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Abstract

Are prisons neccesary?; A case study of socialist agitation and influence on the Swedish
legal system during 1880-1900. 

In this thesis, the author seeks to investigate the origin, development and consequenses of socialist critisism
against prison policy and the legal system in Sweden during the last decades of the 19 th century. It shows that
before the year of 1885 critisism against society was largely confined to the politically involved upper classes of
society.  It then shows a dramatic increase in interest for criminal policy after the indictment of prison director
Lagerberg in 1887, and the following indictments against the editor in cheif of the socialist newspaper Arbetet
the same year.  This critisism then develops a specified focus on certain areas parrallell with the generalised
socialetal critique. 

The results seem to show that the origin of the socialist critisism is the two criminal cases in 1887, and that in
their aftermath the socialist critisism increased as well as focused from a general critique to a more specified
three areas of prison labour, unfair prison sentences for unpaid fines, and the usage of military staff in civilian
prisons. Lasty results show that all of these three areas display a shift towards meeting the socialist demands in
the decades following the origin of the critique, however there is insufficient evidence to support that these
changes are directly related to the critisism.  
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1. Introduktion

 1.1 Bakgrund och utgångspunkter

I en tid där fängelsestraffets införande och cellfängelsernas inrättande för att på bästa sätt förbättra
förbrytaren  och  göra  honom  till  en  god  samhällsmedborgare  ställde  Kropotkin,  den  ryske
socialistiske agitatorn, en fråga som kom att eka genom arbetarrörelsens bildande och agitation för
många år framöver. Äro fängelser nödvändiga? En fråga som visar på kontrasten mellan det liberala
”hur gör man det bästa fängelset?” och det radikala tankesättet att de kanske inte alls borde finnas. 

 Det sena 1800-talet är för många synonymt med rösträttskampen, uppbyggandet av arbetarrörelsen,
strejker, konflikter och industrialiseringens definitiva intåg i landet. Debatten kretsade bland annat
kring den stora emigrationen till Nordamerika och införseln av det nya och moderna cellfängelset,
som  skulle  bota  brottslingar  från  återfall  en  gång  för  alla.  August  Palm,  socialdemokraternas
grundare i Sverige, satt inspärrad på Långholmen för ”smädelse av regering och riksdag" efter att ha
kallat regeringen usel. Samtidigt som allt detta pågick stod två män inför rätta i Malmö rådhusrätt,
en välbärgad fängelsedirektör från god familj, åtalad för förskingring av åtskilliga årslöner, och en
urfattig student som redigerade en nystartad tidning med en upplaga på ett par hundra exemplar,
åtalad för att ha publicerat en dikt som förlöjligade fader vår. Den ena friades så småningom, den
andre avtjänade flera års fängelse. Redaktören och hans vänner producerade artiklar och möten på
temat fängelsets orättvisor på löpande band, ilsknare och mer hatiska ju längre tiden gick. Innan
denna historia hade utspelat sig till sitt slut var tidningen arbetet norra Europas största socialistiska
tidning, arbetarrörelsen i Malmö hade mångdubblats, fångar på fängelsecellerna hade fått rättigheter
och diskursen kom att handla om att förhindra återfall i brottslighet istället för bestraffningar. På
vissa  punkter  hade  diskursen  till  och  med  ändrats  så,  att  lagstiftarna  gått  den  ilskne  agitatorn
Danielsson till  mötes.  Liberalerna  och de konservativa  krafterna  i  samhället  kom att  ändra  sin
diskurs  och  inställning  i  många  frågor  under  denna  tid,  men  av  dessa  är  det  knappast
fängelsefrågans rötter som studerats mest. 

Att intresset för de lägre klassernas problem och beteenden bland liberala och konservativa medier
och debattörer uppkom samtidigt som arbetarrörelsen är troligtvis ingen slump, om än inte utförligt
studerat vetenskapligt i kontext av den här undersökningen. Det faller sig naturligt att anta att den
spirande arbetarrörelsen i Sveriges omedelbara närhet, som Tyskland och Danmark, påverkade de
debattörer som såg till att de var uppdaterade med internationella skeenden. Att denna utveckling
sedan påverkade alla områden i svensk politik, så även kriminalpolitiken, innebär att det svenska
fängelsesystemets historia och utveckling är intimt knuten till den politiska utvecklingen vid tiden
för arbetarrörelsens början. Vad hände, och hur påverkade dessa två så olika men sammanknutna
mäns visiter i rätten svensk rättshistoria? 

Enligt  Göran Inger i  Svensk rättshistoria var de faktorer som mest  påverkade rättsutvecklingen
under  tidsperioden  1809-1920  följande:  de  ideologiska  strömningarna,  befolkningsökningen,
industrialiseringen den politiska utvecklingen, det nordiska lagstiftningssamarbetet, och påverkan
från  utländsk  rätt.1 Befolkningsökningen,  det  nordiska  lagstiftningssamarbetet  och  utländsk
påverkan är av ringa betydelse för en politiskt inriktad undersökning och kommer lämnas därhän.
Industrialiseringen och befolkningsökningen är viktiga beståndsdelar i den politiska diskussionen
som sådan, och inte minst i de olika ideologiska lösningarna på tidens samhällsproblem, och kan
med  fördel  diskuteras  med  en  ideologisk  bakgrund  tillsammans  med  den  övriga
diskursdiskussionen. Därmed återstår de ideologiska strömningarna och den politiska utvecklingen
som kan diskuteras i en och samma frågeställning.  

1 Inger 2011 sid 201
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 1.2  Syfte och frågeställning

Denna uppsats syftar till att undersöka utvecklingen av kritiken i den tidiga arbetarrörelsen i frågor
rörande då rådande kriminalpolitik, samt den socialistiska agitationens utformning, utsträckning och
inriktning i dessa frågor under åren före och efter rättsprocesserna mot fängelsedirektör Lagerberg
och redaktören på tidningen Arbetet, Axel Danielsson år 1887-1888. Jag vill undersöka hur kritiken
uppkom,  hur  den utvecklades  och vad den resulterade  i. Jag kommer  att  koppla  detta  till  den
samtidigt pågående samhällsdebatten i stort för att ge en kontext till socialisternas kritik, förslag och
krav och för att visa på de förändringar inom kriminalpolitiken och synen på fängelset som kan ha
påverkats av den socialistiska kritiska diskursen. 

Detta  kommer  att  ge  ett  jämförande  perspektiv  gällande  den  socialistiska  diskursen  inom
kriminalpolitik  och  förhållanden  för  fångar  ställd  mot  den  gängse  samhällsdebatten  som
dominerades  av  motsättningen  mellan  liberala  och  konservativa  krafter.  Jag  vill  genom  detta
perspektiv visa på hur  den socialistiska diskursen utformades som en konsekvens av dessa två
uppmärksammade rättsfall, vad den riktades mot, och vad den bidrog med till utvecklingen under
det sena 1800-talet. Detta är ett område som i stort är outforskat då det ligger i gränslandet mellan
forskning rörande arbetarrörelsen och forskning rörande fängelset  som institution.  Jag vill  med
denna undersökning visa hur den senare delen av 1800-talet var en formativ period inte bara för det
som senare skulle komma att bli socialdemokratiska partiet, men också för svensk socialpolitik i
allmänhet under tiden när själva grunden lades för 1900-talets svenska samhällsbygge.

Frågeställningen är:  hur påverkade rättsprocesserna mot Axel Danielsson och direktör Lagerberg
utformningen av socialistisk agitation i Malmö under senare delen av 1800-talet? Vad kritiserades i
detta system och vad för lösningar föreslogs? Påverkade den socialistiska diskursen utvecklingen
inom kriminalpolitiken vid 1800-talets slut? 

 1.3 Avgränsning och disposition

Tidsmässigt är undersökning avgränsad till tiden mellan den nya strafflagens införande 1864 och
sekelskiftet,  med  fokus  på  åren  kring  1887  då  flera  uppmärksammade  kriminalmål  rörande
fängelsets  affärer  ägde  rum.  Rumsligt  är  undersökningen  centrerad  till  skeenden  runt  Malmö
centralfängelse och Malmöavdelningen av den nystartade arbetarrörelsen. Man bör vara medveten
om att utvecklingen i både socialistisk agitation och förhållanden på fängelserna varierade lokalt.
Diskursen utvecklades också lokalt,  särskilt  i  de socialistiska tidningarna,  och valet  föll  på just
Malmö och tidningen Arbetet då de var först med artiklar som rörde Lagerbergsmålet, som också
rörde Malmö fängelse och avgjordes i  Malmö rådhusrätt,  och tryckfrihetsmålet mot Danielsson
gällde artiklar i Arbetet, där han var redaktör, och också dessa mål avgjordes i rätten i Malmö. Jag
anser det därför naturligt att fokusera just på detta område. 

Jag kommer att använda mig av tidningskällor och arkivmaterial från fängelsets administration för
att undersöka hur agitationen såg ut på ett rent publikt plan och kartlägga vilka områden kritiken
och agitationen riktade in sig på, även om det i sammanhanget är viktigt att understryka att en hel
del agitation gjordes utan bevarade skriftliga källor. Jag kommer också  att undersöka relationen
mellan  socialistisk  agitation  och  förändringen  i  den  offentliga  debatten  på  kriminalpolitikens
område under samma period. I denna del kommer jag främst att stödja mig på tidigare forskning på
området. Jag kommer att börja med en bild av utgångsläget för politiken och den sociala situationen
strax  före  1860.  Under  huvuddelen  av  uppsatsen  kommer  jag  att  undersöka  de  förändringar  i
diskursen som skedde under denna period, före och efter brytpunkten i och med kriminalmålen år
1887-1888, för att ringa in de områden som den socialistiska kritiken inriktade sig på, för att till sist
undersöka hur samhället reagerade på denna kritik och vad den fick för genomslag.  
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 1.4 Källor och metod

Jag  kommer  främst  att  använda  mig  av  arkivmaterial  som  finns  hos  Landsarkivet  i  Lund,
Stadsarkivet i Malmö, och Arbetarrörelsens arkiv i Malmö. Jag kommer även att använda mig av
visst  tryckt  material  i  metoddelen  för  att  diskutera  de  omkringliggande  omständigheterna  och
utvecklingen i det svenska samhället i stort. 

Då  det  absolut  främsta  organet  för  agitation  i  Malmöområdet  var  tidningen  Arbetet,  som var
mittpunkten i de stora tryckfrihetsmålen likväl som enligt egen oemotsagda utsago arbetarrörelsens
officiella  organ  i  Malmö,  kommer  jag  att  lägga  stor  vikt  vid  de  politiska  artiklar  rörande
kriminalpolitik och fängelsepolitik i denna tidning. Där jag citerar tidningar är det Malmöupplagan
som  gäller  om inte  annat  anges.2 Jämförelsen  angående  tidningsartiklar  och  deras  ämne  samt
inriktning  kommer  att  göras  kvantitativt,  eftersom  det  är  omöjligt  att  på  ett  rättvisande  sätt
undersöka så pass stora mängder material utan en ganska omfattande kvalitativ filtrering. 

Tidigare  forskning  kommer  främst  att  användas  för  att  ge  en  bakgrund  till  den  socialistiska
diskursens utveckling och hur den förhöll sig till den gängse samhällsdebatten, och också för att
kunna avgöra om och i så fall på vilket sätt den socialistiska agitationen påverkat samhällsdebatten,
reglerna och lagstiftningen. 

 1.5 Forskningsläge

Det  finns  en hel  del  skrivet  om utvecklingen mot  en  humanare  fångpolitik  i  ett  internationellt
perspektiv, främst med inriktning på engelska och amerikanska fängelser, men också de franska
efter franska revolutionen. Det finns också väldigt mycket litteratur att tillgå om arbetarrörelsens
framväxt och dess inverkan på den politiska debatten, här bör särskilt nämnas Herbert Tingstens
bok i två band om arbetarrörelsens historia, och det finns likaså mycket skrivet om Axel Danielsson
som person och om tidningen Arbetets historia. Bland de mest omfattande verken om just fängelset
som institution är Rudstedts  Den svenska fångvårdens historia från 1994, som ger en översiktlig
bild  av  utvecklingen  av  fångarnas  levnadsvillkor,  men  lämnar  politiken  bakom förändringarna
därhän. I Svensk rättshistoria från 2011 tar Göran Inger upp de politiska och samhälleliga orsakerna
till straffrättsliga förändringar, men tar inte i lika stor utsträckning upp de faktorer som påverkade
levnadsvillkoren ute på de dagliga fängelserna under den perioden som studeras. Den idéhistoriska
och sociala aspekten av fängelset tas upp i Roddy Nilssons avhandling  En välbyggd maskin från
1999  där  han  bland  annat  diskuterar  samspelet  mellan  den  politiska  debatten  med  idéer  kring
kriminalpolitik och själva fängelsevärlden. Samme författare tar upp synen på social kontroll och
omsorg i boken Kontroll makt och omsorg från 2003. Däremot finns det knappt något skrivet om
hur dessa idéer mottogs och omarbetades av arbetarrörelsen och sambandet mellan fängelsehistoria
och  arbetarrörelsens  historia.  Det  finns  alltså  ett  hål  i  forskningen  just  där  den  politiska
utvecklingen  möter  berättelser  om  fångarnas  verklighet,  som  ofta  återgavs  i  de  socialistiska
tidningarna som en del av agitationen mot orättvisorna i samhället. 

