56
Det gick emellertid inte att blunda för att det krävdes ytterligare insatser för
att få bukt med både fattigdomsproblemen och det omfattande tiggeriet som
följde i fattigdomens spår.57
Med anledning av den sociala nöden beslutade landshövdingen, tillsammans med magistraten, att inventera problemens utbredning och föreslå
åtgärder. Detta skulle inledningsvis göras genom att man kartlade fattigdomens
omfattning. Målet var således att bringa klarhet i hur många som saknade
understöd, eller som av olika anledningar inte klarade av att försörja sig själva.
Arbetet organiserades på så sätt att man från predikstolen uppmanande alla
fattiga att anmäla sig hos magistraten, varpå stadskaplan Georg Herlitz fick i
uppdrag att upprätta förteckningar över de fattigas ålder, kön, arbetsförmåga
och övriga levnadsomständigheter.58

Motiven bakom fri- och fattigskolans grundande
Initiativet att etablera en fri- och fattigskola ska ses i ljuset av Visbys sociala
problem. Fattigdomen och tiggeriet var omfattande, och trots att stadens
ledning vidtagit en mängd olika åtgärder i syfte att få kontroll över dess
utbredning, krävdes det uppenbarligen ytterligare insatser. Förslaget utgjorde
därmed ett naturligt steg i stadsledningens försök att få bukt med den sociala
nöden.59
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Stora grupper av fattiga ökade också risken för stölder och inbrott, vilket i
sin tur innebar större kostnader för såväl handlare som andra bättre bemedlade.
Av redogörelsen ovan framgick att stadens borgerskap och tjänstemän på ett
eller annat sätt tvingades bära kostnaderna för fattigdomen, oavsett om det
skedde genom offentliga åtaganden eller via DBW. Att det därmed också
förelåg ekonomiska motiv bakom förslaget är givet. Till detta kan också
läggas att man från borgerlighetens sida var angelägna att genom kontroll och
disciplin uppfostra mindre bemedlade till goda och nyttiga medborgare.60
För de forskare som betonar kontrollperspektivet anses orsakerna till varför
frivilligföreningar grundade olika välgörenhetsinrättningar som skolor och
sparbanker hänga samman med att man genom kontroll och disciplin skulle
uppfostra de mindre bemedlade samhällsklasserna.61 Att Herlitz förslag också
syftade till att de bättre bemedlade skulle övervaka, fostra och disciplinera den
”farliga underklassen”, är också givet.62 Emellertid är det viktigt att påpeka
att det inte enbart var yttre ekonomiska och sociala motiv som låg bakom
initiativet. Lika viktigt är det att framhålla att medlemmarna vid denna tid
var angelägna att tvätta bort stämpeln av DBW som oseriöst dryckessällskap.
Medlemmarnas strävan efter att skapa legitimitet för DBW och dess verksamhet, liksom sällskapets nära kopplingar till stadens maktcentrum, utgjorde
också viktiga faktorer bakom initiativet.
Att valet föll på en fri- och fattigskola hängde i stor utsträckning samman
med medlemmarnas täta förbindelser med stadens styrande institutioner.
I egenskap av ansvarig för kartläggningen av Visbys fattigdomsutbredning
hade Herlitz onekligen en unik insikt i vilka grupper och individer som var
mest utsatta, och som var i störst behov av hjälp och kontroll. Således identifierade han en lucka i den offentliga fattigvården som, om DBW var berett
att fylla denna, skulle innebära att sällskapet etablerade sig som en viktig
fattigvårdsaktör i lokalsamhället, utan att fördenskull konkurrera med de
offentliga hjälpinsatserna.63
Sett ur ett sådant perspektiv agerade DBW på samma sätt som åtminstone
några andra frivilligföreningar gjorde under 1800-talet. Som nämndes i
inledningen så har Westberg visat att det fanns filantropiska organisationer
som till exempel barnkrubbor och barnträdgårdar vilka skapade utrymmen
för sin verksamhet utan att konkurrera med den offentliga fattigvården.64 Vid
den tid när Herlitz föreslog att DBW borde starta en fri- och fattigskola räckte
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Petterson (1992), s. 88–94, Florin & Johansson (1993), Qvarsell (1993), s. 222, Swedner (1993),
Sjögren (1997), Jordansson (1998), Båtefalk (2000) s. 16–23, Förhammar (2000), s. 30–31,
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uppenbarligen inte de offentliga fattigvårdsinsatserna till för att lösa de sociala
problemen. Därmed uppstod en möjlighet för sällskapet att utforma ett förslag
som både motsvarade samhällets behov av hjälpinsatser och underlättade DBW:s
försök att etablera sig som en filantropisk förening.
Runt sekelskiftet 1800 saknade Visby, med undantag för trivialskolan,
undervisningsanstalter för den fattigaste delen av befolkningen. Genom att
grunda en fri- och fattigskola skulle således DBW bli ensamt om att bedriva
undervisning i privat regi för mindre bemedlade barn.65
DBW var därmed på väg att beträda en väg som var vanlig för många
sällskap som grundades i Sverige under 1800-talets inledande decennier.66 Ett
stort antal föreningar och ordnar engagerade sig från denna tid i fattigvårds- och
utbildningsfrågor, där främjandet av nykterhet, arbetsamhet och sparsamhet
utgjorde viktiga komponenter i utformningen av verksamheterna.67

Majoriteten mot magistern
Den ende medlemmen som hade frågor om fri- och fattigskolsprojektet var
magister Gustafson. Magistern hade uteblivit från några möten och ställde frågan på vems initiativ projektet igångsatts. Tydligen så uppfattades frågan som
ett ifrågasättande. Magistern fick ett långt, uttömmande och tillrättavisande
svar av löjtnant Calissendorff. Enligt denne hade DBW redan från första stund
haft för avsikt att förena det egna nöjet med något som gynnade samhället i
stort.68 Frågan gällde enligt Calissendorff egentligen endast hur och på vilket
sätt sällskapet skulle gå till väga för att inleda sitt samhällsnyttiga arbete, inte
om man skulle påbörja det. Han förklarade vidare att när Herlitz i ett skriftligt
anförande föreslagit att DBW borde grunda en fri- och fattigskola hade alla
mötesdeltagare tyckt att det var en god idé.
Det är värt att notera att denna tolkning av sällskapets verksamhetsinriktning
inte verkar ha diskuterats tidigare, att döma av DBW:s protokoll. Det kan
naturligtvis ändå inte uteslutas att frågan varit uppe till diskussion. Men det finns
ingenting i källorna som tyder på att frågor relaterade till samhällsnyttigt arbete
diskuterades. Att Calissendorff ändå i relativt högt tonläge argumenterade för
saken kan ha berott på att han sökte vinna samstämmighet bland medlemmarna
kring förslaget. De som i efterhand informerades om beslutet verkar heller
inte ha haft något att invända mot projektet. Även sekreteraren för dagen,
borgmästare Cramér, klargjorde att medlemmarna samfällt var för att etablera
en skola och att det därmed inte rådde någon tvekan om medlemmarnas
65
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Mötesprotokoll d. 15 september, 1814: Sällskapet DBW:s protokoll 1814–1835, A Ib: 2.
ViLa.
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åsikter i frågan.69 Å den ena sidan så är det intressant att magister Gustafson
ifrågasatte projektet, tvärtemot vad man hade kunnat förvänta sig. Men å den
andra sidan så skulle man också kunna hävda att Herlitz, som i egenskap av
att ansvara för kartläggningen av Visbys fattigdomsutbredning, hade stor del i
att förslaget överhuvudtaget lyftes upp på dagordningen.
Det är värt att notera att medlemmarna, oavsett social status, tycktes var
angelägna att projektet igångsattes. Beslutet innebar onekligen en brytpunkt i
DBW:s dittills korta historia. Från att ha varit ett renodlat nöjessällskap kom
målet med verksamheten att förändras i ett slag. För att manifestera denna
förändring beslutade medlemmarna att låta kapten Stenberg underrätta landshövdingen om sällskapets planer.70

Lek och allvar
I efterdyningarna av förslaget att grunda en fri- och fattigskola kom motiven
bakom sällskapsengagemanget att ifrågasättas ytterligare. Stadskaplan Herlitz
föreslog att DBW helt och hållet borde utesluta frågor rörande ”bagateller
och löjeligheter” från mötessessionerna. Att blanda samman lek och allvar
skapade enligt honom bara oordning, vilket i värsta fall kunde leda till att
sällskapet upplöstes.71
Med ifrågasättandet av föreningens nuvarande karaktär fäste Herlitz uppmärksamheten på frågan om vad som utgjorde själva drivkrafterna bakom
sällskapsumgänget. I detta läge stod medlemmarna inför valet att antingen
helt lägga ner de förnöjsamma inslagen och i stället satsa all tid och kraft
på skolprojektet, eller kombinera nytta med nöje, vilket var föreningens
ursprungliga motto.72 Kerstin Thörn hävdar till exempel att filantropernas
moraliska avsikter under 1800-talet inte bör överdrivas och att det till synes
samhällsnyttiga arbetet snarare handlade om social prestige än barmhärtighet.73 Birgitta Plymoth går inte lika långt i sin tolkning av motiven bakom
filantropernas agerande, men konstaterar att det som i vissa fall var tänkt att
utföras som välgörande, i praktiken kunde framstå som disciplinerande.74
69
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Om det nu inte var barmhärtighet som i första hand låg bakom de bättre
bemedlades sociala engagemang borde det finnas anledning att förvänta
att medlemmarna motsatte sig förslaget om att lägga ned de nöjesbetonade
delarna av DBW:s verksamhet. Förslaget innebar nämligen att ett viktigt incitament för föreningsverksamheten, att kunna träffas för en stunds avslappnat
nöjesumgänge, rycktes bort.
För att få klarhet i motiven bakom medlemmarnas engagemang i DBW
måste man i analysen ta hänsyn till de förhandlingar mellan medlemmarna
som vidtog efter att Herlitz förslag presenterats. Stadskaplan Herlitz, som i
denna tidiga fas av sällskapets historia gick i bräschen för en tydligt filantropiskt inriktad verksamhet, fick medhåll av kontrollören Ruuth och magister
Gustafson. Dessa två ansåg i likhet med stadskaplanen att det behövdes mer
ordning och reda i samband med träffarna. Gustafson föreslog därför att
medlemmarna borde ägna mötena åt högläsning ur någon skrift eller allmänt
intresseväckande bok, i stället för att man bara roade sig. Som ett led i förändringarna ville han också inskränka antalet möten till en gång i månaden.75
Frågan om att eventuellt slopa de förnöjsamma inslagen var emellertid inte
tilltalande, för på denna punkt opponerade sig majoriteten av medlemmarna
högljutt. Att DBW skulle utvecklas till ett läsesällskap ansågs helt främmande,
varför det klargjordes att den som ville ägna tid åt sådana aktiviteter kunde
stanna hemma och förkovra sig på egen hand. I stället såg de flesta sammankomsterna som ett nöje och en möjlighet till lite avkoppling. Till dem som
motsatte sig förslaget hörde löjtnant Calissendorff, som på det stora hela höll
med Ruuth och Herlitz i deras åsikter, men som ändå ansåg att de förnöjsamma
inslagen kunde förenas med allvarsammare ting. Att låta DBW utvecklas till
att bli ett så kallat läsesällskap, vilket var en vanlig utveckling för många av de
nybildade sammanslutningarna vid tiden runt sekelskiftet 1800, tycktes således
vara helt uteslutet.76 I stället ansåg majoriteten att DBW kunde kombinera
nytta med nöje genom att låta sammankomsterna behålla sin lekfulla och
avslappnade karaktär, samtidigt som man påbörjade ett samhällsnyttigt arbete.
Man kan konstatera att antagandet om att individer med kopplingar till
stadens sociala arbete var mer benägna att förändra formerna för sällskapsumgänget, i detta avseende tycktes stämma överens med de verkliga förhållandena.
Både Herlitz och Gustafson var genom sina yrken djupt involverade i arbetet
med att få bukt med stadens fattigdomsproblem, och var därför måna om att
DBW skulle ägna all uppmärksamhet åt denna fråga. Men sambandet mellan
yrkesbakgrund, socialt arbete och inställning i frågan om DBW:s inriktning
är inte helt klar. Löjtnant Calissendorff, som var en av dem som var mest
angelägen att DBW skulle grunda en skola i syfte att tvätta bort stämpeln
75

Mötesprotokoll d. 4 april, 1815: Sällskapet DBW:s protokoll 1814–1835, A Ia: 1. ViLa. Se
Östholm (2000), s. 29–32, för vidare diskussion kring olika läsesällskaps etablering vid tiden
runt 1800.
76
Mötesprotokoll d. 24 augusti, 1814 och d. 4 april, 1815: Sällskapet DBW:s protokoll 1814–1835,
A Ib: 2. Vila. Stenius (1987), s. 119–128, Östholm (2000), s. 34 ff.

85

som oseriöst dryckessällskap, motsatte sig idén om att föreningen enbart
skulle ägna tid åt samhällsarbete. I stället tillhörde han de sällskapsbröder
som även fortsättningsvis ville att föreningen skulle utgöra en samlingsplats
där medlemmarna förenade nytta med nöje, vilket knappast ökade sällskapets
förutsättningar att utveckla verksamheten i en tydligare filantropisk riktning.77
Oavsett vilka faktorer som låg bakom medlemmarnas agerande i denna fråga
kan det konstateras att DBW på kort tid gått från att ha varit ett renodlat nöjessällskap till att ägna tid åt mer välgörande ändamål. Med beslutet att grunda
fri- och fattigskolan slog sällskapet in på en väg som var vanlig för många av
de föreningar som bildades vid tiden runt 1800-talets början.

Sammanfattande diskussion och slutsatser
DBW var till sitt ursprung ett oseriöst dryckessällskap. Mötena karaktäriserades
av en uppsluppen stämning och genomfördes i en informell ton med fokus
på de enskilda medlemmarnas olika infall och klädval samt ceremonin kring
själva drickandet. Men redan kort efter grundandet framkom en önskan
bland medlemmarna att förändra bilden av DBW som ett förlustelse- och
förnöjelsesällskap. Syftet var att finna en verksamhet som till sin utformning
medförde att sällskapet kunde etablera sig som en samhällsnyttig förening.
Förslaget att grunda en fri- och fattigskola skall till stor del ses i ljuset av
denna önskan.
Undersökningen har emellertid visat att det också fanns andra motiv bakom
skolans tillkomst. Fattigdomen och tiggeriet i Visby var, i likhet med många
andra städer, omfattande under 1800-talets inledande decennier. Stadens
borgerskap och tjänstemän tvingades på ett eller annat sätt bära kostnaderna
för fattigvården, oavsett om det skedde genom offentliga åtaganden eller
på frivillig väg via DBW. De ekonomiska konsekvenserna av fattigdomens
utbredning utgjorde således ett viktigt motiv bakom förslaget.
Det har också framgått att förslaget hängde samman med en vilja från de
bättre bemedlade att öka kontrollen och disciplinen bland de fattiga. Detta
var en tid då det grundades en mängd olika välgörenhetsinrättningar i syfte
att övervaka, fostra och disciplinera de mindre bemedlade. Förslaget skall
onekligen också ses mot en sådan bakgrund.
Att valet föll på en fri- och fattigskola berodde till stor del på en av
sällskapets medlemmar, stadskaplan Herlitz. I egenskap av ansvarig för
kartläggningen av stadens fattigdomsutbredning, hade han en unik insikt i
var bristerna var som störst. Således kunde han utforma ett förslag som både
motsvarade samhällets behov av hjälpinsatser och DBW:s önskan att etablera
sig som ett filantropiskt sällskap.
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Medlemmarnas täta förbindelser med stadens styrande institutioner
spelade också en avgörande roll för val av verksamhet. Genom att föreslå
en inrättning som till sin utformning kompletterade, snarare än konkurrerade,
med den offentliga fattigvårdens hjälpinsatser, ökade möjligheterna för DBW
att bli en viktig fattigvårdsaktör i lokalsamhället.
Avslutningsvis har undersökningen också visat att det uppstod vissa
meningsskiljaktigheter i uppfattningen rörande drivkrafterna bakom sällskapsumgänget i samband med att beslutet att grunda skolan tagits. En grupp inom
sällskapet ville att DBW helt skulle upphöra med de mer förnöjsamma inslagen
för att i stället ägna all tid och kraft åt samhällsnyttigt arbete.
Denna grupp fick dock inte sin vilja igenom eftersom majoriteten av
medlemmarna ansåg att sällskapet kunde kombinera nytta med nöje genom
att låta sammankomsterna behålla sin lekfulla och avslappnade karaktär,
samtidigt som man ägnade tid åt välgörenhet. Således lyckades ingen grupp
rycka åt sig initiativet helt och hållet i samband med att DBW genomgick
denna förändringsfas.
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KAPITEL 4

Att uppfostra och utbilda

Sällskapet DBW beslutade sig år 1814 för att etablera en fri- och fattigskola
för mindre bemedlade barn, i syfte att förbättra den sociala situationen i Visby.
Samtidigt bidrog grundandet av skolan till att förändra bilden av DBW som
oseriöst dryckessällskap. I detta kapitel skall frågan om det fanns någon rivalitet bland medlemmarna i uppfattningen om hur sällskapet skulle utvecklas,
det vill säga vilken roll filantropin skulle spela, analyseras.

De svenska fattigskolornas etablering
De svenska fattigskolorna grundades som ett led i försöken att stävja det
värsta tiggeriet bland samhällets mindre bemedlade. Några direkta krav på
förkunskaper ställdes inte på eleverna som gick i skolan då undervisningen
endast syftade till att ge barnen grundkunskaper i läsning, skrivning, räkning
och kristendom.1 Etableringen av dessa skolor gick snabbt. Som exempel kan
nämnas att samtliga församlingar i Stockholm hade inrättat fattigskolor så
tidigt som i början av 1810-talet.2 Genom såväl fattigvårdens försorg som genom frivilliga bidrag grundades en mängd olika skolor i syfte att få bukt med
de sociala problemen.

Fattigdom och fostran
Som tidigare nämnts fanns det en djup oro i städernas styrelser kring problemet med fattigdom och tiggeri bland landets mindre bemedlade. Framförallt
ifrågasattes de lägre klassernas moraliska beteende och brist på samhälleligt
ansvar. Roten till eländet ansågs vara avsaknaden av utbildning, moral och
uppfostran, i kombination med ett utbrett supande och allmänt lösdriveri. För
att motverka detta grundades olika fattigvårds- och försörjningsanstalter, däribland fattigskolor, i syfte att åtgärda problemen.3
1
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De nyetablerade fattigskolorna vände sig till både pojkar och flickor, men
undervisningen skiljde sig något åt mellan könen. Flickornas undervisning
koncentrerades i högre grad på olika praktiska moment som stickning och
spinning jämte läsning, skrivning och räkning, medan pojkarna hade mindre
undervisning i praktiska göromål. När barnen uppnått en ålder av mellan 13
och 15 år förväntades de finna någon form av arbete, varför de skrevs ut ur
skolorna.4

Etableringen av DBW:s skolinrättning
Den tidigare analysen av DBW:s ekonomi visade att den långsiktigt mest
stabila intäktskällan utgjordes av olika typer av avgifter som medlemmar
betalade. Redan kort efter sällskapets grundande infördes en årlig medlemsavgift som uppgick till fyra riksdaler banco (sex kronor). Uppbörden av denna
skedde kvartalsvis med en riksdaler banco. För nya medlemmar fanns utöver
årsavgiften även en särskild inträdesavgift på fyra riksdaler banco.
Redan på första mötet efter att medlemmarna beslutat att inrätta en fri- och
fattigskola lämnade stadskaplan Herlitz över ett brev ställt till sällskapet från
en anonym välgörare. Brevskrivaren ville inte avslöja sin identitet men han var
enligt stadskaplanen medlem i sällskapet, och ville bidra till etableringen av
en skola eller någon annan välgörande inrättning.5 Brevet visade sig innehålla
25 riksdaler banco, en summa vilken enligt brevskrivaren skulle gå till att
undervisa värnlösa barn.6
De övriga medlemmarna uppskattade donationen och sällskapet yttrade
gemensamt sin tacksamhet till bidragsgivaren. Bland annat inkom ett förslag
från några medlemmar att DBW borde sätta in en annons i Wisby Tidning där
man tackade den okände finansiären, men det röstades ned med motiveringen
att eftersom denne tillhörde sällskapet skulle man nöja sig med att framföra
sin erkänsla i protokollet.7
Det var inte ovanligt att enskilda donationer utgjorde en viktig inkomstkälla
för filantropiska sällskap. Själva utgångspunkten för donationer var, jämte att
den som skänkte pengar hade de ekonomiska förutsättningarna, att det fanns
ett intresse för filantropi inom de mer välbeställda befolkningsskikten .8 Att
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engagera sig i social välgörenhet var inte på något sätt oväsentligt för bättre
bemedlade medborgare, tvärtom förväntades de näst intill att ägna en del av
sin tid åt filantropi.9 Sett ur detta perspektiv var DBW inget undantag.
Efter att medlemmarna bestämt sig för att inte sätta in en annons i den
lokala tidningen, beslutades att brevet i stället skulle remitteras till det nyligen
utsedda utskottet, vilket dels hade fått i uppgift att utforma och fastställa
sällskapets regler och introduktionsavgifter, dels getts ansvaret att utforma
och organisera hela skolprojektet.10 Några dagar senare inkom återigen Herlitz
med ett litet bidrag till skolinrättningen från en anonym givare. Denna gång
var summan på 10 riksdaler banco, och medlemmarna beslöt att summan
skulle deponeras i sällskapets kassa.11
Stadskaplan Herlitz var således starkt pådrivande i uppbyggnaden av skolverksamheten. Detta får anses som naturligt då han genom sin sociala bakgrund
och sina offentliga ämbeten – bland annat som ansvarig för kartläggningen
av fattigdomen i staden – var väl införstådd med hur omfattande Visbys
fattigdomsproblem var, liksom vilka åtgärder som var mest nödvändiga att
vidta (se kapitel 2 och 3).
Det var emellertid inte bara enskilda personer som ville donera pengar till
sällskapets skola. Det fanns även andra frivilligföreningar som ville skänka
pengar eller ge bidrag. Bland annat agerade magister Gustafsons ombud
för ett för DBW okänt brittiskt välgörenhetssällskap som bestämt sig för att
skänka 100 riksdaler banco. Summan skulle betalas ut över en 10-årsperiod
med 10 riksdaler banco vid varje utbetalningstillfälle.12 Det skulle senare
visa sig att det var ett bibelsällskap i London som stod bakom gåvan.13 även
bibelsällskapet i Visby gav en hjälpande hand, om än i något modestare form,
genom att skänka fyra biblar till skolan.14
Den största delen av sällskapets inkomster genererades emellertid genom
introduktions- och kvartalsavgifter från medlemmarna, vilka tillsammans med
enskilda donationer och andra intäkter främst användes för att understödja
9

Tjeder (2003), s. 140–141, 158, Edgren (2005), s. 144–147, Larsson (2005), s. 40.
Mötesprotokoll d. 15 augusti, 1814: Sällskapet DBW:s protokoll 1814–1815, A Ia: 1. ViLa.
Se kap. 3, för vidare diskussion rörande utskottets sammansättning.
11
Mötesprotokoll d. 20 augusti, 1814: Sällskapet DBW:s protokoll 1814–1815, A Ia: 1. ViLa.
Se Jordansson (1998), s. 146–147, Westberg (2008), s. 58–60, för vidare diskussion rörande
donationer som inkomstkälla för undervisningsinrättningar. Summan motsvarade 1 150 kronor
i dagens penningvärde.
12
Mötesprotokoll d. 3 och d. 17 oktober, samt d. 7 november, 1815: Sällskapet DBW:s
protokoll 1814–1815, A Ia: 1, samt mötesprotokoll d. 17 juli, 1816: Sällskapet DBW:s protokoll
1816–1817, A Ia: 2. ViLa. 100 riksdaler banco motsvarar 11 500 kronor i dagens penningvärde.
13
Mötesprotokoll d. 1 februari, 1825: Sällskapet DBW:s protokoll 1822–1827, A Ia: 4, samt
Sällskapet DBW: bilaga till protokoll 1814–1835, nr 48, A Ib: 2. ViLa. Se Beskow (1915),
s. 11–12, för vidare diskussion kring hur Brittiska bibelsällskapet understödde olika utländska
sällskap, däribland svenska, i arbetet med att sprida biblar.
14
Mötesprotokoll d. 3 oktober, 1815: Sällskapet DBW:s protokoll 1814–1815, A Ia: 1. ViLa,
Beskow (1915), s. 11.
10
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fri- och fattigskolan.15 I samband med att DBW:s skola inrättandes infördes en
särskild avgift för medlemmarna (den ovan nämnda beklädningsavgiften) som
alltså hade som syfte att göra det möjligt för sällskapet att förse skoleleverna
med rena och hela kläder. Beklädnadsavgiften togs som nämndes i kapitel 2
ut vid fyra tillfällen under året – tillsammans med medlemsavgiften – för hela
den period som skolverksamheten bedrevs och uppgick till sammanlagt två
riksdaler banco per år. Även de sporadiska straffavgifterna som medlemmarna
betalade i samband med förseelser på mötena användes för att finansiera
skolan, men dessa bidrag bokfördes inte alltid enligt kassaboken.16
Makten centraliserades
Efter att utskottet fått ansvaret för utformningen av skolprojektet föreslog
handelsmannen Nils Cramér att utskottet även borde bereda alla övriga ärenden
och viktiga frågor. Detta skulle nämligen påtagligt förkorta mötenas längd
ansåg han. Även detta förslag bifölls, med tillägget att sällskapets medlemmar
skulle ha möjlighet att påverka olika skrivelser innan de överlämnades till
utskottet för vidare yttrande.17
Detta beslut var ett tydligt avsteg från hur DBW:s verksamhet bedrivits
under de första månaderna. Genom att låta det särskilda utskottet ta ansvar
inte bara för skolverksamheten utan även andra viktiga frågor kom en stor del
av makten att koncentreras till ett fåtal personer, varför det kan ifrågasättas om
detta var i överensstämmelse med stadgarnas skrivning om allas rätt att göra
sin stämma hörd. Det skulle emellertid ha varit förenat med komplikationer att
vidmakthålla stadgarnas idealistiska bild av hur sällskapet skulle administreras
då de inte var anpassade för den typ av verksamhet som friskolan innebar. De
personer som genom utskottets tillkomst kom att inta denna centrala position
i DBW:s verksamhet hörde till de medlemmar som redan under sällskapets
första månader varit mest aktiva och engagerade i verksamheten.
Att makten inom sällskapet koncentrerades till ett fåtal personer var inte
något unikt för DBW. Tvärtom var det ofta så att ett fåtal personer kom att
inneha kontrollen över enskilda föreningars verksamheter. Lars Båtefalk har
bland annat visat att det inom Svenska Nykterhetssällskapet utkristalliserades
en grupp av personer som kontrollerade allt som hade med föreningens verksamhet att göra. Resultatet av detta blev att gruppen bedömde och beslutade
om allt från inköp och tryckning av olika nykterhetsskrifter, till vilka kostnadsramar och medel sällskapet hade till sitt förfogande.18

15

Mötesprotokoll d. 7 mars, 1815: Sällskapet DBW:s protokoll 1814–1815, A Ia: 1. ViLa,
Fritzell (1964), s. 38. Se även Jordansson (1998), s. 144–148.
16
Sällskapet DBW:s räkenskaper 1814–1823, G I: 2, Sällskapet DBW: bilaga till protokoll
1814–1835, nr. 17, A Ib: 2, ViLa. Se även Fritzell (1964), s. 38.
17
Mötesprotokoll d. 15 augusti, 1814: Sällskapet DBW:s protokoll 1814–1815, A Ia: 1. ViLa.
18
Båtefalk (2000), s. 308.
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Skollärare rekryterades
I samband med att fri- och fattigskolans start ryckte närmare kom dock DBW:s
medlemmar att engagera sig alltmer i verksamheten. Bland annat sattes en
annons in i Wisby Tidning om att man sökte en kompetent lärare.19 Efter
annonseringen inkom fyra ansökningar till lärartjänsten men medlemmarna
beslöt enhälligt att avvakta med att bestämma vem som skulle erbjudas
jobbet.20 Herlitz var noga med att påpeka att oavsett vem som skulle erbjudas
tjänsten så skulle förordnandet endast löpa till den 9 juli påföljande år.
Därefter skulle sällskapet göra en utvärdering av lärarens insatser i syfte att se
om den skickligaste personen valts för uppgiften. Även detta förslag röstades
igenom utan diskussion.21 Herlitz ansåg vidare att sällskapet borde sätta in
ytterligare en annons i Wisby Tidning för att klargöra hur själva antagningen
till skolan skulle hanteras. Beslutet innebar att Herlitz själv fick ansvara för
hur annonsen skulle utformas eftersom han, i egenskap av att ha kartlagt
fattigdomsutbredningen, var den som bäst kände till barnens levnadsvillkor.22
På Herlitz inrådan bestämdes att det i annonsen skulle framgå att barnen
skulle anmäla sig hos honom. För ordningens skull beslutades även att man
skulle fastställa en given mötesplats dit de skulle bege sig för en allmän inspektion. Väl på stället skulle Herlitz efter eget bevåg bestämma huruvida
barnen kunde vara aktuella att skrivas in i skolan. Därefter skulle alla medlemmar, efter att ha tagit del av Herlitz uppgifter, gemensamt avgöra vilka som
skulle antas.23 Jämte annonserna i tidningen gjordes allmänheten uppmärksam
på att det fanns möjlighet att skriva in barn i skolan genom kungörelser från
predikstolen i samband med gudstjänster på söndagarna.24
Skolverksamheten igångsattes
I början av januari år 1815 hade Herlitz kommit så långt i förberedelserna att
han kunde redovisa för sällskapets medlemmar vilka tio barn han ansåg borde
19

Mötesprotokoll d. 7 oktober, 1814: Sällskapet DBW:s protokoll 1814–1815, A Ia: 1. ViLa.
Se Bohman (1989), s. 8, för vidare diskussion kring hur DBW utnyttjade tidningar för att
kommunicera ut budskap om sällskapets förehavanden.
20
Mötesprotokoll d. 12 november, 1814: Sällskapet DBW:s protokoll 1814–1815, A Ia: 1. ViLa.
Se även Sällskapet DBW: bilaga till protokoll 1814–1835, nr. 8a, 8b, 8c, 8d, A Ib: 2. ViLa.
21
Mötesprotokoll d. 6 december, 1814: Sällskapet DBW:s protokoll 1814–1815, A Ia: 1. ViLa.
Det var inte endast eleverna som genomgick nogsamma granskningar och kontroller. även
lärarnas prestationer utvärderades kontinuerligt. Se Jordansson (1998), s. 143–144, för vidare
diskussion kring kontrollen av lärarna i frivilligföreningarnas skolor.
22
Mötesprotokoll d. 12 november, 1814: Sällskapet DBW:s protokoll 1814–1815, A Ia: 1. ViLa.
Se Bergman (1921), s. 152, för vidare diskussion kring stadskaplan Herlitz betydelse för frioch fattigskolans uppbyggnad och utveckling.
23
Mötesprotokoll d. 12 november, 1814: Sällskapet DBW:s protokoll 1814–1815, A Ia: 1. ViLa.
Det var inte ovanligt att man via annonser i tidningar informerade de fattiga om att de skulle
infinna sig på utvalda platser för allmän inspektion. Se Fällström (1974), s. 9.
24
Mötesprotokoll d. 5 oktober, 1819: Sällskapet DBW:s protokoll 1817–1822, A Ia: 3. ViLa,
Fällström (1974), s. 9.
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tas in på skolan, vilka också accepterades. Efter att möbler införskaffats så
inleddes verksamheten i mitten av månaden. Det var endast barn som bodde i
Visby som gavs möjlighet att delta i undervisningen, vilket var en regel som
skulle komma att gälla under alla år skolan existerade.25 Givetvis berodde
inte detta på att Gotlands fattigdomsproblem var isolerade till att endast gälla
Visby, men ute på landsbygden hade prästerskapet åtagit sig ansvaret att
bedriva elementär undervisning, ett alternativ som inte stått barnen i staden
till buds.26 Därtill kan det också framhållas att sällskapet i första hand hade
intresse av att få den sociala situationen i Visby under kontroll, eftersom
medlemmarna i egenskap av stadens ledande skikt var tvungna att på det ena
eller andra sättet finansiera och organisera fattigvårdsinsatserna.

Skola istället för bad
Skolan kom att inta en central roll i DBW:s verksamhet. Från det att sällskapet
bestämde sig för att grunda skolan kom mötena att anta en annan karaktär
än vad som tidigare varit fallet. Protokollen, som tidigare bestått av livfulla
redogörelser över hur sällskapet ägnade tiden åt backanaliska nöjen och
allmänt superi, kom från det att skolan startade i hög utsträckning att handla
om skolans praktiska verksamhet. Bland annat ägnades stort utrymme åt att
diskutera vilka barn som borde antas.27
Redan kort tid in på nyåret 1815 var undervisningen för sammanlagt elva
barn i full gång, men elevantalet fortsatte att öka under våren.28 Eleverna
bestod nästan uteslutande av barn vars föräldrar antingen inte var i livet
eller levde i yttersta armod.29 Herlitz föreslog redan i april 1815 att skolan
borde utöka antalet elever till mellan 16 och 20 stycken då det enligt honom
inte skulle innebära några problem för läraren att hinna med att undervisa
så många. Ytterligare fem pojkar antogs, varpå antalet elever uppgick till 16
stycken, alla i åldern mellan sex och tio år. Likaså antogs ytterligare fyra barn
inför skolstarten på hösten 1815.30 De följande åren antogs emellanåt elever
25

Mötesprotokoll d. 3 januari, samt d. 17 januari, 1815: Sällskapet DBW:s protokoll 1814–1815,
A Ia: 1, Mötesprotokoll d. 5 november, 1822: Sällskapet DBW:s protokoll 1822–1827, A Ia:
4. ViLa, Fritzell (1964), s. 38.
26
LandCancelliets Afgångne Bref d. 16 mars, 1815: Landskansliet Brevkoncept A II: 56, 1815.
ViLa, Thunander ((1946), s. 26–27, 72.
27
Mötesprotokoll d. 17 januari samt d. 7 februari, 1815: Sällskapet DBW:s protokoll 1814–1815,
A Ia: 1. ViLa.
28
Sällskapet DBW: bilaga till protokoll 1814–1835, nr. 17, A Ib: 2. ViLa, Bergman (1921),
s. 152, Bohman (1991), s. 12–13.
29
Se Fritzell (1964), s. 12–13, för diskussion beträffande föräldrarnas status.
30
Mötesprotokoll d. 18 april, d.16 maj, samt d. 25 augusti, 1815: Sällskapet DBW:s protokoll
1814–1815, A Ia: 1, Högtidstal d. 5 december, 1815: Sällskapet DBW: bilaga till protokoll
1814–1835, nr. 21, A Ib: 2. ViLa. Se även Fritzell (1964), s. 38, Bohman (1991), s. 11–13.
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som var yngre än sex år, men detta medförde vissa problem eftersom de inte
kunde tillgodogöra sig undervisningen fullt ut.31
Under skolans första år ökade elevantalet för varje ny termin. För att hålla
kontroll på det ökade antalet elever upprättades en förteckning över barnens
namn och ålder, när de blivit antagna och vilka framsteg de gjort under
studietiden, samt när de lämnade skolan. Ett exemplar av denna förteckning
fanns tillgänglig för sällskapets medlemmar.32

Prydlig i DBW:s regi
I samband med skolans tillkomst upprättades en skolordning där det bland
annat framgick att endast föräldrar eller vårdnadshavare kunde skriva in sina
barn i skolan. Barn till föräldrar som var arbetsförmögna och hade näst intill
daglig inkomst ansågs inte aktuella att skrivas in.33 I anslutning till etableringen
av skolan tillsattes också inspektörer och revisorer för verksamheten, vilka
hämtades från sällskapets egna led och utsågs för ett år i taget.34 Av stadgarna
framgår också att skolan inte tog emot några elever senare än en vecka efter
att terminen startat. Vid varje termins slut informerade skolans inspektörer,
genom kungörelse från predikstolen i Visby domkyrka, allmänheten om lediga
platser, samt tid för nästa terminsstart.35 Det ankom på sällskapets medlemmar
att skaffa såväl sommar- som vinterkläder till barnen, att betala ut lön till
läraren och att se till att lokaler och möbler samt undervisningsmaterial fanns
att tillgå.36
DBW ansvarade för att eleverna var propert klädda inför varje nytt läsår.
Detta innebar att varje barn fick en skoluniform med tillhörande skjorta,
väst, hatt och skor. Sällskapet var noga med att poängtera att om någon elev
avslutade sina studier innan nödvändig kunskap inhämtats så fick man inte
behålla kläderna.37
31

Mötesprotokoll d. 6 februari, 1827: Sällskapet DBW:s protokoll 1822–1827, A Ia: 4. ViLa.
Mötesprotokoll d. 15 september samt d. 3 oktober, 1815: Sällskapet DBW:s protokoll 1814–1815,
A Ia: 1. ViLa.
33
Mötesprotokoll d. 19 oktober och d. 8 december, 1819: Sällskapet DBW:s protokoll 1817–1822,
A Ia: 3. ViLa. Se även Bergman (1921), s. 152, för diskussion kring utformandet av sällskapets
skolverksamhet.
34
Sällskapet DBW: handlingar angående skolan och understödsanstalten 1816–1854, kap. 7,
§ 1, F II: 1. Se även mötesprotokoll d. 22 augusti, 1815: Sällskapet DBW:s protokoll 1814–1815,
A Ia: 1, samt Förteckning på Sällskapet DBW:s inventarier, d. 29 jan. 1831, och Sällskapet
DBW:s skolmatrikel: liggare och register 1815–1848, D: 2. ViLa.
35
Sällskapet DBW: handlingar angående skolan och understödsanstalten 1816–1854, kap. 3,
§ 3 och 4, F II: 1. ViLa.
36
Se bland annat mötesprotokoll d. 5 juni och d. 19 november, 1816: Sällskapet DBW:s
protokoll 1816–1817, A Ia: 2, samt Sällskapet DBW:s räkenskaper, G I: 1–15. ViLa, Bergman
(1921), s. 152, Lagerstedt (1922), s. 23, Fritzell (1964), s. 38.
37
Mötesprotokoll d. 21 februari, 1815: Sällskapet DBW:s protokoll 1814–1815, A Ia: 1,
d. 18 juni, 1816: Sällskapet DBW:s protokoll 1816–1817, A Ia: 2, Sällskapet DBW: bilaga till
protokoll 1814–1835, nr. 15, A Ib: 2, Högtidstal d. 5 december, 1815: Sällskapet DBW: bilaga
32
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Oavsett om undervisningen skedde i privat eller offentlig regi var det inte
alldeles ovanligt att utdelningen av kläder ingick som ett led i välgörenheten,
och att den även utgjorde en uppmuntran till flit och disciplin. I en tid då
skolväsendet i stor utsträckning var inriktat på att just belöna elever som var
flitiga, ingick utdelning av kläder, biblar och psalmböcker i belöningssystemet.38

Skolans fortsatta finansiering
Som ett led i att underhålla barnen med kläder och annat material betalade
samtliga DBW-medlemmar in pengar till en särskilt upprättad fond.39 Under
sommaren 1815 kom det också upp förslag om att sällskapet borde inrätta
ytterligare en fond, jämte den som skapats för skolan, och att ränteinkomsterna
från denna skulle fördelas mellan de mest nödlidande i staden. Förslaget gav
upphov till viss debatt men medlemmarna beslutade att det räckte med att
sällskapet var engagerat i ett så stort projekt som fri- och fattigskolan, och att
de inkomster man fick in borde komma skolan till godo.40
Elevernas hälsa kontrollerades av en av sällskapets ledamöter, läkare
Lennström, som utan ersättning vårdade både skolläraren och eleverna vid
eventuell sjukdom. Denne stod även för nödvändiga mediciner utan kostnad,
vilket uppskattades mycket av övriga medlemmar.41

Kontrollen av eleverna
Under överinseende av Herlitz satte verksamheten igång på allvar vårterminen
1815. Denne besökte också skolan vid ett flertal tillfällen.42 Sällskapet var ytterst noga med att barnen skötte skolgången, och det var egentligen endast vid
tillfällen då eleverna behövdes för särskilda arbetsuppgifter som de beviljades
ledighet. För att få ledigt krävdes ett godkännande av läraren efter diskussioner
med föräldrar eller annan vårdnadshavare. Sällskapets medlemmar ansåg att
praktiskt dagsarbete utgjorde ett synnerligen giltigt skäl för ledighet, eftersom
barnen då lärde sig att tjäna ihop till sitt eget underhåll. Däremot var det

till protokoll 1814–1835, nr. 21, A Ib: 2. Vila, Bergman (1921), s. 152, Fritzell (1964), s. 38,
Sandin (1986), s. 205–206.
38
Fällström (1974), s. 14, Sandin (1986), s. 205–206.
39
Sällskapet DBW:s räkenskaper 1814–1823, G I: 2. Se även sällskapets mötesprotokoll
d. 21 februari, samt d. 11 juli, 1815: Sällskapet DBW:s protokoll 1814–1815, A Ia: 1. Sällskapet
DBW: bilaga till protokoll 1814–1835, nr. 17, A Ib: 2. ViLa. Se även Westberg (2008), ss, 67–69,
för längre diskussion rörande inrättandet av fonder som ett led i att finansiera skolverksamhet.
40
Mötesprotokoll d. 14 juli, 1815: Sällskapet DBW:s protokoll 1814–1815, A Ia: 1. ViLa.
41
Mötesprotokoll d. 20 februari, 1816: Sällskapet DBW:s protokoll 1816–1817, A Ia: 2. ViLa.
42
Mötesprotokoll d. 4 april, 1815: Sällskapet DBW:s protokoll 1814–1815, A Ia: 1. ViLa. Se
även Jordansson (1998), s. 143–144, för liknande diskussion rörande Sällskapet de fattigas
vänners skola i Göteborg.
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givetvis uteslutet att de skulle tillåtas lämna skolan för att istället ägna sig åt
dagdriveri och ”lössläppt sysslolöshet”.43
Reglerna kring elevernas ledighet var omfattande. Varje elev tilldelades
en bok, i vilken både läraren och barnens vårdnadshavare tecknade sitt godkännande. Om en elev av någon anledning uteblev från skolgången utan giltigt
skäl kunde föräldrarna förvänta sig antingen att bli kallade till möte med läraren,
eller att denne gjorde ett hembesök för att reda ut orsakerna till frånvaron.
Utöver hembesök kunde föräldrarna även räkna med en varning. Om inte detta
räckte som påtryckningsmedel anmäldes förhållandet till såväl sällskapet som
församlingens prästerskap, och slutligen även till domkyrkorådet, vilka alla
gemensamt hade att ta ställning till huruvida åtgärder gentemot föräldrarna
skulle vidtas eller inte.44
Vid några tillfällen hände det att elever uteblev från undervisningen under
en längre tid, ibland så länge som upp till mellan 30 och 50 dagar. För att
motverka detta beslutade sällskapet att om någon elev var frånvarande mer
än 15 dagar på en termin så skulle denne ovillkorligen uteslutas från undervisningen under resten av terminen.45 Av regelverket framgår att man från
sällskapets sida inte accepterade ogiltig frånvaro. Men reglerna syftade också
till att uppfostra barnens föräldrar, då kraven på att dessa såg till att eleverna
skötte skolgången var höga. Regelverkets utformning pekar på att DBW:s
medlemmar knappast såg föräldrarna som några direkta förebilder för barnen.

