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INLEDNING 
 
När jag började fundera kring vad denna uppsats skulle handla om kom jag naturligt in på 
ransoneringarna under andra världskriget. Detta berodde på att jag i höstas behandlade ranso-
neringsarbetet i Sandviken/Högbo under åren 1939-1949. Då inriktade jag mig mot hur myck-
et missnöje som existerade mot, i och kring ransoneringsarbetet. Jag kom fram till att det upp-
stod en del missnöjen, men inte så värst mycket, varvid slutsatsen blev att ransoneringsarbetet 
fungerade bra i Sandviken/Högbo under de undersökta åren. I samband med denna un-
dersökning märkte jag att vissa missnöjesyttringar mot själva ransoneringarna handlade om 
regelrätt brottslighet.  
 
I och med kristider sätts samhällen på prov på ett helt annat sätt än under normala tider. Andra 
världskriget och den kristid som inföll innebar att handeln med och förbrukningen av många 
livsmedel samt andra produkter inskränktes. Människor kunde helt enkelt inte köpa och kon-
sumera hur mycket de ville, utan de var tvungna att hålla sig till de ransoner som bestämdes 
från myndighetshåll. Som jag har skrivit undersökte jag i min B-uppsats hur människorna an-
passade sig till dessa ransoneringar utifrån de missnöjesyttringar som uttalades kring ranso-
neringarna. I denna uppsats väljer jag också att titta på hur människor hanterade själva ranso-
neringarna, men utifrån en annan aspekt. Nu är det brottsligheten som står i fokus, vilken bor-
de kunna säga en del om hur människorna anpassade sig till de påfrestningar kristidens in-
skränkningar innebar. 
 
SYFTE  
 
Syftet med min uppsats är att undersöka omfattningen av och karaktären på ransonerings-
brottsligheten i Sandviken/Högbo under åren 1939-1949 samt myndigheternas försök att stäv-
ja denna brottslighet. Det vill jag främst uppnå genom att studera den rannsakade ransone-
ingsbrottsligheten som det framkommer i domböckerna. 
 
FRÅGESTÄLLNINGAR 
 
- Hur många var de fällande domarna för ransoneringsbrott begångna i Sandviken/Högbo un-
der åren 1939-1949? Vilka ytterligare tecken på ransoneringsbrottslighet visar sig i kristids-
nämndens protokoll, lokalpressen och brottsmålsdiarier om anmälda brott? 
- Hur var fördelningen mellan olika typer av ransoneringsbrott och gällande vilka varor? 
- Vilka begick ransoneringsbrotten? 
- Vilka påföljder utdömdes för brotten?  
 
AVGRÄNSNINGAR OCH URVAL 
 
Eftersom jag i denna uppsats väljer att undersöka ransoneringsbrottsligheten, måste mina un-
dersökta år naturligtvis vara år då ransonering tillämpades i Sverige. Detta gjordes från och 
med hösten 1939 till och med år 1951. Jag väljer att inte undersöka hela denna period, istället 
väljer jag att fokusera på åren 1939-1949. Att jag väljer att avsluta min undersökning redan 
1949 beror dels på att jag i min förra uppsats behandlade denna tid, varvid jämförelser blir 
mer giltiga. Detta beror också på att det efter 1949 bara var kaffe som var ransonerat, vilket 
enligt mig inte gör det speciellt intressant att undersöka åren 1950-1951. Rent geografiskt 
väljer jag att i likhet med förra uppsatsen begränsa mig till området Sandviken/Högbo. Att jag 
väljer mina egna hemtrakter beror framförallt på att jag skrivit en B-uppsats om ransonerings-
arbetet i området, vilket innebär att jag genom nuvarande uppsats kan fördjupa mig ytterligare 
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i mina hemtrakters umbäranden under andra världskriget. Dessutom underlättar valet av om-
råde naturligtvis för jämförelser med min b-uppsats. 
 
I och med att jag väljer att inrikta min uppsats mot ransoneringsbrottslighet blir det väldigt 
viktigt att formulera vad som betecknas som en sådan brottslighet. Enligt Johnny Wijk inne-
fattar begreppet kristidsbrott både ransoneringsbestämmelserna och andra kristidsförfattningar 
som bestämmelser om mörkläggning, olaglig befordran av tidningar, olaglig fotografering 
mm. Begreppet ransoneringsbrott är lite smalare. Regleringarna gällde olika varor såsom olja, 
gummidäck, motorbränsle, skor och många livsmedel. Det fanns även vissa prisregleringar 
handlare skulle hålla sig till.1 Jag väljer att utgå från Wijks formulering av begreppet ranso-
neringsbrott i min undersökning. Det är alltså olovligt hanterande av ransonerade varor och 
ransoneringskort som innefattas i begreppet ransoneringsbrott. Dessutom ingår i min un-
dersökning även brott mot de prisregleringar, oftast i form av normalpriser, som infördes un-
der krigsåren. Helt enkelt måste en person dömas för brott mot en ransoneringsförfattning för 
att räknas med i min undersökning.  
 
Det är alltså ransoneringsbrottsligheten utförd i Sandviken/Högbo jag väljer att undersöka i 
denna uppsats. Med andra ord räknas alla ransoneringsbrott som begås inom det undersökta 
området in i uppsatsen, oavsett varifrån brottslingen kommer. Om å andra sidan en sandvi-
kenbo åkte fast för ett brott begånget utanför det undersökta området, så räknas detta brott inte 
med. Denna avgränsning gör att jag inte riktigt undersöker ransoneringsbrottsligheten bland 
personer mantalsskrivna i Sandviken/Högbo, vilket i sig skulle vara omöjligt i och med att de 
kunde ha begått brott överallt i Sverige varvid jag hade blivit tvungen att gå igenom alla Sve-
riges domböcker under denna tid. Samtidigt får jag med brottslingar från andra orter, som 
egentligen inte kan säga något om lojaliteten bland befolkningen i det undersökta området. 
Även om dessa saker innebär vissa försvårande omständigheter, så är det naturligt att tro att 
den huvudsakliga brottsligheten i Sandviken/Högbo begicks av personer boende där, varvid 
den dömda ransoneringsbrottsligheten inom området ändå blir ett ganska bra mått på hur ut-
bredd denna verksamhet var och vilken karaktär den hade.    
 
KÄLLMATERIAL OCH METOD 
 
Mitt huvudsakliga källmaterial består av domböcker från ordinarie (lagtima) ting vid Gästrik-
lands östra domsaga under åren 1939-1950, vilka finns på Landsarkivet i Härnösand. Med 
ordinarie ting avses de ting som var bestämda att hållas. Förutom dessa ting fanns också något 
som kallades urtima ting, vilket var extra rättegångsdagar. För att inte missa några ransoner-
ingsbrott gick både jag och personalen på Landsarkivet i Härnösand igenom domböckerna för 
urtima ting. I dessa hittade vi ingen ransoneringsbrottslighet, utan dessa böcker bestod fram-
förallt av grövre brott såsom grov misshandel, mord och dråp. Detta gjorde att jag valde att 
koncentrera mig på de ordinarie domböckerna i min undersökning, det är också dessa jag refe-
rerar till genom hela arbetet. Antalet domböcker för ordinarie ting under perioden 1939-1950 
(jag gick igenom år 1950 för att inte missa några brott begångna under år 1949) är 51 st, vilket 
i snitt innebär lite mer än fyra böcker per år. Varje bok innehåller allt från 150 till ca 300 fall. 
Från 1939-1947 var brottmål och tvistemål blandade i domböckerna, varvid det tog ganska 
lång tid att gå igenom dessa domböcker. Från år 1948 och framåt hade dessa mål separerats, 
vilket gjorde att det gick snabbare att gå igenom dessa böcker. 

                                                 
1 Wijk (1992), Svarta börsen: Samhällslojalitet i kris: Livsmedelsransoneringarna och den illegala handeln i 
Sverige 1940-1949, s. 109. 
 

 3



Förutom detta material har viktiga källor varit Sandvikens kristidsnämnds protokoll samt ett 
klipparkiv gällande Sandvikens stad, vilka återfinns på Sandvikens kommuns centralarkiv i 
Sandviken. Dessa två sistnämnda källor har varit viktiga i och med att de har fungerat som 
komplement då jag letat efter ytterligare tecken på ransoneringsbrottslighet, vilket inte gått till 
rättegång. Dessutom har jag använt ett brottmålsdiarium gällande Sandvikens distrikt från 
Landsarkivet i Härnösand, vilket haft samma funktion som kristidsnämndens protokoll och 
klipparkivet. 
 
Vad det gäller tillförlitligheten hos mitt valda källmaterial, så vill jag mena att den är ganska 
god. Domböckerna innehåller den dömda brottsligheten, vilken jag framförallt inriktar mig 
på. Denna källa ser jag absolut inga problem med i och med att materialet inte är gallrat eller 
på annat sätt förändrat. Vad det gäller de andra källorna så vill jag mena att ingen av dem 
ensamt eller kanske ens tillsammans kan ge en fullständig bild av hur utbredd den ej dömda 
ransoneringsbrottsligheten var. Men dessa källor kan ändå ge vissa tecken på om det existe-
rade mycket ransoneringsbrottslighet i det undersökta området. 
 
Den metod jag använder mig av i uppsatsen är både kvantitativ och kvalitativ till sin läggning. 
Den är kvantitativ i den mån att jag undersöker inom vilka områden brott begicks, hur många 
brott som begicks, vilka som begick brotten, vilka typer av brott det handlade om och vilka 
påföljderna för de olika brotten var. Vilket sedan ställs upp i diagram för att visa hur den offi-
ciella ransoneringsbrottsligheten såg ut. Det kvalitativa inslaget i min undersökning är att jag 
behandlar varje ransoneringsbrott gällande Sandviken/Högbo som tas upp i domböckerna och 
på så vis visar hur brottsligheten såg ut till sin karaktär.    
  
BAKGRUND 
 
Sandviken/Högbo 
 
Folkmängden i Sandviken den 1 januari 1939 var 13 698 personer, medan den i Högbo var 
2 182 personer.2 Den 1 januari 1943 slogs köpingen och kommunen ihop och bildade således 
Sandvikens stad, en stad som år 1949 bestod av 18 151 personer.3 Områdets största arbetsgi-
vare under denna tid var Sandvikens järnverk AB där nästan 5 000 personer var anställda åren 
strax före kriget.4 Vad det gäller butiksantalet i Sandviken under krigsåren så framgår det av 
en artikel i Arbetarbladet att Sandviken år 1945 hade sammanlagt 184 butiker, innefattande bl. 
a 65 speceri- och diverseaffärer samt 22 cigarr- och tobaksaffärer.5
 
Sandviken/Högbo ligger i Gästrikland vilket under långa tider haft skogen som främsta natur-
tillgång, viktig för både lantbruket och skogsindustrin. Skogen och dess produkter har helt 
enkelt varit viktiga för ekonomin. Gästrikland var under denna tid ett av Sveriges mest indust-
rialiserade landskap, både trä- och järnförädling var viktiga industriområden, samtidigt som 
jordbruket hela tiden var viktigt och följde med i utvecklingen.6 Inne i staden Sandviken fanns 
det under 40-talet många trädgårdstäppor att odla på, men de räckte i regel inte för att sätta 
potatis. Istället fanns det möjlighet att hyra in sig på något av jordbruken som fanns kring 
Sandviken. Många människor var ur ekonomisk synvinkel tvungna att dryga ut hushållet med 

                                                 
2 Statistiska centralbyrån (1939), Årsbok för Sveriges kommuner 1939, s. 140. 
3 Statistiska centralbyrån (1949), Årsbok för Sveriges kommuner 1949, s. 10. 
4 Hedin (1937), ”Sandviksarbetaren - En sifferbelysning”, Hedin, red, Ett Svenskt Jernverk - Sandviken 1862-
1937, s. 339. 
5 Arbetarbladet, 11/7-1945. 
6 Persson, Curry-Lindahl (1950), Natur i Gästrikland, s. 107, 211. 
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egna skördar av frukt, bär, grönsaker och rotfrukter.7 Storleksmässigt var landarealen för 
Sandvikens köping år 1939 1 390 hektar, vilket bestod av 332 hektar åkerjord. Högbos land-
areal samma år var 9 745 hektar, medan åkerarealen var 778 hektar.8 När sedan Sandviken 
och Högbo år 1943 slogs ihop till Sandvikens stad var landarealen 11 135 hektar bestående av 
1 135 hektar åkermark.9  
 
Kristidsorganisationen och dess arbetsuppgifter 
 
Det var inte bara de krigförande länderna som drabbades av krigets verkningar under andra 
världskriget, även Sverige fick vissa problem. Detta visade sig genom att det uppstod vissa 
försörjningsproblem i det svenska samhället, vilket i sig inte var något nytt då Sverige hade 
brottats med försörjningsproblem även under första världskriget. Första världskriget ledde till 
avspärrningar i handeln, vilket i kombination med dåliga skördar ledde till en omfattande 
livsmedelsbrist och höjda priser i Sverige. Dessa försörjningssvårigheter ledde till att jordbru-
ket allt mer kom under statlig kontroll. Dessutom tillsattes en Livsmedelskommission samt en 
Folkhushållningskommission för att få fram livsmedel och sköta regleringarna som infördes. 
För att hålla livsmedelstillgångarna uppe under kriget användes maximipriser, ransonering 
och exportförbud.10 I oktober 1916 infördes för första gången en statlig ransonering av en 
vara. Det var sockret som ransonerades. Tilldelningen på sockerkorten var ett kilo socker per 
person och månad. Efter detta infördes ransonering på brödsäd och mjöl, vilket senare utvid-
gades till att innefatta många livsnödvändiga varor. Under krigsåren fick befolkningen det allt 
sämre, som värst var det under åren 1917 och 1918. Men det går inte att prata om svält ens 
under de värsta åren. 11 Den prispolitik som fördes under kriget i kombination med bristen på 
varor gjorde att en svart marknad växte fram.12 Det var framförallt under andra halvan av 
1918 som smyghandeln var vanlig, en handel som främst skedde med landsbygden.13 Denna 
krispolitik fungerade inte speciellt bra, utan det karakteristiska var att åtgärderna kom sent 
och fungerade otillfredsställande.14 Anledningen till att krispolitiken inte fungerade speciellt 
bra var att kriget inte var väntat och samhället därmed inte var förberett. När istället det andra 
världskriget bröt ut 1939 var det ganska väntat, varvid det svenska samhället var mycket bätt-
re rustat än det varit 25 år tidigare.15 Dessutom hade det svenska samhället fått viktiga erfa-
renheter angående försörjningen från det föregående kriget.16  
 
För att förbereda Sverige för ett potentiellt krig skapades under slutet av 1930-talet ett särskilt 
organ, Rikskommissionen för ekonomisk försvarsberedskap. Genom detta organs försorg ut-
arbetades en beredskapslagstiftning, förslag på hur krisadministrationen skulle se ut vid hän-
delse av krig samt förslag till olika ransoneringar. Den krisförvaltning som sedermera skapa-
des innehöll en mängd olika kommissioner och nämnder, vilka alla hade frihetsbegränsande 
uppgifter.17 Kriget medförde svårigheter med handeln, brist på varor, höjda priser och ranso-

                                                 
7 Eriksson, Jönsson (1993), Sandviken – hundra år i bilder, s. 79. 
8 Statistiska Centralbyrån (1939), s. 140. 
9 Statistiska Centralbyrån (1943), Årsbok för Sveriges kommuner 1943, s. 42. 
10 Rydén (1998), Att åka snålskjuts är icke hederligt. De svenska jordbrukarnas organisationsprocess 1880-
1947, s. 51-52. 
11 Franzén (2001), I Sverige under första världskriget – undan stormen, s. 190, 278. 
12 Hirdman (1983), Magfrågan. Mat som mål och medel, Stockholm 1870-1920, s. 214. 
13 Franzén (2001), s. 332. 
14 Rydén (1998), s. 51-52. 
15 Nerman (1942), Sverige i beredskap, s. 37. 
16 Rydén (1998), s. 52. 
17 Björnberg (1946), ”Andra världskrigets svenska krisförvaltning”, Björnberg, red, Hur Sverige ordnade folk-
försörjningen under andra världskriget, s. 7-9. 
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nering. Dessutom infördes priskontroll och andra frihetsbegränsningar gällande handeln. I och 
med att myndigheterna i högre grad blev tvingade att agera på olika områden i samhället 
krävdes det att den ordinarie förvaltningen byggdes ut,18 vilket också skedde. Krisförvalt-
ningen blev under krigsåren väldigt stor och innefattade så mycket som 21 000 olika kristids-
organ.19

 
Det högsta av de nyinrättade organen var Folkhushållningsdepartementet, vilket skulle an-
svara för Sveriges försörjning. Under sig hade detta departement flera olika kommissioner 
vilka ansvarade för olika områden.20 Livsmedelskommissionen hade till uppgift att sköta för-
sörjningen med livsmedel, fodermedel och gödningsämnen, Industrikommissionen skulle skö-
ta regleringarna på det industriella området, Bränslekommissionen skötte bränsleförsörjningen 
och Priskontrollnämnden hade till uppgift att kontrollera samt begränsa prisstegringar.21 
Livsmedelskommissionen fick i sin verksamhet hjälp av en lokal organisation bestående av 
statliga kristidsstyrelser och kommunala kristidsnämnder.22  Kristidsstyrelserna och kristids-
nämnderna fick även arbetsuppgifter från andra centrala organ, framförallt från industri- och 
bränslekommissionerna samt priskontrollnämnden. Administrativt hörde de dock under Livs-
medelskommissionen.23

 
Det infördes kristidsstyrelser på 33 orter i Sverige, deras främsta uppgift gick ut på att över-
vaka och leda kristidsnämnderna i deras arbete.24 Antalet kommunala kristidsnämnder varie-
rade under krisen i antal mellan 1659 och 1758 st. Dessutom gick i vissa fall flera kommuner 
ihop i s.k. kristidsförbund, med en gemensam kristidsnämnd. Dessa förbund var från början 
464 st till antalet. Kristidsnämndernas främsta uppgifter handlade om att verkställa beslut från 
högre ort och kontrollera dessas efterlevnad, vilket bl a innefattade att medverka vid inven-
teringar och beslag samt dela ut ransoneringskort och inköpstillstånd. 25 Dessa nämnder skulle 
även genom eget initiativ, vilket uppmuntrades från centralt håll, arbeta för att mildra effek-
terna av kristiden. Ordföranden i kristidsnämnderna tillsattes av kristidsstyrelsen i länet, me-
dan ledamöter och suppleanter tillsattes av kommunen.26

  
Ransoneringssystemet 
 
Det växte fram olika ransoneringssystem i olika länder under andra världskriget, vilka alla 
hade gemensamt att konsumenten hade ett ransoneringskort från vilket den fick lämna en ku-
pong för att köpa den ransonerade varan. I det svenska systemet var ransoneringsperioderna 
växlande, vilket innebar att de olika ransoneringarna inte hade samma tidsperiod då varorna 
utdelades, dessutom kunde denna tilldelningstid skilja sig för en och samma vara beroende på 
hur mycket som fanns av den. Vad det gällde kvantiteten var den alltid lika stor för den speci-
fika varan. Helt enkelt innebar detta ransoneringssystem att det gick att hålla sig till förpack-
ningsstorlekar hela tiden, samtidigt som tilldelningens storlek reglerades genom att ändra till-
delningsperioden.27  

                                                 
18 Björnberg (1944), Svensk krishushållning, s. 3-4. 
19 Wijk (1992), s. 22. 
20 Wijk (1992), s. 22. 
21 Björnberg (1946), s. 12-13. 
22 Åmark (1952), S.O.U. 1952:49-50, Kristidspolitik och kristidshushållning i Sverige under och efter andra 
världskriget, s. 146. 
23 Björnberg (1944), s. 8. 
24 Åmark (1952), s. 69. 
25 Friberg (1973), Styre i kristid- studier i krisförvaltningens organisation och struktur 1939-1945, s. 65-66. 
26 Åmark (1952), s. 71. 
27 Åmark (1952), s. 405-407. 
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Det positiva med ovanstående metod var att det gick att hålla ransoneringarna till paketens 
storlekar, jämnare tillströmning till affärerna samt mindre knapphet för hushållen då alla varor 
inte hade samma ransoneringsperiod. Det negativa med metoden var svårigheterna med att 
hålla reda på alla perioder.28 Dessa svårigheter övervanns med hjälp av ransoneringskalendern 
som publicerades i tidningen varje vecka. Denna kalender gav besked om ransoneringsperio-
derna, tilldelningarnas storlek, vilka kuponger som gällde mm. Dessutom lämnade Livsme-
delskommissionen upplysningar genom radio och tidningar angående tilldelningarna.29