2 Detta för att undvika förvirring.  Från 1890 utgavs  Arbetet i  flera upplagor i bland annat norra Skåne och Göteborg,  tidigt i
tidningens historia utgavs den dock enbart i en utgåva och då i Malmö. 
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 2 Utvecklingen av samhällsdebatten 1864-1887

 2.1 Debatten före förändringarna i strafflagen 1864

Den politiska kulturen var under en stadig och gradvis förändring under hela 1800-talet mot en, om
man så vill,  moderna politisk kultur,  mer frigjord från religionens grepp och med framväxande
skilda ansvarsområden inom politiken att jämföra med tidigare suddiga gränser mellan exempelvis
socknens  och  riksdagens  skyldighetsområden.3 Som  en  del  i  detta  uppkom  även  olika
debattområden, där man kunde diskutera kriminalpolitik helt avskilt från andra politiska områden.
Det är värt att notera att politiken i allmänhet under större delen av 1800-talet var en fråga som
engagerade ett ytterst litet antal av befolkningen. I vissa val var röstdeltagandet så lågt som ner mot
10% av de röstberättigade,  som redan utgjorde mindre än en fjärdedel  av befolkningen.4 Detta
resulterade i att politiska diskussioner fördes på ett annat sätt än idag, med stor skillnad mellan det
lilla fåtal  som faktiskt avgjorde politikens utformning och de som endast deltog i debatten rent
teoretiskt. Detta kom dock att gradvis förändras mot slutet av 1800-talet i takt med att en kultur av
debatt och politiskt engagemang bredde ut sig i samtliga samhällsklasser för att kulminera i 1900-
talets början med ett mycket stort antal politiska debattklubbar av skilda slag runt om i landet.5 

I detta klimat uppstod alltså den socialistiska rörelsen som en till att börja med liten men ilsken
motvikt till borgerlighetens ökande inflytande, och stod redan från början i direkt konflikt med de
som  var  styrande  i  samhällsdebatten.  Läkare,  jurister,  vetenskapsmän  och  lärda  kapitalstarka
filantroper  av  de  mest  skilda  slag  hade  alla  en  roll  i  att  debattera  införandet  av  det  nya
fängelsesystemet och dess nya straffmetoder, oftast med förebild i debatten som pågick samtidigt i
andra länder, främst England, USA och Tyskland. I dessa sammanhang av lärda män saknades dock
representanter för de som det rörde mest, fångarna och dess demografiska ursprungsgrupper, fattiga,
arbetare, kringstrykare. De skulle istället representeras av filantroper och välgörare ur de tidigare
nämnda  lärda  leden.  Det  är  här  arbetarrörelsen  och  det  spirande  sociala  medvetandet  inom
arbetarklassen vid 1800-talets mitt börjar ta sig in i debatten och högljutt kräva en röst. Samtidigt
vaknade också en ny, åtminstone i vår del av världen, tanke om att fattigdom, brottslighet och moral
utgjorde symptom på samma ”sjukdom” och således kunde botas med samma botemedel: social
kontroll.

Det är i denna kontext man måste förstå socialismens roll i samhällsdebatten som en radikal motpol
till  den  etablerade  debatten,  och  därmed  som  förespråkare  för  någonting  helt  nytt,  en  total
överhalning av samhället på just de punkter där människor kunde tänkas vara mest missnöjda. 

Perioden mellan 1830 till omkring 1860 utgjorde samtidigt också fängelsets formationsperiod. Inom
denna tid förändrades synen på fängelset från att  i  stort  ha varit  en förvaringsplats till  att  vara
grunden i ett system i tidens anda, där frihetsstraffet utgjorde grunden för den nya strafflagen. 6 De
mest slående förändringarna var intåget av vetenskapliga argument i debatten kring hur fångvården
skulle utformas istället för som tidigare renodlat filosofiska och moraliska argument.7 Redan innan
den socialistiska kritiken bäddade detta för en mer praktiskt lagd kritik baserad på en socialistisk
grundsyn, som ju är materialistisk till sin natur.

3 Nilsson 2003 sid 60-63
4 Möller 2008 sid 25-28
5 Möller 2008 sid 32
6 Nilsson 1999 sid 248
7 Nilsson 1999 sid 246
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 2.2 Liberal och konservativ samhällskritik 1864-1887

För den här undersökningens syfte har jag valt att slå samman den liberala och den konservativa
samhällskritiken  till  en  samlad  kritik,  som utmärker  sig  genom att  inte  stämma  överens  med
socialismens samhällssyn.8 De är istället en del av den icke socialistiska samhällskritik som fick
stort  utrymme i  debatten vid den här perioden, och som bör ses som en direkt motpol till  den
socialistiska kritiken.9 Liberaler och socialister delade uppfattning i rösträttsfrågan och i viljan att
förbättra villkoren för de fattigaste i samhället, men deras resonemang och metodik skilde sig åt
väsentligt. De största skiljelinjerna mellan socialistisk och icke socialistisk samhällskritik kan dras
ner till tre gemensamma nämnare. 

Denna icke-socialistiska samhällskritik hade det gemensamt att den byggde på en tro att samhället
var på väg att falla sönder i en våg av moralisk upplösning och ökad kriminalitet.  Den nyligen
införda  kriminalstatistiken  visade  på  en  alarmerande  ökning  i  brottsligheten,  fattigdom  och
mentalsjukdomar ökade,  och respekten för  överhögheten hos  de lägre  klasserna  verkade vara  i
upplösning.  De här problemen placerades in  i  en moralisk utvecklingstrappa som relaterade till
begreppen bildning och civilisation, där brottslingen och arbetaren placerades in i olika stadier av
kapacitet och förmågor, och där varje steg upp i trappan betydde ökad kapacitet till självreglering.10

Lösningen på detta problem blev en påtvingad kontroll och försök till att öka självregleringen med
hjälp av anstalter som fängelser, fattigvård, mentalsjukhus och skolor, för att på så sätt omskapa
samhället  till  en  välfungerande samhällsmaskin.  Kritiken från  liberalt  och  konservativt  håll  var
alltså  inriktad  mot  samhällets  oförmåga  att  hantera  1800-talets  nya  sociala  problem  i  större
utsträckning  än  vad  de  var  inriktade  på  orsaken  bakom  dem,  i  kontrast  mot  socialismens
historieinriktade  problemfokusering  med  kapitalismen  i  centrum.  De  konservativa  och  liberala
krafterna ville alltså behålla samhällsstrukturen genom att förstärka de mekanismer som bibehöll
den, och i brist på det skapa nya samhällsbibehållande strukturer. 

I och med dessa debattörers starka ställning och inflytande i samhället (idéerna förespråkades bland
annat  av  dåvarande  fångvårdsstyrelsens  generaldirektör  Livijn)  vann  denna  inställning  relativt
snabbt stöd i samhället och de flesta förslagen implementerades med en imponerande hastighet åren
mellan 1830 och 1860.11 De var alltså redan till stor del implementerade när arbetarrörelsens idéer
började vinna kraft mot slutet av århundradet, och det var mot denna bakgrund som arbetarrörelsens
kritik senare kom att formeras och därmed måste man också först nämna en del av denna kritik
innan man fullt ut kan förstå den socialistiska kritikens uppkomst och utveckling. 

8 Såsom den beskrivs i tidens svenska socialistiska program, vilka inte alltid  överensstämde med Marx oficiella inriktning men
som följdes av de socialistiska klubbarna

9 Lundgren 2003 sid 251
10 Lundgren 2003 sid 13
11 Se Lundgrens undersökning i Den isolerade medborgaren för en mer detaljerad skildring av hur detta gick till
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 2.2.1 En humanistisk och moralisk syn på fångvården

Från  1830-talet  började  den  då  så  alarmerande  kriminalstatistiken  användas  i  debatten  om det
moraliska tillståndet i landet, främst då av de krafter som ville se hårdare tag mot detta moraliska
förfall och se reformer i allmänhet.12 Kriminalpolitik som sådant fanns inte, utan var istället en del
av debatten om hur samhället i allmänhet borde ordnas och därmed också hur samhället borde ta
hand om avvikande individer. Under 1830-talet utvecklades debatten om fängelset till  att bli en
samhällsdebatt  om  vilka  förbättringsprinciper  fängelset  skulle  utformas  kring  och  vad  som är
brottens orsaker och utvecklingen därav.13 Fångvård ordnades in i de sociala lasternas skara och
debatterades  tillsammans  med  bland  annat  mentalsjukdomar  och  uppfostringsanstalter  som  ett
botemedel  mot  den  ”moraliska  sjukdom”  som  brottslighet  ansågs  utgöra.  De  moraliska  och
materiella orsakerna till brottens ökning ansågs förstärka varandra.14 Ur denna debatt utvecklades en
civilisationsteori  som till  stora  delar  var  gemensam för  liberaler  och konservativa.15 Genom att
ordna in samhället i en väluppfostrad och kontrollerad miljö skulle man komma tillrätta med de
sociala problem som gav upphov till brottslighet och samhällsmoralens upplösning.16 

Fångvårdsstyrelsens  direktör  Claes  Livijn  skrev  1836  en  serie  debattartiklar  där  han  härledde
problemen med ökad kriminalitet till att människor i allt större utsträckning var missnöjda med sin
sociala  ställning,  upplösningen av  familjefaderns  roll  och  att  ”allt  i  samhället  omvandlades  till
varor”.17 Han  konstaterade  även  att  bristen  på  uppfostran  var  mycket  allvarlig  i  rikets  städer.
Radikala förändringar krävdes för att hantera hotet från den okontrollerat ökande brottslighet som
den proletära klassen gjorde sig skyldig till.18 Därmed var scenen upplagd för en konflikt mellan
den växande arbetarrörelsen och de konservativa och liberala krafter som på detta  området  var
rörande  överens  om problemens  orsak  och  lösning.  Som vi  kommer  se  härnäst  var  dock  inte
konflikten så omfattande på det kriminalpolitiska området som på det ekonomiska. Liberala och
socialistiska krafter delade grundsynen att förhållanden för de lägre klasserna i  samhället måste
förbättras, dock utifrån olika perspektiv. Ett sådant som tjänade arbetarrörelsens syften men från
totalt  motsatt  perspektiv  från  proletariatets  är  det  ”uppifrånperspektiv”som  intogs  av  diverse
patronageföreningar. 

 2.2.2 Patronageföreningar och ett växande intresse för fattigdom hos överklassen 

Från 1870-talet och framåt bildades det i storstäderna, särskilt i Malmö, ett större antal föreningar
bestående främst  av  kvinnor  ur  medel-  och överklassen med en  religiös  och social  profil  som
syftade till att hjälpa de lägre klasserna med donationer och gåvor, men också genom att sprida små
skrifter  om  kristendom,  moral  och  dryckenskapens  laster.19  Dessa  föreningar  hade  synen  på
underklassen gemensam med de krafter i samhället som diskuteras ovan, i det att de hade uttalade
avsikter att ”förbättra” fattiga och arbetare genom att höja deras moraliska och religiösa stående,
men skilde  sig  i  det  att  de  saknade de  repressiva  och disciplinerande inslagen som samhällets
officiella institutioner ofta uppvisade. Vid 1880-talet hade dessa föreningar uppmärksammat den
svåra situation som frigivna fångar ofta hamnade i och börjat fokusera mer och mer på fångarnas
situation.20 

12 Nilsson 2003 sid 260
13 Lundgren 2003 sid 61
14 Lundgren 2003 sid 61ff
15 Lundgren 2003 sid 63
16 En grundlig  genomgång av detta  ämne  finns  i  Foucaults  klassiska  verk   Övervakning  och  straff,  där  tankarna  bakom det

välordnade samhället beskrivs mer i detalj
17 Lundgren 2003 sid 63-65
18 Lundgren 2003 sid 65
19 Nillson 2003 sid 136
20 Se Nilsson 2003 sid 138
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Dessa föreningar samlade som mest några tusental medlemmar i Stockholm och i Malmö uppemot
tusen. Det är oklart hur dessa påverkade uppfattningen om underklassen i stort, men de visar i sig på
ett ökande intresse för de fattigas situation och en genuin önskan om att kunna förbättra denna.
Samma Patronageföreningar ägnade sig senare även åt frågor om kvinnors rösträtt och om hjälp till
prostituerade kvinnor, vilket ökade uppslutningen men också kontroversen kring dem. Utan att gå in
närmare på deras verksamhet kan man konstatera att de är ett exempel på ett ökande engagemang
hos medelklassen för de fattigas situation, som mottogs med blandade känslor inom arbetarrörelsen,
vilken var tvungen att förhålla sig till deras verksamhet. 

I de socialistiska tidningarna beskrivs deras arbete som ”förnedrande teaterföreställningar” och ”en
droppe i havet”, särskilt kritiseras deras bemötande av frigivna fångar utanför fängelset i Malmöhus
med kakor och sångerier (sic), varvid det blir ett ”stort spektakel” innan alla går hem till sig och
fångarna lämnas i sticket för att kanske, med lite tur, få en brödbit veckan därpå.21 Samtidigt är det
just  dessa patronageföreningar och liknande som är socialisternas största allierade i kampen för
rösträtt och kortare arbetstider, vilket inte minst märks på antalet demonstrationer i dessa frågor som
hålls  gemensamt.22 De  gemensamma  möten  och  demonstrationer  som  hölls  visar  på  en  mer
pragmatisk  inställning  iallafall  hos  delar  av  arbetarrörelsen  under  utvecklingen  av  en
egenformulerad samhällskritik, och är en markör på ett informellt samarbete skilt från agitationen
som skedde i tidningarna där en dialog eventuellt kan ha förts mellan de olika parterna. . 

