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Friheter och restriktioner
De restriktioner som vissa av stadsborna hade att förhålla sig till i mitten av 1800-talet var hårda.
Under sommaren skulle varken gesäller, tjänstefolk eller ”löst och okändt folk” uppehålla sig på torg
och gator efter klockan tio på kvällen. Så kunde det stipuleras i polisstadgor som gjordes upp för
städerna. Enbart med tillåtelse av sin husbonde fick tjänstehjonen röra sig i staden under sena kvällar
och på vintern fick individer i lägre sociala skikt vistas på offentliga platser efter klockan nio. Dagtid
kunde även ”opåkallade” folksamlingar som lockade flera än fem förbjudas.
Det var således ett slags utegångsförbud som utlystes nattetid. I marknadstid gällde förbudet även
för allmoge och i staden skulle besökarna i god tid söka sig till sina nattkvarter. Domböcker visar dock
att tjänstehjonen och deras ”vederlikar” från landsbygden inte alltid följde påbuden.
Under årets farsot har inte utegångsförbud utlysts i Finland men utskänkning av alkoholhaltiga
drycker har begränsats. I de äldre polisstadgor där rörlighet i stadsrummet inskränktes kunde det
också finnas föreskrifter om utminutering. Vanligen tilläts inte servering sent om kvällen och i
polisstadgor kunde det explicit omnämnas att drängarna, pigorna och andra liknande existenser inte
fick hänga kvar på krogen efter klockan nio.
Dessa restriktioner gällde således inte för borgerskapet. I mitten av seklet försvann några av de
ståndsrelaterade paragraferna och även i övrigt en del av de ojämlikheter som hade haft stöd i
lagstiftning. I en polisordning från 1870-talet stipulerades att kvinnor och män som var kända för
vanart och osedlighet inte fick vistas på stadens publika platser nattetid. Nu var det således ryktet
och inte social rang som var avgörande.
När samhället demokratiserades ställdes krav på de personer ur lägre skikt som fick utökade friheter:
dessa skulle uppträda sedligt – då ännu ett brett begrepp som avsåg goda vanor – och respektabelt.
Det var också rätt många som ville följa dessa skrivna och oskrivna regler för att få plats i det nya, till
synes mera jämlika samhället och därför bemödade de sig om att praktisera gott medborgarskap.
Också genom en rad av så kallade folkrörelser fostrades dessa medborgare till goda seder, flit och
ansvar.
Under en tur till huvudstaden, nu åter föremål för hårdare disciplineringsåtgärder, gjorde jag en
högst ovetenskaplig studie av bruket av munskydd i kollektivtrafiken. Många unga bar mask, också
sådana som var utrikesfödda eller som kan ha haft föräldrar som flyttat till republiken. Däremot var
användning av munskydd – knappast att betrakta som en ofrihet – inte lika frekvent bland de
medelålders män som på basis av en okulär besiktning kunde antas vara finlandsfödda. De
förstnämnda grupperna visade således större vilja att utöva solidaritet och praktisera skyldigheter
knutna till medborgarskap.
För oss kan polisordningar från 1800-talet te sig märkliga, med ojämlika och godtyckliga
inskränkningar. I adventstid kan en ju ändå uppskatta den skrivelse från tidigt 1900-tal som förbjöd
”all sådan musik från affärer, som är ägnad att störa den allmänna ordningen”.
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