 
Under krigets första del fick allmänheten inköpskort från kristidsnämnderna, vilka hade per-
sonförteckningar till förfogande. Detta system fungerade inte speciellt bra, bl a beroende på 
att människor flyttade. Istället infördes 1941 ett personkort där personuppgifter fanns samt 
olika kuponger. Dessa kort delades ut till alla i Sverige genom kristidsnämnderna. När sedan 
allmänheten skulle hämta ut inköpskort av kristidsnämnden visades personkortet från vilket 
en kupong togs bort som kvitto på det utlämnade inköpskortet. Kristidsnämnderna fick sedan 
skicka in personkortskupongerna till kristidsstyrelserna, för att redovisa hur många inköpskort 
som hade delats ut.30  
 
Vad det gäller handlarna så fick de, när det väl beslutats om ransonering, inventera sitt lager 
av varan och deklarera lagrets storlek. Om lagret var för litet för att täcka de kommande för-
säljningarna fick denne ansöka om förskottstilldelning av en partihandlare, vilka auktorisera-
des av Livsmedelskommissionen. Därefter fick försäljningen av varan endast göras mot ku-
pong från konsumenten. Dessa kuponger fick butiksinnehavaren i sin tur klistra på ett redo-
visningskort vilket skickades till partihandlaren för att lagret skulle kunna byggas upp igen. 
Detta system innebar att partihandlarna hade koll på detaljhandlarna.31 Vissa partihandlare, 
importörer och fabrikanter utgjorde ett översta partihandelsled, utsedda av Livsmedelskom-
missionen. Dessa skulle varje månad ge en omsättningsrapport över inköp och försäljningar, 
vilket gjordes med de kuponger och licenser som de fått från detaljhandlare och andra parti-
handlare. Dessa inköpsbevis kontrollerades av kristidsstyrelserna, vilka sände dem vidare till 
Livsmedelskommissionen.32  
 
Kontrollen av systemets efterlevnad 
 
Trots systemets olika inbördes kontroller så fungerade det inte prickfritt. Exempelvis fick 
Livsmedelskommissionen under sommaren 1945 sammanställningar från olika kontroller hos 
kötthandlare. Sammanlagt hade över tusen butiker kontrollerats, av dessa klarade sig strax 
över 20 % utan anmärkning. Att det förekom olaglig försäljning tyder på att leveranssystemet 
inte var utan brister. De som kunde sälja utan att ta emot kuponger måste själva ha kunnat 
göra svarta inköp av varor eller kuponger.33 Det fanns under kriget kontrollanter som använ-
des för pris- och ransoneringskontroll. De kvinnliga kallades för kotlettsiréner eller köttsiré-
ner, medan de manliga kontrollanterna kallades fläskadonisar.34 Antagligen var det sådana 
kontrollanter som hade utfört kontrollerna hos kötthandlarna. Den negativa kontrollens35 om-
                                                 
28 Åmark (1952), s. 408-409. 
29 Kollberg (1946), ”Det svenska ransoneringssystemet och dess tillämpning”, Björnberg, red, Hur Sverige ord-
nade folkförsörjningen under andra världskriget, s. 74.  
30 Kollberg (1946), s. 77-79. 
31 Åmark (1952), s. 410-412. 
32 Friberg (1973), s. 78. 
33 Wijk (1992), s. 200-202. 
34 Sperlings (1987), ”Fläsk, kontroll och solidaritet”, Takala & Tham, red, Krig og moral, s. 284. 
35 Med negativ kontroll (direkt kontroll) menas att kontrollanter gick till handlare för att undersöka om de sålde 
ransonerade varor utan att ta emot kupong eller på annat sätt fuskade. Motsatsen till denna kontroll är den indi-
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fattning och effektivitet är väldigt svår att avgöra, men alla kristidsområden hade prisombud. 
Dessa prisombud anlitade även ytterligare kontrollanter i sina områden. Många av dessa om-
bud var oavlönade, vilket bidrog till att många nämnder inte gav dem så stor arbetsbörda. Sy-
stemet bör ha fungerat olika bra beroende på städernas storlek. I stora städer kunde kon-
trollanterna vara anonyma, medan det var svårt med anonymiteten i små städer. Dessutom 
kunde kontrollanterna i vissa fall vara överseende och bara tillrättavisa handlarna.36

 
Livsmedelskommissionen, kristidsstyrelserna och kristidsnämnderna utförde oftast verkstäl-
lighets- och kontrollarbetet som var inbyggt i de olika regleringarna. Regleringarnas tillförlit-
lighet kontrollerades oftast av enmansinstanser, exempelvis kontrollanter och ombud.37 Kris-
tidsnämnderna knöt exempelvis till sig ett prisombud, vilken hade till uppgift att kontrollera 
priserna i detaljhandeln, torgförsäljningen mm. Vid överträdelse av prisföreskrift skulle straff 
utmätas. Den stora mängd prisregleringar som infördes under krigsåren gjorde att den här 
verksamheten blev väldigt utbredd.38 Inom energisektorn blev många kontrolluppgifter de-
centraliserade till regional och lokal nivå. Först var det Bränslekommissionen som gav kon-
trolluppgifter till kristidsstyrelserna, vilka i sin tur gav uppgifter till kristidsnämnderna. Detta 
sista skede berodde mycket på arbetsbördan på den regionala nivån. Exempelvis infördes en 
hårdare vedhandelsreglering hösten 1941, vilken medförde att kristidsnämnderna var tvungna 
att anställa bränsleombud.39 Inom livsmedelsområdet blev försörjningsläget försämrat under 
år 1942, vilket gjorde det nödvändigt med strängare reglering av slaktmarknaden. För att 
hindra olaglig slaktning och försäljning infördes i augusti 1942 kontroll av handel med levan-
de djur.40 De som skulle sköta kontrollen var slaktgodemän, vilka utsågs av kristidsnämnder-
na med början i augusti 1942. Dessa slaktgodemän hade till uppgift att inom sina områden 
kontrollera djurbeståndet och djurägarnas handel. Denna verksamhet var i gång i ca två år 
men den upphörde i juni 1944, bl. a beroende på förbättringar i försörjningsläget. I kommuner 
där obesiktigat kött såldes fanns dessutom stämplingskontrollanter utsedda av kristidsnämn-
derna, vilka hade till uppgift att stämpla och väga djuren.41

 
Det fanns förutom bränsleombud och sockenkontrollanter även skrot- och sockenombud på 
lokal nivå. På regional nivå var det endast inom spannmålsområdet som speciella enmansin-
stanser tillsattes. För att kontrollera att bestämmelserna gällande bröd- och fodersädesbesla-
gen följdes hade kristidsstyrelserna spannmålsombud. Kontrollen av motorfordonstrafiken 
hjälpte polisväsendet till med. Vad det gällde bilgummiregleringarna så fanns reklamations-
nämnden för automobilgummi, vilken hörde under industrisektorn. 42

 
Vad det gäller kontrollanterna i Sandviken/Högbo området så framgår av ett mötesprotokoll 
från Sandvikens kristidsnämnd under våren 1940 att de genom ett cirkulär från Livsmedels-
kommissionen blivit uppmanade att tillsätta ett prisombud och en ersättare. Dessa skulle ha 
till uppgift att följa prisutvecklingen och ta emot anmälningar från allmänheten om stora pris-
stegringar. Redan under samma möte utsåg nämnden ett prisombud och en ersättare till denne, 

                                                                                                                                                         
rekta kontrollen, vilken består i kupongkontrollen som skedde automatiskt mellan handlare, partihandlare och 
myndighet. 
36 Sperlings (1987), s. 289, 296-297.  
37 Friberg (1973), s. 80. 
38 Björnberg (1946), s. 13.  
39 Friberg (1973), s. 120-121. 
40 Lund (1946), ”Kött- och fläskförsörjningen”, Björnberg, red, Hur Sverige ordnade folkförsörjningen under 
andra världskriget, s. 66.   
41 Friberg (1973), s. 81. 
42 Friberg (1973), s. 81, 145-146, 267. 
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båda från de egna leden.43 Under hösten 1942 hade kristidsnämnden fått ytterligare ett cirku-
lär, antagligen även detta från Livsmedelskommissionen, som sade att de skulle tillsätta slakt-
godemän inom sitt område. Nämnden följde anvisningarna och utsåg inte mindre än tre slakt-
godemän, vilka hade att ta ansvar för varsina områden inom Sandviken/Högbo.44 Som jag 
skrivit tidigare fanns slaktgodemän fram till och med år 1944, varefter de inte längre behöv-
des. Men av ett mötesprotokoll från början av 1948 framgår att kristidsnämnden återigen hade 
blivit ombedda av Livsmedelskommissionen att tillsätta slaktgodemän inom sitt område. 
Nämnden följde anvisningarna och tillsatte denna gång två stycken slaktgodemän.45 Förutom 
både slaktgodemän och priskontrollanter hade nämnden även ett vedombud under kristiden.46

 
Ransoneringarna 
 
Under våren 1940 delades de första ransoneringskorten ut och det dröjde inte länge förrän de 
flesta livsmedlen var under ransonering. Detta system höll i sig ända fram till 1951, då kaffe-
ransoneringen upphörde.47 Ransoneringssystemet var differentierat där tilldelningen skedde i 
form av normalransoner som var lika för alla, samt i form av tilläggsransoner. Tilläggsranso-
nerna grundade sig på ålder samt yrke.48 Men även förhållanden som sjukdomar och gravidi-
tet hade betydelse för storleken på ransonerna.49 De första livsmedelsransoneringarna, vilka 
gällde kaffe och te, infördes i mars 1940.50 Sedan kom ransoneringarna slag i slag och en 
mängd olika livsmedel hamnade således under ransonering.51 Ca 70 % av de dagliga livsmed-
len hamnade under ransonering.52 Men det var inte bara livsmedel som hamnade under ranso-
nering, utan under årsskiftet 1941/42 infördes klädransonering och ungefär ett år senare var 
det skornas tur.53 (Se bilaga 1, diagram 1) 
 
Bilgummit hamnade också under ransonering. I början av 1941 drabbades omonterade bil-
ringar och cykelringar av beslag, i ett senare skede utökades beslaget till att gälla även monte-
rade ringar, vilket innebar att i stort sett allt färdigt bilgummi drogs in i ransoneringen.54

1942 infördes licens för inköp av cykeldäck. Människor fick endast tillstånd för färd till arbe-
tet och ett gammalt däck skulle lämnas i utbyte mot det nya.55 Industrikommissionen införde 
även hårda restriktioner gällande förbrukningen av läder, smörjmedel, linolja och lösnings-
medel. Inom metallområdet ransonerades nästan alla viktiga råvaror, dessutom hamnade ce-
ment, byggnadsjärn och taktäckningsmaterial under ransonering.56

De flytande bränslena reglerades direkt efter krigsutbrottet.57 Privatbilismen förbjöds i Sve-
rige, vilket hade till syfte att spara bensin. Drivmedlen till den nödvändiga trafiken ransonera-

                                                 
43 Sandvikens kristidsnämnd (hädanefter SK), mötesprotokoll, 23/4-1940, § 9, Sandvikens kommuns centralar-
kiv, Sandviken. 
44 SK, mötesprotokoll, 1/9-1942, § 46. 
45 SK, mötesprotokoll, 20/2-1948, § 6. 
46 SK, mötesprotokoll, 1/12-1947, § 20. 
47 Molin (1974), Försvaret, folkhemmet och demokratin – Socialdemokratisk riksdagspolitik 1939-1945, s. 171. 
48 Molin (1974), s. 171. 
49 Åmark (1952), s. 417. 
50 Ekholm (1976), Det svenska jordbruket och folkförsörjningen under andra världskriget, s. 75. 
51 Åmark (1952), s. 406. 
52 Wijk (1992), s. 108. 
53 Dahlberg (1986), I Sverige under 2:a världskriget, s. 44, 47, 49. 
54 Huss (1946), ”Den industriella försörjningen”, Björnberg, red, Hur Sverige ordnade folkförsörjningen under 
andra världskriget, s. 115. 
55 Dahlberg (1986), s. 166. 
56 Björnberg (1944), s. 32. 
57 Kaijser (1946), ”Bränsle- och kraftförsörjningen”, Björnberg, red, Hur Sverige ordnade folkförsörjningen 
under andra världskriget, s. 120. 
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des, men vid slutet av år 1940 förbjöds all civil bensinförbrukning. De mängder som fanns 
eller kom med lejdtrafiken gick till försvaret, polisen och brandkåren. De människor som hade 
tillstånd att köra samt fått däcktilldelning var tvungna att gå över till gengas.58 Motorfordons-
trafiken var reglerad från krigsutbrottet till och med den 12/11-1949.59

Bränslekommissionen införde även ransoneringar av importerat stenkol, koks, kolbriketter 
och olika oljor. Efter ett tag gällde ransoneringarna också svenskt stenkol, trätjära och till viss 
del ved.60 Den 19/10-1941 infördes beslag av ved. Alla förråd av ved var under beslag och 
skulle deklareras för av vedproducenter, vedhandlare eller annan som hade minst 100 kubik-
meter ved. Därefter skulle alla vedproducenter varje månad redovisa vedinnehav och avverk-
ning för avsalu. Redan året innan, från den 1 juli 1940, hade normalpriser fastställts enligt 
prisregleringslagen för försäljning av ved från producent.61

 
Storleken på ransoneringarna/försörjningsläget  
 
Det var viktigt för Sverige att behålla en stor utrikeshandel för att kunna vara neutrala. Det 
viktigaste var att säkra importen så att inte bristsituationer skulle uppstå, vilka kunde ha blivit 
ödesdigra för det svenska näringslivet. För att klara importen krävdes export.62 Under hösten 
1939 och vintern 1939/40 skedde inga speciella förändringar i försörjningsläget, Sverige kun-
de fortfarande idka fri handel. Under denna tid importerade de svenska myndigheterna i ökad 
omfattning för att förbereda för eventuella reduceringar eller avbrott i handeln.63 Från april 
1940 blev utrikeshandeln främst inriktad mot den europeiska kontinenten, vilken kon-
trollerades av Tyskland.64 Den tyska Skagerackspärren, vilken hindrade sjöhandel västerut, 
gjorde att det svenska försörjningsläget försämrades ordentligt. Handeln med Tyskland och 
dess lydstater innebar import av krigsmaterial, koks, kol, gödningsmedel och livsmedel. 1941 
kom lejdtrafiken igång efter förhandlingar med England och Tyskland. Genom detta avtal fick 
ett visst antal svenska fartyg gå i trafik mellan Göteborg och neutrala länder väster om Atlan-
ten, främst Latinamerika. Rent försörjningsmässigt var denna trafik väldigt viktig.65

 
Under kriget bestod den största delen av den svenska importen från Tyskland av kol och koks, 
vilka framförallt byttes mot den svenska järnmalmen. Trots att de första krigsvintrarna var 
väldigt kalla inträffade aldrig någon svår bränslekris i Sverige. Förutom denna import var 
också importen av gödningsämnen väldigt viktig för livsmedelsförsörjningen i Sverige.66 Det 
var framförallt livsmedlen som blev det största bekymret. I Sverige var vi beroende av import 
av konstgödning, oljekakor till kor och majs till grisar. Dessutom var vi väldigt beroende av 
bra väderlek för skördarna.67 Under åren 1940 och 1941 var det missväxt i Sverige, men det 
blev trots detta aldrig ett så dåligt försörjningsläge som under det första världskriget.68 1942 
blev det knappaste krigsåret, då var livsmedelstilldelningen väldigt liten, vilket kan förklaras 

                                                 
58 Dahlberg (1999), Hundra år i Sverige – krönika över ett dramatiskt sekel, s. 179-180. 
59 Åmark (1952), s. 1018. 
60 Björnberg (1944), s. 34. 
61 Åmark (1952), s. 739, 742. 
62 Fritz (1986), ”Ekonomisk neutralitet under andra världskriget – en fråga om praktisk politik”, Ekman, red, 
Stormaktstryck och småstatspolitik, s. 170-171.  
63 Björnberg (1944), s. 14.  
64 Fritz (1986), s. 174. 
65 Hadenius, Molin, Wieslander (1993), Sverige efter 1900. En modern politisk historia, s. 161. 
66 Fritz (1986), s. 180-181. 
67 Linder (1998), Andra världskriget och Sverige. Historia och mytbildning, s. 149. 
68 Almgren, Löwgren, Bergström (2002), Alla tiders historia Maxi, s. 426. 
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med den missväxt som hade varit. Trots detta producerades ändå tillräckliga mängder bas-
livsmedel för att folket skulle kunna få storleksmässigt tillräckliga ransoner.69

 
Kött och fläsk ransonerades, men i början av kriget var det en ganska stor tilldelning. Denna 
goda tilldelning berodde på ett överskott som hängde ihop med stor utslaktning 1941, vilket i 
sin tur hade sin bakgrund i missväxten.70 Men under andra halvan av 1942 och första halvan 
av 1943 var tilldelningen av kött och fläsk ganska liten, vilket även gällde ägg, ost och mjöl. 
Annars var tilldelningen av mjöl, tillsammans med matfett ganska jämn under krigsåren, me-
dan kött-, fläsk-, ägg- och ostransonerna skiftade mycket. Exempelvis låg matfettsransonerna 
(normalranson) under året 1944/45 på 39,9 gram per vuxen person och dag. Det var bara un-
der året före som ransonerna var större, 42,6 gram per dag. Vad det gällde kött- och fläskran-
sonerna så var de som lägst säsongen 1942/43 med 43,2 gram per vuxen person och dag. Som 
högst låg de året efter med över 70 gram per person och dag, annars låg de i snitt på ca 50 
gram per dag.71  
 
I Sandvikens tidning visar sig tecken på att det i Sandviken/Högbo, i likhet med resten av Sve-
rige, fanns vissa problem med försörjningsläget. Av en artikel i Sandvikens tidning under sen-
sommaren 1941 framgår att det verkade som att skördarna skulle slå fel i Högbo by, Östanbyn 
och Västanbyn, vilka alla tre hörde till området Sandviken/Högbo. Skördarna av både foder 
och spannmål beräknades bli endast 50 % av det normala.72 Året efter, under våren 1942 i 
Sandvikens tidning, propagerades i en insändare för att alla människor, särskilt småbrukare 
och egnahemsägare skulle börja föda upp kaniner som skulle användas till föda. Insändarskri-
benten såg detta som nödvändigt i och med att köttilldelningen var så liten och att den säkert 
skulle minska ytterligare till sommaren om skördarna blev bättre och nedslaktningen därmed 
skulle avta.73

 
Från krigsutbrottet fram till hösten 1942 steg levnadskostnaderna i Sverige med ca 40 %, för 
att sedan plana ut till en stabil nivå på priser och levnadskostnader fram till hösten 1946.74 
Lönerna hängde inte med i prisstegringarna, varvid reallönerna sjönk från 1939 till 1942. Ex-
empelvis låg reallönerna enligt index 1940 på 89, 2 mot 100 under tiden före kriget. Från och 
med 1943 började reallönerna stiga och nådde vid krigsslutet nästan förkrigsnivån. Dessa siff-
ror gällde för löntagare inom industri, hantverk, handel, transport och allmän tjänst mm. De 
som arbetade inom jordbruket klarade sig i regel utan försämring av standarden i och med att 
deras ersättningar steg i samma grad som priserna.75 De genomsnittliga årsinkomsterna i Sve-
rige år 1943 låg mellan 10-15 kr per dag eller mellan 2 500 och 4 700 kr per år.76  
 
Från hösten 1942 infördes allmänt prisstopp gällande varor och tjänster i landet, men redan 
från december 1939 fanns det normalpriser. I prisregleringslagen av 1941 betydde normalpris 
att detta pris inte fick överskridas utan tillstånd från prismyndigheten. Normalpriser infördes 
för många olika varor, bl a fixerades de flesta livsmedlen och andra jordbruksprodukter ge-
nom normalpriser.77

 
                                                 
69 Dahlberg (1999), s. 182-183. 
70 Linder (1998), s. 149. 
71 Ekholm (1976), s. 76, 81. 
72 Sandvikens tidning, 5/8-1941. 
73 Sandvikens tidning, 10/3-1942. 
74 Ekholm (1976), s. 112. 
75 Molin (1974), s. 123. 
76 Wijk (1987), ”Svarta börsen i Sverige under andra världskriget”, Takala & Tham, red, Krig og moral, s. 268. 
77 Ekholm (1976), s. 112-114. 
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Vad det gällde konsumtionen så sjönk den gällande de flesta livsmedlen under kriget. Av de 
vanligaste livsmedlen var det bara potatis och mjölk som inte var ransonerade. Av baslivs-
medlen var det potatisen som ökade mest i pris under krigsåren, trots detta ökade konsumtio-
nen av varan mer än någon annan jordbruksprodukt. Den fungerade helt enkelt som ett sub-
stitut för andra livsmedel. Vad det gällde den genomsnittliga konsumtionen av livsmedel un-
der kriget per person och dag, så låg den i snitt på 93 % av vad den varit före kriget. Lägst var 
den år 1942 då den låg på 88 %.78

 
Ransoneringsförfattningarna 
 
Vissa påstår att det i Sverige infördes lagar och förordningar både i omfattning och karaktär 
att de kan jämföras med dem som fanns i krigförande länder.79 Att gå igenom alla författ-
ningar gällande för de varor som ransonerades och reglerades under krigsåren blir i och med 
detta en omöjlighet, det skulle åtminstone bli en egen c-uppsats i sig. Istället väljer jag att ge 
några exempel på kungliga kungörelser som kom under kriget gällande de ransonerade va-
rorna. 
 