 2.2.3 Sammanfattning

Under åren 1864 till 1887 började för första gången en opinion formas bestående av personer som
inte hade rösträtt eller formell möjlighet att påverka utvecklingen. Denna bestod till  stor del av
liberaler från medelklassen som inte nådde upp till tidens hårda egendomskrav för att rösta, men
också personer från högre samhällsklasser som gav sitt ideologiska och moraliska stöd till allmän
rösträtt för arbetare och kvinnor. Denna opinion växte snabbt i styrka, och inriktade sig tidigt på
orättvisorna och ojämlikheten i samhället. Denna samhällskritik, som inte kan definieras i termer av
en modern politisk skala, krävde reformer som syftade till att göra samhället mer jämlikt för alla
kön och samhällsklasser. 

I kombination med ett redan vid 1800-talets mitt stort och snabbt växande intresse för hur man
råder  bot  på  problemen  i  samhället  ledde  detta  till  en  rad  brokiga  förslag  på  lösningar  på
samhällsproblemen, där cellfängelset och tillhörande utbildnings och fattigvårdsanstalter om än inte
oemotsagda blev de dominerande. I denna kontext uppstod det så en rörelse grundad i marxistiska
idéer, främst bestående av unga män som kommit i kontakt med dessa idéer utomlands, som kom att
bilda och utforma den första socialistiska rörelsen i Sverige. 

21 "Fångar möts med sång utanför Malmöhus" Arbetet, 4 maj 1888
22 Se exempelvis Tingsten 1967 vol 1 sid 33
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 2.3 Utvecklingen av en definierbar socialistisk politik 1880-1887

Innan år 1879, då sundsvallsarbetarnas storstrejk utbröt, var arbetarrörelsen i Sverige relativt liten
och  splittrad,  som mest  antas  den  ha  uppgått  till  ett  tusental  personer  i  hemliga  sällskap  och
kamratkretsar.23 Först  1882  utarbetade  August  Palm  ett  första  program24 för  den  socialistiska
rörelsen, där de klassiskt marxistiska punkterna räknades upp, dock utan att nämna någonting om
fångvård eller kriminalpolitiken. Fokus innan tryckfrihetsmålet mot Arbetaren år 1887 ligger istället
på löne- och demokratifrågor25, något som märkbart ändras efter rättegångarna. Omfattningen av
aktivitet,  definierat som antal offentliga möten, upplaga av tidningen Arbetet och genomsnittligt
antal politiska artiklar i tidningen Arbetet, är alla lägre under dessa första år än under åren efter
rättegångarna.26  

Under tiden mellan den allra första exponeringen av socialistiska idéer i Sverige under 1850-talet
fram till  1879 års  storstrejk hittas  väldigt  lite  socialistisk  aktivitet  i  Sverige  i  källorna.27 Detta
betyder dock inte att den socialistiska rörelsen i Sverige var utan utveckling. Tvärtom finns belägg
för att den svenska socialistiska rörelsen under denna tid utvecklade en egen politik skild från, men
baserad på,  de danska och tyska socialisternas program. Detta  skedde främst i  form av dolda28

möten  i  socialistiska  fackklubbar  mellan  medlemmar  som  kommit  i  kontakt  med  socialismen
utomlands.  Först  1882  med  August  Palms  första  program för  den  socialdemokratiska  klubben
(jämförbart med partiprogram) kan arbetarrörelsen i Sverige anses vara organiserad. Denna första
formativa  tid  definierades  av  den interna  debatten  om strategivalet  mellan  revolution  gentemot
reformation,  demokratifrågan  om  den  allmänna  rösträtten,  och  naturligtvis  förhållandena  för
arbetarklassen. Det kan tyckas som att detta har lite att göra med kriminalpolitiken, och det kan vara
ett  rimligt  antagande  att  makthavarna  inom kriminalpolitik  vid  denna  tiden  ägna  mycket  liten
uppmärksamhet  till  socialisternas  åsikter  i  frågan.  Därmed  inte  sagt  att  de  var  irrelevanta  för
varandra.  Tvärtom  finns  två  definierbara  områden  där  socialismen  och  kriminalpolitikens
makthavare i allra högsta grad inverkade på varandra, militärpolitiken och rösträttsfrågan. 

 2.3.1 Kritik mot militärorganisationen och dess roll i fängelset

Hjalmar  Branting,  vid  tiden  en  inflytelserik  medlem  i  diverse  utskott  och  klubbar  inom  den
socialistiska  rörelsen,  uttalade  redan  1882  att  "Polisens  och  militärens  roll  i  det  kapitalistiska
samhället  måste  till  varje  pris  stoppas"29.  Konsensus  inom  rörelsen  verkade  vara  att
militärorganisationen  var  att  betrakta  som  ett  "vapen  mot  underklassen  och  betingade  av  den
kapitalistiska ordningen"30.  Stödet  för  dessa militärfientliga uttalanden var  stort.  Fram till  1885
användes fortfarande värnpliktiga soldater som en del av vaktstyrkan vid flertalet fängelser, så även
i  Malmö,  och  officerare  i  armén  var  väl  uppskattade  tillskott  som befälhavare  i  vaktstyrkan.31

Värnpliktsvägran sågs av den tidiga socialistiska rörelsen som ett vapen bland andra i klasskampen
och  rekrytutbildningen  beskrevs  målande  som  ”slaktförberedelse”  och  ”mordövningar”.  Dessa
termer  användes  även  flitigt  i  agitationen  för  ett  avskaffande  av  försvarsmakten  i  socialistiska
tidningar och propagandaskrifter. 

Denna kritik formerades alltså under tiden innan 1887, och kom senare att utvecklas i takt med att
situationen i det omgivande samhället förändrades.

23 Se Tingsten 1967 vol 1 sid 22
24 Värt att notera är att Marx själv senare kritiserade detta programmet som för milt, se Tingsten 1967 vol 2 sid 18
25 Tingsten 1967 vol 2 16
26 Se jämförelse i appendix
27 Från Palm till Palme 1972 sid 8
28 I betydelsen stängda för icke medlemmar och där inga protokoll fördes
29 Från Palm till Palme 1972 sid 16
30 Från Palm till Palme 1972 sid 19
31 Se bland annat Nilsson 2003, passim
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Att vid en tidpunkt där värnpliktigas roll i samhället var just att upprätthålla ordning och disciplin
på anstalter öppet framföra sådana breda attacker mot försvaret i allmänhet kan knappast ha gått
obemärkt förbi allmänheten. I en stark och märkbar kontrast mot den samhällsdebatt som fördes i
liberala  och  konservativa  kretsar  ansåg  Branting  och  Danielsson,  med  stöd  i  de  första
partikongresserna att ”kaserner, skolor och kyrkor drillar ungdomar till överklassens tjänst”32. Alltså
direkt och öppet motsatsen till konsensus i den gängse samhällsdebatten. 

Motståndet mot militarismen var en stark kontrast till konsensus under 1800-talets sista årtionden
och kan ha bidragit till  ökad uppmärksamhet för den socialistiska rörelsen.33 Detta var de facto
också ett tidigt motstånd mot tidens implementering av soldater som vakter i fängelser vilket sågs i
socialistiska  kretsar  som en  reproduktion  av  det  orättvisa  kapitalistiska  samhället.  Men  i  vissa
sammanhang samarbetade socialisterna även med liberaler för att påverka kriminalpolitiken i en
mindre  konservativ  inriktning,  då  oftast  med  anknytning  till  rösträttsfrågan  (man  ville  kunna
formellt  påverka  politiken)  men  även  i  den  så  kallade  folkriksdagen  och  med  gemensamma
demonstrationer mot fängelse för obetalda böter34 och mot åtal för religionsbrott35. 

 2.3.2 Informellt samarbete mellan socialister och liberaler i vissa frågor

Under åren 1889 till 1891 utvecklades rösträttsfrågan till att bli bland de viktigaste och mest spridda
frågorna i såväl socialistiska som i liberala kretsar, där liberala tänkare förespråkat allmän rösträtt
sedan tidigt 1870-tal.36 Detta ledde i stort till ett informellt samarbete mellan den mer pragmatiska,
socialdemokratiska,  linjen  inom  socialisterna37 och  den  radikalare  linjen  inom  liberalerna38 i
propagandaarbetet  för  rösträttsfrågan.39 Förutom i  propagandamaterialet  rörande  allmän  rösträtt
samarbetade socialister och liberaler även på det rent praktiska planet, genom att genomföra en
”folkriksdag” där även kvinnor tillerkändes rösträtt och där socialdemokrater deltog som ombud.
Den  första  folkriksdagen  1893  förespråkade  förutom  allmän  rösträtt  en  utredning  av
militariseringens effekter på samhället,  en demokratisering av viktiga samhällsfunktioner och en
överhalning av kriminalpolitiken,  främst med avseende på de religionslagar som några år innan
skickat  flera  framstående socialister  till  landets  anstalter.  Dessa folkriksdagar  fortsatte  fram till
rösträttens införande i Sverige och jag ska inte uppehålla mig vid deras senare innehåll här, men det
är viktigt att lyfta fram dem som ett konkret exempel på det samarbete mellan två på ytan helt olika
politiska inriktningar som mycket tidigt i sin historia, innan någondera av dem fått igenom sina
krav, samarbetade för att lyfta fram sina viktiga frågor och hur dessa frågor indirekt involverade
kriminalpolitik. På detta sätt använde sig två relativt små och utspridda politiska rörelser sig av
varandras kommunikationsorgan och medlemsbaser för att utöva påtryckningar på den etablerade
politiken.

Under tiden från 1880-1900 samarbetade liberaler och socialister förutom i rösträttsfrågan även till
viss del i kvinnofrågor, och i frågor om fattigas och arbetares villkor, trots att samarbetet inte var
officiellt  var  det  i  partiprogrammen för  det  socialdemokratiska  partiet  tydligt  att  de  kände  sig
manade att förhålla sig till liberalernas ställningstagande, vilket drev på den interna utvecklingen av
en definierbar egen politik.40 

32 Tingsten 1967 vol 2 sid 143
33 Tingsten 1967 vol 2 sid 17, 63
34 Arbetet 18 April 1888
35 Arbetet 22 April 1888
36 Tingsten 1967 vol 1 sid 26
37 Där den mer radikala inriktningen tvivlade på att arbetarrörelsen någonsin skulle kunna ta makten genom röstsedeln, och använde

detta argument för att förespråka en revolutionär linje. Se Tingsten 1967 vol 2 sid 28
38  Där mittfåran förespråkade en utökning av rösträtten, men inte en allmän och lika rösträtt oavsett kön eller inkomst
39 Se bland annat Tingsten 1967 vol 1  kapitlet "Från taktisk till principiell demokratism"
40 Tingsten 1967 vol 1 sid 120-127
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Samarbetet rörde även försvaret för religionsfriheten, som både socialister och liberaler ansåg var
hotad i och med de pågående tryckfrihetsmålen som förutom det mot Danielsson även pågick mot
andra  tidningsredaktioner  runt  om i  landet  samma  år  för  liknande  artiklar  som ansågs  smäda
kristendomen  på  något  sätt.41 Här  rörde  det  sig  om  möten  som  arrangerades  gemensamt  av
socialisterna och liberala grupper, däribland de tidigare nämnda patronageföreningarna. Ett sådant
möte i Malmö strax efter att Danielsson började avtjäna sitt straff beskrevs i Arbetet följande dag ha
lockat 3000 personer,42 medan den liberala tidningen Sydsvenskan (som normalt inte öppet stöttade
några politiska syften) beskrev mötet som en stor framgång för tryckfriheten.43 

 2.3.3 Sammanfattning

Under  samma  period  som  den  icke  socialistiska  samhällsdebatten  i  stort  var  överens  om  att
samhället behövde bättras genom ökad kontroll och tillsyn, ökad utbildning och mer institutioner
debatterade socialisterna hur man bäst kunde bryta ner denna samhällsordning och ersätta den med
ett alternativ där de svaga i samhället, arbetarna och de fattiga, hade överhanden. Denna interna
socialistiska debatt utvecklades snabbt från att röra väldigt allmänna marxistiska frågeställningar till
att vid 1890-talets början ha en mängd nyanserade intressen som inte alltid överensstämde med
Marx eller med tidigare program, men som i princip alltid uppvisade en klar och tydlig kontrast mot
majoritetssamhällets  syn,  så  även  i  synen  på  kriminalpolitiken  och  på  fängelset.  För  att  se
socialisternas bidrag till  förändringen inom fängelseområdet måste man alltså ta hänsyn till  den
snabba och ibland till synes kaotiska utvecklingen i den interna debatten. 

Diskussioner kring kriminalpolitik finns inte att finna vare sig i de partiprogram som läggs fram i
Från Palm till Palme eller i den socialistiska agitationen i tidningarna före 1887. Däremot finns det
ett  idéutbyte  och  till  viss  del  ett  informellt  samarbete  med  just  de  liberala  krafter  som hade
tolkningsföreträdet  i  den  pågående  kriminaldebatten  vid  denna  tid.  Att  kriminalpolitik  inte
omnämns kan bero på flera olika orsaker, däribland ett bristande intresse eller en nedprioritering,
men det kan konstateras dels att agitationen kring kriminalpolitik ännu inte tagit sin början före
1887, och dels att idéutbytet med liberalerna till viss del formade den tidiga socialistiska politiken. 