Disciplinering via barnen
En av de bakomliggande idéerna med att inrätta skolor för mindre bemedlade
barn var att dessa förhoppningsvis skulle utöva ett moraliskt inflytande över
föräldrarna, och att skolans positiva inflytande över eleverna således även
skulle påverka föräldrarna och familjelivet.46
På ett övergripande plan antogs disciplinerings- och kontrollåtgärderna
ge positiva konsekvenser för samhället då fattigvårdskostnaderna förväntades minska. Genom en effektivare och bättre organiserad fattigvård lindrades
således de ekonomiska ansträngningarna för stadens bättre bemedlade medborgare. Att sällskapet därför utformade skolverksamheten med målsättningen
43

Sällskapet DBW: handlingar angående skolan och understödsanstalten 1816–1854, kap. 3,
§ 6, kap. 4, § 10, F II: 1. Se även Sällskapet DBW:s skolmatrikel: liggare och register 1815–1848,
D: 2. ViLa, Fällström (1974), s. 21, Sandin (1986), s. 183.
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protokoll 1828–1834, A Ia: 5. Se även bilaga nr. 92: Sällskapet DBW: bilaga till protokoll
1814–1835, A Ib: 2. ViLa.
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att skapa disciplin och kontroll, i kombination med att ge eleverna grundläggande utbildning, skall ses mot bakgrund av detta.47

Sällskapets första högtidsdag – skolbarnen i centrum
Examinationer och belöningar
Att verksamheten utformades i syfte att uppfostra och disciplinera barnen
framgår också av sällskapets agerande i samband med att DBW skulle fira
sin ettårsdag i juli 1815. Medlemmarna bestämde sig nämligen för att testa
elevernas kunskaper i samband med detta jubileum. Redan under våren hade
barnen vid ett flertal tillfällen deltagit vid sällskapets sammankomster för
allmän presentation och uppvisning, men deras kunskaper hade inte satts på
prov.48
För att uppmuntra pojkarna till fortsatt flit och skötsamt uppträdande, beslutade sällskapets medlemmar att ge de bästa eleverna en belöning i form av
små silverplaketter med svarta sidenband, vilka skulle hängas runt hattarna.49
På dessa plaketter skulle gossarnas namn ingraveras. Belöningen skulle ges i
anslutning till sammanträdet på högtidsdagen den 9 juli, och då i närvaro av
såväl skolläraren som övriga elever. Sammanlagt skulle tre plaketter delas
ut, en för särdeles flit i läsning, en för flit i skrivning, och den tredje för gott
uppförande. Vid valet av vilka elever som skulle tilldelas plaketterna skulle
hänsyn tas till både ålder och allmän begåvning.50
Proceduren kring utdelningen av belöningar i anslutning till sällskapets
högtidsdag var omfattande.51 Dagen innan själva högtidsdagen 1815 hölls
bland annat en sammankomst där eleverna examinerades. Inför amiralen och
landshövdingen Aschling, samt övriga medlemmar, överlämnade skollärare
Kahl en förteckning till sällskapets ordförande med uppgifter om elevernas
betyg, vilken kunskapsnivå de hade vid skolstarten, samt vilka framsteg de gjort
under terminens gång. Därefter satte examinationen igång med högläsning ur
katekesen, samt efterföljande förklaringar av vad som egentligen stod i texten.
När detta var klart fick pojkarna övergå till högläsning av texter på såväl
svenska som latin. Ledamöterna tittade även igenom elevernas skrivböcker
47

Se Fällström (1974), s. 14, Sandin (1986), s. 183, 206, Spetze (1992), s. 20, Ekstrand (2000),
s. 59, för vidare diskussion rörande det huvudsakliga syftet med skolornas verksamhet.
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Mötesprotokoll d. 4 april, 1815: Sällskapet DBW:s protokoll 1814–1815, A Ia: 1. ViLa. Se
även Jordansson (1998), s. 143–144, för liknande diskussion rörande Sällskapet De fattigas
vänners skola i Göteborg.
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Fritzell (1964), s. 36–37. Se även Fällström (1974), s. 26, för vidare diskussion kring hur man
i Göteborgs fattigskolor använde sig av liknande belöningssystem.
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samt examinerade de elever som lärt sig räkna. Avslutningsvis fick pojkarna
dra sig tillbaka eftersom sällskapets medlemmar påbörjade överläggningar om
vilka som skulle få plaketterna.52
Att utfästa belöningar av olika slag för att uppmuntra elever till flit och
disciplin ansågs vara ett bättre sätt att stimulera barnen än om man agade
dem.53 Att medlemmarna var noga med att uppmärksamma de mest framstående eleverna är inte särdeles förvånade då barnens framsteg och utveckling
utgjorde en viktig måttstock på hur framgångsrika DBW:s filantropiska
insatser var. Samtidigt utgjorde både kontroll och premieringar viktiga led i
disciplineringen av ungdomarna.54

Förevisning i kyrkan
För att etablera DBW som en filantropisk förening uppfattades det som viktigt
att visa upp barnen i offentliga sammanhang. Det var återigen Herlitz som
tog initiativ till att barnen skulle uppmärksammas i andra sammanhang än
på sällskapets sammankomster då denne föreslog att eleverna borde bevista
högmässan i kyrkan. Det enda villkoret som sattes upp var att läraren skulle
vara med och hålla ett öga på gossarna. Stadskaplanen åtog sig därefter att
ordna med en särskild plats i kyrkan där barnen kunde sitta.55
Genom att låta barnen delta i högmässan försäkrade sig DBW om att
deras arbete uppmärksammades utanför den egna kretsen. Det råder ingen
tvekan om att uppvisningen ingick i arbetet med att visa omvärlden att
man var en seriös förening som tog sin filantropiska uppgift på allvar. Den
enighet som sällskapet uppvisade både under skolans uppbyggnadsfas och när
verksamheten efterhand utvecklades stärkte bilden av en förening som ville
skaffa sig en seriös verksamhetsprofil.

Förslag om ny undervisningsmetod
DBW:s skola utvecklades under senare delen av 1810-talet utan några större
problem. I början av 1820-talet kom emellertid utformningen av skolverksamheten att förändras i samband med att ett nytt undervisningssystem
infördes. Fortsättningen av detta kapitel kommer att belysa hur den interna
utvecklingen och implementeringen av detta undervisningssystem genomfördes i fri- och fattigskolan från och med 1820-talets början och ungefär ett
52
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decennium framåt. Fokus riktas mot de grundläggande motiven bakom idén
att införa en ny undervisningsmetod.56 Vilka var orsakerna till att förslaget
lades fram? Vilka argument för eller emot framhölls och vilken ideologisk
förankring hade dessa?

Bell-Lancastermetoden
I slutet av 1700-talet och i början av 1800-talet introducerade två britter, Andrew
Bell och Joseph Lancaster, ett nytt undervisningssystem som skulle göra en
mer effektiv massundervisning möjlig. Med inspiration från detta system bildades från 1820-talet ett stort antal sällskap i Sverige som verkade för denna
undervisningsmetod.57
Inom folkundervisningens område kom Bell-Lancastermetoden, eller
växelundervisningsmetoden som den också kom att kallas, att utvecklas till
den officiella undervisningsformen. Metoden byggde på att en ensam lärare,
med hjälp av de dugligaste eleverna i klassen, undervisade ett stort antal barn.
Dessa försigkomna barn, som gick under benämningen monitörer, kom i
många fall att stå för själva undervisningen medan lärarens främsta uppgift
var att understödja monitörerna i deras arbete.58
En viktig orsak till att denna metod slog igenom var att den ansågs billig
och underlättade för en brett upplagd massundervisning. Detta var inte helt
oviktigt då målet med skolverksamheten under denna tid mer handlade om
att uppfostra och mindre om att utbilda de breda folklagren. På vissa håll i
England ansågs så mycket som tusen barn kunna undervisas, eller åtminstone
överblickas, av en och samme lärare. En annan viktig fördel med systemet
som lyftes fram var att det manade till inbördes tävlan mellan eleverna, vilket
var tänkt att sporra dem, samtidigt som systemet uppmuntrade till strävsamhet
och flit. Då metoden ansågs utgå från en gemensam värdegrund, vilken byggde
på att de bättre eleverna hjälpte sina mindre försigkomna kamrater, menade
man också att grunden lades för en ömsesidig aktning, vilket ingick som en
viktig del i den gode medborgarens uppfostran. Den stora fördelen låg enligt
förespråkarna således i att metoden tillvaratog elevernas begåvning, samtidigt
som den lärde ut moralisk och medborgerlig uppfostran.59
Huruvida Bell-Lancastermetoden tillvaratog begåvade elevers talanger
kan diskuteras. Likaså kan man ifrågasätta om en undervisningsform som till
sitt format kunde omfatta så mycket som 1000 elever verkligen kunde erbjuda
56

Se Lökke (1990), Petterson (1992), s. 88–94, Florin & Johansson (1993), Weiner (1995),
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några möjligheter till god inlärning överhuvudtaget. Snarare skall orsakerna
till varför den nya massundervisningsmetoden slog igenom sökas i viljan att
från ledande håll fostra och disciplinera de mindre bemedlades barn.

Introduktionen av Bell-Lancastermetoden i Sverige
Den nya brittiska undervisningsmetoden mottogs med stor skepsis när den
på 1810-talet omnämndes för första gången i Sverige. Främst ställde man sig
frågande till fördelarna med att under förhållandevis mekaniska och ensidiga
inlärningsformer bedriva massundervisning i stället för undervisning i något
mindre grupper. Men även skeptikerna var medvetna om undervisningsformens
ekonomiska effektivitet. Detta var förmodligen också huvudorsaken till att
metoden inte helt avfärdades. Det skulle dock dröja till början på 1820-talet
innan metoden slog igenom på allvar i Sverige.60 Undervisningen riktades
då mot de egendomslösa och syftade till att hindra barnen från att dra runt
på gatorna och tigga. Likaså framfördes argumentet att fattiga föräldrar inte
hade förmågan att uppfostra sina barn, varför det krävdes att samhällets mer
bemedlade medborgare såg till att lösa detta problem.61
I samband med att Bell-Lancastermetoden infördes kom bland annat
olika lokala sällskap och associationer att ta på sig rollen som förmedlare
av undervisning. Som tidigare nämnts var man först ut i Norrköping med att
introducera den nya metoden. Där grundades ett inofficiellt växelundervisningssällskap redan 1818 som tog på sig ansvaret att introducera metoden vid
stadens lärosäten.
I Stockholm grundades Sällskapet för växelundervisningens befrämjande
1822, som också hade till uppgift att sprida den nya metoden över hela landet. I
Göteborg grundades ”Sällskapet för Wexelunderwisningens befrämjande inom
Götheborgs Stift” år 1824.62 Ur ett nationellt perspektiv var således DBW tidigt
ute med att diskutera möjligheterna att införa den nya undervisningsformen i
sin skolverksamhet.

DBW:s diskussioner om den nya metoden
Förslaget om att introducera den nya undervisningsmetoden kom från landshövdingen och sällskapsmedlemmen Jacob Cederström på DBW:s högtidsdag
den 9 juli 1821. Idén mottogs med försiktig optimism av övriga medlemmar, varför det bestämdes att skolläraren Kahl, under överinseende av nye
60
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stadskaplanen Laurin, skulle få i uppdrag att mera grundligt undersöka möjligheterna att införa metoden.63
Landshövdingen var övertygad om att hans idé var god, men påpekade
likväl att det fanns några omständigheter som borde tas i beaktande innan
något beslut togs. Kostnadsfrågan var en avgörande faktor. Om utgifterna för
att införa denna undervisningsmetod skulle inverka menligt på sällskapets
möjligheter att ge eleverna kläder borde man avstå, ansåg han. Likaså var
landshövdingen inte helt övertygad om att sällskapet hade tillgång till så stora
lokaler som krävdes för att inhysa alla barn på ett bekvämt sätt.64
Stadskaplan Laurin tog på sig uppgiften att göra en kostnadsberäkning för
hela projektet. När denne hade räknat färdigt kom han till slutsatsen att kostnaden inte borde överstiga 1000 riksdaler banco, vilket låg inom rimlighetens
gräns, varför han starkt pläderade för införandet av denna metod.65 Stadskaplan
Laurin fortsatte således i samma tradition som den förutvarande kaplanen,
Georg Herlitz, i sitt engagemang för skolan. När frågan om införandet av BellLancastermetoden lyftes upp på DBW:s dagordning ansågs frågan vara av
sådan vikt att sällskapet bestämde sig för att avvakta något med att ta beslut
eftersom man inte ville förhasta sig. Flera medlemmar ansåg att det var viktigt
att beräkna hur mycket det skulle kosta att införa metoden, allra helst då det
förmodligen skulle krävas större klassrum och andra utrymmen än vad som
nu fanns att tillgå.
Borgmästare C. A. Cramér föreslog därför att en särskild kommitté skulle
ges i uppgift att gå igenom alla för- och nackdelar med införandet av metoden. Sällskapet enades om detta och tre personer utsågs att undersöka saken
och komma in med ett betänkande snarast möjligt. De tre personerna som
utvaldes att ingå i den nyupprättade kommittén var stadskaplan Laurin, löjtnanten och kontrollören J. Ruuth, samt handelsmannen Löfwenberg – det vill
säga representanter för såväl det offentliga samhället som privat företagsamhet.66 Samtidigt beslutades att en annons skulle införas i Wisby Tidning, för
att informera om att sällskapet ämnade hålla en extra sammankomst för att
diskutera frågan.
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Mötesprotokoll d. 9 juli, 1821: Sällskapet DBW:s protokoll 1817–1822, A Ia: 3. Se även
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Till förmån för de fattiga
På mötet i augusti 1821 lade kommittén fram sitt betänkande. I detta konstaterades att införandet av Bell-Lancastersystemet skulle medföra en avsevärd
förbättring för allmänheten i stort, men framförallt skulle metoden gynna alla
fattiga barn i staden. Skolan skulle nämligen med denna undervisningsmetod
kunna ta emot över 100 fattiga barn i stället för som nu 24. Kommittéledamöterna var givetvis medvetna om att det skulle krävas större lokaler, men man
konstaterade samtidigt att det kunde vara värt mödan för den goda sakens
skull.67 Detta var den offentliga motiveringen.
Möjligheten att få kontroll över de fattiga i staden spelade sannolikt en lika
viktig roll eftersom en utvidgning skulle bidra till att minska kostnaderna för
fattigvården. Det fanns således ett mått av egenintresse bakom förslaget.
Det var viktigt för sällskapet att eleverna fick ordentlig utbildning. Både
sällskapets och skolans legitimitet byggde delvis på att dessa barn omhändertogs
på sådana sätt som förväntades. Det var uppenbart att medlemmarna i detta
läge prioriterade kvantitet före kvalitet, och att målet i första hand var att
finna ett effektivt sätt att hålla barnen borta från dagdriveri och tiggeri.68 Detta
förklarar också varför det inte höjdes några kritiska röster mot förslaget, trots
att det innebar ökade kostnader för DBW i form av nya lokaler.
När sällskapet väl bestämt sig för att införa den nya metoden i undervisningen
var medlemmarna måna om att deras initiativ skulle låta höra om sig även
utanför öns gränser. Några undrade om DBW inte borde skicka en skrivelse
till Sällskapet för växelundervisningens befrämjande i Stockholm för att
meddela att man i Visby ämnade införa denna metod, men mötet beslutade att
vänta något med detta. Stadskaplan Laurin ansåg emellertid att det brådskade,
varför han en månad senare själv påtog sig att brevledes upprätta en kontakt
med sällskapet i Stockholm.69

Filantropi för den arbetande klassen
I samband med att sällskapet beslutat sig för att utvidga skolverksamheten, och
i anslutning till detta bestämt sig för att bygga ett nytt skolhus, aktualiserades
en fråga som därefter med jämna mellanrum kom upp på dagordningen,
nämligen vilka grupper och individer som egentligen skulle vara föremål för
sällskapets välgörenhet.
När det praktiska införandet av Bell-Lancastermetoden togs upp till diskussion i oktober 1821 öppnades diskussionen av glasmästare Bergman som
67

Mötesprotokoll d. 17 augusti, 1821: Sällskapet DBW:s protokoll 1817–1822, A Ia: 3. ViLa.
Se Bergman (1921), s. 152, för vidare diskussion kring antalet elever som omfattades av skolans
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103

föreslog att DBW borde ta ut en avgift av elevernas föräldrar, eftersom man
gav barnen en god utbildning. Han blev emellertid snabbt motsagd, och förslaget röstades ned med motiveringen att det stred mot föreningens ursprungliga
målsättning, vilken var att bekosta och driva just en friskola.70 Majoriteten
av ledamöterna tycktes i detta läge vara överens om att skolan skulle förbli
avgiftsfri.
Det dröjde emellertid inte länge förrän frågan kom upp till diskussion igen.
Denna gång var det magister Gustafson som inkom med ett långt skriftligt
anförande, i vilket han klargjorde att motivet för skolans grundande var att
utbilda fattiga barn till samhällsnyttiga medborgare, och att sällskapet i och
med detta initiativ kunde förvänta sig både samtidens och efterkommandes
erkännande och högaktning.71
Emellertid hade han, efter en tids reflekterande, kommit fram till att idén
om att bedriva fri undervisning för de verkligt fattiga inte längre var relevant.
Anledningen var att skolan, som från början antagit 12 elever, utvidgats till
att omfatta 130 inskrivna elever. I och med detta ansvarade DBW för undervisningen av en tredjedel av stadens alla fattiga barn, oavsett om de uppnått
skolålder eller inte.
Magister Gustafson var noga med att påpeka att han inte var emot att fler
barn än de minst bemedlade antogs, allra helst eftersom fattigdomen i Visby
antagit en ”ryslig proportion”, men han menade att försörjningsmöjligheterna
för stadens arbetare hade förbättrats så att elever vars föräldrar inte var
helt utblottade nog skulle kunna betala en avgift på 2 skilling i månaden,
medan de som hade det än bättre ställt till och med skulle kunna betala en
avgift på 12 skilling.72 Magistern var också orolig för att sällskapet med sitt
”välgörande tankesätt” vande fattiga föräldrar vid att inte själva uppfostra sina
barn, och att de istället såg undervisningen mer som en rättighet än som en
välgärning från samhällets sida. För att komma till rätta med detta föreslog
han att en klassificeringslista skulle upprättas, i vilken man noga antecknade
föräldrarnas samhälleliga status. Genom att göra detta skulle man således
kunna ta ut en liten avgift av de föräldrar som hade möjlighet att sörja för sina
barns utbildning, samtidigt som sällskapet återgick till sitt ursprungliga mål
med verksamheten, vilket var att erbjuda fri undervisning och fri beklädnad
för de allra fattigaste barnen i staden.73
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Interna konflikter mellan olika viljor och intressen
Att magistern, i likhet med de övriga medlemmarna, inte var emot att DBW
bedrev undervisning för de allra fattigaste barnen är naturligtvis inte särdeles
förvånande. Men genom att ifrågasätta filantropins omfattning och kostnader,
fäste han uppmärksamheten på själva drivkrafterna bakom sällskapets
välgörenhet.74 Det skulle visa sig att magister Gustafson inte var ensam om
att ifrågasätta omfattningen av sällskapets välgörenhet. När förslaget om att
avgiftsbelägga undervisningen togs upp till diskussion nåddes ett beslut först
efter en omröstning bland medlemmarna.
På ett plan handlade naturligtvis omröstningen om hur mycket medlemmarna
var beredda att investera i välgörenhet utan att kostnaderna ansågs överstiga
resultatet av ansträngningarna. Emellertid var det mer än så som stod på spel.
Frågan handlande i lika stor utsträckning om vem eller vilka som skulle ha
störst inflytande över filantropins inriktning och utformning. På den ena sidan
stod en grupp, under ledning av magister Gustafson, vilka förespråkade en
begränsning av filantropin till att endast omfatta de allra fattigaste barnen. Mot
dessa stod en grupp som ville utvidga välgörenheten till att inkludera barn till
yrkesarbetande. Mot bakgrund av antagandet att medlemmarnas sociala status
och yrkesbakgrund påverkade drivkrafterna och motiven bakom filantropin
kan det vara relevant att stanna upp något vid förhandlingen kring sällskapets
välgörenhet. Mer specifikt gjordes antagandet att till exempel en lärare eller
stadskaplan var mer benägen att utvidga filantropin än en hantverkare eller
handelsman.75
Trots sin sociala bakgrund och trots att fler barn fick tillgång till fri undervisning, så var uppenbarligen Gustafson emot en utvidgning av verksamheten.
Samtidigt kan man hävda att hans ställningstagande visade på en insikt om att
DBW genom att införa den nya metoden frångick sitt ursprungliga syfte att
enbart rikta resurser mot projekt som involverade och underlättade livet för
mindre bemedlade.
Huvudmotivet bakom införandet av Bell-Lancastermetoden i såväl sällskapets skola som andra skolor var att man ville kontrollera och disciplinera så
många elever som möjligt. Huruvida barnen verkligen lärde sig något tycks ha
varit av underordnad betydelse.76 Eftersom Gustafson pläderade för att DBW
skulle rikta sina resurser mot de minst bemedlade förefaller det rimligt att
kategorisera denne som filantrop, dels på grundval av hans sociala bakgrund
och unika kunskaper om vilka individer som var i störst behov av sällskapets
hjälpinsatser, dels för att han var medveten om att kvaliteten på undervisningen
skulle försämras med den nya inlärningsmetoden. Hans goda insikt i vilka som
74

Se Lökke (1990), Thörn (1997), Plymoth (2002), s. 30, för vidare diskussion kring
drivkrafterna bakom frivilligföreningarnas välgörenhet.
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Weiner (1995), s. 24–25, Münger (2000), s. 12–13. Se även Blom (1988a) och (1988b), för
vidare diskussion kring förhandlingsprocessen mellan utövarna och mottagarna av välgörenhet.
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Sörensen (1930), s. 9–10, Nordin (1973), s. 283–284, Spetze (1992), s. 33, Edgren (2005),
s. 207–210.
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var i störst behov av sällskapets understöd fick honom antagligen att reagera
då verksamheten inte längre fyllde samma givna nyttofunktion. Det bör dock
understrykas att diskussionen kring införandet av Bell-Lancastermetoden
visar att medlemmarnas filantropiska engagemang inte alltid var relaterad till
deras sociala och yrkesmässiga bakgrund.77

Filantropiförespråkarna förlorade dragkampen
Efter att omröstningen genomförts visade det sig att majoriteten av medlemmarna var för att DBW borde avstå från att avgiftsbelägga undervisningen.
I stället beslutade man sig för att fortsätta bedriva kostnadsfri undervisning
för de elever som antagits, trots att målgruppen för verksamheten utvidgats
i takt med att fri- och fattigskolan vuxit.78 Motståndarna vann den interna
dragkampen i frågan och som en bekräftelse på detta avstod sällskapet från
att upprätta en klassificeringslista över föräldrarnas sociala status. Beslutet
var både ett uttryck för att något i sällskapet hade förändrats och att detta
åtminstone delvis sammanhängde med de interna maktförhållandena inom
DBW. Fram trädde en grupp med delvis andra preferenser och motiv än
den grupp som fram till dess haft tolkningsföreträde. Resultatet av denna
maktförskjutning blev att resurserna inte längre enbart riktades mot de allra
fattigaste, utan också mot något mer välbeställda grupper. Detta var onekligen
ett avsteg från de ursprungliga motiven bakom sällskapets beslut att etablera
en fri- och fattigskola.
Av beslutet framgår att det uppenbarligen fanns en önskan bland majoriteten
av medlemmarna att även låta andra samhällsskikt än de allra fattigaste kunna
sätta sina barn i skolan, utan att det drabbade dem ekonomiskt. Motivet till att
öppna upp den kostnadsfria undervisningen var att sällskapet på så sätt ökade
den sociala kontrollen i kombination med att det värsta tiggeriet minskade.79
Bland andra Mikael Sjögren och Birgitta Jordansson konstaterar att ett viktigt
motiv bakom den frivilliga filantropin var att man från borgerlighetens
sida såg som sin uppgift att uppfostra de mindre bemedlade till goda och
nyttiga medborgare, vilket främst gjordes genom kontroll och disciplin.80
Detta förklarar DBW:s agerande. Det är som nämnts viktigt att ha i åtanke
att sällskapet alltjämt var förankrat i det framväxande borgerskapet, och
att medlemmarna genom sina offentliga ämbeten var ansvariga för Visbys
fattigvårdsarbete. DBW blev ett verktyg som stadens borgerskap använde
77

Lökke (1990), Thörn (1997), Plymoth (2002), s. 30. Se Båtefalk (2000), s. 352–359, för
vidare diskussion kring medlemmars sociala bakgrund och graden av filantropiskt engagemang.
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Mötesprotokoll d. 7 mars, 1826: Sällskapet DBW protokoll 1822–1827, A Ia: 4. ViLa.
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Petterson (1992), s. 88–90. Se även Qvarsell (1993), s. 222, Swedner (1993), Båtefalk (2000)
s. 16–23, Förhammar (2000), s. 30–31, Plymoth (2002), s. 30–31.
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Petterson (1992), s. 88–94, Florin & Johansson (1993), Sjögren (1997), Jordansson (1998),
Förhammar (2000), s. 30–31, Plymoth (2002), s. 30.
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för att kontrollera och disciplinera, men också förbättra, de fattigas och de
arbetande klassernas situation.81
Naturligtvis kan medlemmarnas ställningstagande hänga samman med
andra faktorer än de som redogjorts för ovan. En tolkning skulle kunna vara
att man från DBW:s sida verkligen var mån om att ge så många barn som
möjligt tillgång till fri undervisning och att viljan att göra detta var överordnad
de ekonomiska kostnaderna. En annan tolkning skulle kunna vara att man
ville skapa samhällelig legitimitet för såväl sällskapet som skolverksamheten.
Genom att se till att ett så stort antal barn som möjligt gavs tillfälle till fri
undervisning kunde DBW framställa sig som ett sällskap som inte tog någon
hänsyn till barnens sociala bakgrund, utan såg som sin uppgift att underlätta
för så många grupper i samhället som möjligt, i enlighet med Gebert Perssons
resonemang (se kapitel 1). Skolan var i sådana fall ett sätt att skapa legitimitet.82

Ny undervisningsmetod – nytt skolhus
När omröstningen om den nya undervisningsmetoden var klar övergick diskussionen till att beröra frågan om hur projektet på bästa sätt skulle realiseras.
Det visade sig att några medlemmar redan hade sett ut en plats där skolhuset
kunde uppföras vid östra klinten i Visby. Nödvändig expertis i form av byggoch murarmästare konsulterades och uppskattade, i likhet med stadskaplan
Laurin, att kostnaden för hela projektet inte borde överstiga 1000 riksdaler
banco.83
Det ansågs emellertid olämpligt att använda sällskapets kassa för detta
ändamål, varför ”ett lån genom subskription á 40 aktier till uppbyggandet
skulle giöras”. Då det skulle krävas stora inköp av material både för husbygget
och för själva skolverksamheten, utsågs en kommitté, eller rättare sagt ett
förvaltningsutskott, vars uppgift var att övervaka hela projektet.84
Återigen valdes Laurin, handelsman H. P. Löfwenberg och löjtnant Ruuth
in i utskottet, denna gång tillsammans med stadsmajor Ehinger. Den senare erbjöd sig också att ur egen ficka betala för att sällskapets nya skolplaner skulle
offentliggöras genom en annons i Wisby Tidning. Anledningen var, enligt
Ehinger, att man på så sätt skulle kunna locka utomstående att anteckna sig
på subskriptionslistan för aktier, eftersom flera än sällskapets medlemmar nog
kunde tänkas vilja understödja skolbygget. Ehingers förslag bifölls. Redan på
81

Jansson (1985), s. 31–35, 58–75, Båtefalk (2000), s. 19–23. Se även Furuland (1987), s. 99
ff, för liknande resonemang.
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Exemplet som Gebert Persson anförde gällde svenska försäkringsbolag som etablerade sig i
transitionsekonomier som forna öststaten Polen där de formella etableringshindren avvecklades
under 1990-talet.
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Mötesprotokoll d. 17 augusti, 1821 samt även d. 5 februari, 1822: Sällskapet DBW:s protokoll
1817–1822, A Ia: 3. ViLa, Bergman (1921), s. 152. 1000 riksdaler banco mätt i mått av 2009 års
penningvärde motsvarar ca 129 000 kronor.
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det nästföljande mötet rapporterades att subskriptionen hade påbörjats, och
att 16 aktier hade tecknats sedan starten. Samtidigt påpekades att sällskapet
var tvunget att hos magistraten anhålla om byggnadslov på marken där den
påtänkta skolbyggnaden skulle uppföras. Några månader senare kom godkännandet från magistraten, vilken också avstod från att ta ut något tomtarrende,
så länge byggnaden endast användes för skolverksamhet.85
Att DBW slapp betala arrende kan till stor del förklaras med att det låg i
magistratens intresse att underlätta etableringen eftersom man annars själv
tvingades hantera problemen med fattigdom och tiggeri. Därtill spelade
sannolikt medlemmarnas nära förbindelser med stadens styrelse en viktig roll
för beslutet att inte avkräva sällskapet någon markavgift.
Under höstterminen 1823 kom sällskapets nya skolhus att invigas,
samtidigt som den nya undervisningsformen, Bell-Lancastermetoden, introducerades.86 I anslutning till skolstarten föreslog stadskaplan Laurin att en
ny skolordning borde upprättas, som bättre svarade mot inrättningens nya
undervisningsupplägg. Han fick själv i uppdrag att tillsammans med några av
sällskapets ledamöter se till att en sådan iordningställdes.87

Sammanfattande diskussion och slutsatser
I föregående kapitel redogjordes för hur DBW, i likhet med andra föreningar
som grundades i Sverige under 1800-talets inledande decennier, engagerade sig
i fattigvårds- och utbildningsfrågor. Som ett led i detta engagemang beslutade
sig DBW för att etablera en fri- och fattigskola för mindre bemedlade barn i
syfte att få kontroll över Visbys omfattande sociala problem.
Fri- och fattigskolan grundades också i syfte att förändra bilden av DBW
som oseriöst dryckessällskap. Genom att engagera sig i filantropi var förhoppningen bland medlemmarna att sällskapet skulle uppfattas som en samhällsnyttig
förening.
Skolans verksamhet syftade delvis till att övervaka och disciplinera de
mindre bemedlade barnen. Genom en omfattande kontroll skulle eleverna hindras från att tigga på stadens gator, samtidigt som de erbjöds grundläggande
ämneskunskaper i läsning, skrivning och räkning.
En viktig drivkraft bakom utformningen av verksamheten var sällskapets
behov av att bekräfta bilden av DBW som en samhällsnyttig förening. Beslutet
att redan kort tid efter att skolan grundades utvidga verksamheten, liksom
85

Mötesprotokoll d. 5 februari, d. 17 augusti samt d. 4 september, 1821: Sällskapet DBW:s
protokoll 1817–1822, A Ia: 3, Magistratsprotokoll d. 17 januari, 1822: Sällskapet DBW: bilaga
till protokoll 1814–1835, nr. 32, A Ib: 2. ViLa.
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samt Fritzell (1964), s. 38.
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108

beslutet att visa upp eleverna i offentliga sammanhang, kan till stor del ses i
ljuset av medlemmarnas målsättning att manifestera denna bild.
Införandet av Bell-Lancastermetoden i sällskapets skola var däremot enbart
kopplad till medlemmarnas strävan efter att få kontroll över stadens fattigdomsutbredning. Till metodens fördelar hörde att den var billig och underlättade för
en brett upplagd massundervisning, vilket medförde att DBW på ett relativt
enkelt sätt kunde utöka kontrollen över stadens fattiga.
I samband med förhandlingen om införandet av den nya undervisningsmetoden uppstod en intern konflikt inom DBW. Schismen berörde frågan
om filantropins omfattning. En grupp, under ledning av magister Gustafson,
ställde sig kritisk till att resurserna i och med skolans utvidgning inte längre
riktades mot undervisning åt de mest behövande, utan i stället syftade till att
kontrollera och förvara så många barn som möjligt. Därmed ansåg man att det
ursprungliga syftet med filantropin var på väg att gå förlorad.
I motsats till denna grupp fanns de som även ville inkludera fler än de
allra fattigaste barnen i skolverksamheten. Motsättningen resulterade i en
omröstning som utföll till den sistnämnda gruppens fördel. Därmed kom en
grupp med delvis nya drivkrafter och motiv bakom sällskapsengagemanget
att flytta fram sina positioner. Denna medlemsgrupp pläderade dock inte för
en återgång till en tid då DBW endast umgicks under nöjsamma former, eller
att sällskapet skulle överge sitt samhällsnyttiga arbete helt och hållet. I stället
handlade det om att utveckla filantropins utformning till att omfatta ökad
kontroll och disciplinering av de mindre bemedlade barnen, snarare än att i
första hand understödja och utbilda dem.
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KAPITEL 5

Sällskapet DBW:s sparbank

I avhandlingens första kapitel redogjordes för hur ledande personer i samhället understödde grundandet av sparbanker runt om i Sverige. Syftet med
detta var bland annat att uppfostra och utbilda mindre bemedlade till nyttiga och sparsamma medborgare.1 Senare tids forskning har emellertid visat
att drivkrafterna bakom sparbankernas etablering och fortsatta utveckling
inte nödvändigtvis hängde samman med ansträngningarna att lösa landets
fattigdomssituation. I stället kom de att utgöra viktiga inrättningar för bättre
bemedlade i deras strävan efter att få tillgång till krediter på ett enkelt och
smidigt sätt.2
Mot bakgrund av detta är det särskilt viktigt att undersöka vilka motiv och
drivkrafter som låg bakom tillkomsten av DBW:s sparbank. Målsättningen
är även att analysera vilken funktion sparbanken fyllde i det gotländska
lokalsamhället under 1800-talet och hur DBW:s medlemmar uppfattade
verksamheten. Att klargöra olika medlemsgruppers inställning till banken
är väsentligt för att förstå såväl verksamhetens utformning som filantropins
utveckling under resten av 1800-talet.