De varuregleringar som infördes under kristiden var oftast lite olika till karaktär, varvid myn-
digheterna efterhand strävade efter enhetlighet bland författningarna. För att uppnå denna en-
hetlighet genomfördes under år 1942 en översyn av en mängd författningar, vilket mynnade ut 
i flera kungörelser den 17 juni 1943. Huvudförfattningen av dessa var kungörelse nr 405 med 
vissa bestämmelser angående handeln med ransonerade varor. I denna kungörelse uppräknas 
89 st författningar vilka skall anses som ransoneringsförfattningar. (Definitionen av en ranso-
nerad vara var att handeln, förbrukningen eller användningen av varan hade reglerats enligt 
stadgande i en ransoneringsförfattning). 80

 
I ovan nämnda kungörelse tas en mängd olika varor upp. Exempelvis gällde denna författning 
varor som kaffe, te, kakao, bröd, matfett, mjöl, bensin, gummiringar, kött, smörjmedel, ved, 
ägg, textilier, tobak och potatis. Enligt kungörelsen var det olagligt att överlåta eller köpa en 
ransonerad vara annat än mot inköpskort, att sälja eller överlåta inköpsbevis till annan person, 
samt att förvärva ransonerad vara med annan persons inköpsbevis. Det tas även upp att när-
ingsidkare hade deklarationsskyldighet gällande förråd av ransonerade varor och sin försälj-
ning av ransonerade varor. Om inte deklarations- och uppgiftsskyldigheten fullgjordes eller 
om oriktiga uppgifter infördes med flit skulle brottet bestraffas. Dessutom kunde en närings-
idkare bestraffas med dagsböter för grov vårdslöshet om deklarationsuppgifterna hade blivit 
fel av misstag. De olika brott som räknats upp kunde alla, förutom det sistnämnda bestraffas 
med fängelse i upp till sex månader. Men om brotten ansågs som särskilt grova skulle de kun-
na dömas enligt den kungliga kungörelsen av den 5/6-1942 (nr 302) om straff för överträ-
delser av vissa ransoneringsförfattningar.81 I denna kungörelse står att om brottet var grovt så 
kunde det bestraffas med fängelse eller straffarbete i högst två år. Vid bedömandet om brottet 
var grovt skulle hänsyn tas till hur mycket av varan, inköpsbevisen eller legitimationskorten 
gärningen avsett.82 I de tidigare ransoneringskungörelserna stadgades även straffen, men det 
fanns även vissa gemensamma straffbestämmelser som utfärdades. I dessa författningar var 

                                                 
78 Ekholm (1976), s. 69, 178. 
79 Sperlings (1987), s. 281. 
80 Åmark (1952), s. 37. 
81 Svensk Författningssamling (Hädanefter SFS) 1943 (1943), nr 405, s. 747-756. 
82 SFS 1942 (1942), nr 302, s. 646-647. 
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straffsatserna dagsböter eller fängelse i högst sex månader, varvid ovan behandlade lag inne-
bar en straffskärpning. Lagen av den 5/6-1942 var också gällande hela ransoneringstiden ut.83

 
I kungörelse nr 699 av den 6/10-1939 om reglering av försäljningen av bensin och lättbentyl 
samt sådan varas användning för drivande av vissa fordon stadgas att bensin inte fick över-
låtas eller försäljas till någon som inte hade kuponger för inköp av varan. Dessutom fick inte 
bil, motorcykel, båt eller traktor drivas med bensin om inte innehavaren hade inköpskort som 
vid tiden för framförandet gällde för inköp av bensin. Vidare stadgas i kungörelsen att det var 
förbjudet att överlåta inköpskuponger till någon annan. På inköpskortet angavs för vilket än-
damål bensinen fick användas, varvid innehavaren hade att rätta sig efter detta. Vad det gäller 
återförsäljarna av varan så var de skyldiga att varje vecka redovisa hur mycket bensin som de 
hade sålt.84 Den 2/5-1941kom en kungörelse angående reglering av försäljningen och för-
brukningen av smörjmedel, vilken i princip stadgar samma saker som ovan nämnda kungö-
relse, fast gällande olika oljor under begreppet smörjmedel.85  
 
Prisregleringslagen av den 30/6-1942 var även den en författning som verkade under 
kristiden. Av denna framgår att kungen eller den myndighet han utsåg hade rätt att fastställa 
ett visst normalpris för en viss vara eller en tjänst. Enligt denna lag fick inte det fastställda 
priset överskridas utan tillstånd.86

  
Ransoneringsbrotten och straffen 
 
Det fanns under tiden för ransoneringarna olika sorters brott som skulle kunna räknas som 
ransoneringsbrott. Johnny Wijk räknar upp flera av dessa i sin avhandling, uppdelade i varu-
brott och kupongbrott: 
 
# Varubrott 
Handlare som bedrev illegal handel med ransonerade varor, exempelvis att sälja en vara utan 
att ta emot kuponger. Privatpersoner som sålde och köpte ransonerade varor utanför ranso-
neringssystemet. Restauranger som inköpte livsmedelsvaror illegalt. Illegal förbrukning av 
driv- och smörjmedel (krävdes licens för att som privatperson få köra motorfordon och där-
med bruka driv- och smörjmedel). Att som handlare sälja en vara till ett för högt pris, pris-
ocker. 
 
# Kupongbrott 
Försäljning och köp av ransoneringskuponger, exempelvis handlare som köpte kuponger ille-
galt för att använda till sina redovisningar eller privatpersoner som sålde/köpte ransonerings-
kort. Stöld av ransoneringskuponger eller falsktryckning av kuponger.87

 
Wijk menar att det var kupongbrotten som bestraffades hårdast av ransoneringsbrotten, vilket 
han grundar på att av dem som dömdes till frihetsstraff för svartabörsbrott i Stockholm 1943 
handlade ca 75 % av brotten om kuponger, medan resterande 25 % var varubrott. Under 
1946/47 var siffrorna för de frihetsbestraffade i Stockholm ca 90 % för kupongbrott.88

  

                                                 
83 Åmark (1952), s. 37-38. 
84 SFS 1939 (1939), nr 699, s. 1847-1851. 
85 SFS 1941 (1941), nr 226, s. 399-405. 
86 SFS 1942 (1942), nr 459, s. 967-972. 
87 Wijk (1992), s. 131-160. 
88 Wijk (1992), s. 188.  
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När kristidslagstiftningen infördes i samband med krigsutbrottet var straffen för kristidsbrott 
ganska låga. Myndigheterna fick under kriget reda på att den svarta handeln ökade och under 
början av 1942 startade olika motåtgärder. En åtgärd var att införa en ny lag med strängare 
straff för ransoneringsbrott och svart handel. Dessutom startades en propagandaoffensiv med 
arbetsnamnet Mot illojala inköp. I denna kampanj informerades det om straffskärpningen för 
att visa att myndigheterna såg allvarligt på ransoneringsbrottsligheten, vilket var ett sätt att 
avskräcka befolkningen från att göra affärer på svarta börsen. Det främsta syftet var att utmåla 
ransoneringsöverträdelser som ett brott mot den nationella solidariteten. Straffskärpningslagen 
(vilken jag nämnt tidigare) trädde i kraft den 7 juni 1942, vilken innebar att det maximala 
straffet för ransoneringsbrott hade höjts från sex månaders fängelse till två års straffarbete.89  
 
Strafflagen tillkom 1864, vilken innehöll fyra straffarter, nämligen dödsstraff, straffarbete, 
fängelse och böter. Dödsstraffet avskaffades 1921, men fanns kvar i strafflagen för krigs-
makten, vilken bara kunde tillämpas under krig eller mobilisering. Under 40-talet stod bötes-
straffen för över 90 % av alla utdömda straff. Antalet dagsböter bestämdes utifrån brottets 
svårighetsgrad, medan dagsbotens belopp bestämdes efter brottslingens inkomst, förmögen-
het, försörjningsskyldighet och ekonomiska förhållanden i övrigt.90   
 
Brottsligheten under den undersökta perioden 
 
Andra världskriget innebar för Sveriges del att en stark nationell samling uppstod, ökad kon-
troll, sjunkande arbetslöshet, minskad alkoholkonsumtion och nästan ingen civil biltrafik. Alla 
dessa faktorer pekar på att brottsligheten skulle minska, vilket den inte gjorde. Istället steg 
brottsligheten mycket under krigsåren. Dessutom borde ökad krigströtthet medföra mer brotts-
lighet i krigets slutskede. I Sverige var fallet tvärtom, både stölderna och kristidsbrottsligheten 
sjönk i slutet av kriget. Från 1940 fram till 1943 skedde en ganska kraftig ökning av brottslig-
heten i Sverige, under de två påföljande åren stabiliserades den samt sjönk en aning. Det var 
framförallt tillgreppsbrotten som ökade under kriget. Men stöldökningen var inte alls lika stor 
som den under första världskrigets sista år. Av en undersökning av stöldbrottsligheten i 
Stockholm framgår att under 1943 stod cykelstölder för 27 % av stölderna, kläder och skor för 
15 %, mat 4 %, ransoneringskort 6 %, smycken och klockor 7 %, plånböcker och handväskor 
12 % och övrigt 29 %.91  
 
Stöldutvecklingen under kriget kan förklaras med att under krigets första år var köpkraften 
och varutillgången inte speciellt förändrad och under denna period låg också stöldnivån still. 
Hösten 1940 kom allt fler viktiga basvaror under ransonering, samtidigt som köpkraften 
minskade fram till prisstoppet två år senare. Det blev svårt att få tag på varor samtidigt som 
människor hade lite pengar. Denna period präglades också naturligt av ökad tillgreppsbrotts-
lighet. Vid slutet av 1942 ökade köpkraften, men det rådde fortfarande brist på varor. Under 
krigets två sista år var köpkraften ganska god och bristen på varor hade minskat i och med 
bättre skördar och ersättningsvaror. I samband med detta sjönk tillgreppsbrottsligheten.92  
 
Om vi tittar på Sveriges officiella statistik angående brottsligheten under de behandlade åren, 
så framgår att brotten mot samtliga lagar och förordningar år 1939 låg på 165 996 st i Sverige. 
En siffra som år 1943 hade stigit till 218 537 st, vilket var den högsta siffran under den under-

                                                 
89 Wijk (1992), s. 56, 182-183. 
90 Beckman (1947), Studier över brottsligheten och dess bekämpande i Sverige, s. 8, 11-12. 
91 Tham (1987: A), ”Stöld i Sverige under andra världskriget”, Takala & Tham, red, Krig og moral, s. 211-214, 
221. 
92 Tham (1987: A), s. 226.  
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sökta perioden. Vad det gäller antalet sakfällda brott mot speciella kristidsförfattningar93 så 
följer de ungefär samma mönster som hela brottsligheten. Från år 1942 går det att se en ök-
ning, vilken når sin topp med 14 903 st sakfällda för brott mot speciella kristidsförfattningar 
år 1943. Därefter sjunker både den totala brottsligheten samt de sakfällda för brott mot de 
speciella kristidsförfattningarna år för år.94 Sammantaget steg under beredskapstiden brottslig-
heten snabbare än vad den gjorde under de nästkommande fyrtio åren. Vad det gäller den lag-
förda ransoneringsbrottsligheten så var den ganska stor, trots detta var den antagligen bara 
toppen av isberget.95 Antalet beräknade personer dömda för ransoneringsbrott under perioden 
1940-1952 i Sverige är ca 67 000, varav ca 2/3 handlade om livsmedelsbrott, medan reste-
rande främst handlade om bensin, olja och gummidäck, samt till viss del skor och textilier. 
Ransoneringsbrottsligheten verkar ha följt samma mönster som hela brottsligheten med en 
uppgång från 1942 och med en topp på ca 11 000 dömda år 1943, för att sedan sjunka från år 
1944. De som framförallt dömdes för denna typ av brottslighet var människor jobbandes i 
butiker, restauranger och på kaféer, vilket antagligen har sin förklaring i att de hanterade va-
rorna och kupongerna.96  
 
Även i Sandviken/Högbo verkade brottsligheten stiga under krigsåren, vilket framgår av en 
artikel i Sandvikens tidning från februari 1941. I artikeln visar det sig att de inkomna ären-
dena till polisen i Sandviken under år 1940 var 1437 stycken. Året före hade siffrorna på in-
komna ärenden varit 1285, vilket innebar en ökning på 152 ärenden. Bl. a hade antalet till-
grepp av cyklar ökat från 126 till 165 stycken.97 I en artikel i samma tidning ett och ett halvt 
år senare behandlas cykelstölderna igen. Även denna gång nämns att cykelstölderna ökade 
kraftigt i Sandviken, vilket fick polisen att uppmana allmänheten till att låsa cyklarna med 
bättre lås eller ställa in dem i förvaringsrum över nätterna.98 Lite senare under hösten samma 
år berättade en polisuppsyningsman i en intervju att brottsligheten i Sandviken under de tre 
första kvartalen 1942 hade ökat med 25 % jämfört med år 1940. Enligt honom skedde 
brottsökningen över hela linjen och det var inga brott som utmärkte sig något speciellt ur ök-
ningshänseende. Brottsökningen trodde inte polismannen var något speciellt för Sandviken, 
utan han ansåg att det borde ha sett lika ut på många andra ställen i Sverige. Anledningen till 
detta var att han såg brottsligheten som hängande ihop med kristiden, vilken enligt honom 
gjorde människor mindre nogräknade.99  
 
Av en intervju med en poliskommissarie från Sandviken vintern 1944 framgår att brottslig-
heten under året hade varit lägre än året innan. Antalet polisärenden, brottmål och förseelser 
av diverse slag hade sjunkit. Vad det gällde kristidsförseelserna med kort och dylikt verkade 
de ligga kvar på samma nivå som tidigare.100 Lite mer än ett år senare framgår av en artikel i 
Sandvikens tidning att antalet polisärenden fortsatte att sjunka under år 1945.101 Av dessa 
uppgifter verkar det som att brottsligheten i Sandvikenområdet ökade fram till och med år 

                                                 
93 I begreppet speciella kristidsförfattningar innefattas, förutom ransoneringsföreskrifter, föreskrifter gällande 
luftskyddet, olaga fotografering, otillåten befordran av vissa periodiska skrifter med statliga trafikmedel, olovligt 
innehav av brevduvor mm. 
94 Statistiska centralbyrån (1941-1952), Brottsligheten år 1939-1948. 
95 Tham (1987: B), ”Stöldutvecklingen under kriget som moralindikator”, Takala & Tham, red, Krig og moral, s. 
306-307. 
96 Wijk (1992), s. 111-112, 135, 171. 
97 Sandvikens tidning, 7/2-1941. 
98 Sandvikens tidning, 4/8-1942. 
99 Sandvikens tidning, 30/10-1942.  
100 Sandvikens tidning, 15/12-1944. 
101 Sandvikens tidning, 22/1-1946. 
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1943, för att sedan sjunka. Vilket gör att området följde ungefär samma mönster som hela 
Sverige. 
 
Om vi tittar på antal anmälda brott enligt Landsfiskalens i Sandvikens distrikt arkiv, brott-
målsdiariet, så verkar brottsligheten följa ungefär samma kurva som nämns i lokalpressen. 
Siffrorna i detta arkiv stämmer inte överens med det antal inkomna ärenden som tidningsupp-
gifterna förmedlar. Skillnaden kan ligga i att tidningarna pratar om antal inkomna ärenden, 
medan brottmålsdiariet är ett mått på antal anmälda brott. Själva brottmålsdiariet innefattar 
även anmälda brott från områden utanför Sandviken/Högbo. Med andra ord går det inte att 
säga någonting exakt om den anmälda brottsligheten i Sandviken/Högbo, utan enbart om hela 
Sandvikens distrikt. Under åren 1939-1949 skedde minst brottsanmälningar åren 1947-48, då 
antalet låg på strax över 500 st. Som mest låg antalet anmälningar på 1084 st, vilket inträffade 
år 1942. Av brottmålsdiarierna framgår, i likhet med lokalpressen, att antalet anmälda brott 
var som högst under åren 1942-1943, för att under de två sista krigsåren sjunka en del.102

 
FORSKNINGSLÄGE 
 
Enligt Johnny Wijk har beredskapsåren under 1940-talet behandlats väldigt mycket av den 
svenska historieforskningen. Bl a genomfördes ett projekt under 60-70-talet vid den historiska 
institutionen på Stockholms universitet. Detta projekt gick under benämningen Sverige under 
andra världskriget (SUAV - projektet), vilket resulterade i 20 avhandlingar som behandlade 
Sverige på olika sätt under tiden för andra världskriget.103  
 
Karl Molins avhandling Försvaret, folkhemmet och demokratin - Socialdemokratisk riksdags-
politik 1939-1945, behandlar som titeln anger den socialdemokratiska riksdagspolitiken under 
åren andra världskriget rasade. Molins bok är en del av SUAV-projektet och i detta projekt 
har fyra avhandlingar rörande de politiska partiernas politik under krigsåren behandlats. För 
att stärka den politiska beredskapen bildades en samlingsregering i december 1939 och det är 
denna regerings och dess partiers lösande av de problem kriget förde med sig som står i blick-
fånget för avhandlingarna. Problemens karaktär var att det fanns ett krav på stärkt försvarsbe-
redskap, vilket kostade mycket pengar. Dessutom innebar kriget olika handelsinskränkningar, 
vilket gav upphov till försörjningssvårigheter. Allt detta skulle skötas och övervinnas av en 
samlingsregering där motsatserna var stora, samtidigt som det rådde krav på en nationell 
sammanhållning.104  
 
Molins avhandling är uppdelad i tre politiska sektorer, nämligen försvaret, folkhemmet och 
demokratin, där folkhemmet är den sektor som mest berör mitt arbete. I denna del behandlar 
författaren den socialdemokratiska fördelningspolitikens utformning under tryck från andra 
partier och samhällsekonomin. Det material som används för att undersöka detta är främst 
olika sorters riksdagsmaterial, exempelvis riksdagsprotokoll, den socialdemokratiska riks-
dagsgruppens protokoll samt protokoll från riksdagsgruppens förtroenderåd.105  
 
I undersökningen av folkhemmet använder sig Molin av socialdemokraternas politik inom 
områden som löner, skatter, rabatter samt ransoneringar. Det han kommer fram till är att poli-
tiken socialdemokraterna använde sig av hade formen av, som han kallar det, bördor efter 

                                                 
102 Landsfiskalens i Sandvikens distrikt arkiv, Gävleborgs län, brottmålsdiarium 1939-1950, Landsarkivet i Här-
nösand. 
103 Wijk (1992), s. 2.  
104 Molin (1974), s. 10-11. 
105 Molin (1974), s. 11-12, 16, 108. 
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bärkraft. Vilket i praktiken innebar att människorna i det svenska samhället tillsammans skul-
le bära bördorna kriget förde med sig, men att alla skulle bära efter förmåga och därmed inte 
lika mycket. Det socialdemokraterna strävade efter var så att säga en form av ekonomisk ut-
jämning inom det svenska samhället. Men de kunde inte helt och hållet genomföra sin politik, 
då de i enighetens namn var tvungna att jämka med de andra partierna, vilka många gånger 
hade helt andra idéer.106 Denna avhandling är intressant för min uppsats i och med att den tar 
upp försörjningspolitiken och de skilda meningarna som rådde kring denna på regeringsnivå. 
Dessa skilda meningar kan även tänkas ha varit spridda bland befolkningen och fungerat som 
anledningar till att bryta mot ransoneringsbestämmelserna.    
 