41 I allt 6 tryckfrihetsmål angående smädelse av religion i tidningsartiklar avgjordes åren 1887 och 1888. 4 mot Danielsson, 2 mot
Hjalmar Branting för att ha omtryckt samma artiklar i sin tidning, 2 mot redaktören för Arbetets systertidning i Göteborg, varav
ett för samma artiklar som Danielsson och ett för en separat men liknande artikel.  

42 Arbetet 23 juni 1888
43 Sydsvenskan 23 juni 1888
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 2.4 Den socialistiska agitationen inom kriminalpolitiken tar sin början

Innan den senare delen av 1880-talet, under den tid då den svenska socialistiska rörelsen fortfarande
var  under  uppbyggnad  och  snarare  sökte  stöd  bland  befolkningen  än  bedrev  något  riktigt
förändringsarbete, finns det alltså ont om direkta referenser till  kriminalpolitik i de socialistiska
tidningarna och mötesprotokollen. Under denna tid var kriminalpolitiken i mångt och mycket en
angelägenhet  för  de  liberala  och  humanitära  krafterna  i  samhället,  som visserligen  till  en  del
överlappade socialismen men med helt andra utgångspunkter gällande den ekonomiska och sociala
problematiken. För tidens socialister var alla problem i samhället i stort orsakade av kapitalismen,
allt från dryckenskap och prostitution till fattigdom och brottslighet förutsattes vara kapitalismens
fel och försvinna i en framtid där socialismen fick styra.44 Brottsligheten skulle åtminstone bli få
och  socialt  oväsentliga,  kunskapen  och  kulturen  berika  och  lyckliggöra  människorna.45 Ändå
fokuserades uppmärksamheten på ett fåtal ämnen, den allt överskuggande rösträttsfrågan främst av
allt, men efter den kom kriminalfrågan på en stark andraplats. 

Startpunkten  för  det  ökade  intresset  för  kriminalpolitik  bland  den  skånska  arbetarrörelsen  är
skriverierna kring det fall  1888 då kapten Lagerberg,  direktör vid Malmö centralfängelse,  ställs
inför  rätta  för förskingring och stöld av fångarnas  dagpenning.46 När Lagerberg senare frias  av
domstolen skriver tidningen Arbetet, då en nystartad veckotidning med en upplaga på ett par tusen
exemplar, en kritisk artikel ur socialistisk synpunkt som utpekar ”den prostituerade slinkan justitia”
som i allians med kapitalet för att fria de mäktiga männen i samhället från ansvar.47 Underförstått att
fångarna var offer för kapitalismens system. För denna artikel och artikeln 2 nummer senare med
rubriken ”Rättvisan i Malmö slipar sitt svärd”48 anmäls tidningens chefredaktör Axel Danielsson för
inte  mindre än 3 fall  av  tryckfrihetsbrott  enligt  1864 års  strafflag.  Efter  detta  skedde vad som
närmast kan beskrivas som en explosion av artiklar i den socialistiska pressen som framförde kritik
mot rättssystemet, lagen, rådmännen, domstolarna, fängelserna, i princip allting som hade med den
”korrupta skökan justitia” att göra. Dessutom publicerar Arbetet, med sina likasinnade tidningar i
skåneregionen,  ett  antal  direkta  satirer  och angrepp på de  lagmän i  Malmö som de anser  som
korrupta eller i allians med kapitalismen, exemplen ”Herr Aschans julklapp”49, som ironiserar över
stadsfiskalen Aschan och hans drömmar om att låsa in fattiga arbetare, och sidonotisen ”'lagen är
överklassens  bud  till  underklassen'  -citat  rådman  Qviding”50 trycktes  båda  först  i  Arbetet,  och
citerades eller omtrycktes senare i flertalet andra socialistiska tidningar runt om i landet. Detta utgör
början på den agitation som skulle  komma att  påverka det  gryende socialdemokratiska partiets
kriminalpolitiska inriktning, och därmed landets framtida lagstiftning. 

Fängelsets del i det nya samhällsmaskineriet var att bevaka och bestraffa, i bästa fall omdana, men
av detta följde att en protest mot samhället och en protest mot fängelset blev i princip identiska med
varandra. Arbetarrörelsen kunde knappast göra det ena utan att också i sina politiska motståndares
ögon åtminstone  insinuera  det  andra.  Att  flertalet  aktiva  i  den tidiga  arbetarrörelsen hade  egna
erfarenheter av fängelsevistelser spädde på den bilden på båda sidor. Bland prominenta socialister
som vid den här tiden dömts till fängelse kan förutom Axel Danielsson nämnas Hjalmar Branting,
partiagitatorn A H Janhekt, och August Palm. Alla dessa var dessutom mycket verbala i sin kritik
mot fängelsestraffets giltighet och utformning i sina tal och föredrag efter sina frisläppanden från
sina respektive fängelsestraff.  För att förstå bakgrunden till denna agitation måste man först kort
nämna målet som satte igång rullningen på det hela, det mot fängelsedirektör Lagerberg.

44 Tingsten 1967 vol 1 sid 354
45 Tingsten 1967 vol 1 sid 355
46 Arbetet 8 juni 1887 "En fängelsedirektör som bestjäl sina fångar"
47 Arbetet 10 juni 1887 "Stortvätten på centralfängelset"
48 Arbetet 14 juni 1887
49 Arbetet 18 juni 1887
50 ibid
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 2.5 Fängelsedirektör Lagerberg och rättvisan

Den 14e november 1887 inkommer stämningsansökan till Malmö rådhusrätt där Kapten Lagerberg
och vaktmästaren51 Rockström vid fängelset anklagas för förskingring

I rättegången som följer framkommer det att  varje säck som tillverkats av fångarna på Malmö
centralfängelse under åren 1882-1885, när Lagerberg varit direktör, har sålts för ett pris av 3½ öre
per säck, varav fångarna endast fått ersättning med 2½ öre, och Lagerberg personligen tillskansat
sig  överskjutande  1  öre  per  säck.  Detta  strider,  enligt  den  slutgiltiga  domen,  mot  de  gällande
riktlinjerna i 1864 års strafflag som ger fångar rätt till full lön för sitt arbete, vilket argumenteras i
detalj under rättegången.52 En av knäckfrågorna under rättegången var vem som skulle kunna anses
som  skyldig  för  missförhållandena,  direktören  själv  eller  personen  som  var  ansvarig  för
säcktillverkningen och verkstadsarbetet, vaktmästare Rockström. 

Rätten finner tidigt i argumentationen att både Lagerberg och Rockström tagit del av pengarna från
säckförsäljningen och stoppat dem i egen ficka, med en ungefärlig fördelning av 4/5 av pengarna
gått till Lagerberg och resterande femtedel till Rockström.53 Efter en för sin samtid mycket lång och
komplicerad rättegång, som tar upp inte mindre än 50 sidor arkivmaterial för argumentation och
bevisföring, röstar Malmö rådhusrätt för att påföljden för Lagerberg blir att återbetala den ansenliga
summan av  4707 kronor  och 8  öre  som han förskingrat  från  fängelset,  då  han "uppenbarligen
handlat utan avsikt", och i övrigt gå fri.54 En lagman var dock oenig och ville låta Lagerberg slippa
återbetalningen.55 Den medåtalade vaktmästaren döms däremot till  fängelse "då han inte handlat
med kraft och mod, utan istället låtit sig ta del af penningarna". Pressreaktionerna i allmänhet, och i
synnerhet  de  från  socialisterna,  låter  inte  vänta  på  sig,  redan  samma  eftermiddag  utkommer
extranummer av nästan samtliga Malmötidskrifter som återger domen i mer eller mindre kritiska
ordalag, bland annat de exempel jag nämnt ovan och som senare skulle anses vara tryckfrihetsbrott. 

Innanför  fängelsets  murar  föregick  omställningen  till  en  ny  fängelsedirektör  i  tysthet.  En  ny
tillförordnad direktör tillsattes direkt den 15e November då Lagerberg "ej längre kunde fullfölja sin
uppgift" och en genomgång av fängelsets korrespondens från de följande månaderna visar att den
tillförordnade direktören övergick till att direkt sköta det dagliga arbetet utan märkbara avbrott i
fängelsets rutiner.56 Under tiden Lagerberg satt i häktet finns det endast ett tillfälle av korrespondens
som rörde Lagerberg direkt, en förfrågan om huruvida han ska hållas bland övriga fångar eller i
ensamhet.57 Svaret  blir  att  Lagerberg  ska  hållas  ensam  för  arbetsrons  skull.  Nästa  och  sista
korrespondens från fängelsekontoret är en order om att Lagerberg ska släppas fri, daterad den 11
juli 1888.58  

Det  finns  inga  bevarade  källor  som visar  på  om Lagerberg  återbetalade  summan eller  ej,  men
presskällorna verkar vara skeptiska till om han överhuvudtaget skulle få några krav på sig om detta.
Hovrätten skärpte  1889 Lagerbergs  straff  till  avsättning  (endast  symboliskt  då hans  efterföljare
Löjtnant  Berg  i  praktiken  styrt  fängelset  sedan  avslöjandet),  sex  års  straffarbete  och  ständig
vanfrejd,  men högsta  domstolen stadfäste  rådhusrättens dom en månad senare.  1889—1905 var
Lagerberg direktör vid länscellfängelset i Falun, och gick sedan i pension och drog sig tillbaka till
ett stilla liv i Falun.59 

51 Vaktmästare i bemärkelsen "ansvarig för vaktarbetet", inte vår nutida definition 
52 Malmö Rådhusrätts arkiv, A3 Dc, vol 8, se även Appendix i, Utdrag ur argumentationen mot Lagerberg och utslag i skuldfrågan
53 Ibid
54  Malmö Rådhusrätts arkiv, A3 Dc, vol 8, se även  Appendix ii, Domen mot Lagerberg,
55 ibid
56 Malmö Centralfängelses arkiv EIb 50
57 Malmö Centralfängelses arkiv Eia 3
58 Malmö Centralfängelses arkiv Eia 4
59 Riksarkivet "Lagerberg, släkt" Band 22 (1977-1979), sida 44
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 3 Förändringar efter Lagerbergsfallet 1887
I kölvattnet efter målet mot Lagerberg skedde en våg av konfiskationer av tidningen Arbetet och
därtill  hörande  rättsprocesser  mot  redaktören  Axel  Danielsson,  där  totalt  två  års  fängelse
utdömdes.60 Dessa  mål  gällde  framför  allt  religionsbrott,  då  Danielsson  ansågs  ha  skymfat
religionen i en serie satiriska artiklar med rubriken ”Fader vår”, men också för förtal mot Lagerberg
och olagliga möten då detta diskuterades. Rättsfallen mot Danielsson drog ut på tiden, och från den
första anmälan i Maj 1887 till början av straffets avtjänande i Augusti 1888 förflöt en period med
stora förändringar i agitationen och diskussionen kring kriminalpolitiken. 

 3.1 De socialistiska idealen, Axel Danielsson och kriminalpolitiken

Under tiden som tryckfrihetsmålen mot Danielsson pågick publicerade Arbetaren två följetonger av
Kropotkin översatta till svenska, 4 delars följetongen "Äro fängelser nödvändiga?"61 och "Lag och
auktoritet"  i  8  delar.62 Tidningen  publicerade  också  redaktionella  artiklar  som  "De  engelska
fängelserna"63, en jämförelse mellan engelska och svenska förhållanden, och rapporterade i kritiska
ordalag  om  den  förestående  omorganisationen  av  Malmö  poliskår64 vid  sidan  av  de  dagliga
notiserna om tingsrättens domar över arbetare, ofta synbarligen vinklade för att framhålla domens
orättvisor och oproportionerligt hårda domar framför själva brottets art. Detta tyder på ett nyväckt
och starkt intresse bland rörelsen för kriminalpolitik, och ett intresse av att väcka uppmärksamhet
för dessa frågor hos sin läsekrets även under tiden då Danielsson på grund av sin fängelsevistelse
inte kunde utöva full kontroll över tidningen Arbetet. Men var det Danielssons personliga agenda
eller var det en större strömning i arbetarrörelsen som väckte denna agitation?

Axel Danielsson är enligt alla accepterade historiska mått att anse som en tongivande person inom
svensk politik. Förutom sina roller som redaktör på Skånes största socialistiska tidning och drivande
person i den rörelse som kom att utvecklas till det socialdemokratiska partiet från tidigt 1870 tal
fram till sin död 1899 var han ytterst aktiv som agitator och mötestalare, och förekommer flitigt på
socialistiska möten runt om i landet, i vissa fall flera gånger om dagen65, under det sena 1800-talet.66

Det blir, särskilt med tanke på hans personliga styrning av tidningen Arbetet och hans inblandning i
Lagerbergsmålet  och  de  efterföljande  tryckfrihetsmålen,  omöjligt  att  bortse  från  Danielssons
personliga roll i framväxandet av den socialistiska politiken och av inriktningen mot ett intresse för
kriminalpolitik i den skånska socialistiska rörelsen. Danielssons personliga inflytande över särskilt
socialdemokraterna i Malmö går knappast att överskatta, särskilt då den linje som han förespråkade
i tal och propositioner antogs av socialistiska klubben (sedermera socialdemokratiska klubben) i
samtliga fall under tiden mellan 1885 och 1892.67 

Att samme man, Axel Danielsson, som skrev de svenska socialdemokraternas första partiprogram
inför bildandet 1889 också suttit i fängelse för tryckfrihetsbrott för att ha beskrivit övergrepp mot
fångar ger en naturlig koppling mellan pressen och kraven på samhällsförändringar som försökte
framtvingas politiskt.  