Sparbankernas etablering och utveckling
Från 1820 etablerades ett flertal sparbanker runt om i Sverige med syftet att
uppmuntra mindre bemedlade att börja spara.3 Genom att förmå fattiga medborgare att utnyttja dessa inrättningar var målsättningen att de i förlängningen
skulle fostras till goda och nyttiga medborgare som genom sitt sparade kapital
inte låg fattigvården till last.4 Mellan 1820 och 1860 ökade antalet sparbanker
i hög takt. Snabbast var utvecklingen under 1830- och 1850-talen (se tabell
5.1). Under första hälften av 1800-talet var sparbanksväsendet främst en
stadsföreteelse, men därefter kom den geografiska spridningen att bli mer
1

Thunander (1946), s. 38, Swedner (1993), s. 38–43, Lundgren (2003), s. 137, 180.
Lamoreaoux (1994), Petersson (2001), Hellgren (2003).
3
Nygren (1981), s. 78–79, Hellgren (2003), s. 26–27, Lilja (2004), s. 52, Perlinge (2005),
s. 163–164. Se även Sommarin (1940), (1942), (1945), för vidare diskussion kring sparbanksväsendets övergripande utveckling under 1800-talet.
4
Danielson (1931), s. 7–8, Kristiansson (1935), s. 33, Elander, Jönsson, Schultz (1936), s. 12,
Holmqvist (1936), s. 39, Hellgren (2003), s. 26, Perlinge (2005), s. 163–164.
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Tabell 5.1. Sparbankernas geografiska spridning i Sverige 1825–1860.
År

I städer

På landsbygden

Totalt

1825

10

3

13

1830

22

3

25

1835

35

4

39

1840

46

14

60

1845

51

16

67

1850

55

30

85

1855

64

59

123

1860

72

81

153

Källa: Cronbladh (1993), Svensk Sparbankstidskrift (1918).

omfattande. En mängd sparbanker etablerades på landsbygden, och vissa av
dem fick också stora upptagningsområden.
Tom Petersson pekar på att sparbankerna tillsammans med affärsbankerna
var de aktörer som skapade förtroende för banksystemet, både vad gällde in- och
utlåningsverksamhet. I sin analys av Oppunda sparbanks och Södermanlands
enskilda banks utveckling i Katrineholm under senare delen av 1800-talet
är Petersson mer benägen att betona likheter än skillnader mellan de båda
bankerna. Detta gällde särskilt kundstruktur och personer som engagerade sig
i bankerna, men också de normer som styrde verksamheterna. Han poängterar
också att oavsett banktyp var utlåningsrörelsens behov av tillförlitlig information avgörande för att man skulle kunna hantera kreditgivningens risker.5
Sparbankerna finansierade utlåningen genom inlåning och mot denna
bakgrund var det viktigt att uppmuntra sparande i de breda folklagren. En
ökad inlåning från dessa samhällsgrupper skulle inte bara stärka sparbankernas
kapitalbas utan även minska kostnaderna för den offentliga fattigvården.6
Petersson menar dock, i likhet med andra forskare, att de filantropiska
ambitionerna inte var särdeles viktig som drivkraft bakom sparbankernas
tillkomst. Ett viktigare motiv var i stället att enskilda personer – vilka ofta
var bankens stiftare – kunde komma i åtnjutande av krediter från banken.
Ett tecken på att så var fallet var att sparbankernas utlåning snarare skedde
till den ekonomiska över- och medelklassen, än till mindre bemedlade.7 Till
detta skall också läggas att insiderlån var vanliga, det vill säga att spar- och
affärsbankerna beviljade lån till företag och enskilda personer i bankens
omedelbara närhet.8
5

Petersson (2001), s. 18, 88–89. Se även Perlinge (2005), s. 206–209.
Petersson (2001), s. 66, Perlinge, (2005), s. 13, Petersson (2006), s. 373.
7
Petersson (2001), s. 88. Se även Lamoreaoux (1994), Hellgren (2003), s. 25, 93, Sjölander
(2003), s. 13–14, Lilja (2004), s. 121–124, Perlinge (2005), s. 194–203, för liknande diskussion.
8
Nygren (1987), Petersson (2001), s. 78, 88. Se även Hildebrand (1971), s. 10–12, 30–33, och
Lundström (1999), s. 198–199, 207–208, rörande insiderlån i sparbankernas etableringsfas.
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Petersson får stöd av Hilda Hellgren som menar att sparbankernas utlåningsrörelse dominerades av individer ur samhällets bättre bemedlade
befolkningsskikt. I hennes undersökning av låntagare i Sala stads sparbank
under andra hälften av 1800-talet framgår att det var högre tjänstemän, högre utbildade, jordbrukare samt småföretagare och hantverkare som utgjorde
sparbankens främsta utlåningskunder.9
Kristina Liljas undersökning av sparandet på hushållsnivå i Falun mellan
1820 och 1910 visar emellertid att sparbankerna även hade en social funktion.
Lilja konstaterar bland annat att det vid tiden runt 1830 var grupper ur de
mindre välbärgade samhällsskikten som arbetare, pigor och lärlingar som
främst utnyttjade bankens inlåningsmöjligheter. Dessa mindre bemedlade
fortsatte även att spara i banken under andra hälften av 1800-talet. Det
disciplinerande och uppfostrande syftet fanns således med som ett viktigt
motiv bakom inlåningsrörelsen. Samtidigt konstaterar Lilja att sparbankens
låntagare främst utgjordes av samhällets mer bemedlade befolkningsskikt.10

Drivkrafterna bakom sparbankers etablering
Mot bakgrund av att sparbankernas identitet vilade på en social grund, samtidigt
som de tycks ha utnyttjats av bättre bemedlade i deras försök att komma i
åtnjutande av krediter, förefaller det relevant att undersöka vilka drivkrafter
och motiv som låg bakom etableringen och driften av dessa inrättningar. Var
det filantropiska ideal som låg bakom bildandet av DBW:s sparbank år 1830
eller var det medlemmarnas behov av att få tillgång till krediter?
Exemplen i föregående kapitel har visat på att DBW:s verksamhet hade
en tydlig filantropisk inriktning, men mot bakgrund av tidigare sparbanksforskning är det samtidigt rimligt att hypotetiskt anta att banken, oavsett
vilka sociala ambitioner sällskapet i övrigt kan tänkas ha haft, grundades i
syfte att tillgodose bättre bemedlade med krediter. Därmed kan det också
antas att graden av egenintresse var en viktigare drivkraft bakom dess
tillkomst än en genuin vilja att få mindre bemedlade att börja spara. Att ett
viktigt motiv bakom sparbankernas etablering hängde samman med att bättre
bemedlade ville få tillgång till fördelaktiga lån har lyfts fram inom bankoch finanshistorisk forskning. Naomi Lamoreaux, som studerat etablerandet
av bankinrättningar i USA, och då främst i New England, har visat att det
ofta var köpmän som grundade inrättningarna under förespeglingen att man
skulle bistå lokalsamhället med krediter. Detta initiativ kom dock att förpassas
till förmån för andra utlåningsstrategier. Vad som skedde var att graden av
insiderlån kom att öka.
Som exempel nämner Lamoreaux Nahant Bank of Lynn i Massachusetts,
som under 1830-talet lånade ut upp till hälften av sina medel till bankens
9
10

Hellgren (2003), s. 118.
Lilja (2004), s. 122–123, 145.
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president. Ett annat exempel var Pawtuxet Bank i Rhode Island vars president
och direktionsmedlem James Rhodes under 1840-talet såg till att förse både
sitt eget och andra nära samarbetande företag med krediter på upp till hälften
av bankens tillgångar.11
Mot bakgrund av att DBW i samband med grundandet av fri- och fattigskolan
etablerade sig som ett filantropiskt sällskap bör det ha varit förenat med vissa
risker att engagera sig i ett projekt som inte med självklarhet kunde betraktas
som samhällsnyttigt. Onekligen fanns det en fara att medlemmarna raserade
det arbete man lagt ner på att framställa föreningen som välgörande. Samtidigt
är det viktigt att ha i åtanke att det inte på något sätt var ovanligt för bättre
bemedlade medborgare under 1800-talet att engagera sig i social välgörenhet.
Tvärtom har tidigare forskning visat att personer i ledande ställning näst
intill förväntades ägna en del av sin tid åt filantropi, vilket understryker den
betydelse föreningar som DBW kunde spela om de tog ansvar för till exempel
städernas fattigdomssituation.12 Att frivilligföreningarnas insatser fick positiva
konsekvenser har inte minst undersökningen i föregående kapitel rörande frioch fattigskolan visat.
Hypotetiskt kan särintressen och filantropi sammanfalla, med vilket menas
att sparbanker kan ha etablerats i syfte att tillgodose näringsliv och bättre
bemedlade med krediter, samtidigt som de fyllde filantropiska funktioner
genom att vända sig till mindre bemedlade i syfte att få dem att börja
spara. Även om det inte fanns ett motsatsförhållande mellan filantropi och
egenintresse så torde egenintresset ha varit överordnat.13 Den ovan nämnda
banken i Massachusetts uppstod och utvecklades för att den fyllde en funktion
i det lokala näringslivet snarare än med filantropiska ideal som ledstjärna.
Mot bakgrund av detta antagande och de empiriska exemplen från tidigare
bankforskning finns det anledning att hålla öppet i analysen för sällskapets
drivkrafter och målsättningar. Till skillnad från de första ”reguljära” initiativen,
som fri- och fattigskolan var ett exempel på, uppstod och utvecklades DBW:s
sparbank under en tid då den ekonomiska tillväxten började öka, samtidigt
som grunderna till en ny och mer aktiv socialpolitik hade påbörjats runt om i
landet.

Förslaget om att etablera en sparbank
Förslaget att grunda en sparbank kom upp på sällskapets dagordning för första
gången i början på juni 1829. Det var då som stadskassör Gardell lämnade
in en motion, i vilken han presenterade en detaljerad plan kring hur DBW
på bästa sätt skulle kunna etablera en sådan inrättning. För att så många
medlemmar som möjligt skulle ges tillfälle att uttala sig i frågan bestämde
11

Lamoreaux (1994), s. 37–38, 60–63.
Tjeder (2003), s. 140–141, 158, Edgren (2005), s. 144–147, Larsson (2005), s. 40.
13
Olson (1971). Se även Peltzman (1976) och Becker (1983) för liknande resonemang.
12
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sällskapet att annonsera i tidningen om att ärendet skulle behandlas mer
ingående vid nästföljande sammankomst. Diskussionen uteblev emellertid
under en tid framåt eftersom medlemmarna ville avvakta och införskaffa ett
fylligare beslutsunderlag. Sällskapet enades om att ta upp saken till diskussion
på augustimötet.14 Men beslut togs emellertid inte heller på detta möte
eftersom inte tillräckligt många medlemmar infunnit sig till sammankomsten.
Detta berodde dock inte på att de medvetet avstod från att komma, utan på att
Gardell glömt att skicka ut en kallelse om att frågan skulle avgöras vid detta
tillfälle. Sällskapet beslöt därför att skjuta upp ärendet ytterligare en tid.15

Filantropin ifrågasätts
Under hösten 1829 påbörjades diskussionerna kring en eventuell sparbanksetablering. Det skulle visa sig att frågan, i likhet med när föreningen
diskuterade möjligheterna att utvidga skolverksamheten åtta år tidigare, delade sällskapet i två läger. På den ena sidan stod en grupp medlemmar, med
glasmästare Bergman i spetsen, som öppet ifrågasatte om inrättningen verkligen var förenlig med sällskapets ursprungliga målsättning, vilken Bergman
ansåg vara att bedriva undervisning för fattiga barn. Som ett led i denna kritik
ifrågasattes också om det inte skulle bli för kostsamt att etablera och driva en
helt ny verksamhet.16
De som var positiva till förslaget motiverade sitt ställningstagande med
att sparbanken tvärtom var en samhällsnyttig inrättning, och att den därmed
utgjorde en naturlig efterföljare till fri- och fattigskolan. Dessutom menade
bankförespråkarna att kostnaderna för att etablera och driva inrättningen
skulle bli obetydliga.17
Förslaget att etablera en sparbank var mer kontroversiellt än frågan om
fri- och fattigskolans eventuella tillkomst. För att förklara varför sparbanksförslaget utlöste dessa motsättningar måste projektet relateras till fri- och
fattigskolsverksamheten. Vid tiden för diskussionerna kring skolans etablering
femton år tidigare var medlemmarna angelägna om att tvätta bort stämpeln
av DBW som ett oseriöst dryckessällskap. Meningsskiljaktigheterna rörande
banketableringen hade emellertid även andra orsaker än sällskapets legitimitet.
I lika stor utsträckning handlade det om vilken grupp som fortsättningsvis
skulle ha initiativet beträffande föreningens inriktning. Bland motståndarna
fanns en oro för att de som förespråkade en banketablering kunde leda in
14

Mötesprotokoll d. 2 juni och d. 7 juli, 1829: Sällskapet DBW:s protokoll 1828–1834, A Ia: 5.
ViLa. Se även Torpadie (1914), s. 41, och Rosman (1930), s. 36–37.
15
Mötesprotokoll d. 4 augusti, 1829: Sällskapet DBW:s protokoll 1828–1834, A Ia: 5. ViLa.
16
Mötesprotokoll d. 1 september, 1829: Sällskapet DBW:s protokoll 1828–1834, A Ia, 5. Se
även Sällskapet DBW:s högtidstal d. 9 juli, 1848 – tal och sånger 1817–1873, F III: 1. ViLa,
Rosman (1930), s. 37.
17
Mötesprotokoll d. 1 september, 1829: Sällskapet DBW:s protokoll 1828–1834, A Ia, 5, samt
bilaga No. 4 till protokoll d. 19 september, 1829, Sällskapet DBW:s handlingar 1829–1927,
F IV:1. ViLa.
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DBW på en väg som innebar att sällskapet satsade mer resurser på projekt som
tillgodosåg medlemmarnas behov snarare än samhällets mindre bemedlade.18

Filantropi under utredning
DBW tillsatte en kommitté i september 1829 för att bedöma förutsättningarna
för sparbanksprojektet och för att upprätta ett bankreglemente. Detta skulle
offentliggöras för allmänheten, vilka samtidigt skulle inbjudas att göra
insättningar i banken.19 Till kommittéledamöter utsågs landssekreterare Lars
Hambraeus, räntmästare M. F. Ihre, rådmannen och handlaren P. H. Lindström,
tullverkskontrollören Johan Ruuth samt initiativtagaren bakom projektet,
stadskassör Gardell. Mot bakgrund av att projektets initiativtagare ingick i
gruppen är det kanske inte så förvånande att kommittén, när den presenterade
sitt förslag i november, pläderade för att DBW borde grunda en sparbank. I ett
försök att dämpa den interna kritiken betonade kommittén i sitt betänkande att
banken inte skulle tillåtas inkräkta på skolverksamheten.20
Kommittén bestod i huvudsak av individer som tillhörde stadens ämbetsoch tjänstemannakår, och i egenskap av detta var de således ansvariga för
utformningen av Visbys offentliga fattigvård.21 Att kommittéledamöterna
ställde sig bakom förslaget hängde sannolikt samman med att banken kunde
lindra stadens fattigdomsproblem genom att uppmuntra mindre bemedlade
att spara.22 Sett ur detta perspektiv kan sparbanksverksamheten ses som en
förlängning på den fostrande och disciplinerande verksamhet som bedrevs i
fri- och fattigskolan. Å den andra sidan är det rimligt att anta att det fanns
alternativa sociala verksamheter som DBW hade kunnat ägna sig åt, men det
verkar inte ha diskuterats. Bostadssituationen bland de fattiga var dålig, alkoholismen utbredd och sjukdomar härjade i staden. Insatser mot dessa problem
hade troligtvis fått mer omedelbara effekter för Visbys sociala situation än
bildandet av en sparbank.

En sparbank mellan egenintresse och filantropi
Trots kommittéledamöternas tydliga ställningstagande lyckades projektets
motståndare hejda sällskapet från att ta ett beslut i samband med att utredningen
18

Lamoreaoux (1994), Petersson (2001), s. 88, Hellgren (2003), s. 25, 93, Perlinge (2005),
s. 194–203.
19
Mötesprotokoll d. 1 september, 1829: Sällskapet DBW:s protokoll 1828–1834, A Ia, 5,
Motion No. 1 ställd till Sällskapet DBW av L. J Gardell d. 2 juni, 1829, Sällskapet DBW:s
handlingar 1829–1927, F IV:1. ViLa, Rosman (1930), s. 37.
20
Bilaga No. 2 till protokoll d. 31 oktober, 1829, Sällskapet DBW:s handlingar 1829–1927,
F IV:1. ViLa, Rosman (1930), s. 37.
21
Se kap. 2, för vidare diskussion rörande medlemmarnas sociala och yrkesmässiga bakgrund.
22
Thunander (1946), s. 38, Swedner (1993), s. 38–43, Lundgren (2003), s. 137, 180.
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presenterades. I stället enades medlemmarna om att låta frågan avgöras på ett
extra ordinarie sammanträde i slutet av månaden. Anledningen till att sällskapet sköt på beslutet var att man ville ge samtliga medlemmar en möjlighet att
skapa sig en uppfattning om förslagets för- och nackdelar.23 På sällskapets extra ordinarie sammankomst den 26 november 1829 läste kommittén återigen
upp sitt betänkande med förhoppningen att medlemmarna skulle godkänna
förslaget.24 Men det fanns fortfarande en kritisk grupp, bestående av bland
annat rådmannen och handlaren C. A. Engeström och glasmästaren Carl Bergman, vilka ifrågasatte hela idén. Dessa menade att det inte var klarlagt att
sparbanken verkligen skulle fylla en nyttofunktion. Dessutom var det osäkert
huruvida sällskapet skulle klara kostnaderna för projektet. Det vore istället
bättre om DBW satsade resurser på skolan, och då inte minst genom att höja
lärarens lön. Om sällskapet ändå beslutade sig för att starta en bank så vore det
bäst om man finansierade projektet via frivilliga avgifter.25
Trots dessa skiljaktigheter så beslöt medlemmarna att DBW skulle etablera
en sparbanksinrättning med ”ändamål att af personer af båda könen, i synnerhet
af den arbetande och tjenande klassen, på Gotland, emottaga smärre Summor
och förkofra dem”.26
Genom att en grupp med nya anspråk och prioriteringar lyckades driva
igenom ett projekt vars samhällsnyttiga funktion inte var helt klarlagd kan det
konstateras att drivkrafterna inom sällskapet inte längre var lika självklara som
tidigare. Vid tiden för fri- och fattigskolans utvidgning fanns det medlemmar
som öppet kritiserade att sällskapet bedrev avgiftsfri undervisning, men
dessa tystades snabbt. Sparbanksfrågan utvecklades i en motsatt riktning: de
som tvivlade på bankens nytta och i stället ville se en ökad satsning på skolverksamheten fick se sig överkörda.

Sparbanken som DBW ville att gotlänningarna skulle se den
När beslutet om bankens bildande tagits inleddes arbetet med att locka kunder,
vilket gjordes genom annonser i Wisby Weckoblad. Under rubriken ”Till den
Gottländska allmänheten” redogjorde sällskapet för orsakerna till varför man
bestämt sig för att grunda en sparbank. Det framhölls att fattigdomen ökat
i efterdyningarna av en dålig skörd. Det påpekades vidare att nöden krävde
att medborgarna var sparsamma och visade prov på måttlighet i sitt leverne,

23

Mötesprotokoll d. 3 november, 1829: Sällskapet DBW:s protokoll 1828–1834, A Ia, 5. ViLa.
Torpadie (1914), s. 41–42, Rosman (1930), s. 37.
25
Mötesprotokoll d. 26 november, 1829: Sällskapet DBW:s protokoll 1828–1834, A Ia, 5. ViLa,
Rosman (1930), s. 37.
26
Mötesprotokoll d. 26 november, 1829: Sällskapet DBW:s protokoll 1828–1834, A Ia, 5, Bilaga
No. 3 till protokoll d. 31 oktober, 1829, Sällskapet DBW:s handlingar 1829–1927, F IV:1. ViLa.
Se även annons i Wisby Weckoblad no. 50, d. 11 December, 1829. ViLa.
24
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vilket i sin tur utgjorde grunden både för ett fungerande samhälle i stort, och
för den enskilda familjens välmående.27
I likhet med när fri- och fattigskolan etablerades motiverades således
sparbankens tillkomst utifrån faktorer som berörde Visbys sociala situation.
Om medborgarna var sparsamma och dygdiga så skulle banken bidra till
att förebygga behovet av fattigvård. Tanken att mindre bemedlade kunde
disciplineras och fostras till skötsamma individer utgjorde således en viktig
drivkraft bakom båda inrättningarna.28
Efter att ha framhållit betydelsen av ett hälsosamt och disciplinerat leverne
övergick annonsen till att behandla sparbanksväsendets utbredning i Sverige.
DBW pekade på att sparbankernas antal i landet hade ökat och att bankerna
förvaltade den enskilde individens sparkapital på ett ansvarsfullt sätt, samtidigt som de också såg till att spararna kunde göra en liten vinst på de
insatta medlen. Avslutningsvis så informerade sällskapet allmänheten om att
sparbanken skulle starta sin verksamhet på nyåret 1830.29
Det är värt att notera att eftersom sparbankernas sociala funktion inte
var självklar så var det viktigt för medlemmarna att lansera banken som en
välgörenhetsinrättning och inte som en ekonomisk verksamhet. Men det ena
uteslöt inte det andra: genom att grunda sparbanken så etablerade sig DBW
på den lokala kreditmarknaden, vilket troligtvis gynnade medlemmarna och
andra bättre bemedlade, samtidigt som man försäkrade sig om att behålla sin
status som filantropiskt sällskap.
Förvisso fanns det en fara att beslutet skulle leda till att DBW inte
längre uppfattades som samhällsnyttigt, men genom att inrättningens
tillkomst motiverades utifrån sociala kriterier minskade denna risk. Som
nämndes i inledningen så associerades sparbanker, tillsammans med skolor,
arbetsinrättningar, fattigvårdsanstalter och andra filantropiska verksamheter,
med uppfostring av och utbildning för de mindre bemedlade. För att inte
riskera det arbete man lagt ner på att framställa DBW som en samhällsnyttig
förening var det viktigt att de mindre bemedlade verkligen involverades
i verksamheten. Sällskapets möjlighet att behålla statusen som filantropisk
förening byggde på att dessa grupper utnyttjade möjligheterna att spara.
27

Wisby Weckoblad no. 50, d. 11 December, 1829. ViLa, Rosman (1930), s. 38. Att
initiativtagarna bakom de enskilda sparbankernas grundande annonserade i lokalpressen var
inget ovanligt. Tvärtom var det ofta genom tidningsannonser som inrättningarnas igångsättande
tillkännagavs. Se Ahlström (1924), s. 6–7, Bergdahl & Falk (1927), s. 20, Jonsson (1926),
s. 7, Hessling (1990), s. 25–27, för vidare diskussion rörande hur man lanserade sparbankernas
introduktion i lokalsamhället.
28
Thunander (1946), s. 38, Jansson (1985), s. 31–35, 58–75, Qvarsell (1993), s. 222, Swedner
(1993), s. 38–43, Båtefalk (2000), s. 19–20, Lundgren (2003), s. 137, 180, Edgren (2005),
s. 203–205, Petersson, (2006), s. 373. I samband med att man från grundarnas sida annonserade
i lokalpressen om sparbankernas tillkomst betonades i huvudsak inrättningarnas moraliska och
uppfostrande syfte. Se Ahlström (1924), s. 6–7, Hessling (1990), s. 26–27, för vidare diskussion
rörande annonsernas utformning i lokalpressen.
29
Wisby Weckoblad no. 50, d. 11 December, 1829. ViLa, Rosman (1930), s. 38–40.

118

Sparbankens första regelverk
I anslutning till att annonsen införts i Wisby Weckoblad vidtog arbetet med
att organisera verksamheten. Som ett första steg upprättades ett regelverk,
vilket i stora delar byggde på ett reglemente från Stockholm stads sparbank.
Det bestämdes emellertid att dessa regler skulle omarbetas när sällskapet väl
fått tillräckliga erfarenheter och kunskaper beträffande hur man på bästa sätt
bedrev bankverksamhet.30
Genom regelverket garanterades spararna rätten till insatt kapital och
upplupna räntor. Sällskapet påtog sig bankens utgifter, omkostnader och
eventuella förluster, samtidigt som vinster efter förrättat bokslut skulle överlämnas till sällskapet. DBW hade rätten att vidta ändringar i verksamhetens
regelverk, liksom att utse direktionsledamöter, kassaförvaltare och revisorer.31
DBW utgjorde bankens högsta ledning och hade det yttersta ansvaret för
verksamheten. Därmed var det också sällskapet som bestämde formerna för
bankens organisation och fortlöpande arbete.32 Som ett led i den ekonomiska
kontrollen beslutades att ett särskilt konto, vid sidan av DBW:s ordinarie,
skulle upprättas, för att man på så sätt skulle kunna få en klar bild över om
banken gick med vinst eller förlust.33
Mest omfattande var reglerna rörande insättningar i banken. Det lägsta
insatsbeloppet fastställdes till 4 skillingar banco per tillfälle och sammanlagt
fick insättningsbeloppen under ett år uppgå till högst 50 riksdaler.34 Ingen fick
heller ha mer än 500 riksdaler banco innestående (motsvarande 58 805 kronor
i 2009 års penningvärde). Den som inte gjorde några insättningar under ett helt
år fick inte tillgodogöra sig ränta på det insatta kapitalet. Likaså beslutades att
räntan till insättare tills vidare skulle utgå med 5 procent, vilket också var
offentligt reglerat. De personer som hade medel innestående i banken, och
som sparade kontinuerligt, kunde premieras med fördelaktiga lån.35
30

Sparbankens styrelseprotokoll januari 1830: Sällskapet DBW:s Sparbank, A2A: 1. ViLa.
Kort tid efter att bankverksamheten startat upprättades också ett nytt reviderat reglemente
som baserade sig på Karlshamns sparbanks regelverk, Rosman (1930), s. 56. Att nyetablerade
sparbanker utgick från andra sparbankers reglementen i dess initialfas var inte något ovanligt.
Se Hellgren (2003), s. 92, för vidare diskussion rörande bankreglementenas utformning.
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Rosman (1930), s. 39, 56. Se även Danielson (1931), s. 360, för liknande diskussion rörande
Borås sparbanks reglemente.
32
Rosman (1930), s. 55.
33
Sällskapet DBW:s handlingar 1829–1927, F IV: 1. ViLa, Rosman (1930), s. 55.
34
Gränsen för hur små respektive stora summor som mottogs såg olika ut från bank till bank.
För Malmö sparbank som grundades 1824, samt för sparbanken i Blekinge som grundades 1827
och sparbanken i Borås som etablerades 1831, sattes det nedre beloppet till 8 shilling banco,
medan det högsta insättningsbeloppet fick uppgå till 100 riksdaler banco. Se Ahlström (1924),
s. 6, Bergdahl & Falk (1927), s. 115, Danielson (1931), s. 160, 357, för vidare diskussion
rörande gränserna för inlåningssummorna. För DBW:s sparbank höjdes beloppen 1842 till
högsta årliga insättning om 100 riksdaler banco och till en behållning om 1000 riksdaler banco.
35
Wisby Weckoblad no. 1, d. 8 Januari, no. 2, d. 15 Januari, 1830. ViLa, Rosman (1930),
s. 39–40. Se även Bergdahl & Falk (1927), s. 115–121, för liknande förfarande rörande Blekinge
sparbanks organisation.
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Banken skulle hållas öppen för allmänheten varje lördag mellan klockan
18 och 19, med undantag för årets första vecka då kontoret hölls stängt för att
avsluta föregående års räkenskaper. Banken var således inte öppen särskilt
ofta eller länge men detta var fullt normalt jämfört med andra sparbanker, som
också höll öppet mellan en och två timmar i veckan.36
När sparbanksreglementet antagits var verksamheten redo att starta,
vilket också skedde lördagen den 9 januari 1830. Sparbanksexpeditionen inhystes i Auktionskammarens lokal i Rådhuset och enligt en annons i Wisby
Weckoblad, hade banken redan efter några dagar mottagit 134 riksdaler banco
(motsvarande 15 760 kronor i 2009 års penningvärde).37

Världsliga bankirer
Sparbanksdirektionen som tillika utgjorde bankens styrelse bestod av fyra
ledamöter samt en kassaförvaltare. Dessa ansvarade för bankens förvaltning
och löpande verksamhet. I deras ansvar ingick att se till att de medel som
inlånades så fort som möjligt lånades ut eller placerades på annat sätt. En av
direktionsmedlemmarna skulle alltid tillsammans med kassaförvaltaren vara
närvarande under bankens öppethållande för att kontrollera att verksamheten
sköttes enligt gällande regelverk.38
Till ledamöter av direktionen utsågs landsekreteraren Hambraeus, rådmannen och handlaren C. A. Engeström, handelsbokhållaren H. P. Löfwenberg
samt kontrollör Ruuth. Till kassaförvaltare utsågs projektets initiativtagare,
stadskassör Gardell.39 Därtill bestämdes att direktionen skulle hålla sammanträde den sista lördagen varje månad.40
Såväl bankens initiativtagare, stadskassör Gardell, som en av de främsta
motståndarna till projektet, rådmannen och handlaren C. A. Engeström, valdes
in som ledamöter i den nyupprättade styrelsen. Genom att Engeström valdes
kunde den interna kritiken motverkas och legitimiteten ökas. Sparbankens
kritiker fick därigenom möjlighet att påverka och kontrollera verksamhetens
utformning och inriktning. Bankförespråkarna var angelägna att projektet så fort som möjligt skulle accepteras som en naturlig del av sällskapets
36

Ahlström (1924), s. 6, 14, Bergdahl & Falk (1927), s. 115, Rosman (1930), s. 40, Danielson
(1931), s. 93, Petersson (2001), s. 92, Hellgren (2003), s. 101, Lilja (2004), s. 101.
37
Wisby Weckoblad no. 2, d. 15 Januari, 1830. Vila, Rosman (1930), s. 43.
38
Rosman (1930), s. 39–40.
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Mötesprotokoll d. 1 december, 1829: Sällskapet DBW:s protokoll 1828–1834, A Ia, 5,
Rosman (1930), s. 42. Att sällskapet utsåg en direktion som fick i uppgift att ansvara för
bankens förvaltning låg i linje med hur utvecklingen såg ut på andra ställen runt om i landet
där sparbanker etablerades. I de flesta fall utsågs en direktion som gavs i uppgift att sköta
den praktiska verksamheten. Se Ahlström (1924), s. 4–6, Bergdahl & Falk (1927), s. 23, Lilja
(2004), s. 101–102, för vidare diskussion rörande direktionernas ansvarsuppgifter.
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Rosman (1930), s. 42. Även på denna punkt följde sparbanksdirektionen andra sparbanksdirektioners arbetsordning. Det var vanligt att dessa direktioner träffades en gång i månaden. Se
Ahlström (1924), s. 4–5, för vidare diskussion.
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välgörenhetsarbete och därför ålades direktionen att redogöra för hur verksamheten fortlöpte vid varje möte i DBW.41

Sparbankens ekonomi
Sparbankens verksamhet var under de första decennierna relativt begränsad.
Räntenettot (skillnaden mellan ränteintäkter och räntekostnader) låg under
1830-talet oftast mellan 100 och 200 kronor, men ökade under 1840-talet
till cirka 600–700 kronor per år i löpande priser (se figur 5.1). Faran för att
bankens verksamhet skulle äventyra sällskapets ekonomi var trots dessa
begränsade intäkter liten. Omkostnaderna var med undantag för några få år
låga. Det viktigaste undantaget var 1835 då mycket höga omkostnader gjorde
att banken visade förlust – det enda året under den undersökta perioden.
Från det tidiga 1850-talet utvecklades sparbankens verksamhet allt
snabbare. Räntenettot växte särskilt starkt fram till det tidiga 1870-talet.
Omkostnaderna ökade också men uppvisade stora fluktuationer mellan åren,
vilket också innebar att bankens nettovinst varierade påtagligt. Nettovinsten
låg under 1840-talets senare del mellan 200 och 300 kronor per år i löpande
priser men ökade till 1 000–2 000 kronor per år mot slutet av 1850-talet, och
till och med över detta vissa år under 1860-talet. Sparbankens nettovinst
fördes efter bokslutet varje år över till DBW och disponerades där fritt av

Figur 5.1. DBW:s sparbanks ekonomi 1831–1875. Kronor, löpande priser.
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Källa: DBW:s sparbanks kassaböcker respektive år.
41

Sällskapet DBW:s handlingar 1829–1927, F IV: 1. ViLa, Rosman (1930), s. 55.
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föreningen. Detta innebar att sparbanken bidrog till den ekonomiska basen för
det filantropiska arbetet.
Räntenettot var sparbankens enda intäktskälla under de första fyra decennierna. Men 1870 öppnades möjligheten att placera pengar på konto hos
nystartade Gotlands Enskilda Bank och 1871 blev det efter en förändring av
reglementet möjligt att placera kapital i obligationer. Någon större betydelse
fick emellertid inte detta under den undersökta perioden. År 1875 uppgick
de utstående lånen till drygt 540 000 kronor, obligationsinnehavet till 19 000
kronor och inlåningen hos Gotlands Enskilds Bank till 57 000 kronor (löpande
priser).

Utlåningsverksamheten innan sparbanksetableringen
Redan innan frågan om att starta en sparbank lyftes på dagordningen hade
DBW en utlåningsverksamhet baserad på den egna kassan. Eftersom det
saknades banker på Gotland var detta ett effektivt sätt att förvalta det kapital
som ackumulerades genom medlemsavgifterna. Utlåningen under de första
åren skedde nästan uteslutande till sällskapets medlemmar. År 1820 beviljades
samtliga föreningens sju lån till medlemmar och 1830 placerades 12 av de 14
lånen internt inom DBW. Under 1850, 1860 och 1870 var emellertid endast två
av lånen respektive år till medlemmar i DBW. Däremot förefaller en relativt stor
andel av lånen – cirka 30 procent – ha beviljats till medlemmarnas släktingar.
Detta antyder att det 1830 inte fanns något direkt behov av att etablera en
sparbank för att tillgodose medlemmarnas kreditbehov. Den direkta utlåningen
från DBW till medlemmarna var också större än sparbankens utlåning till
samma grupp såväl 1830 som 1840, räknat i antalet lån. Detta förstärker
bilden av att syftet med DBW:s sparbank huvudsakligen var filantropiskt och
motiverat av ett behov att skapa en fungerande inlåningsorganisation.
Den direkta utlåningen från DBW ökade under hela perioden mellan 1830
och 1860. Antalet utestående lån växte relativt långsamt, medan det utlånade
beloppet ökade snabbare (se tabell 5.2). Spännvidden mellan minsta och
största lån var emellertid stor och löptiden varierade.
även om en stor del av utlåningen placerades inom medlemskretsen
innebar det inte att man bortsåg från behovet av säkerheter. För samtliga
undersökta lån fanns någon form av säkerhet, oftast inteckning eller borgen.
Att man redan under 1820- och 30-talen tillämpade inteckningsförfarande kan
tyckas någon förvånande. På den privata utlåningsmarknaden och även under
sparbanksrörelsens tidiga decennier var det vanligt med borgensåtaganden och
att vänner borgade för varandra sinsemellan. Inteckningsförfarandet uppfattades
vid denna tid som onödigt byråkratiskt, kostsamt och tidskrävande.42 De
erfarenheter som DBW skaffade sig genom den egna utlåningsverksamheten
var säkerligen viktiga då man startade sparbanken 1830.
42

Förekomsten av borgensnätverk i den tidiga sparbanksrörelsen har bland annat visats av
Hellgren (2003).
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Tabell 5.2. DBW:s utlåning 1820-1860, antal lån och total lånesumma, löpande priser riksdaler banco, i 2009 års priser inom parentes.
Antal lån
Total
lånesumma

1820

1830

1840

1850

7

14

11

19

1 350
(16 950)

3 695
(434 572)

4 600
(495 428)

9 300
(963 611)

1860
17
26750
(1 479 144)

Källa: DBW:s kassaböcker 1820, 1830, 1840, 1850 och 1860.
Anm: Föreningens utlåning redovisas från 1862 som en klumpsumma i kassaboken.

Sparbankens inlåningsrörelse
Tidigare forskning har visat att sparbankernas inlåning ofta kom från mindre
bemedlade. Även för DBW:s sparbank var målet att nå dessa grupper.43 För att
kunna analysera inlåningsrörelsens kundstruktur över tid har fyra nedslagsår
mellan 1830 och 1860 valts för djupanalys. Det inledande nedslaget utgörs
av bankens första verksamhetsår 1830. Därefter görs nedslag för åren 1839,
1848 och 1860.
Nedslagsår för undersökningar av bankers in- och utlåning kan enligt
Hellgren och Lilja väljas utifrån några olika alternativ. En möjlighet är att
utgå från tanken att åren ska vara så homogena som möjligt med avseende
på konjunkturer eller liknande faktorer. Nackdelen med detta urval är att det
blir en bedömningsfråga utifrån en mängd olika kriterier där såväl lokala som
nationella variabler blir styrande. Till detta kan också läggas risken med att
välja ut specifika år för djupare analys då det vid tiden för de valda nedslagen
kan ha varit extrema konjunkturella förhållanden. Resultatet kan då avvika
från den trend som de omkringliggande åren uppvisar. Ett annat alternativ är
att göra slumpmässiga urval, men även detta är problematiskt då det inte alltid
ger en klar bild av långsiktiga förändringar om man har få nedslagsår.44
Den eventuella skevhet som kan uppkomma till följd av missvisande urval
motverkas till viss del av att undersökningen utgår från stockstatistik och inte
årligt nytillskott av insättare, vilket ger en trögrörlighet i utvecklingen.45 Valet
av nedslagsår har underlättats av god tillgång på källmaterial. Mot bakgrund
av att undersökningen inte i första hand syftar till att visa på hur förhållandena
såg ut vid vissa specifika tillfällen, utan till att synliggöra utvecklingen över en
längre tidsperiod bör urvalet av nedslagsår inte heller vara särskilt avgörande.46

43
44
45
46

Petersson (2001), s. 78–79, Hellgren (2003), s. 93, Lilja (2004), s. 122–123.
Hellgren (2003), s. 37–38, Lilja (2004), s. 38.
Hellgren (2003), s. 38. Se även Hellevik (1990), s. 73 ff, för liknade diskussion.
Se Lilja (2004), s. 38, för vidare diskussion rörande motiv för nedslagsår.
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Gruppering av sparbankens kunder
Analysen av bankens kundstruktur utgår från insättarnas närings- och
yrkestillhörighet. En nackdel med denna typ av indelning är att nya yrken
tillkommer i takt med samhällets utveckling, samtidigt som andra försvinner.47
Bland dem som vetenskapligt arbetat med yrkeskategoriseringar återfinns
Sten Carlsson och Torkel Jansson, vilka båda utgår från agrara verksamheter
för att belysa den socioekonomiska utvecklingen under 1800-talet.48 Att basera
en studie av DBW:s sparbanksverksamhet på agrara förhållanden medför
emellertid vissa problem då sällskapet var verksamt i Visby och således riktade
sig mot stadsbefolkningen.
Sparbanksforskarna Hilda Hellgren och Kristina Lilja har uppmärksammat
nackdelarna med att utgå från agrara förhållanden i analyser av stadssparbankers
in- och utlåningsrörelser. För att undgå problemet utnyttjar de i stället Hans
Normans mer stadsorienterade individkategorisering.49 Därigenom synliggörs
de socialgrupper som kan kopplas till den lokala stadssparbanken. Denna typ
av kategorisering kommer även att användas vid analysen av DBW:s sparbank.