Lennart Fribergs avhandling Styre i kristid - studier i kristidsförvaltningens organisation och 
struktur 1939-1945, producerades även den inom SUAV- projektets ramar. Som titeln anger 
behandlar denna författare krisförvaltningen och dess struktur under krigsåren. Under dessa år 
blev nästan alla samhällsaktiviteter i Sverige reglerade på ett eller annat sätt. För att sköta 
dessa regleringar byggdes ett stort förvaltningsmaskineri, vilket innefattade 21 000 kristida 
förvaltningsorgan verkandes på olika samhälleliga nivåer. Det Friberg undersöker är hur detta 
förvaltningsmaskineri var organiserat samt vilken struktur det hade. Detta innefattar saker 
som vilken nivå de olika organen verkade på, maktförhållanden mellan de olika organen (hie-
rarkin), de olika organens arbetsuppgifter samt deras rätt till att fatta beslut.107  
 
Det material Friberg använder för att genomföra sin undersökning är dels internt material som 
producerats inom de olika organen, men även olika sorters riksdagsmaterial. Dessutom an-
vänds en rad offentliga utredningar samt tidskriftsartiklar och småskrifter. Friberg delar upp 
sin undersökning i sektorerna jordbruk, energi och transport. Inom dessa tre olika sektorer 
delar författaren upp organen i departementala (Folkhushållningsdepartementet m.fl.), primära 
(Livsmedelskommisionen m.fl.), sekundära (kristidsstyrelser och kristidsnämnder m.fl.) samt 
officiösa (bärkommittéer m.fl.), vilket betecknar vilken nivå de verkade på. De departemen-
tala och primära organen verkade på en central nivå medan de sekundära verkade på en regio-
nal och lokal nivå. Vad det gäller de officiösa organen kunde de verka på alla tre nivåerna.108  
 
Det Friberg kommer fram till avseende krisförvaltningens organisation och struktur är att den 
var en regleringsorganisation som i huvudsak var centraldirigerad. Det mesta av beslutsfat-
tandet skedde hos de primära organen, vilka verkade på en central nivå, medan verkställandet 
av besluten och kontrollen av dessas efterlevnad blev decentraliserat till organen som verkade 
på en regional samt lokal nivå. Han menar att det var ett starkt regleringsinslag i krisförvalt-
ningens organisation för kontroll av befolkningens agerande. Vilket bl a visade sig i den 
mängd kontrollanter som fungerade som enmansinstanser på alla nivåer i krisförvaltningen. 
Samhället var under beredskapsåren helt enkelt genomreglerat, där förvaltningsapparatens 
signum var negativ kontroll i och med att de hela tiden kontrollerade hur väl befolkningen 
följde regleringarna. Kontrollen skedde främst genom licenser, tillståndsbevis och ransoner-
ingskuponger samt genom alla inspektioner som krisförvaltningens kontrollanter stod för.109

 
I sin avhandling behandlar Friberg krisförvaltningens styrande och kontrollerande roll. Själv 
tycker han att det vore naturligt att gå vidare och studera hur befolkningen reagerade på alla 
regleringar som infördes, vilket han menar skulle kunna göras genom att studera olika re-

                                                 
106 Molin (1974), s. 107-109, 123-182. 
107 Friberg (1973), s. 12-13. 
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109 Friberg (1973), s. 264, 286, 318. 
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gleringsbrott. Exempelvis ransoneringsbrott och prisöverträdelser.110 Jag väljer att ta Friberg 
på orden och undersöka hur de olika ransoneringarna bemöttes av befolkningen. Vilket jag 
väljer att göra genom att studera ransoneringsbrottsligheten, om än i en lite mindre omfatt-
ning. 
 
Boken Krig og moral – kriminalitet og kontroll i Norden under andre verdenskrig är ett re-
sultat av ett projekt som bedrevs under 1980-talet. Detta projekt behandlade brottsligheten i 
Norden under andra världskriget. Boken är en antologi där olika forskare från de nordiska 
länderna har bidragit med sina egna kapitel. Eftersom vissa kapitel behandlar de andra nor-
diska länderna är inte hela boken av intresse för min uppsats, utan jag kan framförallt gagna 
mig av de kapitel som behandlar Sverige. Hela bokens mål är att beskriva och jämföra hur 
andra världskriget inverkade på brottsligheten, brottskontrollen, moralen och rätten i de olika 
nordiska länderna.111

 
I kapitlet ”Stöld i Sverige under andra världskriget” använder sig Henrik Tham av framförallt 
offentligt material i form av Statens offentliga utredningar och Statens officiella statistik för 
att gå igenom olika brottstypers utveckling under åren 1937-1947, med fokus på tillgrepps-
brotten. Han går igenom åldrarna på brottslingarna, könen, hur många som var återfallsför-
brytare och vad som stals. Det han kommer fram till är att tillgreppsbrottsligheten ökade 
ganska mycket under kriget, men inte lika mycket som under första världskrigets sista år. Vad 
det gäller förbrytarna så kommer han fram till att de kategorier som stod för en stor andel av 
stölderna före kriget också gjorde det under kriget. När det gäller vilka saker som stals (an-
vänder Stockholm 1943 som exempel) så låg cyklar i topp, men även kläder och skor stals i 
ganska hög utsträckning. Dessutom skedde en del stölder av både mat och ransonerings-
kort.112 Det intressantaste med denna undersökning för min uppsats är att den visar att det 
stals varor som var under ransonering, vilket skulle kunna betyda att många av dessa varor 
såldes vidare. Vilket i så fall skulle innebära ett ransoneringsbrott. 
 
I kapitlet ”Fläsk, kontroll och solidaritet” undersöker Sven Sperlings den negativa kontrollen 
av ransoneringssystemet, vilken utfördes av otaliga kontrollanter (prisombud) som fanns i alla 
kristidsområden. Syftet är att utifrån några kontrollfall i Stockholm och Uppsala diskutera 
olika synsätt på den negativa kontrollen och behovet som fanns av en sådan. Det material han 
använder sig av består främst av lämningar från olika kristidsmyndigheter (Livsmedelskom-
missionen, Folkhushållningsdepartementet och Stockholms kristidsnämnd), men han använ-
der sig även av rättegångsmaterial. Det han kommer fram till är att det rådde en ganska om-
fattande debatt i tidningar, bland befolkningen och berörda myndigheter angående om den 
negativa kontrollen var nödvändig som ett komplement till den indirekta kontrollen samt om 
kontrollanterna försökte provocera handlare till att sälja utan att ta emot kuponger.113 Det vik-
tigaste med denna undersökning för min uppsats är inte det faktum att det existerade en debatt 
angående den negativa kontrollen, utan helt enkelt att den negativa kontrollen existerade. Det 
faktum att denna form av kontroll fanns, att vissa åkte fast i den och dömdes för brott gör att 
jag kan anta att det inte var så enkelt för handlare att bryta mot livsmedelsbestämmelserna.  
 
Johnny Wijks avhandling Svarta börsen – samhällslojalitet i kris. Livsmedelsransoneringarna 
och den illegala handeln i Sverige 1940-1949, inriktar sig mot den breda befolkningen istället 
för politiken och krisförvaltningen. Wijk frågar sig hur allmänheten i Sverige mottog och be-
                                                 
110 Friberg (1973), s. 351. 
111 Takala (1987), ”Kriget i kriminologin”, Takala & Tham, red, Krig og moral, s. 14. 
112 Tham (1987: A), s. 211-237. 
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mötte den förda kristidspolitiken i form av livsmedelsransoneringarna. Avhandlingen är den 
första större undersökningen av ransoneringsproblematiken och den svarta marknaden i Sve-
rige under andra världskriget och den består av fyra delar där den första innehåller förutsätt-
ningarna för livsmedelspolitiken, den andra behandlar opinionsbilden, den tredje svartabörs-
marknaden och den sista delen är mera övergripande kring undersökningens resultat. Det ma-
terial författaren använder sig av består av rättegångsmaterial, kristidsadministrationens mate-
rial, offentlig statistik, klippsamlingar från några kristidsmyndigheter samt tryckt litteratur i 
form av offentliga utredningar, svensk och utländsk forskning, populärhistoria och memoa-
rer.114 De delar som framförallt är intressanta för min undersökning är den andra och den tred-
je, vilka behandlar opinionsbilden och den svarta börsmarknaden, då de kan ge mig indi-
kationer på hur människor såg på ransoneringarna, i vilken utsträckning ransoneringsbrotts-
lighet existerade och hur den var utformad. 
 
I sin undersökning beräknar Wijk hur många personer som dömdes för ransoneringsbrott mel-
lan åren 1940 och 1952, vilka år flest fälldes för ransoneringsbrott, hur stor andel av dessa 
som hörde till livsmedelsområdet, ransoneringsbrottens procentuella andel av brottsligheten, 
jämförelser mellan städer och landsbygd, vilka som dömdes för ransoneringsbrott och skillna-
der i straffsatser mellan kupong och varubrott.115 Kort och gott undersöker Wijk ransonerings-
brottsligheten ur många olika aspekter, med huvudfokus på livsmedelsområdet. Att han väljer 
att främst fokusera på livsmedelsransoneringarna beror på att de flesta ransoneringar och brott 
gällde sådana varor. Men när han beräknar antalet ransoneringsbrott räknas även saker som 
olja, bensin, kläder mm in.116 Denna fokusering på framförallt livsmedlen gör att Wijk lämnar 
vissa luckor i forskningen kring ransoneringsbrottsligheten. Även om han nämner några ran-
soneringsbrott som gällde andra varor än livsmedel, blir läsaren inte riktigt insatt i hur denna 
andra brottslighet kunde vara utformad. Utifrån detta väljer jag i min uppsats att inte fokusera 
på någon speciell typ av ransoneringsbrottslighet, utan på all dömd ransoneringsbrottslighet. 
 
Det Wijk kommer fram till är att allmänheten i stort hade en positiv inställning till ransoner-
ingarna de första krigsåren, men att det efterhand hördes fler och fler kritiska röster från år 
1942 och framåt. Ett exempel på denna opinion kom 1942 från ett ombud i Gävleborgs län, 
vilken rapporterade att det frodades ett missnöje med ransoneringsbestämmelserna i länet. 
Vad det gäller den illegala handeln med ransonerade varor så skedde den i stor omfattning, 
vilket enligt Wijk gör det omöjligt att prata om en stark samhällslojalitet och harmoni i Sve-
rige under krigsåren. Men detta var inte något specifikt för Sverige, utan betydande svarta-
börsverksamhet växte även fram i andra länder, exempelvis i Finland och England.117 Wijks 
resultat visar att det fanns ett missnöje mot ransoneringarna och att detta missnöje även visade 
sig i Gävleborgs län, vari Sandviken/Högbo är beläget. I anslutning till detta blir det intressant 
för mig att undersöka om detta missnöje gick över i brottslighet och i så fall hur denna brotts-
lighet var utformad. 
 
I min egen b-uppsats med titeln Ransoneringsproblematik - Missnöjesyttringar och invänd-
ningar i samband med ransoneringar och regleringar i Sandviken/Högbo under åren 1939-
1949 undersökte jag hur väl kristidsarbetet fungerade och hur väl det togs emot i det under-
sökta området. Det material som användes var kristidsnämndens protokoll samt ett klipparkiv 
över lokalpressen, där jag studerade de missnöjesyttringar och invändningar som uppstod 
kring de ransoneringar och regleringar som infördes. Det jag kom fram till var att det uppstod 
                                                 
114 Wijk (1992), s. 6-11. 
115 Wijk (1992), s. 111-188. 
116 Wijk (1992), s. 9. 
117 Wijk (1992), s. 82, 100-101, 280-281. 
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missnöjen gällande flera olika områden, exempelvis kring bränsleförsörjningen, livsmedels-
ransoneringarna och ransoneringskupongerna. De missnöjesyttringar som dominerade var 
riktade från allmänheten och företagen mot de centrala kommissionerna i krisförvaltningen. 
Detta missnöje gällde främst ransoneringarna i sig, helt enkelt var människor missnöjda med 
att vissa varor ransonerades. Sammanlagt uppstod 61 stycken missnöjesyttringar under den 
undersökta perioden. Med bakgrund mot att det undersökta området hade en befolkning på 
16 000 – 18 000 personer kom jag fram till att kristidsarbetet fungerade bra samt togs emot 
bra av befolkningen.118

 
Det mest intressanta resultatet från min b-uppsats för nuvarande arbete är det faktum att jag i 
min underökning av missnöjesyttringarna stötte på några fall av misstänkta ransoneringsbrott. 
Exempelvis misstänktes två handlare för fusk med kuponger, en handlare misstänktes för fusk 
med vattentillsättningen i smör och dessutom var kristidsnämnden missnöjd med flera hand-
lare eftersom de sålde ransonerade varor mot förfallna eller ännu inte gällande kuponger.119 
Av ovan sagda framgår att det existerade en reell ransoneringsbrottslighet i Sandviken samt 
misstankar mot flera handlare, vilket så att säga motiverar varför jag väljer att fördjupa mig i 
brottsligheten i denna undersökning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
118 Laine (2005), Ransoneringsproblematik – Missnöjesyttringar och invändningar i samband med ransonering-
ar och regleringar i Sandviken/Högbo under åren 1939-1949, s. 2-3, 26-29.  
119 Laine (2005), s. 18, 24-25. 
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RANSONERINGSBROTTSLIGHETEN I SANDVIKEN/HÖGBO 
 
Jag väljer i detta resultat att först gå igenom några olika källor för att undersöka vilka tecken 
det finns på ransoneringsbrottslighet i det undersöka området. Därefter kommer min huvud-
sakliga undersökning, den av domböckerna och den dömda ransoneringsbrottsligheten. För att 
tydliggöra resultaten av min undersökning väljer jag att avsluta resultatdelen med att gå in 
djupare på de frågeställningar jag ställde i början av arbetet, vilket görs med hjälp av en re-
sultatsammanfattning bestående av ett antal diagram som kommenteras. 
 
TECKEN PÅ RANSONERINGSBROTTSLIGHET I KRISTIDSNÄMNDENS 
PROTOKOLL  
 
Under början av år 1941 framgick på ett nämndemöte att det florerat en misstänksamhet bland 
befolkningen mot vissa handlare, vilka misstänktes för fusk med vattentillsättningen i smör. 
Allmänheten tyckte i många fall att smöret var väldigt vattnigt, varvid vattenhalten antagligen 
var alldeles för hög. Kristidsstyrelsen uppmanade nämnden att komma med uppgifter om lik-
nande förseelser hade förekommit och om de i så fall hade gått till åtal. Av protokollet fram-
går att ett liknande fall just då undersöktes av Hälsovårdsnämnden.120 I ett protokoll några 
månader senare framgår att en handlare från Sandviken dömts till dagsböter för att ha haft i 
för mycket vatten i smöret under omarbetningen till den riktiga varan.121 Även om felaktig 
vattentillsättning i smör egentligen inte var ett ransoneringsbrott, anser jag ändå detta som 
starkt kopplat just till ransoneringarna. Anledningen till detta är att smör, under benämningen 
matfett, var under ransonering från slutet av 1940 fram till början av 1949. Utifrån detta anser 
jag det högst troligt att både den dömda och den misstänkta handlaren hade för avsikt att dry-
ga ut det smör de sålde med vatten, för att om möjligt kunna sälja en viss del av sitt smör på 
sidan om till ett högre pris. Genom att tillsätta lite extra vatten kunde de så att säga ta sig förbi 
ransoneringssystemets kontroll av försäljningen. 
 
Under samma år framgår det av ett nämndemöte att det i vissa fall var problem med vissa 
handlares hantering av ransoneringskupongerna. Nämndens medlemmar var missnöjda med 
att en del handlare sålde varor mot förfallna eller ännu inte gällande kuponger. Som motdrag 
mot detta utarbetade nämnden ett anslag där de förbjöd försäljning av varor på ovanstående 
sätt, vilket skulle sättas upp i affärslokalerna.122 Även om det i sig inte var någon person som 
tjänade på denna handel, var det ändå ett brott mot ransoneringsföreskrifterna. En vara fick 
bara köpas i den kvantitet som angavs samt under den tid för vilket kupongen gällde. 
 
Under vintern 1941 skrev kristidsnämndens ordförande ett brev till kristidsstyrelsen i Gävle, 
där det framgår att en handlare i Sandviken hade gått i konkurs under sommaren 1940. I bre-
vet räknas det upp vad handlaren skulle ha haft för ransonerade varor och i vilken mängd vid 
tiden för konkursen. Ordföranden hade ett flertal gånger sagt åt handlaren att redovisa sitt 
lager, men denne hade nekat till att han hade några ransonerade varor. Dessutom hade han 
inga kuponger som lämnats in mot varor, utan de hade enligt handlaren försvunnit.123 Detta 
fall är i sig inte ett tydligt tecken på brottslighet, men enligt mig talar mycket för att denna 
handlare antingen hade sålt varorna svart eller brukat varorna själv. Varvid han i båda fallen i 
så fall hade gjort sig skyldig till ett ransoneringsbrott. Naturligtvis kanske kupongerna hade 
försvunnit i samband med konkursen och utflyttningen från lokalen, men jag anser att det är 
                                                 
120 SK, mötesprotokoll, 20/1-1941, § 10, bilaga 3. 
121 SK, mötesprotokoll, 10/6-1941, § 28. 
122 SK, mötesprotokoll, 9/5-1941, § 20, bilaga, 5. 
123 SK, mötesprotokoll, 5/12-1941, § 59, bilaga 10. 
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väldigt långsökt i och med att handlaren säkerligen visste vilken rigorös kontroll av kuponger 
och varor som existerade under denna tid. 
 
Ett halvår senare dök återigen en kupongfråga upp på ett nämndemöte. Denna gång hade en 
handlare anmält till nämndens ordförande att ransoneringskuponger för socker hade försvun-
nit, samtidigt som han ansökte om att få ökad lagerökningslicens. Ordföranden hade överläm-
nat kupongärendet till polisen för utredning, medan ansökan om ökad lagerlicens lämnades till 
kristidsstyrelsen för avgörande. Nämnden i sig ansåg att handlaren åtminstone hade handlat 
vårdslöst med ransoneringskupongerna, vilket fördes till protokollet.124 Det är naturligtvis 
svårt att veta hur det gått till i detta fall, men mycket tyder på att handlaren hade fuskat med 
kupongerna. Även om han inte fuskat, utan bara tappat bort kupongerna, kunde det ändå en-
ligt lagen betraktas som ett ransoneringsbrott i och med att han då inte kunde fullgöra sin de-
klarationsskyldighet.  
 
TECKEN PÅ RANSONERINGSBROTTSLIGHET I LOKALTIDNINGARNA 
 
Av en artikel i Arbetarbladet i början av 1943 framgår att under tingsförhandlingarna inför 
Gästriklands östra domsagas häradsrätt så hade en person från Sandviken blivit instämd till 
tinget för att ha stulit buss- och ransoneringskort från en kamrat. Han hade använt 15 poäng 
på tobakskortet och dömdes till 25 dagsböter à 2, 50 kr. Även en slaktare hade varit instämd 
inför tinget, vilken hade slaktat en gris utan licens. För detta dömdes han att betala 15 dags-
böter à 3 kr.125 Båda dessa brott kommer även att behandlas senare i min genomgång av dom-
böckerna. 
 