60 Summan av flera olika åtal angående artiklar i Arbetet med en strafftid på två till fyra månader i varje, dessutom två månader för
obetalda böter á 500 kr som socialdemokratiska föreningar i Malmö försökte men inte lyckades samla in i tid för betalning. 

61 Arbetet nummer 23-26 1888
62 Arbetet nummer 55-62 1888
63 Arbetet 10 okt 1888
64 Arbetet 12 dec 1888
65 3 Möten under samma dag, 15 maj 1888, enligt annonser i tidningen "Arbetet" 14 Maj 1888
66 Endast  i  "Arbetet"  publiceras  kallelser  till  och  notiser  om möten  med Danielsson  som talare  4-12  gånger  i  månaden  från

tidningens grundande till hans död.
67 Tingsten 1967 vol 2 sid 17, 32-37
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Trots Danielssons omfattande påverkan kan man knappast påstå att han var ensamt ansvarig för
socialismens utveckling i Sverige eller ens lokalt i Malmö. Det fanns under denna tid ett flertal,
oklart exakt hur många, skribenter som arbetade parallellt med Danielsson på Arbetet,  och som
uttryckte motsatta åsikter till hans välkänt hårda linje mot etablissemanget. Detta har studerats mer
ingående av Tingsten som ägnar ett helt kapitel åt Danielssons konflikt med övriga partiideologer.68 

Enligt Danielsson, och därmed enligt den då enda existerande socialistiska tidningen och enligt
beslut fattade i den socialistiska klubben i Malmö, var dock kriminalpolitiken så som den fördes
helt i strid med de socialistiska idealen om jämlikhet, rättvisa och ett klasslöst samhälle.  

I praktiken förhöll det sig oftast så att de allra flesta möten och demonstrationer var relaterade till
rösträttsfrågan, och det var rösträttsfrågan som gav utrymme till offentliga diskussioner om andra
politiska frågor.  I  tidningsartiklar  och på agitationsmöten var  frågorna dock differentierade och
mångsidiga. Man kan därför dra slutsatsen att flera frågor var viktiga för arbetarrörelsen vid denna
period,  men  rösträttsfrågan  kom  att  fungera  som  ett  dragplåster  för  större  uppslutning  och
deltagande.69 Samtidigt var kriminalfrågor en viktig del av agitationen i tidningen Arbetet och i
debatten inom den socialistiska rörelsen, som också fick genomslag hos de mer liberala krafterna i
samhället.  De  följande  kapitlen  tar  upp  agitationen  som  skedde  när  Danielsson  avtjänade  sitt
fängelsestraff och utvecklingen av en definierbar kritik mot det rådande systemet under och strax
efter strafftiden. 

 3.1.1 Agitation inifrån fängelset

Under sin fängelsevistelse, som pågick från Augusti 1888 till Februari 1890,  fortsatte Danielsson
att  skriva artiklar  för införande i  tidningen  Arbetet under  flera  signaturer.70 Ibland ”Marat71”(ett
namn som också användes i tidningen då en annan reporter besökte Danielsson på anstalten och
beskrev upplevelsen i artikeln ”Ett besök hos Marat”72), ibland a-d eller d-n, och ibland med sitt
fulla namn som signatur. Under vinjetten ”För dagen” skrev en person som uppges vara Danielsson
kortare  kommentarer  om  nyhetshändelser  från  ett  socialistiskt  perspektiv,  och  bjöd  ofta  på
anekdoter angående verksamheten innanför fängelsets murar, exempelvis artikeln ”Några ord om
fångarbetet” från 18 juli 1888 där författaren beskriver arbetet inne på Malmö centralfängelse i ett
jagperpektiv och som en ”skamfläck på vår tid”. ”För dagen” behandlade dock också många andra
ämnen, exempelvis ekonomi, religion och utvecklingen av arbetarrörelsen i andra länder och var
alltså inte en renodlad kriminalspalt. 

I  augusti  1888 börjar  Arbetet  regelbundet  rapportera  om arbetare  som döms  till  orättvisa  eller
orimligt hårda straff under vinjetten ”Brott och fängelsestraff”, vilket sedan är en återkommande
punkt  i  tidningen  ända  in  på  1900-talet  med  rubriker  som  ”Åtta  månaders  fängelse,  för  en
femöring!”73.  Det  var  under  denna tid  mycket  vanligt  att  personer  avtjänade fängelsestraff  som
kompensation för obetalda böter, något som naturligt främst drabbade mindre bemedlade personer
och därmed starkt kritiserades av socialister, ”Arbetet” inget undantag. Det finns åtskilliga exempel
på  liknande  rubriker  och  artiklar  som alla  uttrycker  kritik  mot  fängelsesystemet  gränsande  till
hatiskt och ett  förlöjligande av alla som försvarar det.  Några exempel kommer jag att  ta upp i
appendixet till denna uppsats, men man kan sammanfatta agitationen inifrån fängelsets murar som
långvarig, konstant och med ökande grad av ilska ju längre straffet för redaktör Danielsson pågick.

68 Tingsten 1967 vol 2 sid 17-26
69 Som en jämförelsepunkt kan man nämna att Axel Danielssons sista agitationsmöte om rösträtt innan fängelsestraffet började

avtjänas, som hölls i maj 1888 och aviserades stort i Arbetet, lockade 714 deltagare, vilket omnämns dagen efter som det största
dittills i Malmö. Ett möte veckan före om fångarbetet på Malmö fängelse sades ha haft 340 deltagare. 

70 Det går inte att oberoende verifera ifall alla dessa artiklar verkligen var skrivna av Danielsson eller ifall de skrevs innan eller
under fängelsevistelsen. Tidigare undersökningar visar dock att en klar majoritet av artiklarna är skrivna av Danielsson själv. 

71 En trolig referens till socialisten och humanitären Jean Paul Marat, som verkade som journalist under franska revolutionen
72 Arbetet 11 Maj 1889
73 Arbetet 8 September 1899
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Artiklarna  höll  en  relativt  god och humoristisk  ton  i  början  av  straffet,  ofta  förlöjligande eller
nedsättande  mot  de  personer  som representerade  samhället  (se  ex  ”Herr  Ashchans  julklapp”  i
tidigare kapitel), medan de senare i strafftiden tenderade att hålla en mer aggressiv ton. Tonen var
samtidigt  mycket  personlig,  med flera  uppmaningar  till  läsaren  i  formen ”Vi”,  ”vi  måste”,  ”vi
borde” etc.,74 vilket tyder på ett medvetet försök att skapa en samhörighet med läsaren och en syn på
sig själv som en del i en begynnande folkrörelse.75   

Det är värt att notera att Danielsson inte var den enda skribenten i Arbetet inifrån fängelsets murar,
det återfinns minst en annan person som återkommer med berättelser inifrån Malmö centralfängelse
under tiden 1889-1893, alltså efter Danielssons frigivning, som aldrig blivit formellt identifierad
men som beskriver även straff som Danielsson inte utsattes för76, såsom mörk cell.  Artiklarna som
skrevs  inifrån  fängelset  var  särskilt  kritiska  mot  tre  olika  aspekter  av  fängelsesystemet.77

Fångarbetet, vilket beskrevs som ett förnedrande tvångsarbete som dessutom var osäkert och ett hot
mot fria arbetares levebröd. Praxisen med fängelsestraff för obetalda böter, vilket drabbade fattiga
arbetare  i  långt  större  utsträckning  än  andra  på  grund  av  låga  inkomster.  Användningen  av
värnpliktiga soldater som fångvaktare och yrkesofficerare som vaktansvariga vid landets fängelser.
Själva straffen i sig eller förhållanden inne på anstalten (mathållning och dylikt) berördes endast
indirekt, med enstaka referenser som kan tolkas som att förhållanden inom anstalten inte ansågs
vara var så mycket olika förhållanden för fattiga arbetare i frihet.  

 3.1.2 Övrig socialistisk press och det omgivande samhället

Det ökade intresset för kriminalpolitik inom den socialistiska rörelsen avspeglade sig även i övriga
socialistiska tidningar, särskilt de som hade ett nära samarbete med Arbetet, bland annat kan nämnas
Ny Tid i Göteborg och Arbetets danska systertidning Arbejderen, som båda visar ett markant ökat
antal  kritiska  artiklar  om  rättssystemet  under  tiden  som  Danielssons  fängelsestraff  pågick.
Danielsson är med alla mått mätt den mest kände och aktive socialistiska författaren som verkade
inifrån fängelset vid denna period, men även  Arbejderens chefredaktör och skribenter på mindre
svenska socialistiska tidningar publicerade artiklar under tiden de avtjänade fängelsestraff, samtliga
dömda för uppvigling, religionsbrott eller allmänna tryckfrihetsbrott. 

Splittringen mellan en revolutionär och en reformistisk linje i den svenska socialistiska rörelsen är
nästan lika gammal som rörelsen själv. Tingstens verk  i två band tar kronologiskt upp några av
arbetarrörelsens vändpunkter inom idéutvecklingen och pekar bland annat på tanken om statens
avskaffande  som  en  debatt  som  splittrade  redan  på  1870-talet.  Statens  avskaffande  eller  det
eventuella  styret  av  en  framtida  socialistisk  stat  har  naturligtvis  inverkan  även  på  synen  på
kriminalpolitiken,  men  verkar  inte  ha  väckt  någon  nämnvärt  stod  debatt  initialt.  Deras  olika
åskådningar  avspeglas  dock  i  tidens  socialistiska  press,  som  efterhand  delades  upp  i  mer
revolutionära tidningar, med  Arbetet i spetsen (grundad 1887), jämfört med de tidigare grundade
och  mer  reformistiska  som  Social-Demokraten (1885)  eller  Folkviljan (1882).  Detta  följde  i
grunden det redan välstuderade mönstret av splittring inom den socialistiska rörelsen som helhet
och med tanke på att tidningen var tidens bästa och mest använda kommunikationsmedel ter det sig
naturligt  att  varje  inriktning såg det  som viktigt  att  ha en egen tidning för  att  sprida sin egen
synpunkt.  Det  är  i  detta  sammanhang  av  ringa  intresse  exakt  vad  som  påverkade  de  olika
tidningsredaktionerna  att  inta  så  olika  positioner  mot  varandra,  det  räcker  för  denna
undersökningens syfte att konstatera att de olika tidningarna leddes av personer med olika åsikter i
hur den socialistiska rörelsen skulle drivas framåt, vilket avspeglades i deras reportage av olika

74 En sammanställning visar att en majoritet, ca 70%, av artiklar författade av Danielsson refererar till den socialistiska rörelsen i Vi
form

75 Se exempelvis kallelsen till möte med rubriken "Vår nya folkrörelse" i Arbetet 11 Maj 1887
76 Danielsson var enligt sin fångjournal ostraffad vid frigivningen, och journalen är helt fri från anmärkningar på beteende eller

moral. Malmö Centralfängelses arkiv Diiia 17 
77 Se sammanställning av artiklar efter ämne i appendix. 
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frågor, även frågor inom kriminalpolitik. 

För den här undersökningens syfte är de dock alla att anses som delar av sin tids socialistiska press
med en uttalat  kritisk hållning mot etablissemanget  i  allmänhet,  och framförande,  på sina egna
villkor  och  med  sina  egna  bakgrundsresonemang,  likartade  krav  på  rösträtt,  demokratisering,
avmilitarisering,  strejkrätt,  fackorganisation  och  andra  klassiskt  socialistiska  krav.  Detta
avspeglades  också i de likartade kraven som framfördes på avskaffande av fångarbetet, avskaffande
av fängelsestraff för obetalda böter och på avskaffande av militär vaktpersonal, vilket upprepades i
flera andra tidningar efter Arbetets initiala undersökningar. 

Det  finns  inte  utrymme  i  denna  undersökning  för  att  visa  på  nyansskillnaderna  i  de  olika
tidningarnas artiklar eller på i vilken ordning kritiken publicerades (Arbetet först etc.), utan får nöja
oss  med  att  konstatera  att  kritiken  som  framfördes  i  Arbetet  även  förekom  i  andra  samtida
tidningar.78 

Med  Danielssons  inspärrning  kom  dessutom  ännu  en  av  de  av  liberaler  och  socialister  hårt
kritiserade  effekterna  av  tidens  samhälle  upp  på  agendan,  nämligen  den  utbredda  censuren  av
samhällskritik och religionskritik. Liberala tänkare som starkt förespråkade yttrandefriheten ansåg
det som en ”skymf mot medborgarens friheter”79 att med hjälp av rättssystemet och lagarna spärra
in redaktörer och journalister som gav uttryck för kritik mot den rådande samhällsordningen. 