Sparandet under 1830-talet
Kategoriseringen av bankens kunder utgår från fem huvudgrupper, där den
första inkluderar bättre bemedlade såsom ämbetsmän, ståndspersoner och
borgare, inklusive deras hustrur, ogifta döttrar och änkor (se tabell 5.3). Den
andra gruppen utgörs av de bättre bemedlades barn medan den tredje består
av handelsbokhållare och handelsbetjänter. Den fjärde gruppen utgörs av
sjömän medan den femte och sista gruppen representerar övriga socialgrupper
som arbetare, tjänare, hantverksgesäller, lärlingar, studenter, gymnasister,
allmogens barn och arbetshjon.
Under det första året öppnade 262 insättare sparkonto i banken. Den
största gruppen utgjordes av barn till bättre bemedlade (grupp 2). Redan
under 1830-talet var det vanligt att barn och ungdomar etablerades som en
av de viktigaste insättargrupperna – vilket var en tradition som fanns kvar
även på 1900-talet. Att det var samhällets högre skikt är heller inte särskilt
förvånande eftersom det oftast var dessa som hade kapital att avvara. Stödet
från de högre socialgrupperna var ofta viktigt för att sparbankerna skulle
kunna skapa den tilltro och legitimitet som var nödvändig för att attrahera
sparkapital från medel- och arbetarklass. Eftersom sparbankerna dessutom
tillkommit på initiativ av samhällets ledande personer var det även naturligt
47

Se Historisk tidskrifts temanummer (1978) och nr 4 (1998), Hellgren (2003), s. 42–45, Lilja
(2004), s. 191–192, för vidare diskussion rörande hur social kategorisering lämpligast utnyttjas.
48
Carlsson (1968), Jansson (1982). Se även Martinius (1970) och Winberg (1977), för vidare
diskussion rörande jordbruksbefolkningens majoritet av invånarna på flertalet platser under
1800-talet.
49
Se Norman (1974), särskilt s. 325–330, samt Rolén (1979), s. 165 ff, Hellgren (2003),
s. 42–45, Lilja (2004), s. 189–197.
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Tabell 5.3. Insättare i DBW:s Sparbank 1830 och 1839 fördelade på yrkeskategorier, andel av insättarna och antal individer.
1830
Yrke, näringsfång och belägenhet

Andel

Antal
individer

Andel

35

13,4

93

20,5

156

59,5

203

44,8

3 Handelsbokhållare och betjänter

5

1,9

11

2,4

4 Sjömän

–

–

8

1,8

5 Övriga

66

25,2

138

30,5

Summa

262

100

453

100

1 ämbetsmän, Ståndspersoner och Borgare
(inkl. hustrur och ogifta döttrar samt änkor)
2 Barn utom allmoge

Antal
individer

1839

Källa: Revisorernas granskning d. 28 januari, 1831, Sällskapet DBW: sällskapets räkenskaper
1824–1833, G I: 4, Wisby Weckoblad, no. 39, d. 25 September, 1840. ViLa.

att de i initialskedet intog en central roll för inlåningen. Under åren fram till
1839 minskade barnsparandet utanför allmogen något i relativ betydelse för
DBW:s sparbank, samtidigt som andelen sparare i den högsta socialgruppen
(grupp 1) ökade kraftigt.
Att DBW:s sparbank i första hand utnyttjades av barn till bättre bemedlade
i stället för barn till arbetare tycktes vara ett problem som den delade med
flera sparbanker som grundades under denna tid.50 En viktig anledning till att
just barnsparandet var relativt högt var sannolikt att sparbankerna var de enda
kreditinrättningar som tog emot mindre summor, och att barnsparandet inom
de flesta hushåll oavsett klasstillhörighet var på relativt små belopp.51
Både handelsanställda och sjömän (grupp 3 och grupp 4) spelade en marginell roll för bankens inlåning under hela 1830-talet (se tabell 5.3). Att så få
sjömän återfanns bland bankens kunder får ses som förvånande, mot bakgrund
av Visby starka sjöfartstradition. Vid sidan av barnsparandet utgjorde den
breda gruppen ”övriga” (grupp 5) bankens viktigaste inlåningskunder under
hela 1830-talet.
För att bedöma om banken nådde de mindre bemedlade är det nödvändigt
att bryta ned gruppen med övriga inlåningskunder i olika yrkeskategorier.
Gruppen arbetare framstår då som den viktigaste under hela 1830-talet (se
tabell 5.4). Sett över hela decenniet minskade dock gruppens relativa andel
och istället ökade allmogen – självägande bönder – och deras barn i betydelse.
Något genombrott för banken som de mindre bemedlades sparinrättning
skedde således inte under detta tidiga skede av verksamheten.
50

Se även Danielson (1931), s. 180, Nygren (1981), s. 84–85, Hessling (1990), s. 23, Lilja
(2004), s. 121, 126, för liknande resonemang rörande sparbankernas inlåningsrörelse.
51
Under sparbankernas initialfas tycks barn ha utgjort majoriteten av inrättningarnas
inlåningskunder. Se Bergdahl & Falk (1927), s. 161, Hessling (1990), s. 23–24, Lilja (2004),
s. 123, för vidare diskussion.
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Tabell 5.4. Insättare i DBW:s Sparbank 1830 och 1839 fördelade på yrkesgrupper (kategori 5), andel av insättarna och antal individer.
1830
yrke

1839

Antal
individer

Andel

Antal
individer

Andel

Arbetare och tjänare

49

18,6

63

14,0

Hantverksgesäller och lärlingar

12

4,5

15

3,3

Allmoge och deras barn

4

1,5

45

9,9

Studerande och gymnasister

–

–

12

2,6

Arbetshjon

1

0,9

3

0,7

Summa

66

138

Källa: Revisorernas granskning d. 28 januari, 1831, Sällskapet DBW: sällskapets räkenskaper
1824–1833, G I: 4, Wisby Weckoblad, no. 39, d. 25 September, 1840. ViLa.

Att banken inte förmådde locka till sig den mindre bemedlade allmänheten
konstaterade även landshövdingen, som medgav att sällskapet trots försök
inte lyckats nå ut till de samhällsgrupper man siktat på att fånga upp.52 Denna
slutsats kom även sparbanksrevisorerna fram till efter en genomgång av
räkenskaperna som visade att bankens tillväxt berodde på att föräldrar till
bättre bemedlade barn satte in sparmedel.53
Sparbanksdirektionens ledamöter gjorde inte heller någon hemlighet av att
banken inte uppnått sitt syfte och i ett försök att förklara varför det såg ut på
detta sätt konstaterades att det var naturligt att de mindre bemedlade grupperna
i samhället inte alltid förstod nyttan med en sparbanksinrättning.54 Stadskaplan
Eneqvist gavs därför i uppgift att fortsätta att uppmuntra arbetarklassen att
göra insättningar. Men det fanns också andra idéer i sällskapet. Det var inte
självklart för alla medlemmar att banken skulle drivas uteslutande som en
sparbank. Som ett led i arbetet med att vända utvecklingen röstade sällskapet
ned löjtnant Fåhreus förslag om att banken skulle tillåta omyndiga individer
att sätta in större summor än den högst tillåtna, 50 riksdaler banco, under ett
år (motsvarande 5 359 kronor i 2009 års penningvärde).55 Om man tillät detta
skulle inrättningen enligt majoriteten av medlemmarna inte längre vara en
sparbank utan en ”förvaltning af en mängd penningar”.56
52

Landshövdingens femårsberättelse för år 1828–1832, s. 36, samt för år 1833–1837, s. 30–31:
Länsstyrelsens för Gotlands Län. Femårsberättelse 1822–1855. ViLa.
53
Revisorernas granskning d. 28 januari, 1831, Sällskapet DBW: sällskapets räkenskaper
1824–1833, G 1: 4. ViLa. Se även Lilja (2004), s. 126, för liknande resonemang.
54
Memorial undertecknat av Hambraeus, Fåhraeus, C. A. Engeström, H. P. Löfwenberg och
A. J. Gardell från d. 29 januari, 1831, Sällskapet DBW: sällskapets räkenskaper 1824–1833,
G 1: 4. ViLa.
55
Memorial d. 29 januari, 1831, Sällskapet DBW: sällskapets räkenskaper 1824–1833, G 1: 4.
ViLa.
56
Memorial d. 29 januari, 1831, Sällskapet DBW: sällskapets räkenskaper 1824–1833, G 1: 4.
ViLa, Rosman (1931), s. 57.
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Frågan kom åter upp på dagordningen några år senare då rådmannen och
den tidigare motståndaren mot sparbanksprojektet, C. A. Engeström, föreslog
att inlåningstaket borde höjas till 200 riksdaler banco (motsvarande 21 437
kronor i 2009 års penningvärde), samt att det för omyndigas arv inte borde
finnas något takbelopp alls.57 Sällskapet diskuterade Engeströms förslag ingående men då medlemmarna inte var överens krävdes omröstning, vilken
resulterade i ett avslag. Samtidigt beslutades att omyndigas arvsmedel på
konto skulle få uppgå till högst 500 riksdaler banco.58
Trots arbetet med att locka mindre bemedlade att börja spara skedde inga
avgörande förändringar under 1830-talet. Inlåningsstrukturen visar därmed att
motståndarna till sparbanksprojektet till stor del fick rätt i sina farhågor, och
att banken inte fyllde någon självklar social nyttofunktion. Om man jämför
med fri- och fattigskolan, som efter femton års verksamhet var väl förankrad
och erkänt viktig i arbetet med Visbys fattigdomsproblem, var det uppenbart
att det krävdes ytterligare ansträngningar för att banken skulle uppnå samma
sociala funktion och betydelse.

Sparandet under 1840- och 1860-talen
Fram till 1848 fördubblades antalet insättare i banken jämfört med 1839 (se
tabell 5.5), och samtidig skedde en tydlig förskjutning i inlåningsstrukturen
jämfört med tidigare decennium. Grupperna 1 och 2 utgjorde tillsammans 48
procent av det totala antalet insättare 1848 och dominerade således fortfarande inlåningsrörelsen, men detta var en tydlig minskning jämfört med de 65
procent som noterades 1839.
Samtidigt som de bättre bemedlade minskade i relativ betydelse stärkte
gruppen övriga sin andel påtagligt, från drygt 30 procent till närmare 48 procent
av antalet inlåningskunder. Detta berodde i första hand på att allmogen och
deras barn samt arbetare och tjänare utnyttjade banken i högre utsträckning
än tidigare. Tillsammans utgjorde dessa två grupper 45 procent av insättarna
(se tabell 5.6).
Den stora förändringen av kundstrukturen skedde emellertid under
1850-talet då grupper som tidigare inte sparat i någon större utsträckning på
allvar började utnyttja bankens inlåningsmöjligheter. Mellan 1848 och 1860
ökade antalet insättare med nästan 170 procent, vilket innebar det egentliga
genombrottet för DBW:s sparbanksrörelse.
Gruppen övriga utgjorde 59 procent av kundunderlaget och dominerade
således inlåningsrörelsen 1860. De bättre bemedlades barn var den nästa största
gruppen med stabila 30 procent av inlåningskunderna, medan ämbetsmän och
57

Mötesprotokoll d. 1 mars, 1831: Sällskapet DBW:s protokoll 1828–1834, A Ia: 5,
mötesprotokoll d. 3 november, 1835: Sällskapet DBW:s protokoll 1835–1844, A Ia: 6. ViLa,
Rosman (1930), s. 57.
58
Mötesprotokoll d. 1 december, 1835, samt d. 5 januari, 1836: Sällskapet DBW:s protokoll
1835–1844, A Ia: 6. ViLa, Rosman (1930), s. 57.
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Tabell 5.5. Insättare i DBW:s Sparbank 1848 och 1860 fördelade på yrkeskategorier, andel av insättarna och antal individer.
Yrke, näringsfång och belägenhet
1 ämbetsmän, Ståndspersoner och Borgare
(inkl. Hustrur, Änkor och Ogifta döttrar)
2 Barn utom Allmoge
3 Handelsbokhållare och Betjänter samt studerande och gymnasister
4 Sjömän
5 Övriga
Summa

1848
Antal
individer
176

Andel

Andel

17,8

1860
Antal
individer
186

300
29

30,3
2,9

772
53

29.0
2,0

12
474
991

1,2
47,8
100

80
1 571
2 662

3.0
59,0
100

7,0

Källa: Wisby Weckoblad, no. 36, d. 7 September, 1849, Landshövdingens femårsberättelse
för år 1860, s. 16–18: Länsstyrelsens för Gotlands Län. Femårsberättelse 1856–1860, samt
Gotlands Tidning, nr. 33, d. 15 augusti, 1861, ViLa. Se även Rosman (1930), s. 75.

borgare (grupp 1) stagnerade i numerär och minskade påtagligt i relativ andel
(se tabell 5.5). Inom gruppen med övriga inlåningskunder var det framförallt
arbetare och tjänare, som tillsammans med allmogen och deras barn, stod för
den snabba tillväxten av antalet insättare. Sammanlagt svarade dessa för 55
procent av antalet insättare i banken (se tabell 5.6).
Att förhållandena ändrats uppmärksammades givetvis av medlemmarna
själva som poängterade att banken i huvudsak utnyttjades av arbetare, tjänstefolk och lärlingar, samt allmogen och deras barn.59 Men förändringen
uppmärksammades även utanför sällskapet. Landshövdingen konstaterade till
exempel att sparbanken i högre utsträckning än tidigare anlitades av arbetare
och allmoge.60 Sett ur ett nationellt perspektiv var detta inte någon unik
utveckling då tiden runt seklets mitt utgjorde en period då sparbankssparandet
hos samhällets mindre bemedlade ökade.61
Den övergripande ekonomiska utvecklingen som skedde från mitten av
1800-talet är en viktig förklaring till de mindre bemedlades ökade sparande.
För Sveriges del utgjorde 1850-talet startskottet för en ökad ekonomisk tillväxt,
vilken drevs på av både yttre och inre faktorer. Jordbrukets omvandling hade
inletts samtidigt som den svenska hemmamarknaden expanderade till följd
av ökad befolkning, stegrade inkomster och växande investeringar. Tillväxten
intensifierades även av högkonjunkturen i samband med Krimkriget 1853–1856,
vilket drev på den svenska exporten av råvaror och industriprodukter.62
59

Sällskapet DBW:s högtidstal d. 9 juli, 1852 – tal och sånger 1817–1873, F III: 1. ViLa. Se även
Danielson (1931), s. 195, för liknande utveckling rörande Borås sparbanks inlåningsrörelse
under 1850-talet.
60
Landshövdingens femårsberättelse för år 1855, s. 28: Länsstyrelsens för Gotlands Län.
Femårsberättelse 1822–1855. ViLa.
61
Lilja (2004), s. 121–128, Petersson (2006), s. 376–377.
62
Schön (2000), s. 137, Magnusson (2002), s. 209, 241–242.
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Tabell 5.6. Insättare i DBW:s Sparbank 1848 och 1860 fördelade på yrkesgrupper (kategori 5), andel av insättarna och antal individer.
yrke
Arbetare och tjänare
Hantverksgesäller och lärlingar
Allmoge och deras barn
Arbetshjon
Särskilda sällskap och inrättningar
Summa

1848
Antal
individer
155
24
294
1
–
474

Andel
15,6
2,6
29,7
0,1
–

1860
Antal
individer
825
80
639
–
27
1 571

Andel
31,0
3,0
24,0
–
1,0

Källa: Wisby Weckoblad, no. 36, d. 7 September, 1849, Landshövdingens femårsberättelse
för år 1860, s. 16–18: Länsstyrelsens för Gotlands Län. Femårsberättelse 1856–1860, samt
Gotlands Tidning, nr. 33, d. 15 augusti, 1861, ViLa. Se även Rosman (1930), s. 75.

Den förbättrade ekonomin gjorde det möjligt för mindre bemedlade att öka
sitt sparande. Kristina Lilja och Tom Petersson menar att det förbättrade ekonomiska läget utgjorde den huvudsakliga förklaringen till varför sparbankerna
från denna tid utnyttjades av de mindre välbärgade befolkningsskikten.63
För Gotlands och Visbys del skedde stora förändringar från mitten av seklet.
Under 1850-talet ökade öns folkmängd i snabb takt, samtidigt som jordbruket
effektiviserades. Jordbruksproduktionen steg särskilt i samband med Krimkriget då de engelska och franska flottorna var stationerade i Fårösund på
norra Gotland, och där till höga priser köpte livsmedel från de gotländska
bönderna. Under denna tid ökade både spannmålsproduktionen och boskapsskötseln i betydelse för den gotländska ekonomin. Att Gotland och Visby
upplevde en ekonomisk tillväxt framgår också av att antalet kreditinstitutioner
i staden blev fler. Dessa tillhandahöll krediter för såväl jordbruket som den
expanderande industrin. Riksbanken öppnade ett avdelningskontor i staden
1851, vilken följdes av en så kallad filialbank 1859. I början av 1860-talet
bildades en hypoteksförening och mot slutet av decenniet startade Gotlands
Enskilda Bank sin verksamhet.64

Sparbankens utlåningsrörelse
Genom sin tidiga etablering var DBW:s sparbank viktig för uppbyggnaden av
den lokala kreditmarknaden. En av huvudfrågorna i detta kapitel är vilka som
utnyttjade bankens krediter. För att få klarhet i detta har utlåningens sociala
fördelning analyserats för tre nedslagsår, 1830, 1851 och 1870. Motiven för
dessa år är desamma som för undersökningen av inlåningsrörelsen. Genom att
63

Lilja (2004), s. 127, Petersson (2006), s. 376–377. Se även Rosman (1930), s. 77, Nygren
(1981), s. 85, för liknande diskussion.
64
Rosman (1930), s. 45–47, 49, Sjöberg (1980), s. 9–16.
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förlägga de tre nedslagen med 20 års mellanrum är tanken att synliggöra om
och i så fall på vilket sätt sparbankens utlåningsverksamhet påverkades av den
övergripande samhällsutvecklingen vid mitten av 1800-talet.
I likhet med undersökningen av inlåningsrörelsens kundstruktur har analysen av kreditgivningen utgått från kundernas närings- och yrkestillhörighet.
Klassificeringen av utlåningskunder bygger på en grov indelning av personer
utifrån samhällets övergripande närings- och yrkesstruktur. Indelningen består
av fyra huvudgrupper, där den första inkluderar civila och kyrkliga ämbetsmän, samt officerare och andra bättre bemedlade socialgrupper. Den andra
gruppen utgörs av handelsmän och hantverkare medan den tredje utgörs av
änkemän, änkor och fruar. I den fjärde och sista gruppen inkluderas sällskap
och institutioner såsom Hushållningssällskapet och Domkyrkorådet.

Utlåningsrörelsen 1830
Under sparbankens första verksamhetsår var utlåningsrörelsen relativt begränsad. Sammanlagt beviljades 20 personer lån i banken till en summa av 2131
riksdaler banco (motsvarande ca 250 000 kronor i 2009 års penningvärde).
Högre tjänste- och ämbetsmän dominerade utlåningsrörelsen både vad gäller antal lån och den genomsnittliga lånestorleken. Därefter var det gruppen
handelsmän och hantverkare som främst utnyttjade bankens krediter, men
deras genomsnittliga lån var något mindre än för tjänste- och ämbetsmän.
Lånen verkar således inte i första hand ha kommit handel och hantverk till del,
utan hamnade hos den administrativa överklassen. Säkerheten för utlåningen
utgjordes främst av panter i guld och silver samt inteckningar i egendom och
borgen.65
Av de 16 manliga låntagarna var sex medlemmar i DBW, borgmästare
Cramér, inspektor Nyberg, löjtnanterna Romdahl och Giertz, handelsman
Fahlsten samt traktören Schaffer.66 Av dessa beviljades löjtnant Giertz det
största lånet, 600 riksdaler banco medan traktör Schaffer stod för det minsta,
25 riksdaler banco. Det kan således konstateras att ganska få lån gick till sällskapets medlemmar. Men som redan påpekats hade dessa även möjlighet att
ta lån direkt av sällskapet.
I jämförelse med Falu stads sparbank som grundades 1825 var DBW:s
sparbank flitig med att bevilja lån, vilket dock inte betydde att själva
utlåningsstrukturen skiljde sig åt. Sparbanken i Falun beviljade endast fyra

65

Sällskapet DBW:s sparbank, G 2A: 1, Mötesprotokoll d. 7 mars, 1837: Sällskapet DBW:s
protokoll 1835–1844, A Ia: 6. ViLa, Rosman (1930), s. 84, Fritzell (1964), s. 40. Se även
Danielson (1931), s. 221–222, Kristiansson (1935), s. 54–55, Holmqvist (1936), s. 42, för vidare
diskussion rörande säkerheten kring sparbankernas utlåningsrörelse. De flesta lån beviljades
antingen mot borgen eller inteckning alternativt mot panter i form av guld eller silver.
66
Sällskapet DBW:s sparbank, G 2A: 1. ViLa.
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Tabell 5.7. Utlåning i DBW:s sparbank fördelad på yrkeskategorier 1830,
antal lån och genomsnittlig lånesumma i riksdaler banco och omräknad till
kronor i 2009 års penningvärde inom parentes.
yrke

Antal
lån

Genomsnittlig
lånestorlek

1. Högre och lägre ämbetsmän (borgmästare, landssekreterare, konsul, inspektor, pastor, kyrkoherde, doktor,
magister), officerare

10

123 riksdaler banco
(14 466)

2. Handelsmän och hantverkare (apotekare, bagare,
bokhållare, bryggare, byggmästare, fabrikör, hemmansbrukare, hemmansägare, husbönder, kakelugnsmakare,
kommissarie, murare, rustmästare, traktör)

6

110 riksdaler banco
(12 937)

3. Änkemän, änkor, fruar

3

69 riksdaler banco
(8 115)

4. Övriga (Fattigvårdsstyrelsen, Hushållningssällskapet,
Domkyrkorådet)

1

25 riksdaler banco
(2 940)

20

106 riksdaler banco
(12 467)

Summa/genomsnittlig lånestorlek
Källa: Sällskapet DBW:s sparbank, G 2A: 1. ViLa.

lån under sitt första levnadsår, men tre av dessa utgick till personer som var
involverade i bankens verksamhet och tillhörde dess inre krets.67
Oavsett var i Sverige sparbankerna var verksamma och oavsett om låntagarna bodde på landet eller i någon stad, förefaller utlåningsrörelsen under
sparbanksrörelsens tidiga skede ha dominerats av individer som tillhörde
samhällets mer bemedlade befolkningsskikt.

Utlåningsrörelsen 1851
Under decennierna fram till det tidiga 1850-talet skedde påtagliga förskjutningar
i bankens utlåningsrörelse (se tabell 5.8). Antalet lån under året uppgick till
52 vilket kan jämföras med 20 år 1830. Samtidigt hade lånesumman mer
än tiodubblats i löpande priser, 28 896 riksdaler banco, vilket motsvarade
2 895 955 kronor i 2009 års penningvärde. De enskilda lånebeloppen låg på
mellan 50 och 3000 riksdaler banco. Denna utveckling var inte ett resultat
av att mindre bemedlade utnyttjade lånemöjligheterna i högre utsträckning
än tidigare. Tvärtom var det fortfarande mer välbeställda medborgare som
utgjorde de främsta låntagarna.
Att utlåningsverksamheten dominerades av mer välbärgade var inte
något unikt för DBW:s sparbanksrörelse heller under denna tid. Tvärtom såg
utvecklingen likadan ut på andra platser runt om i landet. Falu stads sparbank

67

Lilja (2004), s. 142–143.
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Tabell 5.8. Utlåning i DBW:s sparbank fördelad på yrkeskategorier 1851,
antal lån och genomsnittlig lånesumma i riksdaler banco och omräknad till
kronor i 2009 års penningvärde inom parantes.
yrke

Antal
lån

Genomsnittlig
lånestorlek

1. Högre och lägre ämbetsmän (landssekreterare, konsul, doktor, magister), officerare

15

490 riksdaler banco
(49 108)

2. Handelsmän och hantverkare (apotekare, bokhållare,
hemmansägare, husbönder, rustmästare, traktör)

21

652 riksdaler banco
(65 344)

2

679 riskdaler banco
(68 050)

4. Övriga (Fattigvårdsstyrelsen, Hushållningssällskapet),
oidentifierbara

14

464 riksdaler banco
(46 502)

Summa

52

556 riksdaler banco
(55 722)

3. Änkemän, änkor, fruar

Källa: Sällskapet DBW:s sparbank, G 2A: 2. ViLa.

beviljade exempelvis 208 lån år 1850, varav merparten gick till individer ur
samhällets mer välbeställda befolkningsskikt.68
Trots utlåningsrörelsens kundstruktur tycks det emellertid inte som om
medlemmarna i DBW utnyttjade lånemöjligheterna i särskilt hög omfattning.
Av de 52 lånen gick fyra till medlemmar i sällskapet. Dessa personer var
handelsmännen J. W. Ahlberg och L. J. Ekman, samt doktor Kolmodin och
löjtnant Ruuth som även satt i sparbanksdirektionen. Handelsman Ahlberg
beviljades det största lånet, 1000 riksdaler banco, medan doktor Kolmodin
beviljades det minsta lånebeloppet, 300 riksdaler banco.
Huruvida någon av de 12 okända låntagarna var medlemmar i DBW
är förvisso svårt att svara på men oavsett denna osäkerhet så framgår det
av undersökningen att bankens utlåningsmöjligheter inte i första hand
utnyttjades av sällskapets medlemmar, men av samhällets bättre bemedlade
befolkningsskikt.
En viktig förändring i utlåningsstrukturen var också att krediterna till
handelsmän och hantverkare både ökat kraftigt i antal och lånestorlek. Med
reservation för de tolv kredittagare som inte kunnat identifieras förefaller
det som om sparbanken kommit att spela en viktigare roll för näringslivets
finansiering än vad den gjorde 1830.

Utlåningsrörelsen 1870
Under 1870 beviljades 32 lån, vilket var tjugo färre än för 1851 (se tabell
5.9). De enskilda lånebeloppen uppgick till motsvarande mellan 66 riksdaler
riksgälds (3 748 kronor i 2009 års penningvärde) och 12 500 riksdaler riksgälds
(709 758 kronor i 2009 års penningvärde), vilket innebar att skillnaden mellan
68

Lilja (2004), s. 145.
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Tabell 5.9. Utlåning i DBW:s sparbank fördelad på yrkeskategorier 1870,
antal lån och genomsnittlig lånesumma i riksdaler riksgälds och omräknad
till kronor i 2009 års penningvärde inom parentes.
yrke
1. Högre och lägre ämbetsmän (konsul, magister,
kyrkoherde), officerare
2. Handelsmän och hantverkare (bagare, bokhållare,
fabrikörer, handlare, husbönder, kakelugnsmakare,
kommissarie, murare)

Antal lån
7

Genomsnittlig
lånestorlek
617 riksdaler riksgälds
(35 034)

17

2 479 riksdaler riksgälds
(140 759)

3. Änkemän, änkor, fruar

2

6 750 riksdaler riksgälds
(383 270)

4. Övriga (Domkyrkorådet), oidentifierbara

6

833 riksdaler riksgälds
(47 298)

Summa

32

2 079 riksdaler riksgälds
(118 047)

Källa: Sällskapet DBW:s sparbank, HufvudBok 1868–1873, G 1A: 1. ViLa.

lägst och högst lånebelopp fortsatt att öka. I likhet med 1851 utgjorde gruppen
handlare, hantverkare och bönder den viktigaste låntagargruppen. Jämfört
med 1851 hade deras relativa betydelse till och med ökat samtidigt som det
genomsnittliga lånebeloppet var fyra gånger så stort som det genomsnittliga
lån som togs av ämbetsmännen (grupp 1). Den största enskilda undergruppen
var husbönderna som under året beviljades åtta lån till en summa av 10 800
riksdaler riksgälds. Detta pekar på att sparbanken även blivit viktig som
finansiär för jordbrukets omvandling.
Sammanfattningsvis kan konstateras att sparbankens utlåningsrörelse
under samtliga tre nedslagsår dominerades av individer och grupper från
de mer välbeställda befolkningsskikten. Sett över tid skedde den viktigaste
förskjutningen mellan gruppen ämbetsmän (grupp 1) och egna företagare
(grupp 2). Medan banken 1830 hade sin största kundkrets bland ämbetsmännen,
beviljade man både 1851 och 1870 de flesta lånen till hantverkare, handlare och
bönder. DBW:s sparbank utvecklades successivt mot en bredare kreditgivning
där långivningen sannolikt fick en ökad betydelse för utvecklingen av öns
näringsliv och ekonomi, något som troligtvis också kom de mindre bemedlade
till godo.69
Att utlåningen främst inriktades mot de välsituerade är inte särdeles
förvånande då det låg i både sällskapets och bankens intresse att minimera
riskerna i samband med kreditgivning. Dessa personer ansågs sannolikt
genom inkomst och förmögenhet ha bättre förutsättningar att återbetala lånen.
Genom sin sociala bakgrund torde även låntagarna ha ingått i nätverket runt
69

Se även Lilja (2004), s. 145, samt Perlinge (2005), s. 194–195, för liknande resultat rörande
sparbanksutlåning för år 1870.
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DBW och därmed varit välkända för sällskapets medlemmar, vilket ytterligare
bidrog till att minimera riskerna.70
Att utlåningen gick till mer välbeställda individer och grupper betydde inte
att sällskapets medlemmar tillhörde de mest frekventa låntagarna. I likhet med
föregående nedslagsår var antalet medlemmar som beviljades lån relativt få
1870. Endast fyra personer, magister C. A. Weström, fabrikör C. F. Åkerman,
kapten J. P. A. Bolin samt boktryckaren T. Norrby var de som detta år lyfte
krediter. Fabrikör Åkerman var den som beviljades den största summan, 4000
riksdaler riksgälds (motsvarande 227 123 kronor i 2009 års penningvärde),
medan kapten Bolin stod för den minsta summan, 67 riksdaler riksgälds (motsvarande 3 804 kronor i 2009 års penningvärde).71

DBW:s sparbank: en ekonomisk och social inrättning
DBW:s sparbank fyllde såväl ekonomiska som sociala funktioner. Som nämnts
så vittnar utlåningsrörelsens struktur om att banken i första hand utnyttjades
av bättre bemedlade, varför det förefaller rimligt att i enlighet med många
sparbanksforskare konstatera att det främsta motivet bakom inrättningens
tillkomst var att personer ur de mer välbärgade befolkningsskikten skulle
ges möjlighet att skaffa krediter.72 Likaså kan det konstateras att det förekom
insiderlån men att de inte var särdeles många. I detta avseende skilde sig DBW:s
bank från andra. Redan från och med bildandet av de första spar- och affärsbankerna var nämligen insiderlån vanliga inslag i bankernas kreditgivning,
även om dess omfattning är svår att bedöma. Att på olika grunder bevilja
krediter åt närstående personer och företag ansågs emellertid fördelaktigt då
det minimerade riskerna i samband med kreditgivning.73
Mer viktigt att framhålla är att inrättningen också fyllde en social funktion.
Sammanställningen av inlåningsrörelsen visar att mindre bemedlade i hög
grad utnyttjade möjligheten att spara, och då särskilt från mitten av 1800-talet.
Således skulle man kunna hävda att banken, i likhet med fri- och fattigskolan,
alltjämt utgjorde en länk i arbetet med att fostra och bilda de mindre bemedlade
medborgarna.74
70

Petersson (2001), s. 33–36, Hellgren (2003), s. 103, 131.
Se Hildebrand (1971), s. 10–12, 30–33, Nygren (1987), Fritz (1994), s. 127, 130, 228–229,
Lundström (1999), s. 198–199, 207–208, Petersson (2001), s. 71, 78, för vidare diskussion
angående graden av insiderlån i sparbankerna.
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Petersson (2001), s. 88. Se även Lamoreaoux (1994), Hellgren (2003), s. 25, 93, Sjölander
(2003), s. 13–14, Lilja (2004), s. 121–124, Perlinge (2005), s. 194–203, för liknande diskussion.
73
Petersson (2001), s. 78, 88. Se även Hildebrand (1971), s. 10–12, 30–33, Nygren (1987),
Fritz (1994), s. 127, 130, 228–229, Lundström (1999), s. 198–199, 207–208, Lilja (2004),
s. 122–123.
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Thunander (1946), s. 38, Petterson (1992), s. 88–94, Florin & Johansson (1993), Swedner
(1993), s. 38–43, Sjögren (1997), Jordansson (1998), Förhammar (2000), s. 30–31, Plymoth
(2002), s. 30, Lundgren (2003), s. 137, 180, Lilja (2004), s. 122–123, 145.
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Sparbanken är ett bra exempel på hur egenintresse och filantropi samverkade
utan att någon del dominerade över den andra. Genom att grunda banken
kunde sällskapet etablera sig på den lokala kreditmarknaden, vilket gynnade
såväl medlemmarna som andra bättre bemedlade, samtidigt som detta bidrog
till att befästa föreningens filantropiska status.75
Att sparbanken fyllde flera olika funktioner medförde i sin tur att medlemmarna lyckades hantera den konflikt som uppstod mellan de som ville att DBW
enbart skulle driva inrättningar som tjänade konkreta filantropiska syften, och
den grupp som var beredd att satsa resurser på projekt som tillfredsställde mer
interna behov. Den sistnämna gruppen flyttade fram sina positioner i samband
med att DBW beslutade att etablera banken, men man ändrade inte sällskapets
grundinställning. Tvärtom har undersökningen visat att olika intressen gavs
möjlighet att påverka verksamhetens utformning och inriktning.76

Sammanfattande diskussion och slutsatser
Sparbanken var ett något mer komplicerat projekt att hantera för DBW ur
såväl ett internt medlemsperspektiv som ett yttre filantropiskt perspektiv än
föregångaren fri- och fattigskolan. Detta berodde i huvudsak på att banken
till sin utformning och sitt syfte inte fyllde samma tydliga sociala funktion.
Motsättningarna växte och en diskussion uppstod kring sällskapets roll i
samhället, liksom kring filantropins innehåll och drivkrafter.
På den ena sidan stod en kritisk grupp som ifrågasatte projektet med
motiveringen att DBW genom att grunda en bank frångick sina filantropiska
principer. I motsats till denna uppfattning hävdade de som var positiva till
idén att banken genom att uppmuntra fattiga att börja spara kunde betraktas
som samhällsnyttig och således utgjorde en naturlig uppföljare till fri- och
fattigskolan. I denna tvist segrade till slut bankförespråkarna, vilket markerade
att en grupp med delvis nya preferenser och mål med sällskapsengagemanget
flyttade fram sina positioner.
Utvecklingen av bankens utlåningsrörelse bekräftar till viss del den kritik som motståndarna riktade mot sparbanksidén. Det var visserligen inte
sällskapets medlemmar som i första hand lånade pengar, men väl individer
och grupper ur de mer välbeställda befolkningsskikten. Därmed kan det
konstateras att sparbankerna fyllde liknande funktioner som till exempel
affärsbanker. Detta står emellertid inte i direkt motsatsförhållande till sparbankernas filantropiska målsättning. Grundtanken bakom sparbankerna var
inte att förse mindre bemedlade med lånekapital. Eftersom denna grupp ofta
saknade fullgoda säkerheter var en utlåning förenad med stora risker. En mer
75

Gebert Persson (2006). Se även Olson (1971), s. 160–161, Peltzman (1976), s. 211–240,
Becker (1983), för liknande resonemang.
76
Hirschman (1970).
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omfattande utlåning till dessa skulle därmed kunna underminera bankens ekonomi och således motverka det filantropiska sparsyftet.
Analysen av bankens inlåningsrörelse har visat att inrättningen också
fyllde en viktig social funktion. Från 1850-talet och framåt utgjorde arbetare,
tjänstehjon och andra mindre välbeställda närmare 60 procent av inlåningsrörelsens kundunderlag. Banken blev i likhet med fri- och fattigskolan en
viktig komponent i arbetet med att förbättra situationen för Visbys mindre
bemedlade, allteftersom den lyckades locka nya sparare från arbetarklass och
fattiga i samhället.
Undersökningen har visat att sparbanken fyllde både en ekonomisk och
social funktion och att det gick att kombinera egenintresse och filantropi.
Analysen visar också att begreppet filantropi kunde anpassas och förändras.
Etableringen av sparbanken var ett viktigt led i DBW:s förändring från ett
filantropiskt sällskap med en begränsad syn på verksamhetens inriktning till
en förening med en mer öppen tolkning av filantropins innehåll.
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KAPITEL 6

Nya tider – nya projekt

Under 1840- och 1850-talen började offentligt organiserade hjälpinsatser
att etableras i allt större utsträckning, vilket i förlängningen ledde till att en
explicit socialpolitik konstituerades. Det fanns starka skäl för detta. Vid tiden
runt 1830-talet var den sociala nöden omfattande runt om i de svenska städerna
och man var från ledande håll ense om att det krävdes konkreta åtgärder för att
få bukt med problemen. Såväl förslagen till åtgärder som konsekvenserna är
väl omskrivna i forskningen.1
För att lösa problemen tillsattes på uppdrag av Kungl. Maj:t en fattigvårdskommitté 1837, vilken fick till uppgift att utarbeta en allmän stadga
rörande fattigvården i riket. Kommittén avlämnade två år senare ett betänkande, vilket utmynnade i ett förslag till ny fattigvårdsstadga.2 I såväl detta
betänkande som i den efterföljande fattigvårdsförordningen från 1847 klargjordes att det framförallt var bristen på folkbildning och moral som orsakade
de lägre klassernas misär, och för att råda bot på problemen föreslogs en
allmän uppfostran bestående av både kunskapsförmedling och disciplin. Som
ett led i de disciplinära åtgärderna betonades också vikten av att de mindre
bemedlade sattes i arbete.3 Trots att synen på orsakerna till fattigdomen, liksom
uppfattningen rörande vilka åtgärder som krävdes för att lösa problemen,
var desamma i mitten av 1800-talet som i början av seklet, kom det att ske
en organisatorisk förändring som påverkade utformningen av fattigvården.
Nydaningen låg i att kostnaderna för fattigvården fördelades på alla invånare,
vilka genom skatter och avgifter kom att finansiera vården via offentliga
kanaler. I anslutning till denna förändring sekulariserades fattigvården. Den
blev till större del en borgerlig angelägenhet, samtidigt som kommunerna i
högre utsträckning övertog det huvudsakliga ansvaret för vården.4
Förutom kommunernas större ansvar för de fattigas uppehälle och fostran,
innebar 1847 års fattigvårdsförordning att socknarna inte längre kunde stoppa
inflyttning, och att de inflyttade skulle behandlas på samma sätt som de fattiga
1

Nilsson (1965), s. 8, Isacson (1979), s. 168–175, Petersson (1983), s. 1–17, Wallentin (1987),
Gerger (1992), Olofsson (1996), Jordansson (1998), s. 92–93, Båtefalk (2000), s. 18, Schön
(2000), s. 55–57, Magnusson (2002), s. 210–213, Lundgren (2003), s. 11.
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Petersson (1983), s. 31, Olofsson (1996), s. 82, Ohlsson & Olofsson (1998), s. 37–39.
3
Thunander (1946), s. 162–164, Petersson (1983), s. 33, Gerger (1992), s. 30, Olofsson (1996),
kap. 4, Ohlsson & Olofsson (1998), s. 32–39.
4
Nilsson (1965), s. 8–12, Bohman (1991), s. 16, Olofsson, (1996), s. 54–58, Ohlsson &
Olofsson (1998), s. 28–29.