En månad senare framgår av en artikel i Sandvikens tidning att flera sandvikenbor var inblan-
dade i svartabörsaffärer. Sju mål angående olaga handel med kött hade varit upp inför tinget. 
En arrendator hade låtit två svin, fyra kor, tre kalvar, en kviga och en tjur försvinna. I sex fall 
gällde det olaga försäljning där en torsåkersbo och en sandvikenbo verkade ha varit huvudper-
sonerna. Arrendatorn hade sålt minst 600 kg kött, köpt minst 70 kg nötkött samt använt en del 
av det slaktade i hushållet. Det övriga köttet hade sålts, en del i Sandviken, utan att djuren 
varit besiktigade. Mannen hade sålt köttet på grund av ekonomiska bekymmer för en krona 
mer per kg än på den öppna marknaden. Målet blev uppskjutet, men mannen skulle betala 
2200 kr till kronan för det sålda köttet. Den drivande själen i de övriga målen var en radio-
handlare från Sandviken som hade köpt ca 700 kg kött från en slaktare i Torsåker, vilket se-
dan hade sålts vidare. Det var framförallt en matservering som hade köpt köttet. En del av 
köparna fanns på plats bland de instämda och de hade inget att invända.126 Jag kommer även 
att gå in på dessa brott i min undersökning av domböckerna. 
 
Senare samma år, under hösten, framgår det av en artikel i Arbetarbladet att en handlare var 
anklagad för att ha köpt sammanlagt 17 kostymer för 1500 kr, utan att lämna kuponger. Ko-
stymerna var stöldmaterial och han anklagades för häleri och brott mot ransoneringsförord-
ningen.127 Denna härva kommer jag att ta upp i kapitlet om brottsligheten enligt domböck-
erna. 
 
Ungefär två år senare dyker en artikel upp i Sandvikens tidning med titeln Sjuttio sandviksbor 
instämda för olagliga smöraffärer. Av artikeln framgår att två köpmän från Sandviken hade 
                                                 
124 SK, mötesprotokoll, 19/5-1942, § 28. 
125 Arbetarbladet, 27/1-1943. 
126 Arbetarbladet, 24/2-1943. 
127 Arbetarbladet, 10/11-1943. 
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sålt 20 ton smör utan kuponger samt över 300 kg ägg. Dessa två stod inför tinget liksom ca 70 
sandviksbor som hade köpt av smöret och äggen.128 En och en halv månad senare hade även 
Arbetarbladet en artikel publicerad om fallet med titeln Det ”svarta” smöret i Sandviken.129 
Jag väljer att inte skriva något ytterligare om detta fall nu, utan jag kommer tillbaka med en 
utförligare redogörelse vid min behandling av domböckerna. 
 
TECKEN PÅ RANSONERINGSBROTTSLIGHET I BROTTMÅLSDIARIET 
 
Efter att ha gått igenom brottmålsdiariet kan jag inte påstå att det har dykt upp speciellt många 
tecken på ransoneringsbrottslighet i det undersökta området. Endast två brott, förutom de som 
gick till domstol, som tydligt innefattade misstankar om brott mot ransoneringsförfattningar 
anmäldes under åren 1939-1950. Båda dessa anmäldes under år 1944, det ena handlade om att 
någon skulle ha sålt textilvaror mot ransoneringsbestämmelserna, medan det andra innefattade 
misstankar om bristande redovisning av inköpskuponger för matfett. I båda dessa fall ledde 
undersökningarna inte till några bevis för att brottslighet skulle ha förekommit, varvid de efter 
ett tag preskriberades.130

 
Av de undersökta källorna har det framkommit att en viss ransoneringsbrottslighet verkar ha 
existerat i Sandviken/Högbo. Både solklara brott och misstänkta brott har tagits upp i dessa 
källor, framförallt i kristidsnämndens protokoll och i lokalpressen, vilket gör det intressant att 
gå vidare i min undersökning av ransoneringsbrottsligheten i Sandviken/Högbo. I nästa kapi-
tel går jag igenom mitt resultat av domboksundersökningen, vilket är den viktigaste delen i 
denna uppsats.   
 
DEN RANNSAKADE RANSONERINGSBROTTSLIGHETEN  
 
Bränsleområdet 
 
Bensin, olja och smörjmedel 
 
Under sommaren år 1940 dyker det första ransoneringsbrottet i Sandviken/Högbo upp i dom-
böckerna. En verkstadsarbetare från Högbo hade under våren 1940 kört sin motorcykel, trots 
att han inte var berättigad att framföra det fordonet i och med att han inte hade tilldelats ben-
sinkort. Den kungliga kungörelse han bröt mot var den från den 6/10-1939 om reglering av 
försäljningen av bensin och lättbentyl samt användningen av sådan produkt för att driva vissa 
fordon. Han nekade inte till anklagelserna, utan fann sig i att betala 15 dagsböter på vardera 1, 
50 kr.131  
 
Några månader senare dömdes ytterligare en person, denna gång en byggnadsarbetare från 
Sandviken, för brott mot ovannämnda kungörelse. Men till skillnad från verkstadsarbetaren 
hade denna person inte använt bensin olagligt, utan han var berättigad att köra sin motorcykel 
i och med att han hade tilldelats bensinkort. Det han dömdes för var att han under år 1940 
hade överlåtit sitt bensinkort till sin son, vilket var ett brott mot föreskrifterna i och med att 
bensinkortet var personligt. För detta förfarande dömdes han till 10 dagsböter på vardera 1, 50 

                                                 
128 Sandvikens tidning, 4/12-1945. 
129 Arbetarbladet, 23/1-1946. 
130 Landsfiskalens i Sandvikens distrikt arkiv, Gävleborgs län, brottmålsdiarium 1939-1950, Landsarkivet i Här-
nösand. 
131 Gästriklands östra domsagas häradsrätts arkiv (hädanefter GÖD), dombok vid ordinarie ting, nr 49, 11/6-
1940, mål nr 404, bilaga 404 a, Landsarkivet i Härnösand. 
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kr.132 Sonen dömdes också för brott mot samma kungörelse, men i och med att han bodde i 
Österfärnebo och begick brottet där kan jag inte räkna med det då jag valt att undersöka ran-
soneringsbrottsligheten i Sandviken/Högbo. 
 
Något senare under hösten stod en bensinstationsföreståndare från Sandviken anklagad för att 
ha sålt över 2000 liter bensin under år 1940 utan att ha tagit emot kuponger. Nästan 1000 liter 
av dessa kunde förklaras i och med att 951 liter hade gått till en mack i Ockelbo (ett samhälle 
ca 3 mil från Sandviken) som hade behövt bensin. Denna bensin hade ändå debiterats bensin-
stationsföreståndaren i Sandviken. Trots detta återstod 1327 liter, vilka den anklagade menade 
hade kunnat dunsta bort eller försvunnit vid uppmätningar av bensin. Målet kom inte till något 
avgörande denna gång, utan det sköts upp till senare bordläggning.133 I november togs målet 
upp igen och av rättegångsprotokollet framgår att den försvunna bensinen kunde förklaras 
med att kupongerna hade legat i ett kuvert i ett skåp, vilket den anklagade helt och hållet hade 
glömt bort. Åklagaren kunde i och med de återfunna kupongerna aldrig styrka att bensin och 
lättbentyl hade sålts på ett olagligt sätt, varvid bensinstationsföreståndaren blev friad.134

 
Under hösten ställdes ytterligare en bensinstationsföreståndare från Sandviken inför rätta. 
Denne stod åtalad för att under år 1940 inte avgivit föreskrivna uppgifter gällande vissa mine-
raloljor. Det framgår av bilagorna till fallet att han under maj månad inte hade redovisat till 
bensin- och oljenämnden vilka kvantiteter som hade levererats. Den anklagade hävdade att 
han då hade slut på kartongkort, på vilka kuponger klistrades, varvid han därför inte hade 
skickat in uppgifterna. I ett senare hade han fått kort och då skickat in alla kuponger. Trots 
sina förklaringar dömdes han för brott mot den kungliga kungörelsen av den 26/4-1940 angå-
ende reglering av försäljningen och förbrukningen av vissa mineraloljor till 5 dagsböter om 
vardera 1 kr.135

 
Under hösten samma år stod en slakteriarbetare från Gävle anklagad för att under samma år 
ha använt sin bil vid fiskförsäljning i Sandviken. Han hade fått bensintilldelning för att sälja i 
Valbo socken. Av bilagorna framgår att han tidigare hade haft tillstånd att sälja i Sandviken, 
ett beslut han själv trodde fortfarande gällde. Men enligt Länsstyrelsen, som hade ändrat detta 
några månader tidigare, skulle mannen ha varit medveten om de restriktioner som införts för 
hans bensinförbrukning. Åklagaren gick på Länsstyrelsens linje och dömde slaktaren till 10 
dagsböter om vardera 1 krona för brott mot kungörelsen angående reglering av försäljningen 
av bensin och lättbentyl samt användningen av sådan vara för drivande av vissa fordon.136

 
I mars 1943 stod en trafikbilägare från Sandviken åtalad för att han sedan oktober 1942 brukat 
sin lastbil trots att han inte haft inköpskort gällande förvärv av smörjmedel. Han erkände brot-
tet och dömdes till 25 dagsböter om vardera 3 kr för brott mot den kungliga kungörelsen av 
den 2/5-1941 angående reglering av försäljningen och förbrukningen av smörjmedel.137 En 
månad senare stod en annan trafikbilägare från Sandviken inför rätta för att han i likhet med 
föregående hade kört ett fordon sedan oktober 1942 utan att som innehavare av fordonet till-
delats inköpskort gällande förvärv av smörjmedel. Det behövdes mer uppgifter i målet, varvid 
utslaget sköts upp.138 En månad senare kom utslaget i målet. Mannen dömdes för brott mot 

                                                 
132 GÖD, dombok vid ordinarie ting, nr 51, 27/8-1940, mål nr 28, bilaga 28 a och b. 
133 GÖD, dombok vid ordinarie ting, nr 51, 10/9-1940, mål nr 132, bilaga 132 a och b. 
134 GÖD, dombok vid ordinarie ting,  nr 51, 5/11-1940, mål nr 545, bilaga 545. 
135 GÖD, dombok vid ordinarie ting, nr 51, 10/9-1940, mål nr 167, bilaga 167 a-c. 
136 GÖD, dombok vid ordinarie ting, nr 51, 10/9-1940, mål nr 168, bilaga 168 a-c. 
137 GÖD, dombok vid ordinarie ting, nr 64, 23/3-1943, mål nr 182. 
138 GÖD, dombok vid ordinarie ting,  nr 65, 20/4-1943, mål nr 223. 
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samma kungörelse som den andra till 20 dagsböter à 2,50 kr. Dessutom fick mannen böta 10 
kr för att han uteblivit från rätten den 20 april.139 Det intressanta med dessa två fällande domar 
för olaglig smörjmedelsförbrukning är att båda två hade licens för smörjmedelsförbrukning, 
problemet var att de hade bytt fordon och licenser med varandra.140 Vilket gjorde att båda två 
bröt mot lagen då licenserna var personliga och gällde ett specifikt fordon.  
 
Under hösten 1943 stod en butiksföreståndare från Sandviken inför tinget anklagad för att ha 
brutit mot den kungliga kungörelsen av den 2/5-1941 angående reglering av försäljningen och 
förbrukningen av smörjmedel. Mannen i fråga hade tillgång till Sandvikens konsumentföre-
nings personbil, vilken enligt Länsstyrelsens beslut fick användas för varutransporter för kon-
sumentföreningens räkning inom ett visst område. Denna gång hade den anklagade under 
1943 använt bilen för att skjutsa en person till Gävle, varvid han bröt mot bestämmelserna. 
För detta dömdes han att betala 15 dagsböter à 4 kr för brott mot ovannämnda lag.141  
 
I början av 1945 stod en handelsresande från Sundsvall åtalad för brott mot den kungliga kun-
görelsen av den 17/6-1943 med vissa bestämmelser angående handeln med ransonerade varor 
samt den kungliga kungörelsen av den 2/5-1941 angående reglering av försäljningen och för-
brukningen av smörjmedel. Anledningen till anklagelserna var att mannen under år 1944 hade 
kört från Sundsvall till Sandviken, trots att han bara hade tillstånd att köra som längst 6 mil 
från Sundsvall (ca 24 mil till Sandviken). Han menade själv att han hade missat att förnya 
vissa tillstånd, varvid ett misstag hade skett. Han dömdes enligt brott mot ovannämnda kungö-
relser till 10 dagsböter om vardera 2 kr.142

 
Samma dag stod en snickare från Sandviken åtalad för att han den 19 oktober 1944 hade kört 
en lättviktsmotorcykel som inte var registrerad, inte skattad, inte trafikförsäkrad samt saknade 
en registreringsskylt av metall. Dessutom hade motorcykeln framförts med flytande bränsle 
som drivmedel, trots att han inte hade inköpskort för inköp av smörjmedel och flytande bräns-
le, eller meddelats särskilt tillståndsbevis att förbruka flytande bränsle och smörjmedel. Han 
dömdes bl a för brott mot den kungliga kungörelsen av den 17/6-1943 med vissa be-
stämmelser angående handeln med ransonerade varor, för brott mot den kungliga kungörelsen 
av den 2/5-1941 angående reglering av försäljningen och förbrukningen av smörjmedel samt 
för brott mot den kungliga kungörelsen av den 13/11-1942 angående reglering av försälj-
ningen och förbrukningen av brännbara vätskor till 55 dagsböter à 3 kr.143 Anledningen till att 
denna person dömdes så hårt i jämförelse mot andra liknande fall bör antagligen ses mot bak-
grund av att fordonet ej var skattat, besiktigat eller försäkrat. 
 
Ett likadant fall som ovan nämnda handelsresande från Sundsvall kom upp inför tinget i mit-
ten av april 1945. Denna gång var det en ingenjör från Eskilstuna som under år 1944 hade 
färdats med bil till Sandviken, trots att han enligt sina tillstånd inte fick det. Han dömdes i 
likhet med den andra för brott mot den kungliga kungörelsen av den 17/6-1943 med vissa 
bestämmelser angående handeln med ransonerade var samt den kungliga kungörelsen av den 
2/5-1941 angående reglering av försäljningen och förbrukningen av smörjmedel till 10 dags-
böter à 5 kr.144  
 

                                                 
139 GÖD, dombok vid ordinarie ting,  nr 65, 18/5-1943, mål nr 260. 
140 GÖD, dombok vid ordinarie ting, nr 64, 23/3-1943, mål nr 182.  
141 GÖD, dombok vid ordinarie ting, nr 67, 9/11-1943, mål nr 186. 
142 GÖD, dombok vid ordinarie ting, nr 75, 20/2-1945, mål nr 205. 
143 GÖD, dombok vid ordinarie ting, nr 75, 20/2-1945, mål nr 218. 
144 GÖD, dombok vid ordinarie ting, nr 75, 17/4-1945, mål nr 287. 
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Ungefär två månader senare stod en verkstadsarbetare från Sandviken anklagad för att ha kört 
en motorcykel i april 1945 som inte var registrerad, skattad eller trafikförsäkrad. Dessutom 
hade mannen inte erhållit inköpskort eller tillstånd att förbruka eget innehav av smörjmedel 
och flytande bränsle. Han dömdes bl a för brott mot den kungliga kungörelsen av den 17/6-
1943 med vissa bestämmelser angående handeln med ransonerade varor, för brott mot den 
kungliga kungörelsen av den 2/5-1941 angående reglering av försäljningen och förbrukningen 
av smörjmedel samt för brott mot den kungliga kungörelsen av den 13/11-1942 angående re-
glering av försäljningen och förbrukningen av brännbara vätskor till 35 dagsböter à 3 kr.145  
 
Ytterligare en person hade brutit mot regler i samband med motorcykelkörning. I september 
1945 stod en tråddrageriarbetare från Sandviken inför rätta för att under samma år utan kör-
kort ha kört en beredskapsregistrerad motorcykel som inte var skattad, trafikförsäkrad eller 
registrerad. Dessutom hade mannen i fråga inte tilldelats inköpskort eller licens för smörjme-
del.146 Han dömdes bl a för brott mot den kungliga kungörelsen av den 17/6-1943 med vissa 
bestämmelser angående handeln med ransonerade varor samt för brott mot den kungliga kun-
görelsen av den 2/5-1941 angående reglering av försäljningen och förbrukningen av smörj-
medel. Straffet blev 35 dagsböter om vardera 2,50 kr.147  
 
Ännu en person, denna gång en butiksföreståndare från de yttre delarna av Sandviken hade 
brutit mot olika lagar i samband med motorcykelkörning. Mannen var anklagad för att den 5 
juli 1945 ha kört en motorcykel som varken var skattad, besiktigad eller trafikförsäkrad. 
Dessutom hade han inte erhållit inköpskort eller tillstånd att förbruka eget innehav av vare sig 
smörjmedel eller flytande bränsle. Han dömdes bl a för brott mot den kungliga kungörelsen av 
den 17/6-1943 med vissa bestämmelser angående handeln med ransonerade varor, brott mot 
den kungliga kungörelsen av den 2/5-1941 angående reglering av försäljningen och förbruk-
ningen av smörjmedel samt för brott mot den kungliga kungörelsen av den 13/11-1942 angå-
ende reglering av försäljningen och förbrukningen av brännbara vätskor. För dessa brott blev 
han ådömd 25 dagsböter à 3 kr.148  
 
Ungefär två månader senare dyker ytterligare en motorcykelåkare upp i rätten, denna gång en 
järnverksarbetare från Sandviken. Han hade brutit mot samma regler som ovan nämnda bu-
tiksföreståndare och dömdes för detta till 35 dagsböter om vardera 3 kr.149

 
Sedan dröjer det nästan tre år innan nästa fall inom bränsleområdet dyker upp i domböckerna. 
Under hösten 1948 stod två reparatörer, en från Sandviken och en från Falun, inför rätta an-
klagade för att under försommaren ha framfört den ena reparatörens bil med bensin trots att 
han ej tilldelats inköpskort som vid tiden gällde för förvärv av sådant bränsle. De dömdes till 
dagsböter för att ha brutit mot den kungliga kungörelsen av den 19/3-1948 angående reglering 
av försäljningen och förbrukningen av flytande bränsle mm. Bilägaren fick som straff 8 dags-
böter à 3 kr, medan den andra blev ådömd 5 dagsböter à 6 kr.150

 
Ungefär en månad senare stod en svarvare från Sandviken inför rätta för att han den 14 au-
gusti hade framfört en tyngre motorcykel som varken var skattad, registrerad eller trafikför-
säkrad. Dessutom saknade mannen körkort och inköpskort för bensin. Han dömdes bl. a för 

                                                 
145 GÖD, dombok vid ordinarie ting, nr 76, 12/6-1945, mål nr 384. 
146 GÖD, dombok vid ordinarie ting, nr 77, 11/9-1945, mål nr 57. 
147 GÖD, dombok vid ordinarie ting,  nr 77, 9/10-1945, mål nr 100. 
148 GÖD, dombok vid ordinarie ting,  nr 77, 11/9-1945, mål nr 58. 
149 GÖD, dombok vid ordinarie ting, nr 77, 6/11-1945, mål nr 152. 
150 GÖD, dombok vid ordinarie ting, nr 1, 25/8-1948, mål nr 93-94. 
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brott mot den kungliga kungörelsen av den 19/3-1948 angående reglering av försäljningen 
och förbrukningen av flytande bränsle. Straffet blev 25 dagsböter om vardera 5 kr.151  
 
Ved 
 
Under januari månad 1944 stod en hemmansägare från en yttre del av Sandviken inför rätta 
anklagad för en förseelse mot prisregleringslagen. Enligt rättegångsprotokollet skulle han un-
der år 1943 ha sålt björkved till ett för högt pris. Målet sköts upp för ytterligare utredning.152 
Efter att ytterligare utredning hade skett dömdes mannen för brott mot prisregleringslagen av 
den 30/6-1942 för överskridande av fastställt normalpris till 20 dagsböter à 10 kr. Dessutom 
dömdes personen som hade köpt veden till att betala 20 dagsböter à 4 kr. Den som hade köpt 
veden var en handlare vilken hade brutit mot gällande bestämmelser angående förbud i vissa 
fall att köpa eller använda ved för framställning av gengasved. Mannen i fråga drev en firma 
som tillverkade gengasved och skulle skaffa sin ved genom bränslekontoret i Gävle, vilket var 
den institution som utfärdade licenser för inköp av ved. Enligt köparen av veden hade det va-
rit svårt att få tag på bra björkved, varvid han hade valt att gå till en privatperson istället. För-
utom dagsböterna fick de tillsammans betala 364 kr till kronan för värdet av björkveden.153

 
Livsmedelsområdet 
 
Bröd och mjöl 
 
Under hösten 1943 stod två kvinnor inför tinget anklagade för att brutit mot regler gällande 
bröd och mjöl. Den ena kvinnan hade fram till den 1 januari 1942 ägt en servering som hon 
därefter hade sålt vidare till den andra kvinnan, vilken hade haft den i sin ägo fram till mitten 
av augusti 1942. Kvinnan som först hade ägt serveringen var anklagad för att under slutet av 
1941 ha köpt bröd och mjöl på felaktigt sätt och därmed brutit mot den kungliga kungörelsen 
av den 31/8-1940 angående reglering av brödsädesförbrukningen och dömdes för olovligt 
förvärv av ransonerade varor till 15 dagsböter om vardera 1, 50 kr. Den andra kvinnan ankla-
gades för att vid omhändertagandet av matserveringens förråd av ransonerade varor ha åsido-
satt den omsorg som kunde krävas varigenom hon inte kunnat redovisa för inköpsbevisen i 
den ordning som stadgats. Hon dömdes för vårdslöshet vid omhändertagande av ransonerade 
varor till 25 dagsböter à 1,50 kr.154 Det framgår inte riktigt i domboken hur dessa brott ska ha 
gått till, med det verkar som att kvinnorna inte riktigt kunde reglerna varvid de av misstag 
lyckades bryta mot några ransoneringsföreskrifter.  
 