Tryckfrihetsmålet  mot Danielsson ledde till  reaktioner  i  snart  sagt alla  dagstidningar80,  även de
liberala och konservativa (naturligtvis med olika vinkling beroende på ideologisk inriktning), och
satte fokus på tryckfrihetsfrågan som en direkt del av debatten angående rösträtten och rättigheterna
för arbetarklassen. Branting testade sedermera om denna ”rättvisa” som fick Danielsson dömd var
lokalt Malmöitisk och tryckte av artikeln i Socialdemokraten, vilket renderade honom tre månader
på Långholmen. Samma sak hände med redaktörerna Pehr Eriksson (Folkets Röst, Göteborg) och G
A Rydgren (Proletären, Norrköping). 1888 har kallats för det stora åtalsåret för arbetarrörelsen, det
år då ”kvarstadskungen” Bergström var justitieminister; också partiagitatorn A H Janhekt dömdes
till fängelse för liknande brott.

Med både socialistiska  och liberala  tidningar  publicerande kritik  mot  det  rådande systemet,  en
korrupt  representant  för  det  orättvisa  samhället  åtalad  och  en  inflytelserik  symbol  för
arbetarrörelsen  inspärrad  på  lösa  grunder  var  grunden  lagd  för  en  stark  press  på
samhällsförändringar under de följande åren. 

78 Tingsten 1967 vol 2 sid 68
79 Lundgren 2003 sid 56
80 En stickprovsundersökning av samtliga dagstidningar utgivna i Malmöområdet visar att antalet artiklar som nämner tryckfriheten

ökade från i princip inga 1886 till 2-3 i veckan under senare delen av 1887, dvs efter målets avgörande i rätten. 
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 3.2 Socialistisk press på samhällsförändringar 1887-1900

Efter  att  Danielsson  slutat  som chefredaktör  för  Arbetet  1892  började  tidningen  dra  i  en  mer
nedtonad och demokratiskt orienterad riktning jämfört  med Danielssons radikalt  revolutionära.81

Tidningen gav dock inte upp sina krav på en förändring i kriminalpolitiken, utan utvecklade snarast
dessa  till  att  bli  mer  konkreta  politiska  krav  som  uttrycktes  i  samband  med  partipolitiska
ställningstaganden.  Under  den första  delen av den här  studerade perioden,  dvs.  1887-1992, var
alltså Danielsson redaktör och i princip ensamt styrande över Arbetet, under den andra delen hade
han dragit sig tillbaka från tidningen och partipolitiken för att ägna sig åt annat agitationsarbete.
Utvecklingen gick dock vidare i samma riktning, om än med en något långsammare takt utan den
”brinnande låga” som Danielsson sades ha bidragit med.82  

 3.2.1 Fångarbetet

I  samband med de stora rösträttsdemonstrationerna som var vanligt återkommande under 1800-
talets sista årtionden framfördes även en rad andra krav på förändringar i arbetsrätten i linje med
den  kritik  som framfördes  i  bland annat  Danielssons  artiklar  inifrån  fängelset.  Avskaffande av
fångarbetet var det vanligaste, då det ansågs vara ett hot mot de fria arbetarnas levebröd när fångar
tvingades  göra  samma  arbete  i  princip  gratis  som fria  arbetare  försökte  få  löneförhöjning  för.
Sekundära invändningar  var  att  fångarbetet  var  förnedrande och farligt  då det  inte  fanns några
föreskrifter för hur det skulle utföras. I ett socialistiskt samhälle skulle fångarbetet av dessa skäl
uttryckligen  förbjudas.83  Danielsson  ställde  i  ett  flertal  artiklar  inifrån  fängelset  krav  på  dels
avskaffandet, men också reformer för att fångarna skulle få ut mer av sin lön och få sin säkerhet
garanterad. 84

Kritiken  mot  fångarbetet  var  alltså  primärt  ekonomisk,  den  ansågs  vara  ett  hot  mot  de  fria
arbetarna,85 medan den sekundärt nämnde arbetet som en risk för fångarna då det oftast fanns dålig
eller ingen skyddsutrustning,86 och till sist som ett tvång ovärdigt ett demokratiskt samhälle i klass
med slavarbete.87 Kritiken fördes vidare från tidningen Arbetet och upp på den officiella agendan
via  det  nystartade  socialdemokratiska  partiet,  som  på  kongressen  1891  diskuterade  det
okvalificerade fångarbetets ersättande med utbildning eller mer kvalificerat arbete (oklart vad). Det
är alltså på vissa punkter endast nyansskillnader mellan liberalernas förslag om att ersätta de hårda
förhållandena inom fängelset med skola och kristendomslära och socialisternas förslag om att totalt
avskaffa  fångarnas  arbete.  Även  här  ser  man  en  viss  splittring  mellan  olika  fraktioner  inom
arbetarrörelsen, där de radikala anser att något förbud inte behövs då behovet av fängelser kommer
försvinna när en arbetarstat bildas, medan de pragmatiska anser att denna ”barbariska sedvänja”
borde kunna ersättas med annat, om inte annat så för de fria arbetarnas skull.88 Diskussionen, som
tog  sin  början  i  och  med  Danielssons  artikel  från  1888,  utmynnade  till  slut  i  ett  förslag  i
socialdemokratiska partiets partiprogram från 1898 om ett  förbud mot ”farligt,  fysiskt krävande
eller annars olämpligt arbete som del av fängelsestraffet”.89

81 Tingsten 1967 vol 2 sid 142-145
82 Ibid.
83 Arbetet  18 juli 1888
84 Arbetet  15 oktober 1888
85 Arbetet  10 september 1888
86 Arbetet  11 november 1888
87 Arbetet  18 januari 1889
88 Tingsten 1967 vol 2 sid 138-140
89 Socialdemokraternas partiprogrm från 1898 återgivet i Från Palm till Palme 
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 3.2.2 Fängelsestraff för obetalda böter

I de socialistiska tidningarna, främst Arbetet, framställdes fängelsestraffet för obetalda böter som ett
grymt och orättvist system, som drabbade fattiga arbetare orimligt hårt då de inte bara tvingades
bort från arbete och familj under ibland långa perioder för relativt låga bötesbelopp, men också i
praktiken straffades dubbelt då arbetsgivare ofta tog in en ersättare under tiden straffet pågick och
därmed gjorde den ursprunglige brottslingen arbetslös, ibland för något så trivialt som en svordom
eller  en felplacerad mjölkvagn.90 Detta  sågs  som vid sidan av nekandet  av rösträtt  den absolut
största orättvisan mot arbetarklassen då ”bättre folk” med lätthet hade kunnat betala av de fåtal
dagslöner i bötesbelopp som det rörde sig om. Kraven gällde dels en fördelning av bötesbeloppen
per inkomst, där låginkomsttagare skulle betala lägre belopp, dels att man inte skulle kunna ”köpa
sig fri” från fängelsestraff genom att  betala ett högt bötesbelopp, och dels att straffskalorna för
obetalda böter skulle minska till ett rimligt och lagligt fastställt antal dagar i fängelse för ett visst
belopp istället för att låta domaren avgöra detta i varje enskilt fall, viket ansågs missgynna personer
från  arbetarklassen  givet  den  rådande  synen  på  fattiga.91 Detta  återfanns  sedan  som ett  krav  i
socialdemokraternas syftesförklaring, där det fördes in fullt ut i 1898 års program.92 

 3.2.3 Användningen av militär för förrättning av fängelsestraffet

Kritiken  mot  användandet  av  militär  personal  kom  mestadels  från  de  mer  organiserade  och
tvärpolitiska grupperna som senare skulle komma att utvecklas till det socialdemokratiska partiet,
och  då  som en  del  av  den politiskt  motiverade  kritiken  mot  militarismen i  allmänhet.93 Dessa
argument upprepades frekvent i agitationen i tidningar och på massmöten.94 Värnplikten var under
tiden mellan 1873 och 1892 mellan 30 och 42 dagar lång för varje svensk man mellan 21 och 32 års
ålder.  Detta  utökades 1892 till  90 dagar.  Dock var  det  vanligt  att  unga män,  särskilt  unga och
arbetslösa, stannade kvar som soldater en period då lönen var jämförbar med annat okvalificerat
arbete  och  inkluderade  mat  och  husrum.  Rekryteringsannonserna  var  många  och  trots  den
brännande kritiken på ledarplats vanliga även i de socialistiska tidningarna, där de utlovade fast lön
och tre mål mat om dagen till friska unga män som tog värvning.

Inom arbetarrörelsen i stort var uppfattningen om militarismen och värnplikten splittrad redan från
början,  och  flera  framträdande  företrädare  inom  rörelsen,  däribland  Danielsson  själv  och
socialdemokraternas första riksdagsman  Hjalmar Branting, ändrade uppfattning med tiden till en
mer försvarsvänlig riktning.95  Trots de splittrade åsikterna om militarismens framtid  i  stort var
socialdemokraternas program efter 1892 klart på punkten att användningen av militära styrkor i
civila  sammanhang skulle minska,  särskilt  användningen av officerare som vaktchefer  då dessa
ansågs stå närmare överklassen och tendera skydda det rådande systemet.96 Minskningen hade redan
påbörjats i och med att vaktstyrkan blivit professionaliserad under 1870-talet men inte fullt slagit
igenom på alla anstalter. 

90 "Mjölkvagnsfallet i rätten" Arbetet 19 Juni 1889
91 "Böter som vapen mot arbetarklassen" Arbetet 12 Maj 1889
92 Socialdemokraternas partiprogram från 1892 återgivet i Från Palm till Palme
93 Tingsten 1967 vol 1 sid 154f
94 I tidningen Arbetet fanns under tiden 1887-1892 en frekvent återkommande rubrik "Försvaret" där dessa frågor diskuterades
95 Tingsten 1967 vol 1 sid 255f
96 Socialdemokraternas partiprogram från 1892 återgivet i Från Palm till Palme
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 3.3 Samhällets svar på socialisternas krav

Agitationen  i  tidningarna  lyfte  fram  orättvisor  i  ljuset  och  gav  genom  Axel  Danielssons
fängelsedom ett dittills aldrig sett inifrånperspektiv på anstalter och institutioner och deras effekter
på de människor som var inspärrade där. Detta påverkade debattklimatet i samhället.

Rösträttsfrågan togs tidigt upp av liberalerna och blev därmed av vikt, om än motvilligt, även för de
konservativa.  Frågan om huruvida det ens var lämpligt eller  ens möjligt  för den stora obildade
massan  att  rösta97 blev  en  fråga  om  vem  och  under  vilka  villkor  människor  från  de  lägre
samhällsklasserna skulle få delta i det demokratiska arbetet.98 På ett liknande sätt väcktes intresset
för kriminalfrågor och, till att börja med långsamt, synen på brottslingar från ett perspektiv som
aktörer, inte som objekt som skulle bestraffas och omformas utan som människor.  Mer konkret
förändrades systemet efterhand mot att inrätta mer humana förhållanden för fångar. Men hur mycket
av detta var på grund av de liberala influenserna och hur mycket var på grund av socialisternas
bidrag till debatten? För att undersöka detta behövs först en översiktsbild över vad som skedde med
de tre punkter som kritiserades hårdast av socialisterna. 

 3.3.1 Fångvårdsstyrelsens riktlinjer om ekonomisk kompensation för fångarbete

Förändringen  i  denna  avdelning  slutfördes  först  år  1919  och  1933,  då  både  storleken  och
omfattningen på kompensationen höjdes till vad som kan anses som en rimlig lön för fången, och
samtidigt inrättades en organisation för att skaffa matpengar, kläder och arbete till frigivna fångar.99

Detta arbete påbörjades dock redan 1889, med ett cirkulär från kungl. fångvårdsstyrelsen som nådde
fängelset  i  Malmö  den  22e  maj  samma  år.100 I  korthet  innehöll  föreskrifterna  följande  14
paragrafer.101 

§1-2 Fängelseföreståndaren är personligen ansvarig för att hitta lämpligt arbete åt fångarna och för
att sådant arbete utförs på ett säkert och ordnat sätt. Fängelseföreståndaren får använda fångar till
arbete både för sin egen räkning och för uppfyllande av kontrakt som föreståndaren upprättat med
utomstående företag.

§3-4 Betalning för fångars arbete måste kunna ledas i bevis genom kvitton eller fakturor och dessa
ska kunna uppvisas för fångvårdsstyrelsens ombudsman. Skriftliga avtal med utomstående parter
ska finnas. Bokföring ska föras över all intjänad förtjänst och hur den uppdelats bland fängelsets
personal och bland fångarna. Fångar ska betalas för sitt arbete via pengar insatta på ett  särskilt
konto,  förvaltat  av fängelset,  kvartalsvis.  Fångarbetet  ska betalas med 3,  8 eller  12 öre per hel
arbetsdag beroende på arbetsuppgift. 

§5-8 Noggranna säkerhets- och arbetsmiljöföreskrifter specificeras här.

§9-11 Noggranna riktlinjer för hur de intjänade pengarna ska förvaltas av fängelset, bland annat
specificeras  att  minst  en  tredjedel  ska  tillfalla  fången  vid  frigivningen  såvida  han  inte  försökt
rymma eller avlidit, i vissa fall en större andel. Fånge som själv skaffat sig arbete att utföra inom
anstalten ska dock alltid oavkortat få hela arbetsförtjänsten.

§13-14 Fängelseföreståndaren är skyldig att fylla i vissa formulär för varje enskild arbetsuppgift
och fånge, som avslutas vid fånges död eller frigivning. Formulären bifogas och ska skrivas av
exakt. 