från den egna socknen.5 Allt detta utgjorde viktiga förutsättningar för att
kommunerna skulle kunna genomgå den organisatoriska utveckling som var
nödvändig för att förbättra fattigvården.6

Fattigvården i Visby under 1830- och 1840-talen
Även i Visby skedde det vissa förändringar inom fattigvårdens område under
1830- och 1840-talen. En kommunal fattigvård hade funnits sedan slutet av
1700-talet, men då finansierad genom frivilliga gåvor i samband med bröllop,
dop och begravningar. Målet för denna frivillighjälp var att etablera en fattigvårdsanstalt. För att stödja detta togs en fattigvårdsavgift ut i samband med
avläggandet av borgareeden, vid bouppteckningar och vid förlikningar som
skedde inför rätta i olika tvistemål. Visbys olika korporationer som hantverkarnas skråsammanslutningar, samt skepps- och köpmansgillet, bidrog också
till stadens fattigvård genom olika frivilliga insamlingar bland medlemmarna.
Allt detta ledde till att staden kunde inrätta ett fattighus, och i anslutning till
detta, tillsätta en fattigvårdsstyrelse 1786.7
Reformeringen av fattigvårdsväsendet i Sverige under 1830-talet påverkade
förhållandena i Visby. Staden upprättade vid denna tid ett arbetshus, vilket
bland annat finansierades med hjälp av ett statsanslag på 4000 riksdaler, samt
genom att staden bidrog med 1650 riksdaler banco. Därutöver inflöt medel till
fattigvården genom privata donationer.8
I februari 1843 tillsatte stadens fattigvårdsdirektion en kommitté som
fick i uppgift att utforma ett förslag till förbättringar av den existerande
fattigvårdsanstalten. Som ett led i detta arbete upprättades ett reglemente som
antogs av allmänna rådstugan den 18 november 1844.9 Enligt detta skulle
fattigvårdsanstalten vårda de nödställda, orkeslösa och bräckliga samtidigt som
man skulle ordna sysselsättning åt de individer som kunde arbeta. Dessutom
hade man ansvar för att värnlösa barn fick omvårdnad och hindrades från att
tigga. De som kunde komma i åtnjutande av fattigvård delades in i tre grupper,
där den första utgjordes av äldre, orkeslösa och bräckliga, vilka ansågs
oförmögna att arbeta. Dessa skulle i mån av plats på fattigvårdsanstalten ges
mat och husrum. I den andra gruppen ingick personer som inte klarade sitt
uppehälle utan understöd. Dessa skulle ges hjälp genom arbete, antingen i
5
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anslutning till fattigvårdsanstaltens verksamhet eller hos någon privatperson.
Den sista kategorin utgjordes av barn som antingen helt saknade föräldravård
eller som på grund av olika omständigheter inte fick tillräcklig föräldravård.
Enligt reglementet skulle fattigvårdsanstalten se till att barnen försågs med
kläder och mat. Oavsett om barnen bodde hos fosterföräldrar eller var
inackorderade på anstalten skulle de ges möjlighet till skolundervisning och
passande sysselsättning.10
I vilken grad det nyupprättade reglementet påverkade eller förbättrade
stadens fattigvårdsarbete kan säkerligen diskuteras, men problemen beskrevs
åtminstone av landshövdingen som mindre omfattande i slutet av 1840-talet
än under seklets början. Detta förklarades med att fattigvården till följd av
de nya reglementena hade blivit bättre organiserad, samtidigt som ett större
fattighus upprättats.11

1842 års folkskolestadga
Under 1830-talet var skolfrågan fortfarande intimt förknippad med fattigvårdsfrågor, och i debatterna påpekades ofta nödvändigheten av en adekvat
folkskola för att stävja fattigdomen och det utbredda tiggeriet. I borgerliga
kretsar kom folkskolefrågan att bli en integrerad del av det liberala reformprogrammet, liksom den utgjorde en viktig fråga för konservativa samhällsgrupper.
Såväl burskapsägande borgare och brukspatroner som allmänt socialt intresserade ämbetsmän deltog alla flitigt i folkskoledebatten. Ett gemensamt mål för
alla som engagerade sig i frågan var att undervisningen skulle ske i offentlig
regi, det vill säga i socken- och fattigskolor, och att den i huvudsak skulle syfta
till att uppfostra barnen. Om detta tycktes alla vara överens, oavsett vilken
politisk hemvist debattörerna hade.12 Från ledande håll var man övertygad
om att folkskolan skulle bli ett viktigt medel för att komma till rätta med de
sociala problemen, varför det efter debatter på såväl riksdags- som kommunal
nivå, föreslogs att en lag om folkundervisning i hela landet skulle antas, vilket
också skedde 1842.13
Beslutet hade bred förankring i riksdagen varför 1842 års folkskolestadga
har kommit att bli ett ofta anfört exempel på konsensus- och kompromissbeslut.
Då folkskolorna delvis var ett led i den offentliga fattigvårdens utveckling kom
de i huvudsak att vända sig till de mindre bemedlade samhällsskikten, och då
främst till fattiga barn. Således utgjorde de till en början en fortsättning på de
fattigskolor som redan fanns i de svenska städerna, vilket inte minst framgår
10
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av att undervisningen utformades i syfte att uppfostra de mindre bemedlade
till goda och nyttiga medborgare som uppfyllde sina samhälleliga plikter.14
Vid tiden runt folkskolans etablering fanns i Visby förutom DBW:s
fattigskola, ett gymnasium, en högre lärdomsskola, en navigationsskola samt
en förberedande skola för skeppsgossar och jungmän. Förutom dessa inrättningar undervisade även Fruntimmerssällskapet 40 fattiga flickor, samtidigt
som borgerskapets söndagsskola bedrev undervisning för hantverkslärlingar
och gesäller. Staden hade även en växelundervisningsskola som vände sig
till bättre bemedlade barn, vilken vid denna tid hade 65 elever inskrivna.
Dessutom fanns några små privatskolor i staden.15
Det existerade således ett antal läroanstalter i Visby vid denna tid, vilka
genom sina olika inriktningar fångade upp många av de barn och ungdomar
som var i behov av undervisning. I denna situation ställdes DBW inför
vägvalet att antingen anpassa och utveckla den egna skolan, eller avveckla
verksamheten helt till följd av de förändrade förutsättningarna.
DBW:s fri- och fattigskola påverkades inte nämnvärt av de offentliga
fattigvårds- och utbildningsinsatserna under 1830-talet. Den enda egentliga
diskussion som hade anknytning till stadens övriga hjälparbete uppstod i
anslutning till ett förslag om att slå ihop sällskapets skola med borgerskapets
söndagsskola. Det huvudsakliga motivet för en sammanslagning var att
borgerskapet inte ansåg sig ha råd att driva sin skola vidare i egen regi. Efter
vissa diskussioner röstades emellertid förslaget ner.16
Mot bakgrund av att DBW:s välgörenhet ända sedan starten utformats
i nära kontakt med Visbys övriga hjälpinsatser, och att sällskapet därtill
bestod av individer ur stadens borgerskap, var det inte särskilt konstigt att
medlemmarna såg en hopslagning av de två inrättningarna som ett möjligt
alternativ i försöken att rädda borgerskapets söndagsskola från nedläggning.
Jämte frågan om sammanslagning av de två skolorna uppstod emellanåt
mindre diskussioner om möjligheterna att utvidga antalet platser i fri- och
fattigskolan. Rådman C. A. Engeström inkom bland annat med ett förslag om
att skolan, som vid tiden runt 1837 hade 120 elever, borde utvidgas så att den
kunde ta emot ytterligare 20 fattiga barn. Skolläraren fick, tillsammans med
en skolinspektör, också i uppgift att utreda om det fanns någon möjlighet att
genomföra detta.
Sällskapet kom dock fram till att det inte fanns plats för fler än 120 elever.
Rådmannens förslag ansågs emellertid i grunden bra och man var överens
14
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om att försöka utvidga verksamheten med åtminstone några platser till. Detta
skulle i den mån det gick, genomföras i anslutning till terminsstarterna. Under
de närmast påföljande åren låg elevantalet mellan 120 och 130 stycken.17
Skolans verksamhet begränsades således inte på grund av det offentliga
fattigvårds- och utbildningsväsendets utvidgning och reformering. Snarare
var problemet det motsatta, nämligen att antalet barn som var i behov av
undervisning översteg skolans kapacitet. Det skulle emellertid visa sig att
DBW, i likhet med många andra filantropiska föreningar, kom att påverkas
av att ansvaret för sociala frågor alltmer övergick till att vara en offentlig
angelägenhet.18

Allvarliga diskussioner om skolans framtid påbörjas
Av undersökningen i kapitel två framgick att DBW:s tillgångar växte stadigt
redan från sällskapets första år, men att den verkligt snabba ökningen inleddes
från slutet av 1840-talet. Framförallt var det sällskapets ränteintäkter som
vid denna tid utvecklats till den viktigaste intäktskällan, följt av intäkterna
från sparbanksverksamheten. Således var det en relativt välmående förening
som hade att hantera de förändringar som skedde inom fattigvårds- och
utbildningsväsendets område.
Att skolverksamheten påverkades av fattigvårdens och utbildningsväsendets
reformering framgår av den diskussion som uppstod i sällskapet under hösten
1847. Mer specifikt handlade diskussionen om DBW skulle driva skolan
vidare på samma sätt som tidigare, eller om man skulle anpassa verksamheten
till de förhållanden som rådde i kölvattnet av folkskolans införande.19
Diskussionen startade genom att major Ehinger informerade om att skolans
lärare sökt jobb vid Visbys nyöppnade folkskola och han ansåg att sällskapet
därför borde fundera kring inrättningens framtid: skulle DBW driva skolan
vidare som tidigare eller borde den göras om till en stödskola av något slag?20

Enighet i synen på skolans framtid
En av dem som uttalade sig var stadskassör Gardell, som menade att frågan
om skolans framtida öde var grundläggande för hela sällskapsverksamheten.
Mot den bakgrunden ansåg han att DBW borde överlåta till den kommitté
17
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som granskade skolans stadgar att komma med förslag om vilka möjligheter
som fanns att driva den vidare. Problemet med att läraren eventuellt skulle
sluta kunde lösas genom att sällskapet tillsatte en interimslärare fram tills dess
att kommittén behandlat även denna fråga. Medlemmarna enades om att den
tillsatta kommittén skulle få i uppgift att utreda frågan rörande skolans liksom
sällskapets övriga verksamheters framtid.21 Skolans öde kom att diskuteras
bland sällskapets medlemmar parallellt med att kommitténs utredning pågick.
Redan på mötet i november aktualiserades frågan återigen i samband med att
läraren bekräftade att han fått anställning vid stadens nyöppnade folkskola. I
samband med diskussionen utkristalliserades fyra möjliga alternativ.
Det första var att man skulle försöka driva skolan vidare på samma sätt
som tidigare, vilket bland annat förordades av borgmästare Cramér. Det andra
förslaget var att man skulle försöka ändra inriktning på verksamheten, dock
utan närmare precisering hur förändringen skulle se ut. Ett tredje alternativ
var att lägga ner skolan helt och hållet. Återigen valde sällskapet att skjuta
upp frågan en tid, varför det enda egentliga beslut som togs var att man skulle
tillsätta en interimslärare.22
Ett fjärde förslag som framlades var att slå ihop fri- och fattigskolan med
den nyöppnade folkskolan. Anledningen till att idén kom upp var att sällskapets
skola hade cirka 100 elever, samtidigt som den nyöppnade folkskolan hade
fått in ungefär 40 anmälningar, det vill säga antalet elever vid de båda
inrättningarna låg i paritet med vad sällskapets skolhus kunde inhysa.23
Medlemmarna ansåg dock att borgmästare Cramérs alternativ att försöka
driva skolan vidare i dess nuvarande form var att föredra framför att genomföra
en hopslagning eller nedläggning. Orsakerna till att idén om att slå ihop de två
skolorna röstades ner var främst att skolhuset endast i nödfall kunde ta emot
så många som 140 elever. Dessutom menade några medlemmar att det var
troligt att antalet sökande skulle öka, vilket innebar att sällskapet i slutänden
skulle tvingas välja vilka elever som skulle skrivas in. Man stannade därför
vid Cramérs förslag om att fortsätta driva fri- och fattigskolan vidare i egen
regi.24
Uppenbarligen fanns det i detta läge en vilja bland majoriteten av medlemmarna att försöka driva verksamheten vidare på samma sätt som tidigare,
trots medvetenheten om att skolan inte riktigt fyllde samma funktion som den
gjorde innan fattigvården och utbildningsväsendet omorganiserades. Några
krav på nedläggning restes åtminstone inte.
21
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Till skillnad från när frågan om att införa Bell-Lancastermetoden i
undervisningen, eller när frågan om att etablera en sparbank var uppe till
diskussion, var det inte heller några interna meningsskiljaktigheter bland
medlemmarna i synen på skolans framtid. Tvärtom rådde stor enighet kring att
försöka driva den vidare på samma sätt som tidigare. Således fanns det i detta
läge inte heller några grupper inom DBW som försökte utnyttja situationen
genom att rycka åt sig initiativet eller förändra verksamhetens utformning
eller inriktning.

Beslut om nedläggning av fri- och fattigskolan
När kommittén lämnat sitt betänkande framgick att den inte kommit till något
avgörande beslut rörande skolans framtid, men man ansåg ändå att sällskapet
var tvunget att överväga engagemang inom andra verksamhetsområden. Av
det skälet hade kommittén etablerat kontakter med andra sällskap runt om i
landet som ägnade sig åt välgörenhet för att få idéer och uppslag till vad man
skulle kunna göra istället. Mot bakgrund av nedläggningshotet bad kommittén
alla medlemmar att fundera igenom vad DBW skulle kunna engagera sig i om
man lade ner skolan. De som hade nya idéer var varmt välkomna att vända sig
till kommittén.25
Av kommitténs uttalande att döma rådde det knappast något tvivel om att
en nedläggning av skolan var att vänta, men det är intressant att notera att man
redan i detta läge påbörjade processen mot att finna nya projekt att engagera
sig i. Således fanns det en uppenbar vilja inom DBW att utveckla alternativa
verksamheter som bättre svarade mot rådande förhållanden, och som därtill
gjorde att sällskapet fyllde en viktig samhällsfunktion.26
På mötet den 27 juni 1848 redogjorde kommittén för sitt slutliga förslag.
Härvidlag klargjordes att folkskolans införande sex år tidigare hade medfört
att fri- och fattigskolan var överflödig och att sällskapet därför borde ta det
smärtsamma beslutet att lägga ner verksamheten. Medlemmarna tog därefter
enhälligt och utan protester beslut om att avveckla verksamheten efter
terminens slut.27
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Anpassning eller nedläggning – DBW gjorde ett vägval
Tidigare forskning har visat på två huvudsakliga sätt för frivilligföreningarna
att agera i samband med att den allmänna fattigvården och utbildningsväsendet
reformerades och utvidgades. Antingen lades verksamheten ner helt eller
så anpassade man filantropin genom att utforma inrättningar som inte
konkurrerade med den offentliga fattigvården. DBW hade sedan starten
utformat sin filantropi i nära relation till stadens offentliga hjälparbete. Både
när fri- och fattigskolan grundades 1815, liksom när skolverksamheten
utvidgades i början på 1820-talet, skedde utvecklingen i nära samarbete med
den allmänna fattigvården.28
Även den efterföljande sparbanksinrättningen skall ses i detta ljus. I likhet
med vid tiden för skolans grundande fanns inga andra kreditinrättningar som
vände sig direkt till de mindre bemedlade, varför banken när den etablerades 1830 kom att fylla ett tomrum bakom fattigvårdens och kreditväsendets
expansion.29
DBW:s medlemmar hade dittills varit överens om att sällskapet skulle ägna
tiden åt filantropi, trots att det vid ett flertal tillfällen hade uppstått oenigheter
kring hur denna välgörenhet skulle utformas, mot vilka grupper den skulle
vända sig samt hur verksamheten skulle finansieras. Det var emellertid
uppenbart att förutsättningarna förändrades markant i samband med att den
offentliga fattigvården och utbildningsväsendet reformerades, vilket i sin tur
öppnade för olika intressegrupper att påverka verksamheten.

Förslag om att etablera en fattigvårdsanstalt
I anslutning till beslutet att lägga ner fri- och fattigskolan påbörjades en
diskussion om sällskapets framtida verksamhet. Den tillsatta kommittén som
tog beslutet att lägga ner fri- och fattigskolan sade sig ha funderat kring ett
tidigare förslag från borgmästare Cramér, vilket gick ut på att sällskapet i den
mån det gick skulle etablera och driva en anstalt för fattiga barn och ungdomar.
Medlemmarna ansåg emellertid att frågan om att introducera en ny verksamhet
var så betydelsefull att man valde att bordlägga frågan till ett senare möte
för att ge möjlighet till ordentlig diskussion.30 Sällskapets medlemmar hade
tydliga förgreningar in i stadens maktcentrum, och i kraft av sina offentliga
ämbeten hade de stort inflytande över Visbys politiska, ekonomiska och sociala
28

Se kap. 3 och 4, för vidare diskussion rörande DBW:s fri- och fattigskolsverksamhet under
1800-talets inledande decennier.
29
Se Petersson (2001), Hellgren (2003), Lilja (2004), för vidare diskussion kring den svenska
sparbanksutvecklingen under 1800-talet.
30
Mötesprotokoll d. 6 och d. 27 juni, 1848: Sällskapet DBW:s protokoll 1844–1855, A Ia: 7.
Se även sällskapets årsberättelse för år 1849: Sällskapet DBW: bilaga till protokoll 1836–1855,
A Ib: 3. ViLa.
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beslutsfattande.31 Detta spelade en stor roll för sällskapets val av verksamhet
när man i mitten av 1810-talet beslutade att etablera en fri- och fattigskola.
Sällskapets nära förbindelser med stadens maktcentrum spelade även en
viktig roll mot slutet av 1840-talet då en diskussion kring nya projekt inleddes.
Såväl präster- och borgerskapet, som folkskolans styrelse, var nämligen djupt
involverade i processen kring vilken roll och funktion DBW skulle kunna
fylla i samband med att de yttre förutsättningarna förändrats.

Stadens präster- och borgerskap identifierar ett
verksamhetsutrymme
I och med folkskolans införande och fattigvårdens utvidgning lyckades de
styrande i Visby fånga upp många av de individer som DBW:s fri- och fattigskola tidigare tagit hand om, det vill säga de allra yngsta och mest utsatta men
samtidigt formbara barnen. Emellertid ansåg stadens borger- och prästerskap
att en grupp i samhället hade hamnat lite på mellanhand, nämligen de något
äldre ungdomarna.32 En av orsakerna till att dessa inte uppmärksammades var
att de skrevs ut ur skolorna redan innan 14 års ålder då de var anställningsbara.
Resultatet av detta blev att barnen även efter avslutad skolgång kom att ligga
fattigvården till last. I ett försök att fånga upp dessa ungdomar fördes i början av
1800-talet en diskussion rörande behovet av ytterligare uppfostringsanstalter
för att omhänderta barn som var över 12 år.33
Av DBW:s sammanträdesprotokoll framgår att präster- och borgerskapet
diskuterade detta med sällskapet. Problemet med dessa något äldre ungdomar
var större än vad man tidigare trott. Det kunde röra sig om upp till 20 personer
som inte omfattades av vare sig sällskapets eller folkskolans verksamhet.
Prästerskapet hade också tagit upp frågan med folkskolans styrelse, som ansåg
att den inte kunde göra något åt problemet eftersom ungdomarna var för gamla
för att gå i folkskolan. Däremot var folkskolans styrelse av den uppfattningen
att något borde göras, trots att folkskolan inte hade möjligheter eller kapacitet
att bekosta deras fortsatta utbildning.34
Avsaknaden av en inrättning som fångade upp de äldre barnen ledde till att
präster- och borgerskapet tillsammans med folkskolans styrelse kontaktade
DBW med en förfrågan om sällskapet kunde åta sig att bedriva någon form av
31

Se kap. 2, för vidare diskussion rörande relationerna mellan stadens styrelse och Sällskapet
DBW. Se även Nilsson (1997), s. 623–625, Åberg (1997), s. 693, Hasselberg (1998), kap. IV,
VIII, Müller (1998), kap. 7, Magnusson (2002), s. 271–272, Malmström (2006), s. 14, för
vidare diskussion rörande bättre bemedlades maktutövning.
32
Sällskapet DBW: bilaga till protokoll 1836–1855, A Ib: 3. ViLa.
33
Sandin (1986), s. 204–207, Petterson (1992), s. 169.
34
Sällskapet DBW: bilaga till protokoll 1836–1855, A Ib: 3. ViLa. Se Plymoth (2002), s. 236–238,
för vidare diskussion kring hur präster- och borgerskapet i de svenska städerna var engagerade
i fattigvårdsarbetet.
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undervisning för dessa individer.35 Sällskapet hade enligt folkskolestyrelsen
redan från sitt första verksamhetsår ägnat stor möda åt att utbilda och uppfostra
mindre bemedlade barn, varför de hoppades att DBW kunde ta sig an även
dessa 20 personer.
Sällskapets täta förbindelser med stadens offentliga maktinstitutioner var
onekligen en viktig faktor bakom förslaget att etablera en fattigvårdsanstalt.
Närmare bestämt medförde dessa nära relationer att DBW gavs möjlighet att
utforma en verksamhet som direkt kompletterade de allmänna fattigvårdsoch utbildningsinsatserna. Därtill kan det konstateras att när präster- och
borgerskapet skulle övertyga sällskapet om att åta sig uppdraget så var det
med argument som anspelade på DBW:s tidigare vilja att hjälpa samhällets
mindre bemedlade medborgare. Det var genom dessa insatser sällskapet ville
ihågkommas, och det var genom att fortsätta filantropin som DBW även i
framtiden skulle kunna spela en viktig roll i lokalsamhället.
Att präster- och borgerskapet med hjälp av smicker försökte få DBW
att påta sig uppgiften är kanske inte förvånande med tanke på att det i stor
utsträckning var dessa institutioner som ansvarade för stadens fattigvård och
därför annars skulle tvingas att stå för fattigvårdskostnaderna. Graden av
egenintresse i försöken att övertala sällskapet skall således inte underskattas.36
Det eventuella egenintresset till trots vittnar emellertid deras förfrågan om
att DBW sågs som en viktig del i det övergripande arbetet med att begränsa
fattigdomens utbredning. Genom att identifiera och uppmärksamma var bristerna i samhällets fattigvårdsarbete fanns, och framförallt genom att föreslå att
sällskapet skulle påta sig uppgiften att fylla det tomrum som uppstod efter den
offentliga fattigvårdens utvidgning, gavs DBW en möjlighet att anpassa och
utveckla sin verksamhet.37

En anstalt för fattiga och vanvårdade barn
Det är mot bakgrund av DBW:s förbindelser med stadens styrelse, samt
medlemmarnas strävan efter att sällskapet skulle fortsätta att fylla en viktig
samhällsfunktion, som beslutet att starta en fattigvårdsanstalt skall ses. På
mötet den 1 augusti 1848 togs detta beslut officiellt, efter att majoriteten av
medlemmarna klargjort att de ansåg att den nya inrättningen – under namnet
Sällskapet DBW:s understöds-anstalt för fattiga barn – utgjorde en värdig
efterföljare till fri- och fattigskolan.38
Naturligtvis påverkade också föreningens finansiella ställning medlemmarna i deras beslut att fortsätta satsa resurser på välgörenhet. Som tidigare
35

Sällskapet DBW: bilaga till protokoll 1836–1855, A Ib: 3. ViLa.
Petterson (1992), s. 90, Ekstrand (2000), s. 59, Lundgren (2003).
37
Westberg (2008), s. 87–91.
38
Mötesprotokoll d. 1 augusti, 1848: Sällskapet DBW:s protokoll 1844–1855, A Ia: 7. ViLa,
Westberg (2008), s. 87–91.
36
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nämnts växte DBW:s ekonomi snabbt under denna period, vilket troligtvis
bidrog till att beslutet togs i samförstånd.
Sällskapet tog sig an det nya anstaltsprojektet med samma entusiasm som
när man grundade fri- och fattigskolan. Riktlinjer drogs upp och regelverk
upprättades, samtidigt som diskussioner fördes rörande vilka individer som
skulle inkluderas i verksamheten. Medlemmarna beslutade sig också för att
så snart som möjligt utse en direktion med uppgift att undersöka vad som
krävdes för att starta verksamheten.39
I likhet med när fri- och fattigskolan grundades i början av seklet uppstod
inga direkta diskussioner rörande för- och nackdelar med projektet. Tvärtom
var alla medlemmar, oavsett social bakgrund, rörande överens om att
inrättningen utgjorde en idealisk uppföljare till den nedlagda skolan.
En viktig anledning till att det inte uppstod några meningsskiljaktigheter
var att medlemmarna var väl medvetna om att DBW:s verksamhetsutrymme
hade begränsats i och med de nya fattigvårds- och utbildningsreformerna, och
att själva förutsättningarna för hela välgörenheten var på väg att förändras.
Den enda diskussion som uppstod i samband med etableringen var då några
medlemmar uttryckte oro över att den nya inrättningen skulle kunna inkräkta
på stadens övriga fattigvårdsarbete. Av det skälet riktades insatserna mot de
”fattiga, värnlösa och vanvårdade ungdomarna”.40 Medlemmarna förefaller
alltså ha varit helt överens om att DBW, oavsett yttre omständigheter, skulle
ägna tiden åt filantropi i någon form.

Verksamheten drar igång
I anslutning till att beslutet att grunda anstalten togs diskuterades
förutsättningarna att inkludera flickor i verksamheten. De medlemmar som var
för detta motiverade förslaget med att även Fruntimmerssällskapets flickskola
liksom DBW:s fri- och fattigskola påverkades av folkskolans etablering. Efter
en kort diskussion och efterföljande omröstning, där elva medlemmar röstade
för att även flickor skulle antas medan fyra röstade emot, beslutade man att
inte informera Fruntimmerssällskapet om planerna på att ta emot flickor.41
Anstalten öppnades i september 1849, och då med syftet att uppfostra stadens
fattiga ungdomar till samhällsnyttiga medborgare. Genom en kombination av
39

Mötesprotokoll d. 3 april, samt extra ordinarie sammankomst d. 17 april, 1849: Sällskapet
DBW:s protokoll 1844–1855, A Ia: 7. ViLa.
40
Mötesprotokoll d. 6 mars, samt extra ordinarie sammankomst d. 20 mars och mötesprotokoll
d. 3 april, 1849: Sällskapet DBW:s protokoll 1844–1855, A Ia: 7. Sällskapet DBW:s högtidstal
d. 9 juli, 1852 – tal och sånger 1817–1873, F III: 1. Se även högtidstal d. 9 juli, 1850 samt
d. 9 juli, 1866 – tal och sånger 1817–1873, F III: 1, för liknande resonemang. ViLa, Westberg
(2008), s. 87–91.
41
Mötesprotokoll d. 1 augusti och d. 5 september, 1848: Sällskapet DBW:s protokoll
1844–1855, A Ia: 7. ViLa. Se Bohman (1991), för diskussion kring hur Fruntimmerssällskapets
flickskola påverkades av folkskolans införande.
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disciplin och omvårdnad, samt genom att undervisa eleverna i olika praktiska
yrken, skulle de förberedas inför det kommande arbetslivet.42 Det framgår
också att DBW hade stora förhoppningar om att den nyetablerade anstalten
skulle fylla en lika viktig funktion som fri- och fattigskolan en gång hade
gjort.43
För att lyckas med denna föresats bestämde sig medlemmarna för att
betala ut ersättning till fosterföräldrar som kunde uppfostra och hjälpa de
inskrivna ungdomarna till passande yrken och hantverk. Beslutet att ersätta
fosterföräldrar som engagerade sig i barnens uppfostran och utbildning var
något nytt. Av såväl regelverket som den praktiska utformningen av fri- och
fattigskolan framgår att den i lika hög grad hade till uppgift att uppfostra
föräldrarna då man från sällskapets sida ansåg att dessa inte var kapabla att ta
hand om vare sig själva eller sina barn på ett föredömligt sätt.44
Att DBW frångick principen om att även ge föräldrarna en moralisk
uppfostran i samband med anstaltens etablering skall dock förmodligen inte
tolkas som att föräldrarna helt plötsligt ansågs förmögna att uppfostra sina
barn utan en hjälpande hand. En rimligare tolkning är nog att det helt enkelt
var billigare att försöka hålla barnen hemma mot ersättning än att de på olika
sätt belastade fattigvården.
Trots denna skillnad mellan skolan och fattiganstalten förefaller det
rimligt att hävda att båda verksamheterna utgick från samma principer, det
vill säga de var i första hand uppfostrings- och disciplineringsanstalter, och i
andra hand utbildningsinrättningar.45 Gemensamt för de båda inrättningarna
var också att de skulle ge eleverna vissa grundläggande förberedelser inför
det kommande yrkeslivet. Till att börja med förefaller sällskapets mål med
anstaltsverksamheten ha uppfyllts. Redan kort tid efter grundandet hade
inrättningen tagit emot åtta pojkar och en flicka, och alla utom en fick anställning
hos olika hantverksmästare. Den som inte hade fått någon anställning hade
emellertid erbjudits en sådan men av någon anledning tackat nej.46
42

Bilaga d. 20 mars, 1856: Sällskapet DBW: bilaga till protokoll 1856–1862, A Ib: 4. Sällskapet
DBW:s högtidstal d. 9 juli, 1852 – tal och sånger 1817–1873, F III: 1. Se även högtidstal
d. 9 juli, 1850 samt d. 9 juli, 1866 – tal och sånger 1817–1873, F III: 1, för liknande resonemang.
ViLa, Fritzell (1964), s. 39. Se Thunander (1946), s. 36–43, Sandin (1986), s. 185–188, 202,
Petterson (1992), s. 165, Swedner (1993), s. 38–43, Lundgren (2003), s. 137, 180, Edgren
(2005), s. 208–209, för jämförelse mellan fattigskolornas och folkskolornas utformning.
43
Mötesprotokoll d. 2 januari, 1850: Sällskapet DBW:s protokoll 1844–1855, A Ia: 7.
Sällskapet DBW:s högtidstal d. 9 juli, 1852 – tal och sånger 1817–1873, F III: 1. Se även
högtidstal d. 9 juli, 1850 samt d. 9 juli, 1866 – tal och sånger 1817–1873, F III: 1, för liknande
resonemang. ViLa.
44
Mötesprotokoll d. 2 januari, 1850: Sällskapet DBW:s protokoll 1844–1855, A Ia: 7, Sällskapet
DBW: handlingar angående skolan och understödsanstalten 1816–1854, kap. 4, § 10, F II: 1.
ViLa, Fritzell (1964), s. 39, Sandin (1986), s. 186, Petterson (1992), s. 233.
45
Lönnroth (1991), s. 109, Ohrlander (1991), Petterson (1992), Ekstrand (2000), s. 59.
46
Mötesprotokoll d. 2 januari, 1850: Sällskapet DBW:s protokoll 1844–1855, A Ia: 7.
Sällskapet DBW:s högtidstal d. 9 juli, 1852 – tal och sånger 1817–1873, F III: 1. Se även
högtidstal d. 9 juli, 1850 samt d. 9 juli, 1866 – tal och sånger 1817–1873, F III: 1, för liknande
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En bas för överlevnad – förmågan att anpassa och
förändra verksamheten
Sällskapet tillhörde de frivilligföreningar som anpassade och utvecklade
filantropin.47 En viktig anledning till att DBW överlevde berodde på förmågan
att identifiera och skapa nya verksamhetsutrymmen. Etableringen av fri- och
fattigskolan skedde vid en tidpunkt när behovet av en sådan var stort i samhället.
Grundandet av sparbanken skall också ses mot den tidens förhållanden. Vid
dess etablering existerade inga kreditinrättningar som vände sig direkt till
de mindre bemedlade, varför den kom att fylla ett viktigt tomrum. I likhet
med dessa inrättningar hängde grundandet av fattigvårdsanstalten samman
med sällskapets täta förgreningar in i stadens maktcentrum. Genom sina
offentliga ämbeten hade medlemmarna inte bara stort inflytande över Visbys
politiska, ekonomiska och sociala beslutsfattande. Man hade också en insikt
i var behoven av hjälp var som störst, vilket innebar att man kunde utforma
verksamheter som kompletterade, snarare än konkurrerade, med de offentliga
hjälpinsatserna.48
Fattigvårdsanstalten grundades i allra högsta grad för att fylla ett tomrum
som den offentliga fattigvården lämnat efter sig. På direkt uppmaning från
stadens präster- och borgerskap, samt folkskolans styrelse, utformade sällskapet en verksamhet som fångade upp de individer som inte omfattades av
de allmänna hjälpinsatserna, vilket befäste bilden av DBW som en filantropisk
förening, samtidigt som den garanterade sällskapets fortsatta existens.49

Fattigvårdsanstalten lades ner
Fattigvårdsanstalten blev emellertid inte den framgång som medlemmarna
hade hoppats på. Efter ett par år av minskad verksamhet gav sällskapet
den sedan tidigare utsedda kommittén i uppgift att utreda en eventuell
nedläggning av inrättningen. I likhet med andra stora avgörande beslut i
DBW:s historia, bestämde sig medlemmarna för att skjuta upp frågan ett par
månader, med motivering att man behövde utreda vilka eventuella alternativ
som fanns att tillgå. Några förslag på hur man skulle kunna utveckla eller
anpassa anstaltsverksamheten för att den bättre skulle fylla någon konkret
resonemang. ViLa, Thunander (1946), s. 36–43, Sandin (1986), s. 185–188, 202, Petterson
(1992), s. 165, Edgren (2005), s. 208–209.
47
Sörensen (1942), s. 109, Åberg (1995), s. 10, Ekstrand (2000), s. 183–184, Westberg (2008),
s. 82–89.
48
Se kap. 2, för vidare diskussion rörande relationerna mellan stadens styrelse och Sällskapet
DBW. Se även Nilsson (1997), s. 623–625, Åberg (1997), s. 693, Hasselberg (1998), kap. IV,
VIII, Müller (1998), kap. 7, Magnusson (2002), s. 271–272, Malmström (2006), s. 14, för
vidare diskussion rörande bättre bemedlades maktutövning.
49
Westberg (2008), s. 87–91. Se även Sörensen (1942), Selle (1993) och Lundström (1996), för
liknande diskussion.
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samhällsfunktion lades emellertid inte fram. Under hösten 1856 beslutades
därför att följa kommitténs rekommendationer och under odramatiska former
slog man fast att inrättningen skulle läggas ner.50
Den huvudsakliga orsaken till att anstalten avvecklades var att den inte
utnyttjades av de individer som den var tänkt att vända sig till. Detta framkommer inte minst vid en genomläsning av anstaltens årsredovisning för år
1855. Där konstaterades lakoniskt att inrättningen inte hade några individer
alls inskrivna, och vid årets slut var den också i praktiken nedlagd.51
Trots sällskapets intentioner att etablera en inrättning som fångade upp de
individer som hamnade utanför den offentliga fattigvårdens omsorger blev
anstaltsverksamheten inte någon succé.
Man kan fråga sig vad detta berodde på? Problemen med fattigdom och
tiggeri fanns fortfarande kvar. Dåvarande landshövdingen Dalström hävdade
att Visby fortfarande hade vissa problem med pauperism, och att orsakerna till
detta främst låg i att många fattiga från landsbygden tog sig in till staden för
att där ägna sig åt tiggeri, vilket i slutänden ledde till att de också kom att ligga
stadens fattigvård till last. Problemen till trots ansåg ändå landshövdingen att
fattigvården blivit bättre organiserad jämfört med tidigare. I Visby hade stadens
styrelse anslagit medel för ett större fattighus, samtidigt som man upprättat ett
omfattande reglemente för hur fattigvården skulle hanteras. Dessa åtgärder
hade enligt landshövdingen lett till att tiggeriet minskat betydligt.52 Till detta
kan också läggas att de värsta fattigdomsproblemen lindrades något senare
under 1850-talet, inte minst i samband med att den ekonomiska tillväxten
i landet ökade. Detta gjorde i sin tur att trycket på fattigvården minskade i
jämförelse med tidigare decennier.53
Trots nedläggningen av såväl fri- och fattigskolan som fattigvårdsanstalten
var sällskapet fortfarande aktivt genom driften av sparbanken. Dessutom
fortsatte föreningen under många år framåt att finansiera bland annat stadens
barnhem, liksom folkskolans elever, vilket bekräftar att man jämte den egna
filantropiska verksamheten också var engagerade i den offentliga fattigvården.54
50

Mötesprotokoll d. 6 maj, d. 3 juni, d. 1 juli, d. 5 augusti, d. 2 september, 1856: Sällskapet
DBW:s protokoll 1856–1862, A Ia: 8, bilaga till protokoll d. 22 april och d. 20 maj, 1856:
Sällskapet DBW: bilaga till protokoll 1856–1862, A Ib: 4. ViLa.
51
Sällskapets årsberättelse för år 1855: Sällskapet DBW: bilaga till protokoll 1856–1862, A Ib:
4. ViLa.
52
Landshövdingens embets-berättelse d. 28 november, 1851, för åren 1848, 1849 och 1850,
Landshövdingens femårsberättelse för år 1851–1855, Länsstyrelsen för Gotlands Län. ViLa,
Steffen (1945), s. 198–199, Ohlsson & Olofsson (1998), s. 37.
53
Montgomery (1951), s. 107, Nilsson (1965), s. 58, Gadd (2000), s. 347–348, Schön (2000),
s. 137–141, Magnusson (2002), s. 237–242, Peterson (2006), s. 77–78.
54
Se bland annat sällskapets årsberättelse för år 1868: Sällskapet DBW: bilaga till protokoll
1869–1871, A Ib: 6, och bilaga nr. 5, d. 7 januari, 1873: Sällskapet DBW: bilaga till protokoll
1872–1873, A Ib: 7, samt mötesprotokoll d. 2 december, 1873 och d. 1 december, 1874:
Sällskapet DBW:s protokoll 1871–1878, A Ia: 10. Se även Landshövdingens femårsberättelse
för år 1871–1875, s. 29, och för år 1876–1880, s. 28: Länsstyrelsens för Gotlands Län.
Femårsberättelse 1856–1905. ViLa, Fritzell (1964), s. 39.
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Genom att fortsätta understödja folkskolan och andra samhällsinrättningar såg
således DBW till att säkerställa sin status som filantropisk förening.55

Sammanfattande diskussion och slutsatser
Under 1840- och 1850-talen skedde stora förändringar inom utbildningsväsendets och fattigvårdens område. Detta ledde till att DBW tvingades
avveckla fri- och fattigskolan. Men i nära interaktion med Visbys prästeroch borgerskap, samt folkskolans styrelse, identifierades ett nytt verksamhetsutrymme som komplement till den offentliga fattigvårdens och
utbildningsväsendets utvidgning.
DBW etablerade en fattigvårdsanstalt som vände sig till något äldre
ungdomar, och som inledningsvis fyllde en relevant funktion i lokalsamhället,
utan att fördenskull konkurrera med de allmänna hjälpinsatserna. Därmed såg
sällskapet till att befästa bilden av DBW som en filantropisk förening.
Efter bara några år avvecklades emellertid anstalten till följd av den offentliga
fattigvårdens och utbildningsväsendets reformering och effektivisering. Detta
innebar att medlemmarna trots ansträngningar inte lyckades anpassa och
förändra filantropin tillräckligt mycket för att inrättningen skulle överleva.
DBW var efter detta aktivt genom driften av sparbanken. Därtill engagerade
sig sällskapet också i den offentliga fattigvårdens arbete genom att anslå
pengar till bland annat stadens folkskola och barnhem, vilket stärkte DBW:s
samhällsposition och filantropiska inriktning.
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Se Westberg (2008), s. 87 ff, för liknande resonemang.
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KAPITEL 7