Tre år senare stod en konditor från Sandviken inför rätta för att under september månad ha 
köpt licenskuponger gällande 500 kg mjöl. Han hade köpt 10 kartor licenskuponger, varav 6 
st hade använts för att köpa 300 kg mjöl. Dessa kuponger hade han köpt av en resande som 
hade frågat honom om han behövde mjöl. Han hade fått betala 40 öre per kg, vilket var 13 öre 
billigare än mjölpriset i detaljhandeln. Anledningen till att konditorn hade köpt mjölet var den 
lilla tilldelningen, vilken enligt honom själv gjorde att han inte kunde tillgodose kunderna 
med bakverk. Han hade själv insett att det inte var riktigt lagligt att göra en sådan affär, men 
han hade ändå genomdrivit den. Dessutom visade det sig att kupongerna var falska, vilket 
konditorn varken hade märkt eller misstänkt. Han dömdes för brott mot den kungliga kungö-
relsen av den 17/6-1943 med vissa bestämmelser angående handeln med ransonerade varor 
                                                 
151 GÖD, dombok vid ordinarie ting,  nr 1, 22/9-1948, mål nr 117.  
152 GÖD, dombok vid ordinarie ting, nr 70, 25/1-1944, mål nr 39. 
153 GÖD, dombok vid ordinarie ting, nr 70, 21/3-1944, mål nr 123. 
154 GÖD, dombok vid ordinarie ting, nr 67, 14/9-1943, mål nr 78. 
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mm, för olovligt förvärv av inköpsbevis för ransonerade varor till 25 dagsböter à 10 kr. Dess-
utom blev han ålagd att betala 159 kr till kronan för mjölet han hade köpt.155 Personen han 
hade köpt mjölet av kom aldrig inför rätten i Sandviken. Han var från Stockholm och om han 
greps borde han ha hamnat inför rätta där. Förmodligen bestraffades han med ett fängelse-
straff i och med att han sålde falska kuponger. 
 
Kolonialvaror 
 
Under november månad 1943 stod en cirkusdirektör från Göteborg inför rätta för att ha utövat 
prisocker vid försäljning av choklad i Sandviken. Han dömdes enligt prisregleringslagen av 
den 30/6-1942 till 15 dagsböter om vardera 3,50 kr samt att betala 45 kr till kronan för det han 
hade tjänat.156  
 
Nästan ett år senare, i september 1944, stod en vagnsväxlare från Sandviken anklagad för att 
ha brutit mot lotteriförordningen, förordningen om försäljning av rusdrycker samt den kung-
liga kungörelsen av den 17/6-1943 med vissa bestämmelser angående handel med ransone-
rade varor. Anledningen till att han stod åtalad för brott mot dessa föreskrifter var att han i 
juni 1944 hade anordnat ett lotteri utan tillstånd och som pris delat ut en halv liter brännvin 
samt 250 gram kaffe.157 Han dömdes en månad senare till 25 dagsböter om vardera 3 kr, samt 
att betala 1,40 kr till kronan för värdet av kaffet.158

 
Under juni månad 1945 stod direktrisen på Stadshotellet i Sandviken åtalad för att ha brutit 
mot prisregleringslagen av den 30/6-1942. Anledningen till åtalet var att hon med kännedom 
om normalpriser på mineralvatten och läskedrycker under januari månad hade sålt över 3 000 
flaskor av ovan nämnda till överpris. Hon erkände att hon i sin restaurangrörelse hade sålt till 
överpris och dömdes till 15 dagsböter om vardera 8 kr enligt prisregleringslagen. Dessutom 
fick hon betala 600 kr till kronan, vilket var den ungefärliga summan hon hade tjänat på sina 
överpriser.159

 
Under hösten samma år stod en potatishandlare från Sandviken inför rätta för att ha brutit mot 
prisregleringslagen av den 30/6-1942 samt lagen av den 18/5-1945 om fortsatt giltighet av 
förutnämnda lag. Anledningen till att han stod åtalad för detta var att han den 4 juli 1945 hade 
sålt potatis till ett överpris, utan att ha haft tillstånd att överskrida normalpriserna, på salutor-
get i Sandviken. Han hade sålt 11 st säckar innehållande 50 kg potatis styck till ett pris av 25 
öre kg, vilket var 7 öre dyrare per kg än gällande normalpris för partier om minst 50 kg. 
Dessutom hade han sålt 200 kg i mindre partier för 30 öre per kg, för vilket normalpriset var 
19 öre per kg.160 Mannen dömdes till 15 dagsböter à 2,50 kr, samt att betala 197,50 kr till kro-
nan för det han tjänat på sina överpriser.161  
 
Nästan ett år senare, hösten 1946, stod en kvinna anställd på järnverket anklagad för att under 
våren ha köpt kuponger till ransoneringskort för 5 kr gällande för inköp av 2 kg socker. Per-
sonen hon hade köpt av var en minderårig pojke. Hon dömdes till 10 dagsböter om vardera 3 
kr för brott mot den kungliga kungörelsen av den 17/6-1943 med vissa bestämmelser angå-

                                                 
155 GÖD, dombok vid ordinarie ting, nr 82, 5/11-1946, mål nr 536. 
156 GÖD, dombok vid ordinarie ting, nr 67, 9/11-1943, mål nr 187. 
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ende handeln med ransonerade varor mm, för olovligt förvärv av inköpsbevis för ransonerad 
vara.162  
 
Kött och fläsk 
 
Under januari månad 1943 stod en åkare från Sandviken åtalad för att i oktober 1942 ha slak-
tat ett svin som han ägde, utan att han hade slaktlicens utfärdad av Livsmedelskommissionen 
eller någon i dess vägnar. Mannen erkände att han hade slaktat grisen, vilket hade skett enbart 
för att grisen var skadad. Fläsket hade inte sålts, utan det hade enbart använts för hushålls-
bruk. Trots dessa förklaringar dömdes han till 15 dagsböter à 3 kr för brott mot den kungliga 
kungörelsen av den 28/3-1941angående reglering av förbrukningen av köttvaror. Brottsrubri-
ceringen var olaga svinslakt.163

 
Ungefär en månad senare stod en köpman från Kungsgården (en liten by ca 1 mil från Sand-
viken) åtalad för att under år 1942 olagligen ha slaktat två svin, fyra kor, en tjur, tre kalvar 
och en kviga. Dessutom var han anklagad för att ha sålt köttet utan att ta emot kuponger eller 
licens i Sandviken, samt för att ha köpt annat kött i Sandviken. Mannen nekade inte till ankla-
gelserna, utan det enda han hade att säga till sitt försvar var att han hade ekonomiska bekym-
mer. Vilket enligt honom var anledningen till att han hade sysslat med dessa affärer.164 Utsla-
get i målet sköts upp flera gånger för att undersöka omständigheterna ordentligt, vilket gjorde 
att det dröjde ända till mitten av oktober innan domen föll. Mannen dömdes för olaga slakt, 
olovlig överlåtelse av fläsk och kött samt olovligt förvärv av kött till fängelse i tre månader 
samt att betala 4007 kr i böter för det sålda köttet. Han hade brutit mot den kungliga kungö-
relsen av den 28/3-1941 angående reglering av förbrukningen av köttvaror samt mot den 
kungliga kungörelsen av den 5/6-1942 med vissa bestämmelser angående handeln med ranso-
nerade varor.165 Eftersom den här mannen hade slaktat djuren i Torsåker, vilket inte hör till 
Sandviken/Högbo, kan jag inte räkna med den olaga slakten i min undersökning. Däremot 
räknar jag in den olovliga överlåtelsen och det olovliga förvärvet av kött i och med att dessa 
brott begicks i Sandviken. 
 
Samma dag som ovan nämnda köpman var inför tinget för första gången var en annan köp-
man, denne från Sandviken, inför tinget anklagad för att under 1942 bedrivit olaga slakt, köpt 
ca 730 kg kött utan kuponger samt sålt ca 570 kg kött utan att ta emot kuponger. Av proto-
kollet framgår att mannen hade köpt köttet av ovan behandlade köpman från Kungsgården. 
Liksom i det tidigare fallet sköts domen upp till ett senare tillfälle.166 Målet togs upp igen en 
månad senare, denna gång med flera anklagade i samma härva. Ytterligare 7 personer stod 
inför tinget anklagade för olaga handel med köttvaror under år 1942, en köpman, två makar 
som ägde en servering, en kvinnlig hotellföreståndarinna, en kvinnlig pensionatförestånda-
rinna, en handelsresande och en verktygsmakare, alla från Sandviken. Alla dessa hade köpt 
kött olagligt samt sålt vidare olagligt genom sina rörelser eller privat.167 Den 16 juni avsluta-
des målet med fällande domar för alla åtalade. Köpmannen som förutom att ha sålt och köp 
kött olagligt också hade bedrivit olaga slakt dömdes till 3 månaders fängelse för brott mot den 
kungliga kungörelsen av den 28/3-1941 angående reglering av förbrukningen av köttvaror 
samt för brott mot den kungliga kungörelsen av den 5/6-1942 med vissa bestämmelser angå-

                                                 
162 GÖD, dombok vid ordinarie ting, nr 81, 10/9-1946, mål nr 148. 
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ende handeln med ransonerade varor. Alla de andra dömdes till dagsböter för brott mot sam-
ma kungörelser för att de olagligen hade köpt och sålt kött. Den andra köpmannen dömdes till 
10 dagsböter à 3 kr, makarna 10 dagsböter vardera, den ena om 3 kr och den andra om 1,50 
kr, handelsresanden dömdes till 45 dagsböter om vardera 3 kr, verktygsmakaren till 15 dags-
böter à 3 kr, pensionatföreståndarinnan till 25 dagsböter om vardera 3 kr och hotellföre-
ståndarinnan till 20 dagsböter à 5 kr. Dessutom fick alla de inblandade personerna betala 
pengar till kronan för det sålda köttet.168

 
Mejerivaror 
 
Den 4 december 1945 stod två köpmän från Sandviken inför tinget anklagade för att från mars 
1944 till juli 1945 ha bedrivit olaglig handel med smör och ägg i av dem drivna partiaffär. Det 
framgick att männen hade köpt minst 50 kg ägg utan att lämna vare sig kuponger eller licens 
vid inköpet samt att de hade sålt minst 336 kg ägg och minst 19 360 kg smör utan att köparna 
hade lämnat eller krävts på licenser eller kuponger för inköp av varorna. De stod även ankla-
gade för att i omsättningsrapporter och deklarationer, som de varit skyldiga att lämna till Kris-
tidsstyrelsen i Gävleborgs län, ha lämnat oriktiga uppgifter medvetet. Av bilagorna till fallet 
framgår att männen hade lämnat ut varor utan att ta emot kuponger (kupongkredit), i efter-
hand hade männen inte fått in alla kuponger, vilket gjorde att de hamnat efter och var tvungna 
att börja föra felaktiga uppgifter i sina deklarationer. De medgav även att de medvetet hade 
lämnat falska uppgifter i sina omsättningsrapporter beträffande sitt överskottt, som hade 
kommit till genom extra tillsats av salt och vatten. För att männen skulle tjäna så mycket 
pengar som möjligt och för att fylla kupongkrediterna hade de tillsatt så mycket vatten i smö-
ret att de själva förstod att vattenhalten var över lagliga 16 %. De vågade inte redovisa den 
verkliga viktökningen, utan den bestämdes utifrån det lager, de kuponger och de licenser de 
hade. Därför kunde de sälja stora mängder smör utanför ransoneringsbestämmelserna och 
därför kunde kupongkredit utan påtryckning från kunder avskrivas. Anledningen till att män-
nen hade åkt fast var att Statens Livsmedelskommission under juli månad 1945 hade gjort en 
inventering i männens partiaffär, varvid de märkte att det hade förekommit vissa oegentlig-
heter vid försäljningen av smör och ägg. Dessa misstankar gjorde att en utredning startades 
angående affärens inköp och försäljningar av dylika ransonerade varor.169  
 
Men det var inte bara dessa två män som var anklagade för att ha brutit mot lagar gällande 
handeln med smör och ägg, utan ytterligare 71 personer stod anklagade i olika omgångar un-
der åren 1945-1947. Av dessa sammanlagt 73 personer fälldes 72 stycken för brott mot vissa 
ransoneringsförfattningar, exempelvis den kungliga kungörelsen av den 20/12-1940 angående 
reglering av handeln med matfett, den kungliga kungörelsen av den 19/9-1941 angående re-
glering av handeln med ägg och de bestraffades enligt den kungliga kungörelsen av den 17/6-
1943 med vissa bestämmelser angående handeln med ransonerade varor.170 I februari 1946 
dömdes de två huvudmännen till 8 månaders straffarbete vardera för att ha brutit mot den 
kungliga kungörelsen av den 20/12-1940 angående reglering av handeln med matfett, den 
kungliga kungörelsen av den 19/9-1941 angående reglering av handeln med ägg, den kungliga 
kungörelsen av den 17/6-1943 med vissa bestämmelser angående handeln med ransonerade 
varor, 2 § första stycket i lagen av den 5/6-1942 om straff för överträdelser av vissa ranso-
neringsförfattningar samt 21 kap, 3 och 7 §§ strafflagen för inköp och försäljning av smör i 

                                                 
168 GÖD, dombok vid ordinarie ting, nr 65, 16/6-1943, mål nr 298. 
169 GÖD, dombok vid ordinarie ting, nr 78, 4/12-1945, mål nr 199, bilaga a-q. 
170 GÖD, dombok vid ordinarie ting, nr 78, 4/12-1945, mål nr 200-254, nr 78, 21/12-1945, mål nr 293-298, 301-
302, nr 79, 22/1-1946, mål nr 46-47, nr 79, 19/2-1946, mål nr 138, nr 84, 18/2-1947, mål nr 162. 
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strid mot ransoneringsbestämmelserna. Dessutom blev männen ålagda att tillsammans betala 
lite över 80 000 kr till kronan för värdet av de sålda varorna.171 172

 
Övrigt 
 
Textilier 
 
I november 1943 stod en köpman från Sandviken anklagad för att under sommaren 1942 ha 
köpt en kostym och en överrock av en handelsresande i återförsäljningssyfte, utan att ha av-
lämnat kuponger till inköpskort eller licens till förvärv av varorna. Det fälldes ingen dom un-
der detta ting, utan målet sköts upp en månad.173 Den 8 december dömdes handlaren för brott 
mot den kungliga kungörelsen av den 19/12-1941 angående reglering av handeln med och 
förbrukningen av textilvaror och straffet utmättes enligt den kungliga kungörelsen av den 5/6-
1942 angående särskilda påföljder vid överträdelser av vissa ransoneringsförfattningar. Dess-
utom dömdes han för häleri. Straffet blev 30 dagsböter om vardera 12 kr samt böter på 240 kr 
till kronan för varornas värde. Dessutom blev han skyldig att betala 240 kr till bolaget som 
kostymen och överrocken hade stulits från, i och med att rätten ansåg att han borde ha insett 
att det inte var lagliga varor han hade köpt.174

 
En trafikchaufför stod den 10 november 1943 inför rätta anklagad för att ha köpt en kostym 
av ovan nämnda handelsresande utan att ha lämnat kuponger. Denna transaktion skulle ha 
skett i augusti 1943, alltså ett år senare än föregående fall. Domen för den misstänkte föll inte 
under den första rättegångsdagen, utan målet sköts upp till januari 1944.175 Under rättegången 
den 26 januari 1944 dömdes mannen till 15 dagsböter à 3 kr för att ha brutit mot den kungliga 
kungörelsen av den 17/6-1943 med vissa bestämmelser angående handel med ransonerade 
varor samt mot den kungliga kungörelsen av den 19/12-1941 angående reglering av handeln 
med och förbrukningen av textilvaror.176 Ytterligare en trafikchaufför var anklagad för att ha 
köpt en kostym utan att lämna kuponger. Även domen i detta mål sköts upp till den 26 januari 
1944.177 Av rättegången i januari framkommer att denna chaufför dömdes för brott mot sam-
ma kungörelser som den ovan nämnda chauffören, till 15 dagsböter à 3 kr.178

 
Ytterligare en person stod åtalad i härvan med de stulna kläderna, denna gång en köpman som 
skulle ha köpt 17 st kostymer för att sälja i sin affär. Dessa köp hade genomförts utan att någ-
ra kuponger hade lämnats. Målet sköts upp för att avgöras under början av 1944.179 Av dom-
stolsförhandlingarna den 23 februari 1944 framgick att mannen dömdes för att ha brutit mot 
den kungliga kungörelsen av den 19/12-1941 angående reglering av handeln med och för-
brukningen av textilvaror, den kungliga kungörelsen av den 17/6-1943 angående handel med 
ransonerade varor, häleri och otillåtet förvärv av ransonerad vara i förening med förande av 
falsk kupongjournal till fem månaders fängelse. Att han dömdes för förande av falsk ku-
pongjournal berodde på att han hade försökt dölja sitt brott genom att undanhålla uppgifter 
angående de köpta kostymerna. Dessutom skulle han betala 2 471,75 kr till kronan, lämna 

                                                 
171 GÖD, dombok vid ordinarie ting, nr 79, 19/2-1946, mål nr 137. 
172 För en genomgång av alla fällande domar i målet avseende de straffades titlar/yrken, inköpt kvantitet samt 
deras straff se bilaga 2. 
173 GÖD, dombok vid ordinarie ting, nr 68, 10/11-1943, mål nr 202. 
174 GÖD, dombok vid ordinarie ting, nr 68, 8/12-1943, mål nr 269. 
175 GÖD, dombok vid ordinarie ting, nr 68, 10/11-1943, mål nr 212. 
176 GÖD, dombok vid ordinarie ting, nr 70, 26/1-1944, mål nr 49. 
177 GÖD, dombok vid ordinarie ting, nr 68, 10/11-1943, mål nr 213. 
178 GÖD, dombok vid ordinarie ting,  nr 70, 26/1-1944, mål nr 50. 
179 GÖD, dombok vid ordinarie ting, nr 68, 10/11-1943, mål nr 214. 
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tillbaka de kostymer som fanns kvar samt tillsammans med försäljaren av kostymerna betala 
tillbaka pengar för de kostymer som hade sålts.180  
 
Tobak 
 
Den 3 november 1942 stod en målare från Sandviken åtalad för att tisdagen den 6 oktober 
1942 i en kaffestuga i Sandviken ha köpt ett inköpskort gällande tobaksvaror av en före detta 
fabriksarbetare från Valbo. Han erkände att han hade köpt kortet och dömdes till 15 dagsböter 
om vardera 1 kr för brott mot den kungliga förordningen av den 22/5-1942 angående beslag 
och reglering av handeln med tobaksvaror.181 Personen som hade sålt kortet stod två veckor 
senare åtalad för att ha stulit kläder och ransoneringskort för bröd och smör i Valbo och 
Överhärde. Han var även under åtal för olovlig överlåtelse av tobakskortet i Sandviken, ett 
kort som också hade stulits. Denna gång föll ingen dom i målet, utan det sköts upp.182 En må-
nad senare togs målet återigen upp, då framgick att förövaren misstänktes vara sinnessjuk 
varvid domstolen var tvungen att avvakta en läkares utlåtande om mannens sinnesbeskaffen-
het före en dom kunde falla.183 Under våren 1943 var mannen återigen inför rätta för de tidi-
gare stölderna och försäljningen av tobakskortet. Av en läkare hade mannen befunnits vara i 
någon form av psykisk ohälsa och inte ansvarig för sina handlingar. Utifrån detta slapp han ett 
vanligt straff och lämnades istället över till åtgärder inom psykvården.184 Alla mannens brott 
hör inte till min undersökning, stölderna i sig var inga ransoneringsbrott och dessutom 
genomfördes de brotten inte inom det undersökta området. Försäljningen av kortet skedde i 
Sandviken, varvid den förbrytelsen har med min undersökning att göra. Hade mannen inte 
bedömts som psykiskt sjuk borde straffsatsen enbart för försäljningen av kortet ha blivit unge-
fär lika stor som för den som köpte kortet, men i kombination med allt det andra hade det sä-
kert blivit ett kortare fängelsestraff eller höga dagsböter.  
 