97 Se Möller 2008 sid 50
98 Inte ens socialdemokraterna var vid 1890-talets början övertygade om att fullt deltagande för alla kön och samhällsklasser var

lämpligt, vilket framgår av den interna debatten. Se Tingsten 1967 vol 2 sid 144-152
99 SOU 1933:11 
100Malmö Centralfängelses arkiv EIb 50
101Avskrift enligt Malmö Centralfängelses arkiv, EIb 50
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I  fängelsets  interna korrespondens uttrycktes en viss oro för hur detta nya regelverk ska kunna
implementeras på ett  effektivt  sätt,  men en inspektion år 1891 konkluderade att  riktlinjerna var
efterföljda, och ifyllda blanketter för fångarna efter 1889 förvaras i fängelsets arkiv.

Detta innebar en avsevärd åtstramning från tidigare riktlinjer, där varje fängelsedirektör i stort varit
fri att utforma arbetet såsom han tyckt lämpligt, och är svårt att se som något annat än en direkt
följd  av  rättsprocessen  mot  Lagerberg,  som  avslutats  kort  innan  riktlinjerna  uppkom.  Särskilt
direktörens personliga ansvar och avsaknaden av möjligheten att utse någon annan som ansvarig
understryks  (lägg  märke  till  att  det  var  just  detta  som  skedde  när  Lagerberg  beskyllde  sin
vaktmästare för förskingringen). Som ett indirekt svar på socialisternas agitation om ”slavarbete”
och kritik mot arbetsförhållanden och i praktiken lönedumpning av fångarnas arbete ställs här också
fram precisa riktlinjer för arbetsmiljö och lön, på ett liknande sätt som pågick ute i samhället i stort
under påtryckning från de nystartade fackföreningsrörelserna. Dessa föreskrifter publicerades stort i
tidens  nyhetstidningar,  bland annat  Arbetet,  som dock undvek att  redaktionellt  kommentera  på
innehållet  utan endast publicerade en sammanfattning.  Andra större tidningar publicerade också
avskrifter. Arbetet med striktare riktlinjer för fångarbetet följdes sedermera upp med regelbundna
intervaller, där bland annat ökning av kompensationen för fångar och förbud mot olika typer av
farligt eller annars olämpligt arbete infördes successivt. 1889 års riktlinjer innebar dock den första
och största regleringen av fångarbetet, och början på vad som kan anses som en ny diskurs om och
en förnyad syn på fångar i allmänhet.

 3.3.2 Fängelsestraff för obetalda böter

Omvandling av obetalda böter till fängelse är än idag tillåtet och i bruk enligt svensk lag. Dock har
det  skett  en hel  del  förändringar i  användandet  av straffet  över  tid.  Under perioden 1871-1915
utgjorde  andelen  brott  för  vilka  dömdes  till  böter  ca  80%.102 von  Hofer  skriver  ”Den  stora
dominansen av böter är anmärkningsvärd. Eftersom de flesta böter avser mindre belopp, framstår
den brottslighet myndigheterna befattar sig med mest vara av mindre allvarligt slag. I motsats till
vad  en  del  straffrättsteoretiker  anger  vara  ett  huvudsyfte  med  bestraffning  –  att  skydda
grundläggande sociala värden – tyder det empiriska utfallet i stället på att det är mest brott mot
marginella sociala värden som beivras i praktiken." 103 Detta verkar ge stöd till socialisternas ilska
över den orättvisa fördelningen av lagförda brott. Statistiken för hur många av dessa böter eller det
genomsnittliga bötesbeloppet är tyvärr svårtolkad och svårtillgänglig. Vad som kan konstateras är
dock att fängelsestraffen som utdömdes för obetalda böter ökade stadigt under tiden från 1870-
1900, och att det i teorin var möjligt att utöka fängelsestraffens längd för obetalda böter som dömts
ut i samband med ett kortare fängelsestraff.104 

Denna utveckling bröts i samband med generella straffsänkningar vid 1800-talets sista årtionde, där
böter som utdömdes för lindrigare brott i sänktes till  en nivå som de allra flesta i teorin kunde
betala, vilket i praktiken minskade andelen personer som riskerade att fängslas för obetalda böter.105

Man kan konstatera att den socialistiska agitationen främst var kritisk till de fantasisummor som
utdömdes  i  böter,  ett  lysande  exempel  är  500kr106 för  varje  artikel  i  Arbetet  som  ådömdes
Danielsson, i praktiken totalt omöjligt att betala för någon med hans inkomst, och även kritisk till
de orimligt långa straff som ådömdes per obetald böteskrona. Detta tycks ha minskat betydligt vid
hundraårsskiftet, även om statistiken i detta fall är svårtolkad. Det finns lite belägg för när och hur
bötesbeloppen  förändrades,  och  om  det  var  enskilda  domare  eller  en  generell  trend  med  de
kritiserade fantasibeloppen, dock kan man konstatera att kritiken avtog mot århundrades slut. 

102von Hofer 2011 sid 187
103von Hofer 2011 sid 188
104Ibid.
105Ibid.
106500 kr år 1888 motsvarar 30 251 kr år 2014
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 3.3.3 Fångbevakningen och militären efter 1890

Roddy Nilsson tar i sin avhandling från 1999 upp utvecklingen av bevakningen vid fängelset i
Malmö  och  Långholmen.  Bland  annat  tar  han  upp  utvecklingen  från  en  rent  militär
bevakningspersonal runt år 1850 till användandet av en civilt anställd, utbildad, uniformerad och
övervakad vaktstyrka runt år 1900, vilket alltså innebär att denna förändring var satt i rörelse när
denna undersöknings centrala händelser utspelade sig.107 Hur påverkade då socialisternas agitation
utvecklingen?  Vi  vet  att  socialdemokraterna  redan  i  sitt  allra  första  partiprogram  krävde  en
fullständig tillbakadragning av militär personal från positioner i det civila samhället,  men det är
oklart hur stor utsträckningen på det militära inflytandet egentligen var.108 bevakningen av fångar
med  hjälp  av  militär  personal  var  sedan  1882  redan  på  väg  att  fasas  ut,  men  ett  område  där
socialistisk kritik tycks ha kunnat påverka är i utbildningen av vaktpersonalen. Denna verksamhet
var å ena sidan ytterst blygsam fram till 1900-talet, och var starkare influerad av de liberala idealens
krav på respektabilitet,  samordning och en ”maskinell” syn på fångvårdssystemet med syftet att
skapa en uniform vaktstyrka.109 Med tanke på att vaktstyrkan till  största delen kom från samma
socioekonomiska bakgrund som fångarna och hade i  stort  samma åsiktsbredd som dem,  är  det
kanske föga förvånande att utbildningen försöker styra in vaktpersonalen i den roll som den rådande
samhällsdiskursen ansåg lämplig. Således får man reda på att en fångvaktare ”ej ska bete sig som en
officer gentemot en soldat” utan snarare som ”en hjälpande hand och vägvisare”. Man ska inte vara
för  kamratlig,  utan  ”tillrättavisa  och  vägleda”.110 Detta  visar  i  och  för  sig  på  en  begynnande
avmilitarisering av vaktstyrkan, men då tidigare forskning har  kopplat  detta  snarare till  liberala
idéer av en professionalisering och en minskning av brutaliteten av rent humanitära skäl snarare än
en socialistisk påverkan är  det tveksamt om socialistisk agitation inverkat  på denna utveckling.
Däremot kan man notera  att  vaktstyrkan faktiskt  avmilitariserades  och rent  resultatmässigt  fick
socialisterna igenom de kraven, även om de i stort gick längre och krävde en total avmilitarisering
av hela samhället, vilket inte skedde. Kraven här är både tidigare än den studerade perioden (se kap
2.3.1), men ligger också senare än den studerade perioden i tid, vilket gör effekten av agitationen i
Arbetet svårbedömd.  

 3.3.4 Förändrad diskurs 1880-1900

Förutom  de  ovan  nämnda  förändringarna  ser  man  även  en  viss  förändring  av  den  allmänna
diskursen. Under 1880-talet kom man alltmer att uppmärksamma de svårigheter som fångar mötte
efter frigivningen, och att alltmer diskutera fångars återfallande i brott. Om man under seklets första
två  tredjedelar  ansett  sig  utveckla  det  absolut  bästa  och  mest  fördelaktiga  systemet  för
fängelsestraffet, varför återföll fångar då fortfarande i brott? Man började i den allmänna diskursen,
och  särskilt  då  i  tidens  relativt  nybildade  patronagesällskap  diskutera  hur  samhället  kunde
förebygga brott istället för att bestraffa dem.111 Denna förskjutning innebär en indirekt försvagning
av  tilltron  till  cellsystemets  förmåga  att  förbättra  fångarna  såsom  man  förutspått.112 I
fångpredikanternas religionsberättelser kan man från 1875 och framåt iaktta en stadig minskning av
uttalanden till cellsystemets fördel och en försiktig ökning av reserverade uttalanden mot detta. Från
1887 började fångvårdsstyrelsen använda sig av betydligt mer detaljerade berättelser om fångarnas
hälsotillstånd, moraliska bildning och deras religionskunskap.113 Även detta kan ses som ett tecken
på ett ökat intresse av vad fängelsevistelsen rent faktiskt resulterade i på det individuella planet. 

107Nillson 1999 sid 407
108Socialdemokraternas partiprogram från 1892 återgivet i Från Palm till Palme
109Nilsson 1999 sid 405-415
110Avskrift av guide till nyanställd vaktpersonal, Malmö centralfängelses Arkiv HI:3a
111 Nilsson 1999 sid 332
112Nilsson 1999 sid 332f
113Nilsson 1999 sid 334ff, Nilsson 2003 sid 147ff
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Mot 1890-talets början spred sig även uppfattningen bland fängelsets personal att arbetarrörelsens
idéer och spridning var en bidragande orsak till moraliskt förfall bland fångarna, ett tecken på att
motviljan mot de politiska motståndarnas uppfattning om fångvårdens vara eller icke vara fanns på
båda  sidor.114 Predikanterna  och  läkarna  växte  med  tiden  fram  till  renodlade  moral-  och
disciplineringsagenter  som  med  fängelselednings  goda  minne  motverkade  alla  former  av
förslappning, där sådant som onani, löst prat och politiskt engagemang alltså ansågs vara former av
moraliskt förfall.115 Det finns i dagsläget mycket lite känt källmaterial som kan berätta om hur detta
uppfattades av fångarna och i så fall hur stor andel som kan tänkas vara kritiska mot moraliseringen
eller hur stor andel som kan tänkas ha sympatiserat med arbetarrörelsens värderingar. Dock så kan
omnämnandet av arbetarrörelsen som en del av förfallet i samhället och ett problem för disciplinen
hos fångarna tyda på att det var ett utspritt fenomen hos ett märkbart antal fångar på olika anstalter
runt om i landet. 

Fångpredikanternas rapporter till fångvårdsstyrelsen förändrades således under femtio år från 1850
till 1900 från att vara centrerat kring den individuella skulden till att kretsa kring samhällets förfall
och yttre omständigheter och influenser som fången måste skyddas mot för hans egna moraliska
välfärds  skull.116 Detta  visar  sig  även i  protokollen över  individuella  samtal  med fångarna,  där
ämnen som kretsar kring själva samhällets uppbyggnad och vad i samhället som är gott och ont
ökar dramatiskt under 1800-talets sista årtionden.117

 3.4 Sammanfattning

Efter tryckfrihetsmålet mot Danielsson, och under hans efterföljande fängelsevistelse, ökade antalet
artiklar som var kritiska mot det rådande rättssystemet, både i tidningen Arbetet men också i övriga
tidningar. Agitationen mot rättssystemet inom den socialistiska rörelsen ökade också, med ett fokus
på orättvisor i hur straff slog mot olika samhällsgrupper och mot hur lagar användes för att tysta
kritiker  mot  det  rådande  systemet.  Axel  Danielsson  skrev  flera  uppmärksammade  artiklar  och
krönikor inifrån fängelset vilka tillsammans med andra bidrag, även de från fångar, gav ett dittills
inte sett inifrånperspektiv på fängelsestraffet som spreds ut i samhället. Så småningom plockade
även icke socialistiska segment av samhället  upp denna kritik och dessa artiklar som tecken på
orättvisor. 

Kritiken  riktade  in  sig  på  de  tre  områdena  fångarbete,  fängelsestraff  för  obetalda  böter,  och
användningen av militär personal, även om den inte var begränsad till endast dessa områden. På alla
tre av dessa områden skedde en viss förändring under tiden 1887-1900, i flera fall uppföljningar av
tidigare förändringar eller förändringar som pågick till in på 1900-talet. 

Förändringarna  som  infördes  efter  Lagerbergsmålet  i  hur  fångarbetet  administrerades  och  hur
kontrollen av detta utfördes, samt ansvarsfördelningen där fängelsedirektören i den nya systemet
ansågs vara ensamt ansvarig för utbetalningen av ersättning till fångarna följde i stort sett samma
linje som den socialistiska kritiken uppmanade till. På de övriga två punkterna syns en minskning
av användandet av fängelsestraff för obetalda böter, och en minskning av användningen av militär
personal för förrättning av fängelsestraffet, även om det i dessa två fall kan ha haft mer samband
med det liberala kritiken och en vilja att modernisera och effektivisera rättssystemet i stort än med
den socialistiska kritiken.  