Cirkeln sluts – från nytta till nöje

Det moderna Sverige tar form
Inom ekonomisk-historisk forskning har 1850- och 1860-talen karaktäriserats
som en tid av ekonomisk liberalism. Skråstadgans avskaffande år 1846 och den
förändrade näringsfrihetslagstiftningen år 1864 förbättrade förutsättningarna
för näringslivets utveckling. Den årliga tillväxten av BNP i Sverige låg kring
1,5 procent mellan 1850 och 1890, för att öka något under decennierna runt
sekelskiftet 1900.1
Vid mitten av 1800-talet var emellertid den ekonomiska tillväxten fortfarande i hög grad driven av jordbruket. Jordbruksomvandlingen innefattade
en långtgående kommersialisering av näringen, inte minst genom export av
jordbruksprodukter till utlandet. Samtidigt växte den inhemska marknaden
genom att befolkningstrycket ökade både på landsbygden och i tätorter.2
1800-talets mitt kan även sägas utgöra en politisk gräns mellan den gamla och
den nya samhällsordningen. I forskningen har perioden ofta beskrivits som
en övergångstid från ett äldre agrart ståndssamhälle till ett modernt industrioch klassamhälle. Som ett led i denna övergång framträdde nya grupper med
krav på ökat politiskt inflytande. Inte minst kom kritik från den framväxande
medelklassen, bestående av bland annat ämbets- och tjänstemän, officerare
och lärare. Dessa intog alltmer framträdande roller i såväl den politiska utvecklingen som den civila förvaltningen. Medelklassen stärkte därmed sin
position och sitt inflytande i samhället. En konsekvens av den framväxande
medelklassens krav på ökat politiskt inflytande var att olika representationsreformer påbörjades och genomfördes under framförallt 1860-talet. Slutligen
ersattes även den gamla ståndsriksdagen av en tvåkammarriksdag.3

Kommunala reformer och ökat lokalt självstyre
Den framväxande medelklassens inflytande över den ekonomiska och politiska
utvecklingen skedde emellertid inte endast på en övergripande nationell nivå.
1

Schön (2000), s. 139, 155, Lundh (2002), s. 44–45, Magnusson (2002), s. 259–260, Peterson
(2006), s. 77.
2
Schön (2000), s. 140, Lundh (2002), s. 41–43, Magnusson (2002), s. 237–238, Peterson (2006), s. 78.
3
Carlsson (1973), s. 273 f, Lundkvist (1977), s. 12, 45–46, Jansson (1985), s. 18 f, Östberg
(1996), s. 9–10, Waldemarson & Östberg (2002), s. 109, Larsson (2005), s. 40–41, Peterson
(2006), s. 77, Abelius (2007), s. 28–29.
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även på landsbygden och i lokalsamhället ökade dessa gruppers anspråk
på politiskt inflytande, vilket lade grunden för ett liberalt systemskifte.
Huvudargumenten för ett ökat lokalt självbestämmande skiljde sig inte åt
nämnvärt från hur man resonerade på nationell nivå. En ökad autonomi sågs
som ett uttryck för samhällets övergripande demokratisering, och det yttersta
beviset för denna utveckling skedde genom att medborgarna på lokal nivå
gavs möjlighet att styra över sig själva.4
Vid sidan om tanken på en ökad demokratisering och ett större självstyre
fanns en kritik av att städerna och socknarna till stor del styrdes av principer
som gick tillbaka på medeltida förhållanden. Det väcktes en mängd förslag till
hur man skulle kunna reformera framförallt de lokala styrelseorganen, som till
exempel sockenstämman, magistraten och rådstugorna.5
Som en konsekvens av den liberala kritiken av föråldrade maktstrukturer
genomfördes den kommunala reformen 1862, vilket bland annat resulterade
i att kommunernas verksamhetsområden breddades, samtidigt som det lokala
självbestämmandet utvidgades. I anslutning till kommunernas växande självständighet moderniserades också den offentliga verksamheten samtidigt som
den lokala beskattningsrätten utsträcktes, vilket betydde att antalet skattebetalare ökade.6
För Visbys del medförde den kommunala reformen att stadsborgarbegreppet
utsträcktes till att omfatta näst intill hela stadsbefolkningen, och att de
borgerliga korporationernas inflytande över stadens styrelse minskade.
Samtidigt inrättades ett helt nytt styrelseorgan, Gotlands läns landsting, vilket
fick i uppgift att ombesörja länets gemensamma angelägenheter rörande kommunikationsväsende, hälsovård, undervisningssystem samt ordnings- och
säkerhetsfrågor. Likaså intog landstinget en central ställning i utformningen
av stadens byggnadsverksamhet.7

Den moderna stadens framväxt
En viktig anledning till att den kommunala verksamheten moderniserades från
mitten av 1800-talet var att det i anslutning till de övergripande samhällsförändringarna också skedde en kraftig urbanisering som ställde nya krav
på de lokala myndigheterna att rusta upp städernas infrastruktur och andra
viktiga funktioner.8
4

Petersson (1994), s. 8, Östberg (1996), s. 9–10, Abelius (2007), s. 28–29.
Bohman (1964), s. 27, Gustafsson (1989), s. 71, Svahnström (1990), s. 213–214, Petersson
(1994), s. 39, Östberg (1996), s. 9–10.
6
Nilsson (1965), s. 18, Knuthammar (1991), s. 17–18, Östberg (1996), s. 9–10, Ohlsson &
Olofsson (1998), s. 29, Schön (2000), s. 157, Magnusson (2002), s. 264.
7
Bohman (1962), s. 10, 31, 36–38, Bohman (1964), s. 30, Knuthammar (1991), s. 37–39,
42–43, 54–56, Petersson (1994), s. 40, Gustafsson (1996), s. 17, 88–90.
8
Knuthammar (1991), s. 11, Östberg (1996), s. 9–10.
5
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Med städernas tillväxt växte kraven på en god vattenförsörjning,
ordentlig renhållning och fungerande avloppssystem bland mycket annat,
vilket de tekniska system som fanns inte kunde garantera. Vid mitten av
1800-talet saknade många svenska städer ordnad vattenförsörjning, avlopp
och renhållning, vilket resulterade i omfattande problem med bland annat
smittspridning och andra sanitära olägenheter. Det var egentligen först i
samband med den kommunala reformen 1862 som man på allvar påbörjade
arbetet med att rusta upp de svenska städerna.9
I Stockholm, liksom på andra håll, kom en mängd olika infrastrukturella
projekt att realiseras från och med denna tid. Markområden köptes, gatunät
konstruerades och expanderade i syfte att anpassa städerna till de nya förutsättningarna. Likaså byggdes hamnar, vatten- gas- och elverk för att möta den
nya tidens krav på fungerande stadsmiljöer.10 Även Visby omfattades av denna
restaurerings- och upprustningsvåg, vilket resulterade i att gamla medeltida
kvarter sanerades bort för att ge plats åt nya byggnader och hus. Bland annat
uppfördes ett antal monumentalbyggnader i staden, som ett nytt läroverk, ett
fängelse och en badanstalt. Likaså kom hela hamnkvarteret att ändra karaktär
då man i denna del av staden byggde upp ett nytt tullhus, en järnvägsstation
och en sjömansskola.11

För stadsbornas nöje och nytta – anläggandet av trädgårdar
och parker
Som ett led i det övergripande arbetet med att förändra stadsmiljöerna
anlades nya offentliga parker och trädgårdar i syfte att försköna stadsbilden.12
Den ökade urbaniseringen och de försämrade stadsmiljöerna gjorde att
de nyetablerade anläggningarna sågs som symboler för en mer hälsosam,
välordnad och modern stad, varför fokus kom att riktas mot deras nytto- och
hälsofunktion.
Parker, trädgårdar, skolor och sjukhus, utgjorde nödvändiga ingredienser
i utvecklingen av moderna städer. Men park- och trädgårdsanläggningarna
ansågs dessutom spela en viktig roll för människors moraliska fostran. Från
överhetens sida menade man att stadsborna, eller rättare sagt arbetarna och
hantverkarna, skulle leva ett sundare och sedligare liv om de gavs möjlighet
att tillbringa ledig tid i naturnära miljöer. Genom nya vanor skulle dessa
bli bättre medborgare och därigenom göra en större insats för samhällets
fortskridande.13
9

Cronström (1986), kap. II och III, Östberg (1996), s. 10–11, Hall (1999), s. 103–104, Schön
(2000), s. 157–158, Hall (2002), s. 196, Nilsson (2002), s. 7–11.
10
Selling (1973), s. 5, Östberg (1996), s. 10–11, Hall (1999), s. 104, Waldemarson & Östberg
(2002), s. 113.
11
Bohman (1962), s. 15–16, Svahnström (1990), s. 243–245.
12
Selling (1973), s. 11, Nolin (1999), s. 23, 50–53.
13
Lindberg (1989), s. 216, Nolin (1999), s. 161, 183–184, 208–209.
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En mängd olika park- och trädgårdsinrättningar i såväl privat som offentlig
regi anlades i de svenska städerna under 1800-talets andra hälft, och då med
särskild koncentration till 1860- och 1870-talen. Oavsett om de drevs i privat
regi eller offentligt var dessa anläggningar oftast öppna för allmänheten, och
lokaliserades till utkanten av städerna.14 Orsakerna till parkers och trädgårdars
etablering skall emellertid inte bara sökas i förklaringar som framhåller de
styrandes vilja att få mindre bemedlade att leva hälsosammare och nyttigare.
Inte heller var det städernas överbefolkning eller trångboddhet som alltid låg
bakom besluten att anlägga dessa inrättningar.
Enligt till exempel Nolin och Östholm skall deras tillkomst också ses i ljuset
av det framväxande borgerskapets behov av att skapa miljöer och plattformar
för det privata umgängeslivet. Dessa inrättningar utgjorde viktiga mötesplatser
där borgerskapet träffades och umgicks under avslappnade och fritidsmässiga
former. Trädgårdarna fyllde därmed flera funktioner genom att de både bidrog
till att göra städerna prydligare och presentablare, samtidigt som de i likhet
med tidens litterära och musikaliska salonger utgjorde samlingsplatser för
borgerskapet där de kunde umgås och roa sig under någorlunda kontrollerade
former.15

Identitetskris hos DBW? Förändring eller nedläggning
DBW:s ekonomi växte, som redan konstaterats, snabbt från slutet av 1840-talet.
Tillväxten saktade av i samband med den finansiella krisen under 1850-talets
sista år, men återhämtade sig i början av 1860-talet, för att ligga på en hög nivå
fram till missväxtåret 1867.
Under decenniets sista år skedde emellertid en stark uppbyggnad av
sällskapets kapitaltillgångar som även fortsatte under det tidiga 1870-talets
högkonjunktur. De ekonomiska möjligheterna för sällskapet att ta på sig nya
åtaganden var goda under perioden fram till 1875.
Tidigare forskning har visat att 1800-talets begränsade offentliga fattigvård
lämnade ett utrymme för olika privata sällskap och associationer att bedriva
filantropisk verksamhet. När de kommunala eller statliga fattigvårdsinsatserna
minskade, ökade utrymmet för enskilda sällskap att etablera sig, och när
staten och kommunerna ökade sina satsningar drog sig den privata filantropin
tillbaka.16
I föregående kapitel redogjordes för hur DBW, trots sina försök att anpassa
och utveckla filantropin, tvingades lägga ner både skolan och fattigvårdsanstalten
till följd av den allmänna fattigvårdens och utbildningsväsendets reformering
och utvidgning. Mot bakgrund av sällskapets ursprungliga traditioner blir det
14

Hall (1999), s. 111–115, Nolin (1999), s. 13–14, 40–41.
Nolin (1999), s. 50, 159–160, Östholm (2000), s. 43. Se även Söderberg (1972), s. 57–63, för
liknande diskussion.
16
Qvarsell (1993), s. 228, Weiner (1995), Olsson (1999), kap 2, Münger (2000), kap. 2,
Westberg (2008), s. 31–33, 81.
15
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särskilt intressant att undersöka hur man hanterade den uppkomna situationen.
Fortsatte sällskapet att avveckla filantropin eller anpassades och utvecklades
den i syfte att möjliggöra ett fortsatt samhällsengagemang?
DBW:s agerande kommer att analyseras med hjälp av tre punktnedslag. I
det första riktas fokus mot några för DBW hektiska år i mitten på 1850-talet,
då det fördes intensiva diskussioner bland medlemmarna rörande etableringen
av en botanisk trädgård. Därefter analyseras åren 1868–1870 då livlig debatt
utbröt bland medlemmarna rörande ett förslag om att sällskapet borde bygga en
paviljong med tillhörande restaurang i anslutning till trädgårdsanläggningen.
Såväl i fallet med trädgården som med paviljongen riktas fokus mot att
synliggöra drivkrafterna och motiven bakom idéerna. Även i det tredje nedslaget ska processen kring paviljongens tillkomst analyseras. Tidsmässigt
uppstod denna diskussion 1873 och utgjorde således en fortsättning på den
debatt som fördes några år tidigare.

Förslag att anlägga en botanisk trädgård
DBW:s medlemmar påbörjade diskussioner om att etablera nya verksamheter
redan två år innan fattigvårdsanstalten lades ner. Frågan om vad sällskapet
skulle ägna sig åt var oviss, vilket öppnade för medlemmar att acceptera, men
också att bromsa, andras initiativ. Idéerna var många och spretade.
Bland annat föreslog konsistorienotarie Gustafson att sällskapet borde
inrätta en ny skola som undervisade stadens vuxna befolkning i naturlära. För
att realisera idén föreslog han att DBW skulle köpa mark i eller nära Visby och
anlägga en skolbyggnad, samt anlägga en botanisk trädgård med framförallt
gotländska växter. Enligt konsistorienotarien var Visby i stort behov av en
offentlig park och han ansåg att sällskapet skulle bidra till att göra staden
vackrare om man tog på sig ansvaret att anlägga en sådan.17
DBW:s tidigare verksamheter hade motiverats utifrån Visbys sociala
situation, vilket inte var direkt fallet med Gustafsons förslag. Emellertid
inkluderade förslaget en skoldel, vilket innebär att det fanns vissa kopplingar
till sällskapets tidigare verksamhet.

En världslig kommitté förberedde sällskapets framtida inriktning
För att bereda ärendet föreslog Gustafson att en kommitté skulle tillsättas,
vilken skulle ges i uppgift att utreda förutsättningarna mer ingående. De övriga
medlemmarna var överens om att det skulle krävas ytterligare underlag för att
kunna ta ställning i ett så omfattande ärende, varför förslaget beviljades.18
17

Mötesprotokoll d. 5 september, 1854: Sällskapet DBW:s protokoll 1844–1855, A Ia: 7. ViLa,
Nolin (1999), s. 207. Konsistorienotarie är benämningen på en ämbetsman som tjänstgjorde vid
ett konsistorium, alltså ett domkapitel.
18
Mötesprotokoll d. 5 september, 1854: Sällskapet DBW:s protokoll 1844–1855, A Ia: 7. Se
även sällskapets årsberättelse för år 1855: Sällskapet DBW: bilaga till protokoll 1856–1862,
A 1b: 4. Vila, Nolin (1999), kap. 7.
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Den särskilda kommitté som tillsattes bestod av fem ledamöter. Vid sidan
av Gustafson ingick magister Rosman, lärare Westöö, fabrikör Åhsberg och
handelsbokhållare Herlitz. Såväl Rosman som Westöö valdes ut att ingå i
gruppen på Gustafsons initiativ.
Trots att trädgården motiverades med att den skulle utgöra en del i
stadens upprustning och försköning, i stället för som tidigare en verksamhet
som syftade till att bekämpa Visbys fattigdomsutbredning, var det ingen
medlem som i detta läge motsatte sig idén.19 Om det fanns medlemmar som
var missnöjda med inriktningen på DBW:s filantropi så uppenbarade sig
möjligheten att rycka åt sig initiativet i denna stund. Emellertid var det ingen
som tog chansen att öppet utmana planen i detta initiala skede.
Kommittén lämnade betänkandet några månader efter att den fått sitt
uppdrag. Något beslut togs inte i direkt anslutning till att utredningen lades
fram då övriga medlemmar ansåg sig behöva mer information för att kunna
ta ställning i frågan.20 Förslaget togs åter upp till behandling under våren
1855. Bortsett från en liten grupp medlemmar som ställde sig tvekande
till hela projektet, så restes inga allvarliga invändningar. De som var emot
förslaget motiverade sitt ställningstagande med att kommittén inte preciserat
var trädgården skulle placeras eller redogjort för projektets kostnader och
finansiering. Därför ville man att kommittén skulle återkomma efter att ha
utrett frågan grundligare.21

…och medlemmarna biföll
Det var sannolikt på grund av att DBW:s verksamhetsutrymme var på väg
att begränsas som inga allvarliga invändningar restes mot förslaget, trots att
anläggningen inte fyllde exakt samma sociala funktion som fri- och fattigskolan,
sparbanken eller fattigvårdsanstalten. Det fanns emellertid ett behov av
att förändra verksamheten för att säkerställa DBW:s fortsatta överlevnad.
Detta var en bidragande orsak till att protesterna uteblev.22 Den avvaktande
inställningen hängde sannolikt också ihop med synen på trädgårdens betydelse
i lokalsamhället. Sällskapets medlemmar var medvetna om att den inte fyllde
samma tydliga sociala funktion som tidigare verksamheter, men likväl ansågs
inrättningen spela en viktig roll genom att den bidrog till Visbys allmänna
upprustning och modernisering.23
19

Selling (1973), s. 11, Nolin (1999), s. 23, 50–53.
Mötesprotokoll d. 3 oktober och d. 7 november, 1854, mötesprotokoll d. 6 februari samt
d. 6 mars, 1855: Sällskapet DBW:s protokoll 1844–1855, A Ia: 7. ViLa.
21
Mötesprotokoll d. 1 maj, 1855: Sällskapet DBW:s protokoll 1844–1855, A Ia: 7. ViLa. Se
Nolin (1999), s. 163, för vidare diskussion kring hur det uppstod opposition mot föreslagna
park- och trädgårdsprojekt runt om i Sverige.
22
Blennberger (1993), s. 47 f, Jordansson (1995), s. 85, Weiner (1995), s. 197, Ström-Billing
(2002), s. 15 f, Westberg (2008), s. 31.
23
Selling (1973), s. 11, Nolin (1999), s. 23, 50–53, 161.
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Det fanns redan från början en koppling mellan trädgårdsprojektet och
de traditionella insatserna. Exempelvis var tre av trädgårdskommitténs fem
ledamöter involverade i Visbys fattigdoms- och utbildningsarbete. Förutom
Gustafson själv var magister Rosman och lärare Westöö genom sina yrkesbakgrunder delaktiga i utformningen av stadens sociala arbete.

Nya projekt, polariserade medlemmar
Under sommaren 1855 erbjöds DBW att köpa Bergmanska åkern, vilken låg
vid de så kallade Silverhätteåkrarna nordväst om Visby. I samband med detta
utbröt livliga diskussioner bland medlemmarna.24
På den ena sidan fanns de som förordade att DBW skulle avvakta med
ytterligare förvärv då de var oroliga för att kostnaderna för projektet skulle
skena iväg. Till denna grupp hörde bland annat handelsbokhållare Engbom
samt handlarna Sjögren och Ehinger. (I det sistnämnda fallet handlade det
emellertid inte om J. Ehinger som var en av sällskapets grundare, utan en
Ehinger som valdes in 1854). På den andra sidan fanns de som ansåg det
värt att ta kostnaden, då det i slutänden skulle gynna sällskapets försök att
även fortsättningsvis fylla en viktig funktion i lokalsamhället. Till den senare
gruppen hörde bland annat konsistorienotarie Gustafson och magister Westöö,
vilka båda ingick i den kommitté som tidigare utrett och varit positiva till
trädgårdsetableringen. Motståndet kom främst från de medlemmar som hade
minst insyn och engagemang i stadens sociala omsorgsarbete. Gruppen som
motsatte sig nya markförvärv bestod nämligen huvudsakligen av handelsmän,
medan de som förordade en utvidgning bestod av individer som i det civila
var delaktiga i stadens sociala arbete. Efter diskussioner genomfördes en
omröstning där 14 medlemmar var för att köpa åkern, medan 7 medlemmar
var emot. När köpet väl var genomfört tillsattes en styrelse bestående av 6
medlemmar, vilka utsågs att övervaka och sköta allt det praktiska kring projektet.
I denna ingick Gustafson och Westöö, handelsmannen Molér, landssekreterare
Gardell, apotekare Lübeck samt stadskaplan Herlitz. Den sistnämnde ska inte
förväxlas med den Herlitz som stod bakom etableringen av sällskapets frioch fattigskola i början av seklet. Gruppen dominerades av individer som i
det civila var involverade i Visbys fattigvårds- och utbildningsarbete. Två av
ledamöterna hade varit särskilt pådrivande vid tillkomsten av trädgården.25

24

Mötesprotokoll d. 5 juni och d. 3 juli, 1855: Sällskapet DBW:s protokoll 1844–1855, A Ia: 7.
ViLa, Fritzell (1964), s. 42.
25
Mötesprotokoll extra ordinarie sammanträde d. 13 juli, mötesprotokoll d. 4 och d. 11 september, 1855: Sällskapet DBW:s protokoll 1844–1855, A Ia: 7. Se även bilaga d. 7 augusti, 1855:
Sällskapet DBW: bilaga till protokoll 1836–1855, A Ib: 3. ViLa.
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Att svika sina ideal – motsättningar mellan aktiva och reaktiva
medlemmar
Efter att sällskapet beslutat sig för att köpa den Bergmanska åkern koncentrerade sig medlemmarna på att anlägga och hålla trädgården i gott skick.
Kostnaderna för den botaniska trädgården växte snabbt från 1855 och kulminerade 1860 då drygt 3 600 kronor investerades i denna verksamhet. I
huvudsak var det intäkterna från sparbanken och sällskapets direkta utlåning
som gjorde det möjligt att täcka kostnaderna för hela projektet.
Året efter att DBW påbörjat arbetet med att iordningställa anläggningen
ansåg trädgårdskommittén att man behövde anställa en trädgårdsmästare som
skötte den praktiska verksamheten. Kommittén föreslog vidare att sällskapet
skulle lägga ett bud på den Bergmanska trädgården som låg intill den nyförvärvade åkern.26 På denna mark låg även ett hus som kommittén ville
inkludera i köpet.
I april 1857 inleddes interna diskussioner inom DBW om detta förvärv,
vilket ledde till en konflikt mellan medlemmarna rörande synen på vad som
kunde räknas som samhällsnyttigt arbete. Diskussionen inleddes med att en av
sällskapets äldsta medlemmar, handelsmannen J. Ehinger, klargjorde att han
var emot hela idén om en utvidgning då det skulle bli för kostsamt. Det var
enligt honom särskilt viktigt eftersom det blivit dyrare än vad sällskapet först
trott att inrätta den botaniska trädgården.27 Dessutom framförde Ehinger kritik
mot det sätt på vilket kommittén hanterat frågan om utvidgningen. När man
räknat på vad det hela skulle kosta så hade man tagit med sparbankens vinst
som en viktig del av finansieringen, vilket enligt honom stred mot hela idén
med att bedriva filantropisk verksamhet. Genom att ta en del av vinsten från
sparbanken för att investera i ett husköp för sällskapets interna behov ansåg
han att medlemmarna svek sina ideal.
För första gången i DBW:s historia framfördes öppen kritik både mot
hur sällskapet hanterade sitt ekonomiska överskott, och mot filantropins
utformning. Att själva förutsättningarna och drivkrafterna bakom verksamheten öppet ifrågasattes hade aldrig skett tidigare. Att det dessutom var en av
föreningens grundare som framförde kritiken gjorde knappast frågan mindre
känslig. Utgångspunkten för fri- och fattigskolans, sparbankens och fattigvårdsanstaltens tillkomst var medlemmarnas gemensamma vilja att motverka
stadens sociala problem. Inriktningen skiljde sig åt något mellan inrättningarna
men de fyllde nyttofunktioner, vilket innebar att deras existensberättigande
aldrig ifrågasattes.
Svårigheten att exakt fastställa trädgårdens nyttofunktion utgjorde en
bidragande orsak till varför just Ehinger ifrågasatte projektet. Denne tillhörde
26
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den grupp som varit med och startat DBW i början av seklet, och således
byggt upp och utvecklat hela den sociala verksamheten. Mot bakgrund av att
tidigare projekt på ett tydligt sätt kopplats till fattigdomen i Visby, och DBW:s
resurser riktats mot att underhålla och utveckla dessa inrättningar, blir hans
kritik förståelig. Sett ur dennes perspektiv var tankarna på att förvärva ny
mark, och finansiera ett husköp för internt bruk med hjälp av sparbanksmedel,
en bekräftelse på att DBW var på väg att överge det ursprungliga målet med
verksamheten. Ehingers åsikter skulle emellertid inte få stå oemotsagda.
Stadskassör Lars Johan Gardell, en av kommittéledamöterna, försvarade
kommitténs agerande genom att inledningsvis hävda att sällskapet kunde
hantera kostnaderna för trädgårdsprojektet, och att inrättningen således inte
påverkade den övriga verksamheten på något negativt sätt. Därefter klargjorde
han att sparbanken hade medfört vissa fördelar för DBW och att den, likaväl
som trädgården, var nyttig och välgörande. Genom att lära mindre bemedlade
att spara och hushålla med sina pengar fyllde banken en fostrande funktion,
samtidigt som den underlättade de fattigas möjligheter att få mindre lån. Att
påstå att banken endast utnyttjades i syfte att finansiera verksamheter som
tillfredsställde sällskapets interna behov, ansåg han vara helt felaktigt.28
Att Gardell gick in och försvarade sparbanksverksamheten är inte
särdeles förvånande då det trots allt var han som hade initierat och till stor
del genomdrivit bankprojektet i slutet av 1820-talet.29 Därmed tillhörde
även han den grupp som varit engagerad i DBW sedan lång tid tillbaka och
därtill bidragit till att bygga upp hela verksamheten. Det var inte givet att
medlemmar som varit med i DBW sedan seklets början resonerade som
Ehinger. Efter stadskassörens inlägg vidtog en omröstning beträffande både
hus- och markköp, vilken slutade med att medlemmarna bestämde sig för att
köpa den Bergmanska trädgården men att man skulle avstå från att köpa huset.
Sällskapet nådde således fram till en kompromisslösning som både Ehinger
och Gardell med respektive anhängare för tillfället kunde enas kring. Den
tidigare utsedda trädgårdskommittén fick därefter i uppgift att genomföra
affären.30

Kompromissen
Diskussionerna rörande de huvudsakliga motiven bakom filantropin, samt
hur DBW valde att förvalta det ekonomiska överskottet, delade uppenbarligen sällskapet i två läger. Den ena grupperingen, med Ehinger i spetsen,
ansåg att DBW borde rikta alla tillgängliga resurser mot att lösa konkreta
samhällsproblem, medan den andra grupperingen, med Lars Johan Gardell
28
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som talesperson ansåg att det inte förelåg någon motsättning mellan att vara
filantroper och samtidigt rikta resurser mot projekt som gjorde umgänget behagligare för medlemmarna.
Att sällskapet i detta fall valde en gyllene medelväg är på många sätt
symptomatiskt för hur borgerskapet såg på såväl trädgårdsanläggningarna som
etablerades runt om i landet under denna tid som sin egen roll och funktion
i lokalsamhället. Mot den bakgrunden förefaller idén att tillföra resurser från
sparbanken i syfte att både utvidga trädgården och köpa ett hus som helt
naturligt då det handlade om att göra miljön för sällskapsumgänget så trivsamt
som möjligt, samtidigt som anläggningen ansågs utgöra en viktig del i arbetet
med att rusta upp och modernisera Visby. Emellertid existerade det också
andra mindre välgörande motiv bakom beslutet att förvärva ny mark.31 Till stor
del grundades fri- och fattigskolan, sparbanken och fattigvårdsanstalten med
målsättningen att sällskapet skulle bidra till att förbättra de fattigas situation.32
Att det existerade filantropiska motiv bakom inrättningarnas tillkomst var
tydligt.
Medlemmarna var emellertid också angelägna om att på olika sätt kontrollera och disciplinera de mindre bemedlade.33 Genom att grunda olika sociala
inrättningar såg DBW till att hålla de fattiga borta från att tigga och belasta fattigvården, samtidigt som de uppfostrades och gavs grundläggande utbildning.
Det fanns därför även ett stort mått av egenintresse bakom inrättningarnas
tillkomst.
Sällskapets filantropi bestod av flera byggstenar, där olika komponenter
var för sig och tillsammans bidragit till att utforma verksamheten. Sett ur
detta perspektiv utgjorde trädgårdsanläggningen inget undantag. Inrättningen
fyllde både ett allmänt och ett internt syfte. Skillnaden mot tidigare var att
dess interna funktion på ett tydligare sätt var kopplad till medlemmarnas
egna behov, medan betydelsen för stadens fattigdomssituation inte var lika
uppenbar.

Nya tider – nya konflikter
Trädgårdsprojektet innebar att bilden av samhällsnyttigt arbete utmanades och
ifrågasattes. Det hade även tidigare i DBW:s historia förekommit konflikter
mellan medlemmar rörande filantropins omfattning och inriktning, men
diskussionerna hade alltid förts inom ramarna för en specifik social kontext
31
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som inkluderade komponenter som undervisning och uppfostran av mindre
bemedlade.34 Med trädgårdens tillkomst tvingades medlemmarna att hantera
andra konflikter, vilket tvisten rörande markförvärv och husköp var ett bevis
på.
Det var endast i en tid då sällskapets funktion i lokalsamhället inte var
alldeles självklar som Gardell kunde argumentera som han gjorde utan att
avfärdas helt och hållet. Att en medlem öppet förespråkade att DBW skulle
finansiera nya markförvärv och husköp med sparbanksmedel i syfte att tillgodose ett internt behov hade förmodligen varit svårare när verksamheterna
fyllde mer renodlade sociala syften.
Osäkerheten bland medlemmarna rörande vilken konkret funktion
trädgården fyllde, men också kring vilken roll DBW skulle inta då samhället
genomgick stora förändringar, öppnade upp för olika grupperingar inom
sällskapet att ta initiativet och förändra verksamheten. Det är mot en sådan
bakgrund som Gardells argumentation och ställningstagande skall ses.
Det var i samband med att sällskapet beslutade att anlägga och utvidga den
botaniska trädgården som de interna maktförhållandena inom DBW började
förändras. Utrymmet att ifrågasätta filantropins utformning och inriktning hade
ökat. Men den grupp som pläderade för att sällskapet även fortsättningsvis
skulle rikta resurser mot att lösa konkreta samhällsproblem hade fortfarande
en betydande maktställning. Detta framgår inte minst av att dessa medlemmar
vann gehör för ståndpunkten att DBW borde avstå från att köpa trädgårdens
hus som inte fyllde någon konkret nyttofunktion.

Att bygga för nöje: förslag att uppföra en paviljong
I samband med att medlemmarna beslutade sig för att utvidga trädgårdsverksamheten satte DBW punkt för den första av tre viktiga konfliktsituationer.
Det inkom flera nya förslag om att sällskapet borde utvidga markinnehavet
i och kring trädgården under fortsättningen av 1850-talet och vidare under
1860-talet, men detta viftades snabbt bort av trädgårdskommittén med
motiveringen att det skulle bli för dyrt att realisera.35
Det skulle dröja elva år innan medlemmarna ånyå skulle hamna i direkt
konfrontation. Denna gång lyfte handelsbokhållaren C. A. Engbom det
kontroversiella förslaget att DBW borde uppföra en paviljong i anslutning
till trädgården. Engbom hade varit involverad i den konflikt om markförvärv
som blossade upp under sommaren 1855. Då tillhörde han och flera andra
handelsmän den grupp som emotsatte sig planerna på en utvidgning.
34
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Enligt det förslag som Engbom nu lade fram skulle paviljongen uppföras
i syfte att utgöra samlingsplats för sällskapet under sommarmånaderna, samtidigt som den skulle hållas öppen för allmänheten. I förslaget ingick också att
paviljongen skulle hysa en restaurangdel som kunde sälja förfriskningar och
starkdrycker. Med tanke på sällskapets traditioner var det anmärkningsvärt
att Engbom inte ens gjorde ett försök att motivera paviljongens tillkomst
utifrån några nyttoaspekter. Tvärtom syftade förslaget helt och hållet till
att förgylla medlemmarnas och andra bättre bemedlades fritid. Än mer
förvånande var att ingen i sällskapet höjde på ögonbrynen åt idén. Inte ens
trädgårdsstyrelsen som bestod av konsistorienotarie Gustafson, magister
G. Lindström, hospitalsysslomannen N. Eneqvist och handelsmannen R. W.
Molér, reagerade nämnvärt mot förslaget. Den enda invändningen styrelsen
hade var att paviljongen skulle förses med en restaurangdel, vilket man ansåg
var olämpligt.36

Filantropi för borgerskapet?
Det har tidigare påpekats att borgerskapet strävade efter att framstå som en
egen samhällsgrupp med tydlig identitet, och som ett led i detta sökte man egna
arenor att uppträda på. Parker och trädgårdar, men också musikpaviljonger
och restauranger, fyllde viktiga funktioner i detta identitetsskapande. Det var
i dessa miljöer som familjerna tillbringade ledig tid tillsammans och knöt nya
kontakter.37
DBW var ett sällskap bestående av individer ur Visbys borgerskap och
andra bättre bemedlade, och föreningens ledamöter hade tydliga förgreningar
in i stadens politiska och ekonomiska centrum.38 Att det således fanns ett
intresse från vissa medlemmar att uppföra en paviljong med tillhörande
restaurang är inte särdeles förvånande.
Tidigare forskning har emellertid visat att detta kunde vara en kontroversiell fråga. I Lund protesterade till exempel flera personer, däribland många
lärare, mot planerna att uppföra en restaurang i anslutning till stadens park.
Framförallt menade lärarna att de inte kunde ta med sig sina elever till parken eftersom restaurangen serverade starkvaror, vilket i sin tur kunde leda till
att ungdomarna påverkades och skaffade sig dåliga vanor. Trädgårdsstyrelsen i Gävle framförde liknande argument men ansåg dessutom att utsikten i
36
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stadsträdgården skulle förstöras om parken försågs med en restaurang.39 Det
fanns således ett motstånd bland såväl privatpersoner som de som ansvarade
för trädgårdar och parker mot att det uppfördes restauranger och andra mindre
hälsosamma inrättningar i anslutning till dessa anläggningar. Inte minst protesterade de som på olika sätt var engagerade i städernas socialarbete.
Med tanke på att DBW:s trädgårdsstyrelse i huvudsak bestod av individer
som i det civila var verksamma inom det sociala området är det inte konstigt att
man ifrågasatte tanken på att paviljongen skulle inkludera en restaurang som
sålde sprit och andra alkoholhaltiga drycker. Allra helst som en av målsättningarna med trädgården var att den skulle fylla en nytto- och hälsofunktion,
vilket detta förslag knappast bidrog till.
Varken trädgårdsstyrelsen eller några andra medlemmar hade emellertid
några invändningar mot paviljongsprojektet som sådant, utan bara att den
skulle förses med en restaurang. Detta framgår inte minst av att medlemmarna
redan när förslaget lades fram beslutade att köpa Bingströmska tomten som
låg i direkt anslutning till de tidigare gjorda markförvärven, med målet att på
denna plats uppföra paviljongen. Samtidigt inleddes arbetet med att göra upp
planritningar och kalkyler för projektet.40

Tvärstopp i beredningsutskottet
Det skulle dock visa sig att den konsensus som tycktes råda när Engbom
lanserade sin idé inte var särdeles djup. Tvärtom utgjorde förslaget starten på
en lång och konfliktfylld period rörande motiven bakom sällskapets filantropi.
I samband med att planerna tog form bestämde medlemmarna att tillsätta
en utredning, Beredningsutskottet, vilken fick i uppgift att undersöka hur
stora kostnaderna skulle bli för hela projektet. Till utskottsledamöter utsågs
notarie J. Hambraeus, magister Carl Cramér och vice konsuln L. Arweson.
I utredningens förslag avråddes medlemmarna från att genomföra planerna
med motiveringen att det skulle bli för dyrt. Förutom att Beredningsutskottet
ansåg att paviljongsbygget skulle bli för kostsamt påpekade man även att
paviljongen inte fyllde någon samhällsnyttig funktion. Utskottet uttryckte
därmed en oro för att resurser skulle försvinna in i en verksamhet som mer
syftade till att tillgodose medlemmarnas interna behov än till att underlätta
vardagslivet för mindre bemedlade. Dessutom motsatte sig utskottet principen
att använda sparbankens vinster och tillgångar för att finansiera förslaget,
oavsett om paviljongen var en prydnad för trädgården eller förhöjde kvaliteten
på sällskapsumgänget.41 Utskottet konstaterade avslutningsvis att den enda
39
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orsaken till att föreningen skulle satsa resurser på ett sådant projekt var att allt
var så väl ställt i samhället att det knappt behövdes några ytterligare insatser
för att lösa fattigdomsproblemen. Medlemmarna lyssnade uppenbarligen på
utskottet då man i december 1869 bestämde sig för att avstå från att genomföra
planerna.42

Paviljongsförespråkarna mobiliserade
Det fanns under 1860- och 1870-talen ett större utrymme än tidigare att
ifrågasätta sällskapets verksamhet. Trots Beredningsutskottets invändningar
fanns det medlemmar som fortsatte driva paviljongstanken. Ungefär ett år efter
att sällskapet beslutat att avstå från att uppföra paviljongen inkom nämligen en
av trädgårdskommitténs ledamöter, handlaren R. W. Molér, med en motion om
att DBW borde återuppta diskussionen om att uppföra byggnaden. Som motiv
för paviljongen framhöll Molér att DBW för sin egen överlevnads skull var
tvunget att även se till egenintresset, och inte bara till de yttre samhällsbehoven.
Om sällskapet övergav sitt ursprung, vilket var att umgås under nöjsamma och
avslappnade former, skulle DBW till slut upphöra att existera, vilket Molér
hävdade redan nu var på väg att ske då sammankomsterna inte drog till sig
några större skaror. För att försöka blidka Beredningsutskottet framhöll Molér
att inrättningen förmodligen skulle uppskattas av alla stadens invånare, och
inte bara av de mer välbeställda, om man bara lät någon hugad restauratör
tillhandahålla förfriskningar.43
Att det sistnämnda argumentet skulle övertyga Beredningsutskottet om
att paviljongen borde uppföras är nog osannolikt. Allra helst mot bakgrund
av att ett av utskottets främsta argument mot bygget var att paviljongen
skulle inkludera en restaurang som sålde sprit och andra alkoholhaltiga
drycker. Medlemmarna beslutade trots detta att remittera motionen vidare
till Beredningsutskottet, vilket i sin tur föreslog att frågan skulle tas upp till
diskussion vid nästföljande sammankomst.44
Det var uppenbart att paviljongsfrågan delade sällskapet i två läger, å ena
sidan en grupp representerade av handlaren Molér och handelsbokhållare
Engbom, vilka inte tvekade att utmana den andra gruppen av filantroper. I denna
undersöknings inledning gjordes antagandet att till exempel handelsmän och
officerare var mer angelägna om att DBW skulle satsa resurser på egennyttiga
projekt än individer med kopplingar till stadens sociala arbete, som kyrkliga
ämbetsmän och lärare.45 Medlemmarnas gruppering i denna konflikt förefaller
42
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i huvudsak stödja detta antagande. Åtminstone var det medlemmar med handelsbakgrund som främst var pådrivande i ärendet.