Dagen efter stod två kvinnliga handelsbiträden som jobbade extra i en kiosk i Sandviken åta-
lade för att vid upprepade tillfällen ha sålt tobaksvaror utan att de tagit emot gällande ku-
ponger till inköpskort för sådana varor. Båda erkände att de hade sålt varorna utan att ha tagit 
emot kuponger. De dömdes för brott mot den kungliga kungörelsen av den 22/5-1942 angå-
ende beslag samt reglering av handeln med tobaksvaror för olaga försäljning av tobak till 15 
dagsböter om vardera 1, 50 kr respektive 1,25 kr.185

  
Under januari 1943 stod en anställd på Sandvikens järnverk anklagad för att ha stulit ranso-
neringskuponger ur en rock upphängd i ett omklädningsrum på järnverket. Korten hade gällt 
för inköp av kött, bröd och smör på restaurang samt för tobak. Den anklagade erkände att han 
tagit korten för att hämnas, men att han bara hade använt tobakskortet. Han dömdes till 25 
dagsböter om vardera 2,50 kr för brott mot den kungliga kungörelsen av den 28/3-1942 angå-
ende reglering av förbrukningen av köttvaror, brott mot den kungliga kungörelsen av 31/8-
1940 angående reglering av brödsädesförbrukningen, brott mot den kungliga kungörelsen av 
den 20/12-1940 angående reglering av handeln med matfett, brott mot den kungliga kungörel-
sen av den 22/5-1942 angående beslag samt reglering av handeln med tobaksvaror samt för 
snatteri.186

                                                 
180 GÖD, dombok vid ordinarie ting, nr 70, 23/2-1944, mål nr 103. 
181 GÖD, dombok vid ordinarie ting, nr 62, 3/11-1942, mål nr 160. 
182 GÖD, dombok vid ordinarie ting, nr 62, 17/11-1942, mål nr 198. 
183 GÖD, dombok vid ordinarie ting, nr 62, 19/12-1942, mål nr 235. 
184 GÖD, dombok vid ordinarie ting, nr 65, 6/4-1943, mål nr 204. 
185 GÖD, dombok vid ordinarie ting, nr 62, 4/11-1942, mål nr 175-176. 
186 GÖD, dombok vid ordinarie ting, nr 64, 26/1-1943, mål nr 57. 
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Under hösten 1943 stod en handlare från Sandviken anklagad för att han i december 1942 
skulle ha sålt tobaksvaror motsvarande 58 tobakspoäng, trots att kupongen ännu inte hade 
börjat gälla. Handlaren motsatte sig inte anklagelserna och dömdes enligt den kungliga kun-
görelsen av den 22/5-1942 angående beslag samt reglering av handeln med tobaksvaror för 
olovlig överlåtelse av tobaksvaror till 5 dagsböter om vardera 4 kr.187

 
Resultatsammanfattning 
 
Som jag skrivit tidigare väljer jag att i denna del av uppsatsen sammanfatta resultaten från 
min undersökning av domböckerna, vilket sker med hjälp av diagram. Diagram 2 visar den 
dömda ransoneringsbrottsligheten i Sandviken/Högbo under de undersökta åren. 
 
Diagram 2: Antal fällande domar för ransoneringsbrott begångna i Sandviken/Högbo åren 1939-1949, uppdelade i 
tvåårsperioder.188
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Källa: Gästriklands östra domsagas häradsrätts arkiv, domböcker vid ordinarie ting 1939-1950.  
 
Av diagram 2 framgår att det föll 119 st fällande domar för ransoneringsbrott begångna i 
Sandviken/Högbo under åren 1939-1949. Av dessa domar föll 109 st för brott begångna under 
åren 1942-1945. De överlägset flesta av dessa brott begicks under åren 1944/45, 83 st, vilket 
kan kopplas ihop med de illegala smöraffärerna som ägde rum under de åren. Tiden före 1942 
var den dömda ransoneringsbrottsligheten väldigt låg, endast fem fall. Likaså var det åren 
efter krigsslutet ganska få dömda ransoneringsbrott. 
 
 
                                                 
187 GÖD, dombok vid ordinarie ting, nr 67, 14/9-1943, mål nr 70. 
188 Anledningen till att jag väljer att redovisa i tvåårsperioder beror på att den stora smöraffären utspelade sig 
under åren 1944/45 och att de som deltog dömdes för att ha utfört brotten de åren. 
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I diagram 3 framgår att den brottstyp som nästan helt dominerade bland de dömda ransoner-
ingsbrotten i Sandviken/Högbo under åren 1939-1949 var varubrott. Hela 91 st av de 123 st 
sakfällda brotten189 hörde till denna kategori. I denna kategori ingår brotten som handlade om 
olaga köp/försäljning av varor, oftast utan att ransoneringskort användes. Den näst största 
brottstypen var den olaga förbrukningen, med 15 st fall. Dessa brott handlade om personer 
som brukat olja, smörjmedel eller bensin utan att de hade tillstånd att bruka varan eller perso-
ner som hade tillstånd men brukade varan på felaktigt sätt. Kupongbrotten handlade om olaga 
köp/försäljning av kuponger, den olagliga slakten talar för sig själv. Vad det gäller kategorin 
prisocker så innefattar den olika näringsidkare som brutit mot prisregleringslagen och dess 
satta normalpriser. Redovisningsbrotten var lite olika till karaktär, i tre av fallen (de två hu-
vudmännen i smöraffären och mannen som köpte 17 st kostymer olagligt) var det medveten 
undanhållning av uppgifter för att dölja brott, de två andra fallen verkar enbart ha berott på 
slarv eller okunskap. 
 
Diagram 3: Antal sakfällda brott mot ransoneringsföreskrifter begångna i Sandviken/Högbo åren 1939-1949, 
uppdelade i olika brottstyper 
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Källa: Gästriklands östra domsagas häradsrätts arkiv, domböcker vid ordinarie ting 1939-1950. 
 

                                                 
189 Att det i detta diagram finns sammanlagt 123 st brott, mot tidigare 119 st, beror på att 4 st domar innehöll två 
olika brottstyper. Dessa fyra fall är de två huvudmännen i smörhärvan (varu- och redovisningsbrott), köpmannen 
som köpte 17 st kostymer olagligt (varu- och redovisningsbrott) samt köpmannen i kötthärvan som dömdes till 
tre månaders fängelse (varubrott och olaga slakt).  
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I diagram 4 är de dömda ransoneringsbrotten uppdelade i de varukategorier som drabbades, 
sammanlagt 137 st brott.190 Som framgår av diagrammet var det framförallt smör som de fles-
ta ransoneringsbrotten handlade om. Förutom denna kategori var bensin och smörjmedel till-
sammans inblandade i ganska många brott. Samma sak gäller kött och ägg som var inblan-
dade i 11 st brott vardera. Sammantaget hörde 104 st av brotten mot ransoneringsföreskrif-
terna till livsmedelsområdet, ca 76 %, medan 23 st hörde till bränsleområdet. Resterande 10 
begicks mot övriga områden, innefattande textilier och tobak. 
 
Diagram 4: Antal sakfällda brott mot ransoneringsföreskrifter begångna i Sandviken/Högbo åren 1939-1949, 
uppdelade i olika varor. 
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Källa: Gästriklands östra domsagas häradsrätts arkiv, domböcker vid ordinarie ting 1939-1950. 
 
Efter att ha gått igenom den dömda ransoneringsbrottslighetens utbredning, vilka typer av 
brott som begicks samt vilka varor som drabbades är det nu tid för att redovisa vilka yrkeska-
tegorier som stod för brottsligheten. 
 
Av diagram 5 framgår inom vilka olika yrkesområden de dömda för ransoneringsbrott var 
verksamma. Det yrkesområde som dominerade var handel med inblandning i 43 st av de 
dömda brotten. Denna kategori innefattar yrken som köpmän, handlare, handelsbiträden, bu-
tiksföreståndare, bagare m fl. Alltså personer som på ett eller annat sätt idkade handel i sin 
yrkesutövning och därmed i hög utsträckning sysslade med ransonerade varor samt ransoner-
ingskuponger. Hotell/restaurang området innefattade yrken som hotell- och pesionatförestån-
dare, serveringsanställda och köksmästare, vilka också skulle kunna räknas till yrken som i 
stor utsträckning förvaltade ransonerade varor och ransoneringskuponger. Även jordbruksom-
rådet, vilket innefattade exempelvis potatisodlare och slaktare, skulle kunna räknas till de 

                                                 
190 Att det i detta diagram finns sammanlagt 137 st brott, mot tidigare 119 st, beror på att vissa domar innehöll 
brott mot fler än en ransoneringsföreskrift och vara. Exempelvis i den stora smöraffären där ett flertal personer 
även dömdes för olaga handel med ägg. 

 35



ovan nämnda områdena. Om dessa tre räknas ihop blir det sammanlagt 59 st dömda för ran-
soneringsbrott som i de flesta fall arbetade med de ransonerade varorna och ransoneringsku-
pongerna. Dessutom skulle vissa personer från transportområdet kanske kunna räknas in 
bland de ovan nämnda, då chaufförer och liknande säkerligen skötte transporten av vissa ran-
sonerade varor. Av de övriga yrkesområdena/titlarna fanns det inga som direkt sysslade med 
de ransonerade varorna i sin yrkesutövning, istället är det en blandning av en mängd olika 
yrken. Den kategori av dessa som utmärker sig är verkstadskategorin med inblandning i 20 st 
fällande domar, vilket i sig kanske inte är så konstigt i och med att Sandvikens järnverk hade 
ca 5 000 anställda personer.  
 
Diagram 5: Antal fällande domar för ransoneringsbrott begångna i Sandviken/Högbo åren 1939-1949, uppdelade 
efter brottslingarnas yrken/titlar. 
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Källa: Gästriklands östra domsagas häradsrätts arkiv, domböcker vid ordinarie ting 1939-1950. 
 
Vidare in på myndigheternas bekämpning av ransoneringsbrottsligheten, representerad av de 
utdömda straffen. 
 
Av diagram 6 framgår att 5 personer dömdes till frihetsberövande straff. Två av dessa, hu-
vudpersonerna i den olagliga köttaffären 1942, dömdes till tre månaders fängelse vardera. De 
brott de hade begått var för båda två olaga slakt samt olaga handel med stora mängder köttva-
ror, ca 700 kg. En person, köpmannen som hade köpt 17 st kostymer, dömdes till fem måna-
ders fängelse för inköpet av kostymerna samt för redovisningsbrott. I detta fall var det antag-
ligen själva redovisningsbrottet som gjorde att mannen dömdes 5 månaders fängelse. Utan 
detta brott hade antagligen det olagliga köpet renderat i stora dagsböter eller ett något kortare 
fängelsestraff. De två personer som dömdes till de värsta straffen var huvudpersonerna i de 
olagliga smöraffärerna åren 1944-45. Dessa två dömdes till vardera 8 månaders straffarbete 
för olaga inköp/försäljning samt redovisningsbrott. Att straffsatsen för dessa två blev så stor 
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beror enligt mig på den stora myckenhet av varor som hade sålts olagligt samt att männen 
systematiskt hade försökt dölja detta. Att männen dessutom blev skyldiga att betala ca 80 000 
kr tillsammans för det de hade tjänat visar att den brottslighet de bedrivit skett i väldigt stor 
skala. Vad 80 000 kr under den tiden kan jämföras med för belopp idag vet jag inte, men det 
bör handla om miljonbelopp. 
 
Diagram 6: Antal frihetsberövande straff för ransoneringsbrott i Sandviken/Högbo åren 1939-1949, uppdelade 
efter straffens längd.   
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Källa: Gästriklands östra domsagas häradsrätts arkiv, domböcker vid ordinarie ting 1939-1950. 
 
Resterande personer som dömdes för ransoneringsbrott fick betala dagsböter. Av diagram 7 
framgår att 113 st ransoneringsbrott bestraffades med dagsböter.191 Av diagrammet framgår 
att det vanligaste antalet dagsböter låg mellan 10 och 20 st, medan 20-30 st var den näst van-
ligaste straffsatsen. Sammantaget stod dessa två kategorier för ca 75 % av de utdelade dags-
böterna. Med ett tillägg av dagsböterna under 10 st, står antalet utdömda dagsböter under 30 st 
för över 80 % av fallen, medan resterande ca 20 % var dagsböter med en kvantitet över 30 st. 
För att exemplifiera hur hårt vissa brott kunde bestraffas ger jag här exempel på brott som 
passar in i en varsin kategori. Olaga köp av 3 kg smör bestraffades med 8 dagsböter, 8 kg 
smör 15 dagsböter (likaså olaga förbrukning), 10 kg smör 20 dagsböter, olaga köp av en kos-
tym 30 dagsböter, olaga köp av 100 kg smör och 55 kg ägg 40 dagsböter, olaga köp av 400 kg 
smör 50 dagsböter och olaga köp av 900 kg smör och 112 kg ägg 60 dagsböter. Alla dessa fall 

                                                 
191 Eftersom 5 personer dömdes till frihetsberövande straff och 113 st ransoneringsbrott bestraffades med dags-
böter, blir det en total summa av 118 st utdelade straff. Jag skrev i början att 119 st straff utdelades, vilket stäm-
mer. Den felande länken är den person som dömdes till rättspsykiatrisk vård för att han bedömdes vara inte vid 
sina fulla sinnen. 
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är exempel tagna från min undersökning och därmed inga fastställda straffnormer, det kunde 
alltså skilja en del från fall till fall. 
 
Diagram 7: Antal dagsbötesbestraffade ransoneringsbrott i Sandviken/Högbo åren 1939-1949, uppdelade efter 
antal dagsböter.   
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Källa: Gästriklands östra domsagas häradsrätts arkiv, domböcker vid ordinarie ting 1939-1950. 
 
Av diagram 8 framgår fördelningen av antalet kr per dagsbot för de bötesstraffade. Som vi ser 
i diagrammet var det normala antalet kr per dagsbot mellan 2 och 4 kr. Nästan hälften av alla 
utdömda bötesstraff hamnade inom denna kategori. Den näst största kategorin var dagsböter 
på mellan 4 och 6 kr, vilken stod för strax över 20 %. Den tredje största kategorin var dags-
böter på under 2 kr, vilken utdömdes i 15 av de 113 fallen. Om dessa tre kategorier läggs ihop 
utgör de tillsammans 95 st, vilket motsvarar ca 85 % av alla fallen. Att någon som dömdes till 
dagsböter fick betala 6 kr eller mer per dagsbot var ganska ovanligt. I och med att, vilket jag 
skrivit tidigare, storleken på varje dagsbot bestämdes utifrån den dömdes inkomst och förmö-
genhet går det att dra slutsatsen att den övervägande delen av befolkningen som dömdes för 
ransoneringsbrott bör ha hört till arbetar- och medelklass. Vilket också stämmer ganska bra 
överens med de yrkeskategorier dömda för ransoneringsbrott som räknas upp i diagram 5.  
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Diagram 8: Antal dagsbötesbestraffade ransoneringsbrott i Sandviken/Högbo åren 1939-1949, uppdelade efter 
dagsböternas storlek.   
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Källa: Gästriklands östra domsagas häradsrätts arkiv, domböcker vid ordinarie ting 1939-1950. 
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DISKUSSION 
 
Johnny Wijk kom i sin avhandling fram till att den övervägande delen av den dömda ranso-
neringsbrottsligheten i Sverige handlade om livsmedelsbrott. Ungefär 2/3 av brotten handlade 
om olaga hantering av sådana varor eller kuponger gällande för nämnda varor.  
Som jag kommit fram till i resultatdelen var antalet fällande domar för ransoneringsbrott i 
Sandviken/Högbo under den undersökta perioden 119 st. 104 st av dessa, eller ca 76 %, hand-
lade om brottslighet riktad mot livsmedel. Denna andel är lite högre än den Wijk kommer 
fram till, men det indikerar ändå att ransoneringsbrottsligheten i Sandviken/Högbo på ett un-
gefär var lika beskaffad med den räknat för hela Sverige. Den resterande tredjedelen av ran-
soneringsbrottsligheten i Sverige handlade enligt Wijk främst om bensin, olja och gummi-
däck, samt till viss del om textilier och skor. Den dömda brottsligheten i Sandviken/Högbo 
stämmer även här ganska bra överens med siffrorna gällande för hela Sverige. Olja (smörjme-
del) och bensin var tillsammans inblandade i 21 st fall, varvid de stod för en ganska betydande 
del av de i brottsligheten förekommande varorna. Det mest anmärkningsvärda resultatet gäl-
lande de i brottsligheten förekommande varorna i min undersökning var att inte en enda per-
son fälldes för brott mot någon reglering gällande gummiringar. Det anmärkningsvärda i detta 
var att, som jag skrivit, ett flertal personer fälldes för att olovligen ha brukat bensin och 
smörjmedel i samband med motorcykel- och bilkörning. Att de inte fälldes för att ha brutit 
mot stadgar gällande gummiringar verkar i och med detta ganska konstigt. Som jag skrivit i 
bakgrunden drabbades varor som omonterade bilringar och cykelringar av beslag i början av 
år 1941. Senare utökades detta beslag till att gälla även monterade ringar, vilket innebar att 
nästan allt färdigt bilgummi var ransonerat. Utifrån detta borde ett flertal personer också ha 
dömts för brott mot denna reglering. Anledningen till att så inte var fallet går bara att spekule-
ra i, men kanske de dömda personerna hade tillstånd att använda gummidäck eller så såg 
myndigheterna genom fingrarna för just det brottet. 
 
Vad det gäller ransoneringsbrottslighetens utveckling avseende på antalet brott per år skiljer 
sig min undersökning av Sandviken/Högbo avsevärt mot vad Wijk kommer fram till gällande 
hela Sverige. Som jag skrivit tidigare kom han fram till att de sakfällde ransoneringsbrotten 
följde samma mönster som den sammanlagt dömda brottsligheten i Sverige. Vilket innebar en 
stor ökning från år 1942, vilken ledde till en topp år 1943. Därefter började antalet sakfällda 
ransoneringsbrott att minska. Som jag skrivit i bakgrunden följde den totala brottsligheten i 
Sandviken/Högbo samma mönster som den för hela riket, vilket gör det lätt att tro att ranso-
neringsbrottsligheten också följde detta mönster. Den dömda ransoneringsbrottsligheten bör-
jade i Sandviken/Högbo, i likhet med vad Wijk kommit fram till, stiga ordentligt under 1942, 
men den nådde inte sin topp under år 1943. Istället var det under åren 1944-45 som absolut 
flest dömda ransoneringsbrott begicks, hela 83 st av det sammanlagda 119 st. Förklaringen till 
detta ligger i den stora smöraffären, vilken stod för 72 st fällande domar under de nämnda 
åren. Detta faktum borde rimligtvis kunna säga oss en del om karaktären på den brottslighet 
som begicks mot ransoneringsförfattningarna och fälldes. Med karaktär menar jag om brotten 
var en sorts nödbrottslighet, brottslighet i vinningssyfte eller om brotten helt enkelt handlade 
om bekvämlighet. 
 