114Nilsson 1999 sid 347
115Ibid.
116Nilsson 1999 sid 352f
117Ibid
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 4 Resultat

 4.1 Diskussion 

Vad visar då denna undersökning med avseende på frågeställningen? 

Hur uppstod kritiken?

Under 1800-talets andra hälft kretsade mycket av den allmänna samhällsdebatten kring uppfattade
problem i samhället och deras lösningar. Trots att denna debatt bars fram av en relativt liten del av
befolkningen var intresset för samhällsfrågor i allmänhet snabbt framväxande, särskilt i  de stora
städerna och bland medelklassen. En stor del av de progressiva tyckarna i samhället förespråkade på
kriminalpolitikens område en modernisering och en närmast industriell lösning på problemet där
missanpassade  individer  skulle  underkastas  en  rad  åtgärder  för  att  omstöpas  till  goda
samhällsmedborgare igen, i kontrast till en äldre föreställning om kriminalitetens obotlighet. Detta
ledde bland annat till införandet av cellfängelset och en omarbetning av strafflagen. 

Den tidiga socialistiska rörelsen ägnade till att börja med mycket liten tid till kriminalpolitik, och
fokuserade  nästan  uteslutande  på  uppbyggnad  av  sin  egen  organisation  och  en  spridning  av
marxistiska texter och kunskap om dessa. Detsamma gällde deras tidningsorgan. Det skedde dock
en klar och tydlig brytning i och med avslöjandet om Kapten Lagerbergs illegala förehavanden på
Malmö centralfängelse som väckte intresset hos arbetarrörelsen för frågor rörande fängelset och
kriminalpolitiken, som snabbt blev en symbol för de orättvisor som arbetarklassen mötte i samhället
i stort. När även flera av arbetarrörelsens förebilder fängslades, Redaktör Danielsson som en direkt
konsekvens  av  målet  mot  Lagerberg  och  August  Palm som en  indirekt  konsekvens  av  samma
artiklar, blev de en symbol för samhällets orättvisor och kriminalpolitiken en måltavla för kritik och
krav på förändringar, ett konkret och mycket öppet exempel på diskriminering av arbetarklassen.
Man  kan  därför  argumentera  för  att  kritiken  uppstod  som  en  konsekvens  av  brottmålen  mot
Lagerberg och Danielsson, i och med att kritiken initialt hade en mycket stark koppling till dessa
brottmål och hade utan dessa inte tagit samma inriktning. 

Hur utvecklades kritiken?

Jag har lyft  fram tre konkreta  områden där  kraven på förändring lyftes  fram extra starkt i  den
socialistiska agitationen, särskilt då i tidningen Arbetet, och kopplat dem till konkreta förändringar
som skedde i samhället under tiden närmast efter debatten. Detta är långt ifrån alla frågor som togs
upp i  agitationen,  och det  finns omnämnt andra krav,  utanför  dessa,  som kan anses  falla  inom
kriminalpolitikens område. Mycket av kritiken är också allmänt hållen även under den tid där de tre
områdena börjar bäras fram till fokus av agitationen. Dock kan majoriteten av agitationen inom
kriminalpolitikens  område  hänföras  till  de  tre  grundkrav  jag  identifierat.  Undersökningen  visar
alltså på att de tre viktigaste punkterna för arbetarrörelsen bars upp från att ursprungligen ha varit
krav ställda i  socialistiska tidningar,  främst  Arbetet,  till  att  kort  tid  därefter  ha kommit  upp på
socialdemokratiska partiets agenda och därefter ha tagits upp till debatt på en högre samhällsnivå,
där de i samtliga tre fall fått åtminstone delvis gehör för sina krav. Debatten fördes under den senare
delen av perioden inte enbart i socialistiska tidningar och möten, utan också till en stor del i andra
forum,  såsom  liberala  tidningar,  det  offentliga  muntliga  samtalet  och  i  riksdagen,  där
socialdemokraterna  saknade  representation.  Det  har  inte  funnits  utrymme  att  undersöka  dessa
kanaler i denna undersökningen, och därmed finns det en möjlighet att viss information kan ha
uteblivit eller misstolkats i denna undersökningen. På grund av detta måste man iaktta försiktighet
vid slutsatser om kritikens resultat och delvis också om dess utveckling. 
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Vad resulterade kritiken i?

Man kan alltså  konstatera att  det  finns ett  visst  samband mellan krav på förändringar  i  svensk
kriminalpolitik  ställda  i  tidningen  Arbetet,  som representant  för  arbetarrörelsens  agitation,  och
verkliga  förändringar  i  svensk  kriminalpolitik  decennierna  efter  Lagerbergsmålet.  Den  största
effekten var innanför fängelsets murar, där fångarbetet kom att reformeras till att vara mycket likt
kraven som ställdes upp i kritiken.  

Vad som nu tills sist behöver göras är en bedömning av huruvida den socialistiska agitationen kan
tänkas ha påverkat dessa förändringar, och i så fall på vilket vis. I början av undersökningen gav jag
en  bakgrund  bestående  av  de  idéer  som  i  tidigare  forskning  identifierats  som  liberala  eller
konservativa idéer, även om, vilket jag påpekat i tidigare kapitel, denna uppdelning inte är optimal
för att förstå tidsperiodens politik. Vi ser även ett visst samarbete mellan liberaler och socialister i
sin vilja att skapa ett  mer inkluderande samhälle, vilket gör det svårt  att  skilja mellan de olika
idéströmningarna i vissa fall. Huvudresonemanget blir då att försöka utskilja socialismens påverkan
från övrig påverkan på förändringarna. Här behöver vi lyfta blicken och se till händelseförloppet på
riskplanet,  då  kungliga  fångvårdsstyrelsens  riktlinjer  och  förändringarna  i  bötes-  och
militärpolitiken inte bestämdes på en lokal nivå. 

På riksplanet fanns det ett väl utbyggt informellt samverkansnät av socialister som under denna
period  var  snabbt  växande och på väg att  bilda  ett  politiskt  parti,  socialdemokraterna.  I  denna
rörelse  var  Axel  Danielsson  en  mycket  tongivande  förgrundsgestalt,  och  blev  under  sin
fängelsevistelse närapå en martyr för arbetarrörelsen och mycket uppmärksammad för sin sak. Detta
var han troligtvis medveten om och använde till fullo i sitt agitationsarbete, något som inte minst
märks i tonen han intar i sina tidningsartiklar. Denna organisation tycks ha plockat upp idéer från
Danielsson personligen, troligen inkluderande via kanaler som denna undersökning inte undersökt,
som brev, utbyten på kongresser o dyl. och gjort dem till sina egna i partiprogrammet. Att de inte
nämnts tidigare än 1887 tyder dels på att Arbetet, med Danielsson, var ursprunget till agitationen
och dels på att de i sin tur sattes i rörelse av rättegångarna mot Lagerberg och Danielsson. 

I fallet med fångarbetet har de nya riktlinjerna tydligt upparbetats för att förhindra att situationer
som den med Lagerberg uppkom i framtiden. De är också utformade för att  till  viss del se till
fångarnas behov av en säker miljö och en inkomst som kan användas vid frigivningen, vilket är helt
i linje med humanistiska strömningar inom fångvården. Dock så lämnas de socialistiska kraven på
att arbetet inte ska utföras i konkurrens med fria arbetare utan hänseende. På samma sätt är de små
förändringarna som förekommer på bötesområdet inte tillräckligt för att kunna visa på någon stark
påverkan från socialisternas agitation. Inom området för den militära verksamheten fanns det under
det sena 1800-talet en viss volatilitet, men nya försvarsbeslut som fattades under 1850-talet som
inte fick inverkan förrän långt senare. Det kan inte uteslutas att agitationen mot militarismen redan i
1882 års program och i den mycket tidiga rörelsen påverkat de senare besluten om användningen av
försvarsmakten. Detta ligger dock utanför denna undersöknings område. Faktumet att agitationen
och besluten inte har tillräckligt med samband i tid gör att man inte kan utesluta en kausal relation
mellan  socialistisk  agitation  och  avskaffandet  av  soldater  som vakter  inom fängelset.  Det  kan
eventuellt istället ha samband med omställningen till en liberal/humanistisk inriktning än eftergifter
till socialisterna. 

Det har inte funnits utrymme i denna undersökning för att kvantifiera eller fullständigt analysera
dessa  resultat,  dock  visar  undersökningen  på  att  samhällsutvecklingen  vreds  i  en  riktning  där
socialisternas krav var tvungna att konfronteras och i vissa fall också bemötas med eftergivenhet,
om än i  liten  skala.  Detta  kan  ha  berott  på  att  socialisterna  trots  allt  ökade sitt  medlemsantal
mångdubbelt under den studerade tidsperioden och fick uppmärksamhet i etablerade kanaler, såsom
i liberala tidningar och vid liberala möten i och med utbytet om rösträttsfrågan, vilket torde ha lett
till en generell ökning i uppmärksamheten hos allmänheten för socialisternas frågor. 
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 4.2 Sammanfattande resultat

Jag har velat undersöka hur kritiken uppkom, hur den utvecklades och vad den resulterade i. Vi har
kunnat  se  att  debatten  angående  fängelset  och  kriminalpolitiken  var  begränsad  till  ett  fåtal
specialintresserade personer från den övre medelklassen och den lilla politiskt involverade delen av
samhället före 1885. Vi har också kunnat se en dramatisk ökning i intresset för kriminalpolitiken i
tidningen  Arbetet  efter  rättegången  mot  Lagerberg,  och  en  vidare  stadig  ökning  efter  det
efterföljande målet mot Danielsson. Man kan därför anta att kritiken mot det politiska systemet
inom den socialistiska rörelsen i Malmö uppkom som en följd av de två rättsfallen. 

Vad gäller utvecklingen av kritiken har vi kunnat följa den genom en gradvis inriktning över tid från
en mer allmänt hållen kritik i början av perioden till en specificerad, om än parallell med övriga
krav, kritik mot vissa områden inom, kriminalpolitikens verkställande. Efter att denna kritik hade
pågått  under  en  tid  förändrades  vissa  delar  av  kriminalpolitiken.  Agitationen  utgick  från
samhälleliga  orättvisor  som  fick  uppmärksamhet  i  och  med  rättsmålen  mot  Lagerberg  och
Danielsson år 1887 och spred sig till progressivt högre nivåer i samhället i och med att de fick en
bredare spridning, och kom därefter att påverka politikens inriktning på kriminalpolitikens område
redan innan socialdemokraterna hade formell representation i Sveriges riksdag. Det mest uppenbara
är effekten på riktlinjerna för fångarbetet, som dock inte går såpass långt som att förbjudas, vilket
var socialisternas grundkrav. Inte heller i de övriga två fallen kan man se någon direkt koppling
mellan kraven och förändringarna i lagar eller rutiner, förutom att kritiken kom att ha en viss effekt i
att föra upp dessa ämnen på den politiska agendan.  

Den socialistiska kritiken mot kriminalpolitiken kan alltså ha anses uppkommit i nära samband med
rättsmålen  mot  Lagerberg  och  Danielsson,  och  delvis  som  en  följd  av  målen  i  sig.  Kritiken
utvecklades över tid från att ha varit generaliserad och ganska centraliserad runt tidningen Arbetet
till att fokusera mer på specifika frågor och till att omfatta även de liberala krafterna i samhället
såväl som det socialdemokratiska partiet på riksnivå. Kritiken kan också till viss del ha påverkat
förändringarna inom kriminalpolitiken, särskilt riktlinjerna för fångarbetet, men för att förstå detta
samband bättre behövs en mer djupgående framtida forskning. 

Det den socialistiska agitationen dock ledde till, med sin kombination av allmän och specifik mot
rättssystemet, är en öppning för en ny form av diskurs, den socialistiska diskursen, som kom att
ligga till grund för 1900-talets folkhemsbygge på ett sätt som den liberala diskursen inte mäktade
med. 

 4.3 Avslutande reflektioner och vidare forskning

Denna  uppsats  har  tjänat  som  en  introduktion  till  ämnet  om  hur  socialistisk  samhällskritik
utformades och integrerades i det omgivande samhället. Den tjänar även som ett exempel på hur en
eller ett fåtal händelser och individer kan ha en stor påverkan på den politiska utvecklingen i ett
samhälle genom att skapa uppmärksamhet för en viss fråga som annars kanske inte hade kommit i
dagen.  Genom vidare  forskning om hur  de  tidiga  folkrörelserna  i  det  sena  1800-talets  Europa
formerades  kan  man  få  en  vidare  förståelse  för  grunden  till  samhällsutvecklingen  under  det
turbulenta  1900-talet  och  vår  moderna  tid.  Forskning  som  integrerar  den  politiska
samhällsutvecklingen och samhällets institutioner såsom fängelser och undersöker deras påverkan
på varandra är viktig för förståelsen även av vår egen tid. 
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Utdrag ur argumentationen mot Lagerberg och utslag i skuldfrågan

Domen mot Lagerberg



Arbetets framsida dagen efter domen mot Danielsson

Denna  framsida  konfiskerades  och  förbjöds  att  tryckas  då  användanet  av  termen
"Kättarebålet"  ansågs  som  religionsbrott.  Danielsson  dömdes  sedermera  även  för  denna
framsida. 

Till höger den omarbetade verionen som trycktes. 



Exempel på tidig diskussion om rättspolitik från 1887

"Ännu en socialist dömd till fängelse". Exempel på agitation
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