Tydligare motsättningar
Efter att Beredningsutskottet tagit del av förslaget inkom man med ett långt
och fylligt betänkande, i vilket man tydligt gick igenom alla faktorer som tagits
i beaktande i samband med tidigare utredning. Återigen lyfte utskottet fram
argumentet att paviljongsbygget var ägnat att tillfredsställa medlemmarnas
egna behov, och att den tillsammans med restaurangen därför inte kunde ses
som något annat än en nöjesinrättning. Dessutom hävdades återigen det okloka
i att använda sparbanksvinsterna för att finansiera projektet. Utskottet ansåg
det också anmärkningsvärt att frågan än en gång kommit upp på dagordningen
då den redan tidigare behandlats utförligt. Man menade att det räckte med att
hänvisa till det beslut som tagits. Att sällskapets överlevnadsproblem kunde
kopplas till dålig uppslutning på mötena, avfärdade man som direkt felaktigt.
Avslutningsvis poängterades återigen att inrättningen inte skulle fylla någon
samhällsnyttig funktion överhuvudtaget.46
Beredningsutskottet ansträngde sig hårt för att förmå medlemmarna att
avstyra projektet, men paviljongsförespråkarna stod på sig. Det krävdes en ny
omröstning för att nå en lösning. Denna blev mycket jämn, men de som var
mot förslaget lyckades med 15 röster mot 14 få sällskapet att avstå från idén.47
Filantroperna lyckades behålla initiativet med knapp marginal, med det var
alldeles uppenbart att gruppens inflytande var på väg att inskränkas. Fortfarande
rådde emellertid en relativ balans mellan DBW:s olika intressegrupper.
Genom att voteringen var mycket jämn vågade paviljongsförespråkarna
redan efter mindre än två månader utmana filantroperna. En tredje motion
lämnades i augusti 1870 till Beredningsutskottet, som reagerade med att gå till
frän attack mot den ”nöjeslystna” grupperingen. Utskottet ansåg det ovärdigt av
paviljongsförespråkarna att besvära sällskapet med upprepade framställningar
kring ett förslag som redan förkastats. Om de av någon anledning skulle få
igenom sin ”på detta sätt idisslade mening”, så var det enligt utskottet ett
tecken på att DBW inte längre tog sin filantropiska uppgift på allvar.48
Huruvida Beredningsutskottets aggressiva påhopp berodde på att man insåg att slaget om paviljongsbygget var på väg att förloras är svårt att avgöra,
men troligtvis utgjorde attacken ett desperat försök från filantropernas sida att
behålla sitt inflytande över verksamheten. Möjligen fick det också viss verkan
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då paviljongsförespråkarna återigen avstod från att driva frågan vidare. I samband med Beredningsutskottets uttalande avslutades nämligen diskussionerna
för denna gång.

En ny kärna inom sällskapet
Under de följande åren var diskussionsklimatet något lugnare, vilket emellertid inte betydde att ärendet fallit i glömska. Tvärtom tycktes
paviljongsförespråkarna endast invänta ett bra tillfälle för att på nytt utmana
filantroperna. Möjligheten öppnades under hösten 1873, och då i samband
med att en av sällskapets åldermän, borgmästare Cramér, tillsammans med
några ivriga påhejare, väckte liv i planerna på att köpa mark i anslutning till
trädgården för att uppföra den omdiskuterade paviljongsbyggnaden.49
Allmän restaurangfilantropi?
Därmed var diskussionen åter igång, och i likhet med tidigare, skedde det med
vetskapen om att så mycket mer än bara själva paviljongsinrättningen stod på
spel. Det handlade lika mycket om vilken grupp som skulle ha inflytande över
hur resurserna skulle fördelas och därmed över vilka projekt sällskapet skulle
engagera sig i. Det konkreta skälet till varför frågan återigen kom upp på
dagordningen var att paviljongsförespråkarna ansåg att Beredningsutskottet
inte presenterat några egentliga sakskäl till varför DBW borde avstå från att
uppföra byggnaden. Till den skara som ifrågasatte utskottets slutsatser hörde,
jämte borgmästare Cramér, också tullförvaltare Lidman. Denne ansåg att
paviljongen inte endast vände sig till samhällets mer bemedlade medborgare,
utan också till andra grupper eftersom restaurangen skulle hållas öppen för
allmänheten.50
Glasmästare Bergman, som tillhörde motståndarna, avfärdade Lidmans
argument med att det svävade en förnimmelse av kaffehusverksamhet över hela
projektet. Som ett led i denna kritik framhöll han också att det vore skadligt för
DBW om sällskapet skulle bli ihågkommet för att ha medverkat till införandet
av en sådan inrättning i Visby. Avslutningsvis betonade Bergman att idén
stred mot de mål och traditioner som sällskapet alltid stått för, vilket var skäl
nog att avstyra projektet. Att glasmästare Bergman ifrågasatte förslaget med
hänvisning till sällskapets historiska traditioner hängde troligtvis samman med
att han hade deltagit i etableringen av verksamheter som på olika sätt syftade
till att bekämpa Visbys fattigdomssituation och disciplinera medborgarna.
Mot denna bakgrund blir hans kritik förståelig. Emellertid hade borgmästare
Cramér varit med i DBW sedan starten 1814, vilket innebär att det inte var
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Mötesprotokoll d. 2 september, 1873: Sällskapet DBW:s protokoll 1871–1878, A Ia: 10.
ViLa, Isberg (1923), Nolin (1999), s. 259–263.

50

168

givet att medlemmar som varit med sedan seklets början ville att sällskapet
skulle rikta alla resurser mot välgörande ändamål.
Votering om den traditionella filantropin
Till stor del kan schismen mellan de två åldermännen jämföras med den
konflikt som uppstod mellan två andra personer som varit med och byggt upp
verksamheten, handelsmannen J. Ehinger och stadskassör Lars Johan Gardell.
Som representanter för två olika grupperingar var dessa båda starkt pådrivande
i tvisten rörande förslaget att förvärva ny mark och ett hus för internt bruk
med hjälp av sparbanksmedel. Då skedde inget avgörande men konsekvensen
blev att två grupper av medlemmar fortsatte att konkurrera om hur resurserna
skulle fördelas och vilka projekt DBW skulle engagera sig i. När borgmästare
Cramér och tullförvaltare Lidman lade fram sitt förslag om att uppföra
paviljongen var de olika gruppernas inställning och argumentation välkända.
Detta betydde dock inte att konflikten inte fick känslorna att svalla. Tvärtom
framgår det av Bergmans utlåtande att frågan inte var färdigdiskuterad ännu,
och att medlemmarna var beredda att ta strid för sina åsikter.
Förutom att paviljongen inte fyllde någon samhällsnyttig funktion
framhöll också filantroperna att kostnaden skulle bli för stor. Man ställde sig
därför frågan varför den nöjeslystna grupperingen, om den nu verkligen var
så angelägen att utveckla verksamheten i någon form, inte var berett att satsa
ytterligare resurser på den redan befintliga trädgården och trädgårdsskolan.
Något svar på denna fråga fick inte paviljongsmotståndarna. I stället gick
Lidman till motattack genom att uttrycka sin förvåning över att de så envist höll
fast vid skräckbilder om paviljongen. Lidman uppmanade övriga medlemmar
att inte låta sig påverkas och skrämmas av motståndarnas onyanserade
beskrivningar av projektet. Efter att diskussionen pågått en längre stund
gick till slut några medlemmar emellan och föreslog att en votering borde
genomföras i syfte att avgöra frågan en gång för alla.51
Denna gång utföll voteringen så att paviljongsförespråkarna fick tillräckligt
många röster för att få sin vilja igenom, samtidigt som filantropernas långvariga
maktdominans bröts.52 Den utveckling som påbörjades nästan tjugo år tidigare
med föreningens beslut att engagera sig i Visbys allmänna upprustningsoch moderniseringsprocess slutade med att sällskapet uppförde en renodlad
nöjesinrättning i anslutning till den botaniska trädgården.
Från att under närmare ett sekels tid ha anpassat och utvecklat filantropin
i nära samarbete med fattigvårds- och utbildningsväsendet, och med målsättningen att på olika sätt underlätta tillvaron för de mindre bemedlade,
beslutade DBW att etablera en inrättning som fyllde ett helt annat syfte.
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Målet med paviljongens uppförande var att den skulle förgylla tillvaron
för såväl sällskapets medlemmar som andra mer bemedlade medborgare.53
Under sommaren 1876 öppnades slutligen paviljongen för allmänheten.
Enligt medlemmarna själva blev den en omtyckt samlingsplats för dem som
hade möjlighet att besöka den, särskilt vid de tillfällen då sällskapet ordnade
musikaftnar på paviljongens veranda.54

Från nytta till nöje – en 60-årig cirkel sluts
1850-talet utgjorde på många sätt startskottet för en period av genomgripande
ekonomiska och politiska förändringar i Sverige. Kommunernas självständighet ökade, samtidigt som en urbaniseringsprocess påbörjades och kraven på
ytterligare modernisering av den offentliga fattigvården, liksom av städernas
bebyggelse och övriga infrastruktur, blev allt tydligare.
Samhällsförändringarna påverkade DBW på ett avgörande sätt. Till följd
av fattigvårdens och utbildningsväsendets effektivisering och reformering,
valde DBW att avveckla både fri- och fattigskolan och fattigvårdsanstalten
inom loppet av några år vid mitten av seklet. DBW anpassade och förändrade
sin verksamhet genom att överge den tidigare målsättningen att endast etablera
inrättningar i syfte att bekämpa fattigdomen i Visby. Genom beslutet att grunda
en botanisk trädgård riktade sällskapet i stället resurser mot ett projekt som
utgjorde en del i stadens upprustnings- och moderniseringsprocess. Därmed
skapade DBW ett helt nytt verksamhetsutrymme som innebar att sällskapet
även fortsättningsvis fyllde en funktion i lokalsamhället.
Beslutet att engagera sig i stadens upprustnings- och moderniseringsprocess
medförde dock att DBW:s välgörenhet ändrade karaktär jämfört med när
sällskapet inledde sitt samhällsengagemang i början av seklet. Detta öppnade
upp för enskilda individer och grupper att förändra verksamhetens inriktning.
Kort tid efter trädgårdens tillkomst utkristalliserades två grupperingar som
strävade efter att tillskansa sig tolkningsföreträde rörande verksamhetens
inriktning och utformning.
Efter flera års motsättningar fick till slut den gruppering som pläderade för
att insatserna skulle riktas mot projekt som underlättade tillvaron för mindre
bemedlade, se sin maktdominans brytas. I stället kunde de som förespråkade
att sällskapet skulle satsa resurser på mer nöjesbetonade projekt ta initiativet.
DBW uppförde en paviljong med tillhörande restaurang i anslutning till
trädgårdsanläggningen.
I samma stund som den ”nöjeslystna” grupperingen drev igenom paviljongsbygget, slöts också en cirkel som markerade att DBW, efter 60 års
filantropiskt arbete, var tillbaka där allt en gång började, nämligen till en tid
då medlemmarna prioriterade nöje före nytta.
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KAPITEL 8

Sammanfattande diskussion och slutsatser

I denna avhandling undersöks motiven bakom frivilligföreningarnas filantropiska arbete under 1800-talet. En mängd olika sällskap och frivilligföreningar
grundades under detta sekel med målsättningen att engagera sig i sjuk- och
fattigvårdsfrågor samt undervisningsväsendet, liksom i syfte att främja nykter- och sparsamhet bland de fattiga och den arbetande klassen.
Tidigare forskning, exempelvis Sjögren (1997), Jordansson (1998) och
Plymoth (2002), har lyft fram ett antal olika orsaker till varför frivilligföreningarna valde att engagera sig i välgörenhet. I huvudsak har man tolkat
deras engagemang i ljuset av borgerlighetens och överklassens strävan efter
att kontrollera och disciplinera de fattiga och de arbetande klasserna, snarare
än att vilja underlätta och förbättra deras tillvaro. Som ett led i denna uppfattning har sparbankernas tillkomst förklarats med att bättre bemedlade under
förespegling av att vilja uppmuntra fattiga till sparsamhet velat få tillgång till
krediter på ett smidigt sätt.
Till detta har forskningen också framhållit att framväxten av allmänna
hjälpinsatser spelade en avgörande roll för graden av privata initiativ. När de
kommunala eller statliga fattigvårdsinsatserna minskade skapades incitament
för enskilda sällskap att bedriva välgörenhet, och när staten och kommunerna
ökade sina satsningar drog sig den privata filantropin tillbaka. Den offentliga
fattigvårdens expansion, liksom folkskolornas införande på 1840-talet, anges
ofta som förklaring till varför behovet av privata hjälpinsatser minskade.
Emellertid har Johannes Westberg (2008) gett en delvis annan bild av
motiven bakom frivilligföreningarnas sociala engagemang genom att visa att
det fanns sällskap som i stället för att avveckla filantropin, riktade insatserna
mot uppgifter som den offentliga fattigvården och utbildningsväsendet inte
utförde. Således skapade man nya verksamhetsutrymmen i syfte att fortsätta
fylla viktiga samhällsfunktioner. Att döma av tidigare forskning så kan det
ha funnits flera olika faktorer som påverkade sällskapen i deras agerande.
Av det skälet har det funnits anledning att anlägga ett förutsättningslöst och
brett förhållningssätt i försöken att analysera motiven bakom välgörenheten.
Med utgångspunkt i frågeställningarna varför grundade frivilligföreningarna
olika välgörenhetsinrättningar? samt hur utformades, organiserades och
förändrades filantropin under seklets gång? har målsättningen varit att klargöra
drivkrafterna och motiven bakom den sociala verksamheten.
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För att besvara avhandlingens två huvudfrågor har Sällskapet De Badande
Wännerna (DBW), valts som fallstudie. DBW engagerade sig i det gotländska
lokalsamhällets fattigvårdsarbete redan från 1810-talet. I sällskapets regi
etablerades under första delen av 1800-talet en fri- och fattigskola för mindre
bemedlade barn (1815). Parallellt med skolan startade och drev föreningen
även en sparbanksinrättning (1830). Från mitten och under andra hälften av
1800-talet grundade och drev DBW såväl en understödsanstalt för fattiga
ungdomar (1848) som en botanisk trädgård (1855). I anslutning till trädgården
uppfördes även en paviljongsbyggnad (1876).
Med tanke på DBW:s diversifierade verksamhet får sällskapet ses som
ett relevant studieobjekt. Det är inte bara möjligt att analysera drivkrafterna
bakom frivilligföreningarnas välgörenhet i flera konkreta fall, utan också
interaktionen mellan sällskapet och den offentliga socialvården under en
dynamisk tid.

1800-talet: sällskapens och associationernas århundrade
1800-talet var en tid då det såväl i Sverige som Europa som helhet etablerades ett stort antal sällskap och föreningar, vilka på olika sätt fyllde viktiga
funktioner i övergången från ett äldre förindustriellt till ett modernt industrialiserat samhälle. På grund av frivilligföreningarnas expansion har man inom
historisk forskning ofta benämnt tiden som sällskapens och associationernas
århundrade.
1800-talet var utan tvekan en omvälvande period för Sveriges del. Utöver
att landet industrialiserades förändrades samtidigt jordbrukslandskapet genom
bysammanslagningar och skiftesreformer. Som en konsekvens av förändringarna proletariserades landsbygdens befolkning, vilket bidrog till en ökad
fattigdom och social oro.
Brist på uppfostran och utbildning bland landets mindre bemedlade ansågs
vara en viktig orsak till de sociala spänningarna, vilket medförde att man
från samhällets sida grundade en mängd inrättningar som skolor, sparbanker,
arbets- och fattigvårdsanstalter i syfte att åtgärda problemen. Redan från
1800-talets inledande decennier kom detta arbete, parallellt med den offentliga
fattigvårdens och utbildningsväsendets insatser, att utföras inom ramen för
frivilligföreningarnas verksamheter.
Det var emellertid inte endast sociala omvårdnadsfrågor som tilldrog
sig frivilligföreningarnas intresse under 1800-talet. Redan från slutet av
1700-talet utmanades det gamla ståndssamhället av nya resursstarka grupper
som tidigare saknat inflytande över den politiska processen. Bland annat växte
borgerliga mellangrupper fram, vilka utgjorde grunden för en framväxande
medelklass som ställde krav på ökat politiskt inflytande. Som ett resultat av
denna utveckling har den tidigare forskningen i Habermas efterföljd framhållit
tiden från 1700-talets slut fram till ungefär mitten av 1800-talet som den
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borgerliga offentlighetens storhetstid. Det frivilliga föreningsväsendet kom
ofta att utgöra den plattform som borgerligheten formerade sig utifrån, vilket
i praktiken innebar att det var i denna miljö som borgerskapet formade sina
politiska uppfattningar och värderingar.

DBW – maktelitens sällskap
Sällskapet DBW bestod i likhet med många andra frivilligföreningar som var
verksamma under 1800-talet av individer ur det framväxande borgerskapet.
DBW hade tydliga förgreningar in i Visbys maktcentrum, och i kraft av sina
offentliga ämbeten hade medlemmarna stort inflytande över stadens politiska,
ekonomiska och sociala beslutsfattande. Då sällskapet utgjorde en samlingsplats för individer med olika social och yrkesmässig bakgrund medförde detta
att styrkeförhållandena inom DBW var jämbördiga mellan militärer, kyrkligt
aktiva, politiskt engagerade och ekonomiska aktörer som handelsmän, hantverkare och sjöfolk. Mot bakgrund av detta görs en intressegruppsorienterad
analys av medlemmarnas inställning till sällskapets filantropi och verksamhetsinriktning. Denna utgår främst från DBW:s interna material som skildrar
såväl debatter som beslut i föreningen.

Fri- och fattigskolan
Två övergripande slutsatser kan dras av undersökningen av DBW:s fri- och
fattigskolsverksamhet. Den första var hur relativt enkelt och snabbt sällskapet
kunde tillhandahålla de resurser som erfordrades när beslut att engagera
sig i olika samhällsfrågor väl tagits. Den andra var att utformningen av och
inriktningen på verksamheten i hög grad hängde samman med de samhällsförhållanden som rådde exakt vid tidpunkten för inrättningens grundande.
För att tillfullo förstå orsakerna bakom DBW:s sociala engagemang är det
emellertid viktigt att ha klart för sig att sällskapet till sitt ursprung inte var
något annat än ett bullrigt dryckessällskap. Mötena karaktäriserades av en
uppsluppen stämning och genomfördes i en informell ton med fokus på de
enskilda medlemmarnas olika infall och klädval samt ceremonin kring själva
drickandet.
Redan några veckor efter grundandet infann sig emellertid en önskan
bland medlemmarna att förändra karaktären på umgänget, då man annars
riskerade att stämplas som alltför oseriöst. Att framstå i sådan dager var
något medlemmarna ville undvika eftersom detta kunde skada deras rykte i
rollen som civila beslutsfattare. Samtidigt kunde medlemmarnas offentliga
maktställning skapa legitimitet åt DBW:s verksamhet om man beslutade att
ägna tid åt verksamheter som uppfattades som samhällsnyttiga.
Föreningens nära kopplingar till Visbys maktcentrum, liksom den sociala situationen, utgjorde viktiga anledningar till att valet föll på en fri- och
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fattigskola för mindre bemedlade barn och inte någon annan social inrättning.
En av medlemmarna, stadskaplan Herlitz, var nämligen inom ramen för sitt
ämbete ansvarig för kartläggningen av Visbys fattigdomsutbredning. Detta
innebar att han i ett tidigt skede kunde identifiera vilka grupper som var i
störst behov av hjälp, och i nästa steg utforma ett förslag som både motsvarade
samhällets behov av stödinsatser och DBW:s önskan att etablera sig som ett
filantropiskt sällskap.
Alla dessa faktorer bidrog till att det inte uppstod några meningsskiljaktigheter i samband med att förslaget var uppe till diskussion. Alla
medlemmar, oavsett social eller yrkesmässig bakgrund, var medvetna om
att nyckeln till att framställa DBW som en samhällsnyttig förening hängde
samman med möjligheterna att utföra relevanta funktioner i lokalsamhället,
och att en satsning på en fri- och fattigskola utan tvekan skulle bidra till att
detta mål uppnåddes.

Övervakning och utbildning– två sidor av samma mynt
Undersökningen av fri- och fattigskolans praktiska verksamhet har visat att
DBW:s filantropi, i likhet med på andra orter där skolor för mindre bemedlade
startades, utformades med målsättningen att övervaka och disciplinera eleverna. Genom en omfattande kontroll hindrades barnen från att tigga på stadens
gator, samtidigt som de endast gavs grundläggande ämneskunskaper i läsning,
skrivning och räkning.
Emellertid var man från frivilligföreningarnas sida samtidigt angelägna om
att ge barnen en någorlunda god utbildning då förutsättningarna att framstå
som samhällsnyttiga var intimt sammankopplade med hur väl de lyckades med
sina självpåtagna uppdrag. Att så var fallet framgick inte minst av exemplet
med DBW och dess skolverksamhet.
En viktig anledning till att DBW redan kort tid efter skolans grundade
beslutade att utvidga verksamheten, och inte minst beslutade att visa
upp barnen i offentliga sammanhang, hängde till stor del samman med att
medlemmarna var angelägna om att visa omvärlden att man såg allvarligt på
sitt uppdrag. För DBW var detta särskilt viktigt då föreningen till sitt ursprung
var ett förlustelse- och förnöjelsesällskap.
Undersökningen visar att DBW gav de mindre bemedlade barnen en
någorlunda god utbildningsgrund, samtidigt som den praktiska verksamheten
till stor del utformades i syfte att övervaka och kontrollera eleverna. Därigenom
kunde olika interna intressen tillgodoses. Resultatet av detta blev att det
inte uppstod några öppna eller uppslitande konflikter kring välgörenhetens
omfattning eller inriktning. Det skulle dock visa sig att denna ordning var
svårare att upprätthålla när undervisningen gick från att vara relativt småskalig
till att omfatta betydligt fler barn än de allra fattigaste.
Under förhandlingsprocessen kring införandet av den för tiden populära
Bell-Lancastermetoden i DBW:s skola i början på 1820-talet ifrågasattes
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motiven bakom filantropin för första gången på allvar. Till metodens fördelar
hörde att den var billig och underlättade för en brett upplagd massundervisning,
vilket enligt samtidens kritiker medförde en risk att de skolor som införde
metoden mer skulle få karaktären av övervaknings- och uppfostringsanstalter
än läro- och utbildningsinrättningar.
En liknande kritik framfördes även av den grupp inom DBW som var
emot idén. Dessa hävdade att målet att underlätta situationen för de mest
utsatta gick förlorad om man utvidgade verksamheten. Denna grupp fick dock
se sig nedröstad med resultatet att metoden introducerades i skolan. Några
allvarligare protester restes inte, vilket till stor del berodde på att sällskapet
fortfarande ägnade tid åt filantropi, även om karaktären på välgörenheten
ändrades något.

Sparbanken – en inrättning med flera funktioner
På ett övergripande plan visar undersökningen av DBW:s sparbanksverksamhet
att motiven bakom inrättningens tillkomst var mer mångbottnade än
drivkrafterna bakom fri- och fattigskolans etablering och verksamhet. Detta
hängde samman med bankens svårdefinierbara nyttofunktion sett ur ett socialt
perspektiv. Bland motståndarna till projektet fanns såväl hantverkare som
representanter från stadens ämbets- och tjänstemannakår. Dessa framhöll
att sällskapet frångick sina grundläggande principer att endast etablera
inrättningar som underlättade livet för samhällets mindre bemedlade om man
beslutade att genomföra idén.
I motsats till denna uppfattning hävdade den grupp som förhöll sig positiv
till idén att banken genom att den syftade till att uppmuntra fattiga att spara
kunde betraktas som samhällsnyttig och således utgjorde en naturlig uppföljare till fri- och fattigskolan. Intressant att notera är att även denna grupp i
huvudsak bestod av individer som i det civila tillhörde stadens ämbets- och
tjänstemannakår.
Bankens utlåningsrörelse visar att kritikerna mot projektet till viss del fick
sina farhågor besannade. Det var inte sällskapets medlemmar som i första hand
lånade utan individer och grupper ur de mer välbeställda befolkningsskikten.
Detta stämmer också överens med tidigare forskning.
Bankens inlåningsrörelse visar emellertid att inrättningen också fyllde en
viktig social funktion. Medlemmarna var angelägna om att uppmuntra mindre
bemedlade att påbörja ett sparande och från 1850-talet och framåt utgjorde
arbetare, tjänstehjon och andra mindre välbeställda över hälften av inlåningsrörelsens kundunderlag.
Den viktigaste slutsatsen som kunde dras av undersökningen var att det
fanns flera drivkrafter bakom bankens etablering och att inrättningen fyllde
både en ekonomisk och social funktion. Den utgjorde ett bra exempel på hur
egenintresse och filantropi samverkade inom ramen för frivilligföreningarnas
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verksamhet utan att någon del tilläts dominera över den andra. Det fanns
därmed möjligheter och utrymme för olika grupper att samsas och få sina
intressen tillgodosedda utan att DBW riskerade att implodera på grund av
interna stridigheter.

Att skapa ett nytt verksamhetsutrymme
Under 1840- och 1850-talen skedde stora förändringar inom utbildningsväsendets och fattigvårdens område. Detta var en period då såväl folkskolestadgan
som ett antal nya fattigvårdsförordningar introducerades. Då folkskolorna till
stor del etablerades som ett led i den offentliga fattigvårdens utveckling kom
de i huvudsak att rikta sina insatser mot de grupper och individer som tidigare
utgjort basen för den frivilliga filantropins hjälpinsatser.
Enligt tidigare forskning resulterade detta i att många föreningar valde att
avveckla sin verksamhet helt och hållet. Nyare forskning har emellertid visat
att det fanns sällskap som i stället för att avveckla filantropin, riktade insatserna
mot uppgifter som den offentliga fattigvården och utbildningsväsendet inte
utförde. Föreningarna skapade därmed nya verksamhetsutrymmen i syfte att
fortsätta fylla viktiga samhällsfunktioner.
Denna avhandling har visat att DBW, till följd av folkskolans introduktion,
valde att avveckla fri- och fattigskolan, men att sällskapet i nära interaktion
med Visbys präster- och borgerskap, samt folkskolans styrelse, identifierade
ett nytt verksamhetsutrymme i direkt anslutning till att skolan lades ner.
Genom medlemmarnas samarbete och täta förbindelser med Visby stads
styrelse etablerade föreningen en fattigvårdsanstalt med målsättningen att
fånga upp något äldre ungdomar, vilka inte omfattades av folkskolans omsorger. Genom att därmed inte utgöra en konkurrent till folkskolan fyllde
anstalten inledningsvis en relevant funktion i lokalsamhället, vilket medförde
att DBW även fortsättningsvis kunde bibehålla sin filantropiska karaktär.
I likhet med när sällskapet valde att etablera fri- och fattigskolan i början
av seklet visade undersökningen dels att filantropin även i denna stund
utformades som ett svar på de samhällsbehov som fanns, dels hur enkelt och
snabbt föreningen kunde frambringa de resurser som krävdes för att anpassa
välgörenheten till rådande förhållanden.
Genom att anstalten fyllde en snarlik funktion som fri- och fattigskolan
uppstod inga protester eller öppen kritik mot projektet i samband att frågan
var uppe till förhandling. Det är emellertid viktigt att betona att denna
samstämmighet i huvudsak bottnade i att medlemmarna var väl medvetna
om att verksamhetsutrymmet hade begränsats i och med de nya fattigvårdsoch utbildningsreformerna, och att förutsättningarna att bedriva välgörenhet
minskat. Därför var medlemmarna angelägna om att så snabbt som möjligt
finna ett nytt projekt att engagera sig i.
Undersökningen visade emellertid att den nya anstalten inte blev den
framgång medlemmarna hade hoppats på. Tvärtom tvingades DBW redan
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efter några år avveckla verksamheten till följd av att den inte utnyttjades av de
individer och grupper som den var tänkt att vända sig till. Sällskapets försök
att anpassa och utveckla filantropin i syfte att även fortsättningsvis fylla en
viktig social funktion misslyckades således till viss del.
Vad undersökningen framförallt visade var hur svårhanterlig situationen
var för sällskap och föreningar som ägnade tid åt välgörenhet när de offentliga
fattigvårds- och utbildningsinsatserna ökade. Trots försök att anpassa och
förändra verksamheten var det uppenbart att de inte längre fyllde en lika
självklar funktion som i början av 1800-talet.

Nya tider – nya utmaningar
Mitten av 1800-talet utgjorde startskottet för andra stora samhällsförändringar, vilka skulle medföra ytterligare konsekvenser för de filantropiska
sällskapen. Bland annat genomfördes den kommunala reformen 1862, vilken
för såväl Visby som andra städer innebar att kommunernas självständighet
växte, samtidigt som de borgerliga korporationernas inflytande över städernas
styrelse minskade. Successivt så utvecklades och moderniserades även den
offentliga sektorn, med resultatet att ansvaret för fattigvårdsfrågor i än högre
utsträckning än tidigare flyttades över till det offentliga. En viktig anledning
till att den offentliga sektorn och andra kommunala verksamheter moderniserades var att det skedde en kraftig urbanisering som ställde nya krav på de
lokala myndigheterna att rusta upp städernas infrastruktur och andra viktiga
funktioner.
Såväl den offentliga sektorns utveckling som städernas upprustningsoch moderniseringsbehov medförde inte endast att frivilligföreningarnas
verksamhetsutrymme minskade kraftigt. Detta öppnade också upp för olika
intressegrupper inom sällskapen att rycka åt sig initiativet och styra över
resurserna mot angelägenheter som tidigare legat utanför föreningarnas
ansvarsområde. Detta blev särskilt tydligt i undersökningen av DBW:s
agerande i samband med nedläggningen av fattigvårdsanstalten. Redan två år
innan anstalten lades ner föreslog konsistorienotarie Gustafsson att sällskapet
borde anlägga en botanisk trädgård i Visby. Gustafsson motiverade sitt förslag
med att staden var i stort behov av en offentlig park, och att DBW därmed
skulle bidra till att göra Visby vackrare.
Några medlemmar var tveksamma till projektet, men några större
invändningar restes inte. En viktig anledning till detta var att medlemmarna,
i likhet med när förslaget att etablera en fattigvårdsanstalt var uppe till
diskussion, var väl medvetna om att verksamhetsutrymmet hade begränsats
och att själva förutsättningarna att bedriva välgörenhet minskat. Genom att
engagera sig i stadens moderniseringsprocess uppstod således en möjlighet
för DBW att även fortsättningsvis fylla en viktig funktion, om än inte på
samma sätt som i början av seklet.
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Denna undersökning visar emellertid att det inte enbart var en vilja att
bidra till Visbys allmänna upprustning och modernisering som låg bakom
förslaget. Det fanns också en önskan bland såväl medlemmarna i DBW
som borgerskapet i övrigt att skapa miljöer och plattformar för det privata
umgängeslivet. Trädgårdsanläggningarna som uppfördes runt om i Sverige
under denna tid utgjorde nämligen, i likhet med tidens litterära och musikaliska
salonger, viktiga mötesplatser där borgerskapet träffades och socialiserade
under avslappnade och fritidsmässiga former. Detta var en viktig orsak till att
förslaget överhuvudtaget väcktes.
Vad undersökningen framförallt visade var att när frivilligföreningarnas
sociala betydelse minskade från mitten av 1800-talet konstruerades nya
verksamhetsutrymmen som medförde att sällskapen även fortsättningsvis
kunde fylla viktiga samhällsfunktioner, samtidigt som projekten också fyllde
mer interna behov.
Till följd av att drivkrafterna bakom samhällsengagemanget förändrats
uppstod en konflikt i samband med att ett förslag om att utvidga trädgården
lades fram. I detta skede var det ingen grupp som lyckades rycka åt sig
initiativet. Istället uppstod en maktbalans som bestod under många år. Det
var först i samband med att DBW påbörjade diskussioner om att eventuellt
uppföra en paviljong med tillhörande restaurang i anslutning till trädgården i
slutet av 1860-talet som konflikten fick sin lösning.

Cirkeln sluts – från nytta till nöje
Till skillnad från alla föregående projekt motiverades paviljongens tillkomst
överhuvudtaget inte utifrån några sociala nyttoaspekter. Enligt förslaget som
handelsbokhållaren Engbom lade fram skulle den i stället uppföras i syfte att
utgöra samlingsplats för medlemmarna under sommarmånaderna. Att det inte
handlade om att uppföra en filantropisk inrättning bekräftades inte minst av
att paviljongen skulle inhysa en restaurang som skulle sälja förfriskningar och
starkdrycker.
Trots denna uppenbara avvikelse från sällskapets traditioner var det ingen
medlem som öppet protesterade mot idén. Anledningen till detta var att DBW
redan med anläggandet av trädgården tagit ett avgörande steg bort från att ägna
tid och kraft åt välgörenhet, vilket öppnade upp för individer eller grupper som
ville satsa mer resurser på egennyttiga projekt att flytta fram sina positioner.
Om man därtill betänker att många av de trädgårdar som grundades vid
denna tid kompletterades med restauranger, musikpaviljonger eller andra
för tiden karaktäristiska parkbyggnader, förefaller det än mindre konstigt att
protesterna uteblev.
Borgerskapet var vid denna tid angeläget att framstå som en egen samhällsgrupp med tydlig identitet, och som ett led i att skapa en egen livsform
och ett eget ideal behövdes arenor att uppträda på. Parker och trädgårdar,
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men också paviljonger och restauranger, fyllde viktiga funktioner i detta
identitetsskapande.
I samband med att planerna på paviljongsbygget efterhand konkretiserades
uppstod emellertid en intern kritik, som resulterade i en lång maktkamp mellan
två grupperingar rörande såväl inrättningens nyttofunktion som motiven
bakom sällskapets filantropiska arbete. Paviljongsförespråkarna gick segrande
ur striden, vilket resulterade i att projektet genomfördes. Därmed slöts en
cirkel som markerade att DBW efter nästan ett sekels filantropiskt arbete,
var tillbaka där allt en gång började. Nämligen till en tid då medlemmarna
prioriterade nöje före nytta.
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BILAGA