I bakgrunden har jag nämnt att det var under år 1942 som livsmedelstilldelningen var som 
minst, vilket bl. a hade sin förklaring i de missväxtår som hade varit. Under säsongen 1942/43 
var exempelvis kött- och fläskransonerna som lägst. För att koppla detta till min undersökning 
var det just under år 1942 som den stora köttaffären ägde rum, vilket skulle kunna tyda på en 
sorts nödbrottslighet. Men de personer som fälldes för olaga köp av kött hade i olika utsträck-
ning sålt en stor del av köttet vidare genom sina olika rörelser. Detta tyder inte på att dessa 
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personligen led nöd av någon brist, utan att de var väl medvetna om att många människor 
skulle betala ganska mycket för en köttbit, varvid de antagligen hade ekonomiska intressen 
bakom sina olagliga uppköp av kött. Andra tecken på ekonomiska intressen bakom brottslig-
heten finns att finna i de fyra fall av prisocker som dök upp i domböckerna samt köpmannen 
som olagligt köpte 17 st kostymer för att sälja vidare. Vad det gäller den stora smöraffären 
anser jag att det inte råder någon tvekan om att de två huvudmännen främst drevs av vinstin-
tressen då de begick sin brottslighet, vilket de tjänade 80 000 kronorna vittnar om. Resterande 
personer som dömdes i detta fall kan ha haft lite olika intressen. Vissa av dem var näringsid-
kare som köpte stora kvantiteter smör och i vissa fall också ägg för att använda i sina respek-
tive verksamheter och i slutändan sälja vidare. Detta gör att även dessa personer får räknas in i 
kategorin vinningslystna.  
 
Vad det gäller de andra människorna inblandade i smöraffärerna så drevs de antagligen av 
andra saker än girighet, enligt mig var detta andra bekvämlighet. Att jag inte tror att det be-
rodde på nöd har att göra med matfettsransonernas storlek. Som jag skrivit i bakgrunden låg 
matfettsransonerna under året 1944/45 på 39,9 gram per vuxen person och dag, vilket var de 
näst högsta siffrorna under kristiden, bara året före var ransonerna större. I och med att ranso-
nerna var goda under dessa år, i alla fall i jämförelse med resten av kristiden, bör denna 
brottslighet inte framförallt ha berott på nöd. Antagligen var människorna vana med större 
ransoner från året före och ville därmed behålla standarden. Detta i kombination med möjlig-
heten att köpa gjorde dem till brottslingar. Andra tecken på bekvämlighetsbrottslighet går att 
se i framförallt den olagliga förbrukningen av smörjmedel och bensin, samt i de olagliga kö-
pen av ransoneringskuponger. Även om jag naturligtvis inte ska förringa de vedermödor män-
niskor gick igenom under krigsåren måste jag ändå dra mina slutsatser utifrån mitt undersökta 
källmaterial, vari det inte finns mycket som tyder på att den brottslighet som begicks i första 
hand hade något med nöd att göra. Istället verkar det som att det var rena vinstintressen och 
bekvämlighet som låg bakom de flesta fallen av ransoneringsbrott.    
 
Wijk kom i sin undersökning fram till att människor som jobbade i butik, i restauranger eller 
på kaféer i stor utsträckning var representerade bland de dömda ransoneringsbrottslingarna. I 
min undersökning av Sandviken/Högbo har också jag kommit fram till denna slutsats. Perso-
ner anställda inom handel var inblandade i 43 st av de 119 st dömda brotten. Om ho-
tell/restaurangområdet och jordbruksområdet läggs till denna kategori hamnar siffran på 59 st 
dömda som hanterade ransonerade varor och ransoneringskuponger i stor utsträckning. Dess-
utom skulle även vissa personer från transportområdet kunna räknas ihop med dessa i och 
med varutransporter. Att det var just sådana här kategorier som dominerade bland de fällda 
för ransoneringsbrott ser jag som fullt naturligt. De hörde till den kategori människor som i 
stor utsträckning kom i kontakt med varorna och därmed kunde falla för frestelsen att tjäna en 
extra slant. Men det var även dessa människor som av misstag kunde bryta mot ransonerings-
författningar då de hanterade varorna och kupongerna, vilket verkar ha skett i fallet med över-
låtelsen av serveringsrörelsen under år 1942. 
 
Vad det gäller fördelningen av olika typer av dömda ransoneringsbrott framgår det av min 
undersökning att varubrotten dominerade. Av 123 sakfällda brott stod denna kategori för 91 
st, medan den näst största kategorin, vilken var olaga förbrukning, stod för 15 st fall. Dessa 
siffror förvånar mig inte det minsta, utan jag ser det som naturligt att det just var dessa brott 
som dominerade. I likhet med andra mindre brott är det rimligt att tro att det egentligen var 
ganska många som bröt mot reglerna angående smörjmedel och bensin, exempelvis under 
sena kvällar och på undanskymda platser. Detta borde också ha inneburit att det fanns någon 
eller några som sålde smörjmedel och bensin olagligt. Trots detta var det ingen som fälldes 
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för ett sådant brott under de undersökta åren. Det mest förvånande vad det gäller de olika 
brottstyperna är att endast 6 st fall av kupongbrott fanns bland de dömda ransoneringsbrotten. 
Antagligen döljer denna kategori ett stort antal brott som inte anmäldes, exempelvis olaga 
försäljning av ransoneringskort. Det är nära till hands att tro att många människor sålde vissa 
av sina ransoneringskuponger gällande varor de inte behövde, varvid ett ransoneringsbrott 
begicks. Vad det gäller mindre fall av olaga försäljning av ransonerade varor är det även där 
rimligt att tro att det fanns stora mörkertal. I och med att Sandviken/Högbo innefattade och 
omgärdades av en del jordbruk fanns det säkert vissa jordbrukare som sålde en del varor svart, 
vilket måste ha varit svårt för kristidsnämndens kontrollanter att kontrollera fullt ut. Vad det 
gäller den grövre brottsligheten med förfalskade ransoneringskort, deklareringsfusk och stor 
försäljning av svarta varor som kunde äventyra hela folkförsörjningen och hela ransonerings-
systemets fundament, bör mörkertalen vara små. Av denna grövre brottslighet har jag stött på 
ett fåtal fall i området Sandviken/Högbo och min uppfattning är att det antagligen inte existe-
rade några fler sådana fall. I så fall bör de ha upptäckts förr eller senare i och med den stora 
kontrollapparat som kretsade kring handeln och förbrukningen under ransoneringstiden.  
 
Som jag skrivit i bakgrunden finns det mycket som tyder på att kontrollanterna kunde vara 
anonyma i stora städer, medan det antagligen var svårt med anonymiteten i små städer. Dess-
utom kunde kontrollanterna i vissa fall vara snälla och bara tillrättavisa handlarna. För att 
koppla detta till mitt undersökta område så är det troligt att kontrollanterna i regel kände de 
människor de skulle kontrollera, varvid det säkerligen var svårt att hålla sig objektiv. Många 
gånger innebar små brott säkert att personen i fråga fick en varning och tillrättavisning (jäm-
för med nämndens handlande då de var missnöjda med att vissa handlare sålde mot kuponger 
som hade gått ut eller inte hade börjat gälla), istället för att bli anmäld. Dessutom måste de 
personer som kontrollerades ha vetat vilken/vilka som var kontrollanter, varvid de kunde dölja 
mycket av sin brottslighet. Båda dessa saker talar för att den dömda ransoneringsbrottslighe-
ten, för att använda Thams ord, antagligen bara var toppen av ett isberg, i alla fall vad det 
gäller den lindriga brottsligheten. 
 
Vad det gäller straffsatserna så kan de vid en första anblick se ganska låga ut, vilket de i vissa 
fall kanske var. Men det är viktigt att betänka att, som jag skrivit tidigare, en normal dagslön 
under år 1943 låg på mellan 10 och 15 kr. Att då det flesta antalet utdömda dagsbötesstraff låg 
mellan 10-30 st om vardera 2-4 kr gör att det i de flesta fallen handlade om åtminstone två 
dagslöner i böter, vilket enligt mig bör ha varit ett ganska kännbart straff för att exempelvis 
köpa mellan 5 och 10 kg smör på olagligt sätt. Utifrån detta måste jag hålla mig till att myn-
digheterna inte såg med blida ögon på denna brottslighet, utan det verkar som att de i allra 
högsta grad försökte stävja den. Men utifrån det låga antalet fängelsestraff går det att dra slut-
satsen att de ändå inte ville vara för hårda i bedömningen av brotten, utan det var bara i de fall 
där det var väldigt stora mängder varor som hade varit inblandade som stränga straff utdöm-
des. Sen verkar det också som att man från myndighetshåll tog hänsyn till systematiken i 
brottsligheten, i tre av de frihetsberövande straffen hade de fällda personerna gått systematiskt 
tillväga för att dölja sina brott genom falska deklarationer, medan det i de två andra fallen 
handlade om olaga slakt i stor skala samt stor olaga försäljning. Utifrån allt detta måste det 
ändå stå klart att myndigheterna inte släppte denna brottslighet mellan fingrarna, utan de 
klämde dit människor då de fick chansen, kanske för att sätta avskräckande exempel. 
  
 
Johnny Wijk menar att det under ransoneringsåren fanns en stor illegal handel med ransone-
rade varor, vilket gör det omöjligt att prata om en stark samhällslojalitet och harmoni i Sve-
rige under krisåren. I och med att jag kommit fram till att det existerade en viss ransonerings-
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brottslighet i Sandviken/Högbo, är jag böjd att hålla med Wijk om att det säkerligen fanns 
vissa brister vad gäller lojaliteten i det svenska samhället. Men jag anser inte att den dömda 
ransoneringsbrottsligheten i Sandviken/Högbo var speciellt utbredd i och med att området 
innefattade mellan 16 000-18 000 personer under den undersökta perioden. Dessutom visade 
sig inga speciella tecken på ytterligare brottslighet i kristidsnämndens protokoll, klipparkivet 
eller i brottmålsdiariet. Trots detta är det utifrån min undersökning, i och med mörkertal, 
omöjligt att avgöra om människorna i mitt undersökta område var lojala med ransoneringsfö-
reskrifterna och i vilken utsträckning. Det som kan sägas är att de flesta som dömdes för brott 
mot ransoneringsförfattningarna i regel hade begått små brott, varvid de inte kan anses har 
varit speciellt illojala. Medan de få personer som dömdes för grövre brott kan anses ha varit 
väldigt illojala. Utifrån detta synsätt finner jag det lämpligt att säga att utifrån den dömda ran-
soneringsbrottsligheten i Sandviken/Högbo verkar det som att det inte var speciellt många 
människor som var väldigt illojala mot kristidens ransoneringsföreskrifter. Vilket innebär att 
jag behåller min ståndpunkt från b-uppsatsen om att de flesta människorna i Sandvi-
ken/Högbo verkade ta ransoneringarna med gott mod. 
 
Avslutningsvis vill jag peka på ytterligare intressanta forskningsingångar i ovan nämnda om-
råde. Själv är jag väldigt intresserad av att se en jämförelse mellan stad och landsbygd vad det 
gäller ransoneringsbrottsligheten. I denna undersökning har jag genom mina källor kommit i 
kontakt med ransoneringsbrottslighet på mindre orter än den jag undersökt, varvid jag har 
upptäckt vissa intressanta skillnader. En annan intressant infallsvinkel är naturligtvis att jäm-
föra det första och det andra världskriget med varandra, kanske med avseende på vilken ka-
raktär ransoneringsbrottsligheten hade. Förutom detta bör det finnas oändliga möjligheter 
inom området i och med att det är relativt outforskat.  
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SAMMANFATTNING 
 
Syftet med min uppsats var att undersöka omfattningen av och karaktären på ransonerings-
brottsligheten i Sandviken/Högbo under åren 1939-1949 samt myndigheternas försök att stäv-
ja denna brottslighet. Det ville jag främst uppnå genom att studera den rannsakade ranso-
neringsbrottsligheten som det framkom i domböckerna. De frågeställningar jag använde för 
att uppnå mitt syfte var följande: 
 
- Hur många var de fällande domarna för ransoneringsbrott begångna i Sandviken/Högbo un-
der åren 1939-1949? Vilka ytterligare tecken på ransoneringsbrottslighet visar sig i kristids-
nämndens protokoll, lokalpressen och brottsmålsdiarier om anmälda brott? 
- Hur var fördelningen mellan olika typer av ransoneringsbrott och gällande vilka varor? 
- Vilka begick ransoneringsbrotten? 
- Vilka påföljder utdömdes för brotten? 
 
Materialet jag använt i min undersökning var domböcker för Gästriklands östra domsaga, pro-
tokoll från Högbo kommuns och Sandvikens köpings kristidsnämnd, ett klipparkiv med 
pressklipp från lokaltidningarna samt ett brottmålsdiarium för Sandvikens distrikt. 
 
Resultatet jag kom fram till var att det föll 119 st fällande domar för ransoneringsbrott i Sand-
viken/Högbo under de undersökta åren. De ytterligare tecknen på ransoneringsbrottslighet var 
väldigt få, varvid resultatet främst begränsades till de dömda brotten. Vad det gäller de skilda 
typerna av ransoneringsbrott så handlade den övervägande delen om olika varubrott, i regel 
försäljning/köp av ransonerade varor utan att ransoneringskuponger användes. De varor som 
framförallt var inblandade i brottsligheten var olika former av livsmedel, främst smör. Vilket 
hör ihop med en stor härva under åren 1944-45 där 72 st personer fälldes för olaga handel. 
Förutom denna vara handlade det i ett 20 tal fall om olaglig förbrukning av smörjmedel och 
bensin. De som framförallt begick ransoneringsbrotten var personer som på något sätt hante-
rade ransonerade varor eller ransoneringskuponger i sitt yrke, som affärsbiträden, handlare 
och restauranganställda. Påföljderna för ransoneringsbrotten var i regel dagsböter, i 113 st av 
de dömda brotten utföll dagsböter som straffsats. I regel låg dagsböterna på två normala dags-
löner, varvid det märktes att myndigheterna försökte stävja denna brottslighet. Endast fem 
personer dömdes till fängelse eller straffarbete under de undersökta åren. De resultat jag kom 
fram till stämmer i huvudsak överens med tidigare undersökningar av ransoneringsbrott-
ligheten i hela Sverige. Den stora skillnaden ligger i att huvuddelen av den dömda ransoner-
ingsbrottsligheten i Sandviken/Högbo hade begåtts under åren 1944-45, medan flest antal 
människor sakfälldes för ransoneringsbrott i Sverige under år 1943.   
 
Vad det gällde karaktären på brottsligheten så pekade allting på att den dömda ransonerings-
brottsligheten i Sandviken/Högbo under åren 1939-1949 inte var någon form av nödbrottslig-
het. Istället verkade det som att det framförallt var rena vinstintressen och bekvämlighet som 
låg bakom de flesta brotten. Av antalet fällande domar och ytterligare tecken drog jag slutsat-
sen att de flesta människorna i Sandviken/Högbo verkade ta ransoneringarna med ro, medan 
det bara var ett fåtal som var riktigt illojala mot ransoneringsföreskrifterna.   
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Bilaga 2 
 
 
Straffen och yrken/titlar för de fällda i den stora smöraffären 1944-1945 (om inte annat anges 
kom personerna från Sandviken/Högbo och hade köpt/sålt smör olagligt). 
 
Bagerimästare, 30 db à 6 kr 
Bageriidkare, 60 db à 8 kr (smör + ägg) 
Köpman, 40 db à 8 kr (smör + ägg) 
Pensionatföreståndare, 10 db à 2 kr 
Köpman, 20 db à 2,50 kr 
Källarmästare, Hudiksvall, 50 db à 1,50 kr 
Köpman, Hofors, 30 db à 5 kr 
Slaktare, Torsåker, 15 db à 3,50 kr 
Köpman, Gävle, 30 db à 2,50 kr 
Köpman, Härnösand, 25 db à 6 kr 
Köpman, Härnösand, 30 db à 2,50 kr (smör + ägg) 
Prokurist, Väja, 15 db à 5 kr 
Försäljare, Forsbacka, 20 db à 2 kr 
Snickarmästare, 40 db à 2,50 kr 
Telefonvakt, 35 db à 3 kr 
Åkare, 10 db à 4 kr 
Åkare, 15 db à 5 kr 
Lokförare, 10 db à 3 kr 
Skorstensfejare, 20 db à 3 kr 
Fabriksarbetare, 15 db à 4 kr 
Biljardsalongsinnehavare, 35 db à 3 kr (smör + ägg) 
Bensinstationsföreståndare, 10 db à 3 kr 
Köpman, 55 db à 3 kr (smör + ägg) 
Vaktmästare, 20 db à 4 kr 
Fru, 15 db à 3 kr 
Telefonreparatör, 20 db à 4 kr 
Försäljare, 20 db à 3 kr 
Köpman, 10 db à 3,50 kr 
Fru, 10 db à 1,50 kr 
Fru, 20 db à 1,50 kr 
Fru, 15 db à 2 kr 
Fru, 10 db à 2 kr 
Chaufför, 20 db à 4 kr 
Slaktare, 8 db à 4 kr 
Åkare, 20 db à 5 kr 
Ingenjör, 25 db à 6 kr 
Gårdsägare, 10 db à 3,50 kr 
Köpman, Stockholm, 20 db à 8 kr 
Handlare, Malmö, 12 db à 6 kr (smör + ägg) 
Frisör, 10 db à 3 kr 
Åkare, 15 db à 3 kr 
Fabrikör, 20 db à 3 kr 
Köpman, 20 db à 4 kr 
Bandvalsare, 35 db à 4 kr (smör + ägg) 
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Affärsbiträde, 10 db à 4,50 kr 
Polerare, 25 db à 3 kr 
Åkare, 10 db à 4 kr 
Fru, 20 db à 4 kr 
Chaufför, 20 db à 3 kr 
Pensionär, 10 db à 1,25 kr 
Glasmästare, 10 db à 7 kr 
Förman, 25 db à 4,50 kr (smör + ägg) 
Begravningsentreprenör, 20 db à 6 kr 
Lagerarbetare, 20 db à 2,50 kr 
Försäljare, 25 db à 2 kr 
Köpman, 20 db à 8 kr 
Köpman, 30 db à 4 kr (smör + ägg) 
Fabrikör, 10 db à 3 kr 
Stålprovare, 20 db à 2,50 kr 
Butiksföreståndare, 10 db à 3,50 kr 
Frisör, 10 db à 2 kr 
Fru, 10 db à 1,50 kr 
Chaufför, Kungsgården, 8 db à 3 kr 
Affärsbiträde, 20 db à 5 kr 
Affärsbiträde, 10 db à 3 kr 
Köpman, 20 db à 12 kr 
Chaufför, 20 db à 3 kr 
Chaufför, Åshammar, 10 db à 3,50 kr 
Köksmästare, Sollefteå, 10 db à 5 kr 
Köpman, 8 månaders straffarbete (smör, ägg och oriktig uppgift vid deklaration) 
Köpman, 8 månaders straffarbete (smör, ägg och oriktig uppgift vid deklaration) 
Köpman, 50 db à 10 kr 
 
Sammanlagt 59 st fällda för olagliga smöraffärer, 11 st för olagliga smör- och äggaffärer samt 
2 st fällda för olagliga smör- och äggaffärer samt lämnande av oriktig uppgift vid deklaration. 
Det sammanlagda antalet fällda personer var 72 st, varav 59 st kom från Sandviken/Högbo.  
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