Förteckning över Sällskapet DBW:s ledamöter
1814–1876

N:r i matrikel

Titel och Namn

Inträdesår

1

Handl., Lieuten. C. F. Calissendorff

1814

2

Handl., Capit. Joh. Ehinger

1814

3

Handl., Capit. Suno Engström

1814

4

Handl., Lieuten. G. Fåhraeus

1814

5

Handlare., Fendr. H.P. Löfwenberg

1814

6

Handlanden N. Cramér

1814

7

Handl. P. A. Hägg

1814

8

Handl., Lieuten. J. Welin

1814

9

Handelsbokh., Lieuten. J. Segerdahl

1814

10

Capitainen L. Stenberg

1814

11

Handlare., Fendr. J. G. Gerle

1814

12

Controllören Joh. Ruuth

1814

13

v. Rekt., Mag:r Joh. Enequist

1814

14

Handl. A. P. Rehder

1814

15

Handlare och rådman C. A. Engeström

1814

16

Handlare. G. N. Donner

1814

17

Handelsbokh. P. H. Cramér

1814

18

Academi-adj. Carl Chr. Eberstein

1814

19

Dykeri Öfver Comm. B. A. Sahlsten

1814

20

Stadskapl. G. Herlitz

1814

21

Handl. Charles Chasseur

1814

22

Lieuten. A. Kalmberg

1814

23

Repsl., Lieuten. J. H. Pettersson

1814

24

Consist.-Not. M. Gustafson

1814

25

Borgmästare och rådman C. A. Cramér

1814

26

Lieuten. O. Fåhréus

1814

27

Häradsh. G. Westberg

1814

28

Handl., löjtnant M. G. Höök

1814

29

Lieuten. Er. af Klint

1814
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30

Handlare. M. N. Lythberg

1814

31

Handlare. A. J. Ihre

1814

32

Fältkamreraren L. Bahrt

1814

33

Sextonman., handlare N. Klingvall

1814

34

Skeppsklareraren G. A. Bahr

1814

35

Fångpred. G. Smith

1814

36

Coopw.-kapt. Lars Cramér

1814

37

Tolagsbokh. Abr. Lange

1814

38

v. Past. Carl N. Fåhraeus

1814

39

Stud. Carl Enequist

1814

40

Handl. Wener

1814

41

Apolog., Mag:r Carl M. Söderström

1814

42

Hosp.-sysslom., Mag:r J. G. Klingvall

1814

43

Coll. Scholae. Jacob Bolin

1814

44

Lieuten. A. M. Eneman

1814

45

Handl. Dan. Calissendorff

1814

46

Lieuten. Fredr. Köhler

1814

47

Coll. Sch., Mag:r J. Facht

1814

48

Commin., Magr. Jacob Holmberg

1814

49

Lieuten. Gust. Pettersson

1814

50

Lieuten. C. O. Wickman

1814

51

Majoren C. G. Staël von Holstein

1814

52

Dykeri-Öfverkomm. L. Fåhraeus

1814

53

Copw. Capit. J. F. Flodenberg

1814

54

Kontrollören J. Brobäck

1814

55

Kyrkoh., Mag:r Henrik Lyth

1814

56

Förste landtm. Arvid Joh. Lallér

1814

57

Skeppsombudsm., Fendr. N. Kinberg

1814

58

Handl. N. Beckman

1814

59

Grosshandl. N. J. Schwan

1814

60

Kapten G. Carlbom

1814

61

Handl. J. N. Lythberg

1814

62

Handelsbokh., Lieutn. P. H. Romdahl

1814

63

Dykerikomm. O. G. Svebilius

1814

64

Coopw.-kapt. Carl Lange

1814

65

Coopw.-kapt. C. Claassen

1814

66

Lagmannen N. Brygger

1814

67

Handl. G. Ekman

1815

68

Coopw.-kapt. A. G. Svebilius

1815
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69

Coopw.-kapt. Georg Ekström

1815

70

Handl. Axel Hägg

1815

71

Andre landtm. G. T. Wickman

1815

72

Amiral, Landsh. m. m Carl F. Aschling

1815

73

Rådmannen P. J. Schvartz

1815

74

Bryggareålderm. J. P. Lindlöf

1815

75

Coopw.-kapt. B. J. Sundahl

1815

76

Majoren A. Möllerhjelm

1815

77

Länsbokh. Erik Gust. Wendell

1815

78

Coopw.-kapt. J. P. Stare

1815

79

Stadskassör S. M. Unér

1815

80

Kapt. J. G Stewenij

1815

81

Coll.-Sch., Mag:r Lars P. Ihre

1815

82

Kr. befalln:m Pehr Dahm

1815

83

Stadsläk. Joh. Jac. Lennström

1816

84

Pastor Joh. Ph. Laurin

1816

85

Coopw.-kapt. Thomas Schlau

1816

86

Handl. C. A. Berg

1816

87

Handl. Joh. Beckman

1816

88

Domk.-adj. J. C. Laurin

1816

89

Landttulls.-Insp. S. P. Svensson

1816

90

Landssekret. Jakob Engeström

1816

91

Handl. Nils Enequist

1816

92

Prov.-läk., Dokt. Pehr J. Berglin

1816

93

Kämnerspr., Rådmannen J. Engeström

1816

94

Öfverste Lieut. A. J. von Arbin

1816

95

Art.-kapt. R. Svebilius

1816

96

Löjtn. J. Löwenström

1816

97

Handlare., löjtn. Jean W. Fåhraeus

1816

98

Handl. H. P. Höök

1817

99

Landsh. m. m. Baron Jac. Cederström

1817

100

Löjtn. O. W. af Klinteberg

1817

101

Landssekr. Anton Molander

1817

102

Borgmästare., notarie G. A. Molander

1817

103

v. Coll. Sch., Cand. Jacob Broander

1817

104

Löjtn. N. Ramsey

1817

105

Löjtn., Grefve Ad. Eugén v. Rosen

1817

106

Kapt. S. W. Panzarhjelm

1818

107

Kapt. C. E. Rudebäck

1818
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108

Kapt. Fr. Leonh. Rosenqvist

1818

109

Dokt. R. Fant

1818

110

Handl. H. P. Westöö

1818

111

Coopw.-kapt. J. N. Wahrgren

1818

112

Handl. J. W. Rudolfi

1818

113

Prov.-läk. Dokt Isr. Kolmodin

1820

114

Landssekr. Lars Hambraeus

1821

115

Färgeri-fabr. C. C. Agrell

1821

116

Rådman., handlare P. H. Lindström

1821

117

Kopparslag., Löjtn. A. Fogelmark

1821

118

Lectorn, Dokt. Pehr Säve

1821

119

Glasmästaren Carl Bergman

1821

120

Apoth. Assessor G. Fr. Klint

1822

121

Handl. M. Lyth

1822

122

Handlanden Thimoteus Segerdahl

-

123

Tullinspectorn E. G. Lindvall

1823

124

Bagaren J. P. Wärnström

1823

125

Handl. J. N. Kinberg

1823

126

Inspectorn O. Nyberg

1823

127

Handl. P. G. Fahlsten

1823

128

Handelsbokh. John Jacobssen

1823

129

Mag:r A. J. Hallenberg

1824

130

Räntmästaren M. Fr. Ihre

1825

131

v. Consuln C. J. Chasseur

1825

132

Consist. Aman. P. Sturtzenbecker

1825

133

Kapt. A. H. Dahlgren

1825

134

Skolläraren L. Carlson

1825

135

Lekt.-Mag:r Math. Klintberg

1825

136

Handelsbokh. J. F. Engeström

1825

137

Consuln Jac. Gråberg af Hemsö

1825

138

Kapt. Gust. Stråhlenhjelm

1826

139

Färgeri-fabr. N. Holmberg

1826

140

Stadskassören L. J. Gardell

1826

141

Bagaren L. Beijerlieb

1826

142

Länsbokhåll. G. Lindström

1826

143

v. Consuln J. A. Jackson

1827

144

Handl. M. E. Herlitz

1827

145

Öfverste Löjtnant C. B. von Braun

1828

146

Traktören P. H. Schaffer

1829
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147

Stadsfiskalen A. J. Stenhoff

1829

148

Löjtn. N. J. Giertz

1829

149

Repslagar O. Tornström

1829

150

Coll. Sch. N. G. Bahr

1829

151

Domk. adj. P. Wallgren

1829

152

Handlanden A. M. Malmberg

1829

153

Stadsläk., Dokt. Carl Ol. Marin

1829

154

Handl. P. A. Hägg

1829

155

Häradshöfd. C. U. Stagnelius

1829

156

Häradshöfd. C. J. Wimmerstedt

1829

157

Handelsbokh. Jac. Nicl. Herlitz

1829

158

Skolläraren Joh. Bokström

1829

159

Handelsbokhåll. C. G. Dahlberg

1829

160

Löjtn. Carl Osterman

1829

161

Magister Salomon Jacob Ihre

1829

162

Kapt. C. G. Sjöbohm

1830

163

Häradskrifvare Carl Lindström

1830

164

Magistr.-sekr. S. J. Matthiesen

1830

165

Andre landtmät. G. E. Karthéus

1830

166

Handl. M. H. Procopée

1830

167

Urmakare, Fändrik J. Norrby

1830

168

Skolläraren M. F. Hägg

1830

169

Tygvaktar E. J. Bergstedt

1831

170

Consist. Amanuensen Gust. Frendin

1831

171

Hofkamrer. G. M. de Berg

1831

172

Handlanden N. Blomberg

1831

173

Handlanden P. Boman

1831

174

Coll. Sch., Mag:r S. D. Grén

1831

175

Coll. Sch., B. N. Sundahl

1831

176

Kapit. Fredr. Virgin

1831

177

Handlanden A. E. Lyth

1831

178

Landshöfd. m. m. M. S. v. Hohenhausen

1831

179

Copw.-kapt P. Sturtzenbecker

1831

180

Auditören Gabr. Wibom

1832

181

Häradshöfdingen P. J. Ödman

1832

182

Apothekaren W. Eurén

1832

183

Skolläraren Lars J. Ringbom

1833

184

Prov.-läk, Dokt. A. Andrée

1833

185

Handl. M. E. Bahr

1833

185

186

v. Häradshöfding Fr. Ax. de Berg

1834

187

Fändrick A. Asplund

1834

188

Magistern Carl Cramér

1834

189

Handelsbokh. Rud. Cramér

1834

190

Coll. Sch., Magister D. Söderberg

1834

191

Skeppsmät. L. E. Ehinger

1834

192

Kammarherre Schürer von Waldheim

1835

193

Urfabrikören Victor Söderberg

1835

194

Handl. L. N. Enequist

1835

195

Apologisten E. Lyth

1835

196

Handelsbokhåll. L. H. G. Lexow

1835

197

Controlleuren H. Tham

1835

198

Apologisten M. Karleson

1835

199

Handelsbok. C. A. Engbom

1836

200

Häradsföfdingen Carl Kökeritz

1836

201

Kaptenen Gust. Meukow

1837

202

Coll. Sch. P. A. Säve

1837

203

Skeppsomb:m B. J. Sundahl

1838

204

Handelsbokh. Carl Stenberg

1838

205

Coopw.-kapt. A. C. Sundahl

1838

206

Löjtn. Joh. Ferd. Tiljander

1838

207

Löjtn. Ol. Chr. Kjörkander

1838

208

Handl. J. Hägg

1838

209

Handelsbokh. C. J. v. Sydow

1838

210

Handl. J. P. Åberg

1838

211

Handl. J. Jacobsson

1838

212

Handl. C. Löwenström (ej antagit kall.)

-

213

Magistratssekr. Wict. Cramér

1838

214

Handl. E. Gardell

1839

215

Auditören Joh. P. Bahr

1839

216

e. o. Hofrättsnotarien Gabriel Herlitz

1839

217

v. Pastorn Carl Ahlberg

1840

218

Handl. N. Lutteman (ej antagit kall.)

-

219

Källarmästaren J. P. ytterberg

1840

220

Löjtn. R. Haefner

1840

221

Boktryckaren Axel Cedergren

1841

222

Apoth. C. W. Rolander

1841

223

Handl. J. Åberg

1841

224

Handl. C. H. Wallér

1841
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225

Handl. F. W. Grubb

1841

226

Repslagaren J. J. Kryssell

1841

227

Garfvare L. P. Blomberg

1841

228

Garfvare C. M. Stenström

1841

229

Majoren Knut Bildt

1841

230

Handelsbokh. W. Byström

1841

231

Handelsbokhåll. H. Calissendorff

1842

232

Navig. lär. A. L. Wedin

1842

233

Biskopen C. E. Hallström

1843

234

Häradshöfd. A. L. v. Strussenfelt

1843

235

Rektorn J. N. Cramér

1843

236

Kontrollören W. Fåhraeus

1843

237

Landsfiskalen J. A. Linné

1843

238

Post. Insp., Majoren G. Koschell

1845

239

Löjtn. Abr. Lange

1845

240

v. Häradshöfdingen A. W. Uddenberg

1845

241

Coll. Scholae Magister C. J. Bergman

1846

242

Handl. Carl J. Pettersson

1847

243

Tullfiskalen C. O. Kolmodin

1847

244

Handl. O. G. Hellgren

1847

245

Stadskassören B. C. Wickman

1847

246

Handl. Carl Herlitz

1847

247

Stadskaplanen N. Krusell

1848

248

Handl. Lars Kolmodin

1848

249

Handl. J. W. Ahlberg

1848

250

Färgerifabrikören J. W. Reijhman

1848

251

Apologisten Carl F. Herlitz

1849

252

Apotekaren Joh. Er. Lübeck

1849

253

v. Häradshöfdingen C. J. M. Uddenberg

1849

254

Boktryckaren Theod. Norrby

1850

255

Landsh., generalm. G. J. af Dalström

1850

256

Arrendatorn N. Pettersson

1850

257

Handlanden O. E. Enequist

1850

258

Handlanden Ant. Herlitz

1850

259

Handlanden L. P. Ekman

1850

260

Domk.-adj. A. L. Hauffman

1850

261

Länsbokh. H. N. Wolff

1850

262

Bagaren J. B. Möller

1851

263

Handl. C. J. Wickman

1851
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264

Handl. C. J. Kolmodin

1851

265

v. Konsuln J. P. Stare

1851

266

Handl. Isr. Lindgren

1852

267

Handl. A. C. Calissendorff

1852

268

Kyrkoherden Ant. J. Lyth

1852

269

Handl. J. P. Sjögren

1853

270

Tullförvaltaren O. Öhrling

1853

271

Coll. Sch., Mag:r H. P. Gustafson

1853

272

Coll. Sch., Mag:r C. A. Weström

1854

273

Löjtnanten Carl Holmberg

1854

274

Handl. J. T. Lundin

1854

275

Stadskamreraren Joh. Gardell

1854

276

Handl. L. Joh. Ehinger

1854

277

Coll. Sch., Mag:r O. Rosman

1854

278

Färg.-fabr. G. O. Åhsberg (ej ant. kall)

-

279

Handelsbokhållaren Ludv. Herlitz

1854

280

Coll. Sch. O. A. Westöö

1854

281

Handl. A. H. Ahlberg

1855

282

Coll. Sch. Mag:r Vict. Lange

1855

283

Handl. Joh. Wendell

1855

284

Löjtnanten J. P. A. Bolin

1855

285

Boktryckaren C. F. Björklund

1855

286

Consist. Aman. Carl Lange

1855

287

Gymn. Adj. magr. Arv. Sundberg

1855

288

Domk. Adj. Mårten Lyth

1855

289

Lekt. Mag:r O. W. Lemke

1855

290

Handl. Rud. W. Molér

1855

291

Stadskassören Dan. Calissendorff

1855

292

Revisorn Carl Erl. Bergqvist

1855

293

Musik-dir. Carl Söhrling

1855

294

Kronofogden G. A. Kolmodin

1855

295

Körsnären P. N. Bergström

1856

296

Kaptenen Th. Flodenberg

1856

297

Musikdirektören F. W. Klint

1856

298

Sjökaptenen Carl Fåhraeus

1856

299

Notarien Joh. Hambraeus

1856

300

Kontrollören C. A. Ljungholm

1856

301

Handl. Fredr. Bolling

1856

302

Handl. W. Byström

1856
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303

Guldsmeden J. N. Palm

1856

304

Handl. C. J. Westberg

1856

305

Bokhandlaren J. G. Nyberg

1856

306

Handl. Tycho Klingwall

1856

307

Med. Doktorn E. Ekströmer

1856

308

Handl. Lars Cramér

1857

309

Tullinspektoren J. E. Stenberg

1857

310

Notarien Georg N. Donner

1857

311

Tullförvaltaren J. J. Rundberg

1857

312

Handl. J. N. Björkander

1857

313

Tullförvalt. J. W. Fåhraeus

1857

314

Järnhandl. C. G. Längstadius

1857

315

Coll. Sch., Mag:r J. Lindström

1857

316

Kaptenen Carl Stoltz

1857

317

Källarmästaren P. Lindbohm

1857

318

Urmakaren Wilh. Norrby

1857

319

Tullfiskalen, grefve C. Hård

1857

320

Repslagaren J. C. Kryssell

1858

321

Bagaren N. Lindbom

1858

322

Landshöfdingen m. m. D. G. Bildt

1858

323

Sjökaptenen A. L. Wedin

1859

324

Hospit.-syssloman N. Th. Eneqvist

1859

325

Färgeri-fabr. C. F. Åkerman

1860

326

Trädgårdsmästaren John May

1860

327

Telegrafkommiss. R. W. Torén

1860

328

Skeppsomb.-m. C. G. Bahr

1860

329

Apotekaren G. E. Bergh

1860

330

Auditören Suno Engström

1860

331

Stadskaplanen A. H. Nyberg

1860

332

Färg-fabr. G. O. Åhsberg

1860

333

Biskopen L. A. Anjou

1861

334

Stadsläkaren, dokt. O. Neyber

1861

335

Handl. Lars Bachér

1861

336

Handl. Edv. Isr. Grubb

1862

337

Handl. J. A. Bachér

1862

338

Kaptenen Wilh. Belfrage

1862

339

Adj. Mag:r J. Kahl

1862

340

Handl. C. A. Wahlberg

1862

341

Sjukh.-läk., Dokt. Ernst Leijer

1862

189

342

Jägmästaren J. O. Sylvan

1862

343

Kamreraren Edv. Molander

1862

344

Handl. L. N. Åckander

1862

345

Landshöfdingen m. m. H. Gyllenram

1862

346

Häradshöfd. Hugo Fåhraeus

1862

347

Fältkamr. G. M. De Berg

1862

348

Urfabrikören M. N. Siltberg

1863

349

Kammarskr. J. F. Lyth

1863

350

Kakelugnsmak. S. J. Berg

1863

351

Sjökaptenen J. W. Herlitz

1863

352

Skräddaremäst. J. M. Sandström

1863

353

Bagaren Fr. Wallin

1863

354

Öfversten baron C. H. D’Albedyhll

1863

355

Garfvaren F. Th. Ödin

1863

356

Adjunkten C. J. Berglund

1863

357

Adj. Mag:r G. Lindström

1863

358

Kaptenen Gust. Åberg

1863

359

Fotografen A. L. Köhler

1863

360

Handl. J. O. Hederstedt

1863

361

Kaptenen G. L. Carleson

1863

362

Löjtnanten K. W. Sillén

1864

363

Landtmätaren B. Erl. Dryselius

1864

364

Apothekaren C. J. Marelius

1864

365

v. Consuln L. Arweson

1864

366

Landtmätaren Ludv. Fegraeus

1864

367

Kaptenen C. T. Broander

1864

368

Landtbrukaren C. W:m Gardell

1864

369

Svarfvaren G. Sjöberg

1864

370

Landskanslisten J. N. Broander

1864

371

Kaptenen Carl G. B. Stael v. Holstein

1864

372

Majoren Claes P. Claassen

1864

373

Handl. L. Kolmodin

1864

374

Handl. J. P. Ahlqvist

1865

375

Öfverstelöjtn., Frih. Ernst v. Vegesach

1865

376

Landtmätaren Fr. R. Cedergren

1865

377

Handl. C. J. Baeckström

1865

378

Sjökaptenen Wilh. Swensson

1865

379

v. Consuln Edv. Liljewalch

1865

380

Majoren Grefve Ad. v. Seth

1865
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381

Öfverupps.-mannen C. F. Thomasson

1865

382

Handelsbokhållaren Axel Ekman

1866

383

v. Consuln Carl L. Ekman

1866

384

Kaptenen J. O. Nycander

1866

385

Kaptenen P. F. Ihre

1866

386

Stadskassören J. G. Frendin

1866

387

Stadsläkaren Doctor D. M. Pontin

1866

388

v. Häradshöfdingen R. Chevalier

1866

389

T. f. Fängelsedirekt. Harald Gustafson

1867

390

Arkitekten A. W. Lundberg

1867

391

Garfvaren Johan Stenström

1867

392

v. Consuln M. Aurell

1867

393

Stadskamreraren August Bokström

1867

394

Adjunkten G. F. Hallenberg

1867

395

Löjtnanten Carl Ringbom

1868

396

Handlanden R. Snöbohm

1868

397

Handlanden Carl Procopée

1868

398

Kyrkoherden Oscar Klintberg

1868

399

Löjtnanten Axel Leatz

1868

400

Handlanden J. L. Kahlqvist

1868

401

Kaptenen Victor Gyllenhammar

1868

402

Förste Landtmätaren L. T. Jacobson

1869

403

Notarien Aug. Kreuger

1869

404

T. f. Stadskamreraren Oscar Melin

1869

405

Kamreraren Herman Petterson

1869

406

Kaptenen Nicolaus Törnqvist

1869

407

Kommissionslandtm. C. M. R. Strömberg

1869

408

Kaptenlöjtnant Th. Nordvall

1869

409

Öfverstelöjtnant Carl Edvard af Chapman

1869

410

Löjtnanten Oscar Ericsson

1869

411

Tullförvaltaren Rudolf Lidman

1870

412

Fabrikören J. W. Fornell

1870

413

Ångbåtsbefälh. Anton Björkander

1870

414

Handlanden G. T. Romdahl

1870

415

F. f. Borgmästaren F. Wrede

1870

416

Landtbrukaren G. Kolmodin

1870

417

Ångbåtsbefälh. Aug. Lind af Hageby

1870

418

Bankkassören Albr. Lindström

1870

419

Stenhuggeriägaren J. W. Klintberg

1870
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420

Vinhandlanden P. F. Högstedt

1871

421

Stadsläkaren Dr Erik Frick

1871

422

Handlanden Tim. Falck

1871

423

Veterinärläkaren E. Schoug

1871

424

Handlanden C. J. Broander

1871

425

Handlanden C. J. Björkander

1871

426

v. Consuln John E. Stare

1871

427

Handlanden J. N. Jacobsson

1871

428

Handlanden V. O. Lindström

1871

429

Apothekaren Carl Gellerstedt

1871

430

Handelsbokhållaren J. E. Ihre

1871

431

Kronolänsmannen Adolf Dahlbäck

1871

432

Adjunkten Dr. Lars Kolmodin

1872

433

Ångbåtsbefälhafvaren G. A. Höggren

1872

434

Kyrkoherden J. F. Appellöf

1872

435

Löjtnanten E. A. Jacobsson

1872

436

Stadskaplanen Carl P. Sik

1872

437

Källarmästaren Joh. F. Smedman

1872

438

Kongl. Sekret. A. Lennmark

1872

439

Stadsläkaren Dr. G. Bolling

1872

440

Bryggaren Lorens Wedin

1872

441

Grosshandlaren Lars Herlitz

1873

442

Löjtnanten Alfred Almberg

1873

443

Grefve Fabian Lagerberg

1873

444

Grosshandlaren H. L. Broman

1873

445

Sjökaptenen W. Svensson

1873

446

Ångbåtsbefälhafvaren G. E. Arvidsson

1873

447

Musikdirektören W. Söhrling

1873

448

Löjtnanten E. A. Gardell

1873

449

Consuln L. A. Boström

1873

450

Landshöfdingen, grefve Rud. Horn

1874

451

Folkskoleläraren Jak. Enderberg

1874

452

Handlanden G. T. Hägg

1874

453

Handlanden Herman Lindström

1875

454

Stadskomministern Dr. O. Öfverberg

1875

455

Gördelmakaren P. A. Hellgren

1875

456

Urmakaren Gustaf Forsberg

1875

457

Bryggmästaren Alfred Palm

1875

458

Kakelugnsmakaren Gust. Cedergren

1875
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459

Bankkassören Aug. Romdahl

1875

460

Bankbokhållaren J. A. Bergenstjerna

1875

461

Disponenten Gust. E. Wikström

1876

462

Rektorn Dr. Aug. Forsberg

1876

463

Kaptenen Fr. Walgrén

1876

464

Snickerifabrikören J. O. Wengström

1876

465

Kronometerfabrikören Victor Kullberg

1876

466

Handlanden L. J. Cramér

1876

467

Handlanden G. Cramér

1876

468

Professor J. Lang

1876

469

Handlanden F. Wiberg

1876

470

Löjtnanten Emil Westöö

1876

471

Handlanden Viktor Hansén

1876

Källa: Rosman (1914): Förteckning över Sällskapet DBW:s ledamöter 1814–1914; samt ”Sällskapet DBW:s arkiv matrikel 1814–827”, D:1. ViLa.
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Summary

The purpose of this dissertation is to examine the underlying incentives for
the philanthropic work carried out by voluntary associations during the 19th
century. According to Sjögren (1997), Jordansson (1998) and Plymoth (2002)
among others, it has been suggested that their involvement primarily reflected
an endeavour by the wealthy to control and discipline the poor and working
class population, rather than a wish to alleviate or improve their situation.
Following this train of thought, the origin of savings banks has been explained
as wealthy people wanting to encourage the thriftiness of poor people under
false pretences, all the while wanting to get easy access to credits.
Moreover, studies have emphasized that the size of the humanitarian efforts
played a crucial role for the extent of private initiatives. In times when the scale
of county or government poor-relief was reduced, the incentives of voluntary
organisations to practice charity was spurred, and when the government and
counties increased their campaigns, private philanthropy withdrew in turn. In
the light of these circumstances, the expansion of the public poor relief, as well
as the introduction of the primary school in the 1840s, have thus been offered
as an explanation as to why the demand for private health care and education
alternatives declined. According to Westberg (2008), however, it has been
claimed that the voluntary associations chose to channel their efforts towards
functions that the public poor relief and educational system did not perform,
instead of dismantling their philanthropy. Thus new scopes of practice were
created with a view to carry out important civic functions.
In the light of the results of these prior studies, it can safely be concluded
that the incentives for the charitable activities of the voluntary associations
were complex, and that there may have been several different factors that
influenced the associations in their actions. Consequently, there was good
reason, in this dissertation, to choose an impartial and broad-minded approach
in the efforts of elucidating the incentives of the charitable activities. While
the starting-point was the question of why the voluntary associations founded
various charitable activities, as well as how the philanthropy was designed,
organised and modified throughout the century, the ambition has been to
elucidate the motive force and incentives behind their social reforms. In
order to answer the two main questions of the dissertation, the association De
Badande Wännerna (the DBW) has been selected for a case study. The DBW
was engaged in the local poor-relief work of the Swedish province of Gotland
in the 1810s. A school for poor children was established under the auspices of
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the association (1815). Parallel with the school, the association also founded
and ran a savings bank institution (1830). During the second half of the 19th
century, the DBW also established and ran not only a benefit institution for
poor adolescents (1848), but also a botanical garden (1855). Adjacent to the
garden, there was also a pavilion that was built in 1876. Because of the longterm and multifaceted activities of the association, the DBW is a relevant
object of study since it is not only possible to analyse the incentives behind
the charitable activities of the voluntary organisation in several hands-on
cases, but these actions also take place during a time when the Swedish public
poor relief and educational system went from being rather undeveloped to
undergoing quite an extensive expansion.

The 19th century: the age of societies and associations
During the 19th century, a large number of societies and associations were
established in Sweden and all around Europe in order to involve themselves in
health care and poor relief issues as well as the education system. The general
idea of the associations was to promote temperance and foster a sense of
thrift among the poor and the working class population. These organisations
would come to perform a vital role in the transition from an old-fashioned preindustrial society to a more modern industrialised one. On this basis, historians
often refer to this century in terms of the Age of Societies and Associations.
In addition, apart from the fact that the country was being industrialized, the
agricultural landscape was fundamentally changed through the merging of
villages and reforms to enclose and consolidate scattered strips of cultivated
land. As a consequence of the changes, the population of the countryside
was proletarianized and alienated, which led to increased poverty and civil
unrest. The lack of a structured up-bringing and discipline as well as of an
education among the less fortunate was thought to be a major cause of the
social tensions, which led to the establishment, at public expense, of a number
of institutions such as schools, savings banks and work houses, with the aim
of rectifying these social problems. As early as during the first few decades of
the 19th century, this work, in parallel with the efforts of the public poor relief
and educational system, was being carried out within the framework of the
activities of voluntary associations.
However, it was not only these social care issues that attracted the interest
of the voluntary associations during the 19th century. As early as the end of the
18th century, the old class society was being challenged by a growing number
of self-made men who until then had lacked influence over the political
process. Among others, there were middle groups that developed within the
bourgeoisie, who would come to compose the substratum of an emerging
middle class that demanded an ever-increasing political influence. As a result
of this development, prior studies, following the example of Habermas, have
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stressed the time from the late 18th century until approximately the mid-19th
century, as the period of greatness for the bourgeoisie sense of good citizenship
and public duty. To a great extent, the system of voluntary associations
provided the representatives of the bourgeoisie with a platform for formation,
which in practise meant that it was in this environment that the bourgeoisie
formed their political views and values.

The DBW – the society of the power elite
Like many other voluntary associations that were active during the 19th century, the DBW consisted of individuals from the rising bourgeoisie. Thus the
DBW had clear offshoots into the power centre of Visby, the capital of the
Swedish province of Gotland, and by virtue of their official capacities, the
members exerted great influence on the political, financial and public decision
making of the city. While the society formed a rendezvous for individuals
of varying social status and professional backgrounds, the relative strengths
within the DBW were theoretically even between military officers, clergymen,
the politically active and financial actors such as tradesmen, craftsmen and
mariners.
This meant that an analysis of the incentives for the actions of the DBW
from the perspectives of a theoretical model based on affinity groups seemed
to be relevant to apply since it appeared to be plausible that the degree of
interpretative prerogative varied over time, depending on the numbers and
composition of the members, the finances of the society as well as external
factors, such as the size of the public poor relief and education efforts. In order
to shed light on which factors that underlay the community spirit and public
duty of the voluntary associations, the process of negotiation regarding the
various institutions established by the DBW, as well as the practical layout of
the establishments, have been analysed.

The school for poor children
Two comprehensive conclusions could be drawn from the study of the
establishment of a school for poor children, which was run by the DBW: firstly,
how relatively simply and swiftly the voluntary associations could provide the
required resources once they had decided to get involved in various public
functions; and secondly, that the layout and the aim of the activities to a high
degree were linked to the type of society that was prevailing at the exact time
of the establishment of the institution.
However, in order to fully comprehend the mechanisms behind the community spirit and public duty of the DBW, it is essential to understand that the
association derives its origin from nothing but a boisterous drinking society.
The initial meetings were characterized by a jovial and bacchanal spirit and
197

were carried out very informally, with the focus set on the whims and dress
code decided by individual members, as well as the ceremony surrounding the
drinking itself. However, in a matter of only a couple of weeks, there arose a
wish among the members to change the nature of their society, since otherwise
there was an obvious risk that they would be looked upon as severely lacking
in seriousness. That the issue of becoming engaged in charitable activities
came to appear at all on the agenda of the society ought thus to be seen in the
light of this desire.
The close ties to the power elite of Visby, as well as the then prevailing
pattern of society, were both important factors that led to the establishment
of a school for poor children rather than some other kind of social institution.
One of the members, the city chaplain Georg Herlitz was actually, within the
framework of his office, responsible for a survey of the extent of poverty
in Visby. This meant that he, at an early stage, was able to identify which
groups were most in need of charity, and later on could work out a proposal
that met the requirements of society’s demand for charitable interventions on
the one hand, and the desire of the DBW to establish itself as a philanthropic
society on the other. All these variables contributed to the fact that there were
no differences of opinion when the proposition was up for discussion. All
members, regardless of social or professional background, were well aware
that the key to presenting a picture of the DBW as a public welfare society
was closely linked to the possibility of carrying out relevant functions in the
local community, and that, without doubt, an investment in a school for poor
children would contribute to this goal being attained.

Monitoring and education – two sides of the same matter
Similar to other districts where schools for poor children were established, the
enterprise was designed with an ambition to monitor and discipline the pupils.
Through widespread control, the children were prevented from begging
their way along the streets of the city, while at the same time they were only
provided with elementary knowledge of reading, writing and arithmetic.
yet the voluntary associations were, however, eager to provide the children
with a fairly good education since the prerequisites for being seen as a public
welfare society were intimately tied to how well they actually succeeded in
their self-imposed mission. This is made clearly evident by examples such as
the DBW and their school for poor children. One important reason why the
DBW very shortly after the establishment of the school decided to extend the
enterprise was, together with their desire to show off the children in public
assemblies, closely tied to the fact that the members were eager to prove to
the surrounding world that they took their mission seriously. To the DBW this
was especially important due to the fact that the association originated as a
recreational society.
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The study shows that as long as the DBW upheld the act of balancing
between offering poor children a fairly good education on the one hand, while
at the same time the pedagogy was centred on surveiling and disciplining the
children on the other hand, several intergroup interests were met. In the end,
this resulted in an avoidance of open and heart-rending conflicts concerning
the extent or aims of the charity. However, it would prove to be much more
difficult to maintain this arrangement when the education went from being
relatively small-scale to encompassing many more children apart from merely
the most destitute ones.
In the 1820s, the Bell-Lancaster model was very popular, and there was
a negotiation process about whether or not it ought to be introduced in the
school run by the DBW. This was the first time the philanthropic incentives
were questioned in earnest. Some of the advantages of the model were that
it was provided for reduced operating costs and that it facilitated mass education. Contemporary critics, however, reckoned that schools that imposed
this method would attain the character of a reformatory rather than an establishment of education. Similar criticism was also delivered by a group of
members who were opposed to the idea. They felt that the aim of relieving the
situation for the underprivileged would be lost if the establishment was to be
extended. The opinion of this group, however, was overruled, which resulted
in the method being introduced in the school. No massive protests were raised,
however, which largely depended on the fact that the society still devoted
time to philanthropy, even though the character of the charitable activities
definitely changed to some extent.

The savings bank—an institution with several functions
Overall, the study of the DBW’s savings bank enterprise showed that the
incentives for the establishment of this operation were more complex than the
motives behind the urge to establish and run the school for poor children. This
was because the aspect of serviceability was difficult to define from a social
welfare perspective. Among the opponents of the project there were craftsmen
as well as civil servants, who insisted that if this new idea was carried out,
then the society would be deviating from its primary tenet which was to only
establish enterprises that alleviated life for the underprivileged.
Opposing this point of view, the group who maintained a positive stance to
the idea claimed that a bank whose purpose was to encourage poor people to
start saving could be seen as a social welfare act and thus constituted a natural
continuation of the school for poor children. It is interesting to note that this
group also consisted mainly of civil servants.
The study of lending by the bank serves as a background to the fact that
the misgivings of the critics were verified to a certain extent. Although it was
not primarily the members of the DBW who loaned money from the bank, it
199

was nonetheless individuals and groups belonging to the more well-off layers
of society.
It can thus be established that this study to a certain extent confirms the
assertions of prior studies that it was not primarily philanthropic incentives
that led to the origin of savings banks. On the contrary, they served similar
functions as for example commercial banks by being enterprises to which the
well-off could turn in order to access credit. However, the study of the bank’s
deposits shows that the enterprise also fulfilled an important social function.
The members were eager to encourage the less fortunate to open a savings
account and from the 1850s and onwards, workers, maids and other people
of small means constituted more than half of the customer base of the deposit
system.
The most important conclusion that could be drawn from the study was
that the incentives for the establishment and future running of the bank were
complex and that the bank fulfilled both a financial and a social welfare
function. Thus one can furthermore conclude that it was a relevant example of
how a vested interest, on the one hand, and philanthropy, on the other, could be
combined within the framework of the activities of the voluntary associations
without one part overshadowing the other. There were possibilities and space
enough for different groups to get on well together and have their interests
accommodated without running the risk of the associations imploding because
of internal strife.

Creating a new sphere of activity
Around the 1840s and 1850s, major changes took place within the area of
poor relief and the educational system. This was a period during which both
the primary school charter was passed as well as new decrees on poor relief.
Since the primary schools were largely established as an essential part of the
development of the public poor relief system, their main focus became centred
on the groups and individuals who until then had formed the basis for the
humanitarian efforts of the voluntary philanthropic associations.
According to the literature, this resulted in several associations having to
discontinue their work altogether. However, recent research, carried out by
for example Westberg (2008), has shown that instead of discontinuing their
philanthropy, the associations chose to direct their efforts towards functions
that were not carried out by the public poor relief and educational system.
Thus, what was being done was to create new spheres of activity in order to
continue filling important societal functions. The study in this dissertation has
shown that although the DBW, due to the introduction of the public primary
school, was forced to discontinue its school for poor children, it still quickly,
in close interaction with the clergymen and bourgeoisie in Visby, as well as the
board of the primary school, identified a new sphere of activity directly linked
to the discontinuation of the school.
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Through the cooperation of the members and close relations with the city
council of Visby, the society established a benefit institution (a poor-house),
aimed at slightly older adolescents who were not under the supervision of the
primary school. Thus, by not acting as a competitor of the primary school, the
poor-house initially fulfilled a relevant function in the local community, which
led to the DBW henceforth still being able to retain their philanthropic role.
Similar to when the society chose to establish the school for poor children
in the beginning of the century, the study has shown that not only was the
philanthropy once again designed to meet the requirements of the societal
needs, but also how simple and swiftly the society could yet again muster the
resources required in order to adapt the charity to prevailing circumstances.
Since the function of the poor-house was similar to that of the school for poor
children, the project met with no protests or overt criticism when the issue
was brought up for discussion. It is, however, important to stress that this
consensus stemmed from the members being aware of the fact that the scope
of activity had been cut as a result of the new poor relief and educational
reforms, and that the conditions for charitable activities had been diminished.
In these circumstances, the members were anxious to find a new project to
engage in as quickly as possible.
The study showed, however, that the new poor-house did not become
the success the members were hoping for. On the contrary, the DBW had to
discontinue the business only a few years later since the individuals or groups
it was intended to cater for were not using it. Thus it can be claimed that
the society’s attempt to adapt and develop its philanthropy for the purpose
of henceforth being able to continue fulfilling an important societal function
partly failed.

New times—new challenges
The scope of activity of the voluntary associations was drastically diminished
in connection with the expansion of the public poor relief and educational
system during the 1840s and 1850s. The mid-19th century, however, also
provided the starting signal for other major changes in society, which would
lead to further consequences for the voluntary associations. Among other
things, the municipal reform, which was carried out in 1862, led to growing
municipal independence for Visby and other cities, while at the same time the
influence of the bourgeois corporations over the running of the city councils
lessened. One visible effect of this development was the modernization of the
public sector, which resulted in the responsibility for poor relief issues being
transferred to an even greater extent over to the public sector. One important
reason why the public sector and other municipal activities were modernized
was that a major urbanization took place, which called for local authorities to
upgrade the infrastructure and other important functions of the cities.
201

The development of the public sector as well as the need for upgrading
and modernization did not merely lead to a substantial diminishing scope
of activity. This also meant that it was possible for different affinity groups
within the societies to take the initiative and see to it that the resources were
relocated to matters that until then had not been considered to be a part of the
field of responsibility of the voluntary associations.
When examining the actions of the DBW concerning the discontinuation
of the poor-house, this became especially evident. More precisely, as early
as two years prior to the shut-down of the poor-house, the consistory notary,
Mr Gustafson, suggested that the society ought to found a botanical garden
in Visby. He motivated his suggestion by claiming that the city was in great
need of a public park and that the DBW thus would contribute to making
Visby more beautiful. Several members were hesitant about the project, but
no major objections were raised. One important explanation to this was that
the members, exactly as when the suggestion of establishing a poor-house
was up for discussion, were well aware of the fact that the scope of activity
had been diminished and that the conditions for practising charity had been
reduced. By involving themselves in the modernization process of the city, a
new possibility arose so that the DBW could henceforth fulfil an important
function, even if it was not in the same way as in the beginning of the century.
However, it was not exclusively a desire to contribute to the general
upgrading and modernization of Visby that underlay the proposal. Among
the members of the DBW, as well as the bourgeoisie at large, there was a
wish to create environments and platforms for social occasions. The botanical
gardens that were founded all around Sweden during that time, just like the
literary and musical salons of the era, constituted important rendezvous for
the bourgeoisie where they could meet and socialize in a relaxed and leisurely
manner. This is an important explanation as to why the proposal was put
forward at all. Above all, the study showed that when the influence of the
voluntary associations over the public welfare system was reduced from the
middle of the 19th century and onwards, new scopes of activity were created
which led to the fact that they could still fulfil important societal functions
even though the projects to a greater extent began to be redesigned to cater for
more intergroup wishes and desires.
Due to the fact that the incentives of the public spirit and good citizenship
had changed, a bitter conflict arose in connection with a proposal to extend
the garden. However, there was no group that managed to grab the initiative
completely. Instead, a balance of power was created which was then to last
for many years to come. Not until the late 1860s, when the society began
discussions about perhaps erecting a pavilion with a restaurant adjacent to the
botanical garden, could the conflict be solved.
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Come full circle—from charity to pleasure and delights
As opposed to all the prior projects, the erection of the pavilion was not
motivated by any social welfare aspects. According to the proposal put
forward by merchant bookkeeper Mr Engbom, it was instead to be erected
with the intention of becoming a rendezvous for the members during the
summer months. That it had nothing to do with a philanthropic establishment
was confirmed by the fact that the pavilion was to house a restaurant which
would sell refreshments and alcoholic beverages.
Despite this obvious deviation from the historical traditions of the society,
there was no member who was outright opposed to the idea. The reason for
this was that the DBW had already taken a crucial step away from spending
time and effort on charitable activities when they chose to found the botanical
garden. This opened up for individuals or groups who wanted to use more
resources on projects motivated by self-interest to stand an odds-on chance of
winning the discussions. Furthermore, it may seem even less strange that the
protests were non-existing if one reflects on the fact that many of the gardens
that were founded during this time had restaurants, music pavilions or other
characteristic park buildings added to them as supplements, since they were
considered to be important ingredients for a sophisticated social life. The
bourgeoisie of this time were anxious to appear as a separate social group with
a clear identity. In their quest for their own space and ideals, they sought new
stages to perform on. Parks and gardens, but also pavilions and restaurants,
served a useful purpose in this search for, and creation of, a new identity. In
this respect, the DBW pavilion was typical.
Along the way, as the plans for building the pavilion were set in action,
some internal criticism arose which resulted in a long and tough battle for
power between two groups regarding not only the utility function of the
building, but also the incentives for the philanthropic work of the society. The
advocates of the pavilion managed to outmanoeuvre their opponents, which
resulted in the project being carried out. Thus the society came full circle:
the DBW, after nearly a century of philanthropic work, was back where it all
started, in other words, to a time when the members prioritized pleasure and
delights before charitable activities.
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