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Abstract 

Uppsatsens syfte är att utifrån lösdrivarprotokoll från stadsfiskalen i Uppsala ut-

forska lösdriveriet i Uppsala under åren 1885–1893 med ett fokus på kvinnliga lös-

drivare. Protokollen har sammanställts för att kunna besvara frågor om lösdriveriets 

omfattning i staden där både kvinnor och män räknas för att sedan utforska om kvin-

norna var från stad eller landsbygd innan de blev anhållna i Uppsala, och till sist få 

en tydligare bild om vilka dessa kvinnor var och anledningen till deras anhållande. 

För att besvara frågorna används både en kvantitativ- och kvalitativ metod. Resul-

tatet sätts i relation till liknande studier som undersöker frågor som de som present-

eras i denna studie.   

Totalt innehåller protokollen 274 fall av lösdriveri som dokumenterats i Uppsala un-

der den aktuella tidsperioden. Majoriteten fall av lösdriveri bestod av män, medan 

kvinnliga fall utgör cirka 22 procent av den totala summan registrerade lösdrivarfall. 

Medelåldern för kvinnorna låg på 32 år och studien visar att den geografiska sprid-

ningen vad gäller dessa främst rör Uppsala län och de länen som angränsar till Upp-

sala län. De kvinnor som presenteras mer omfattande visar att många var rörliga 

geografiskt och hade arbetat med olika jobb innan de blev lösdrivare. 

 

Nyckelord 
Lösdrivare, Kvinnor, Lösdrivarfall, Lösdrivarprotokoll, Uppsala, sent 1800-tal.  
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1.Inledning.  

 

Sådana kvinnor som hemfalla under lösdrivarlagstiftningen äro sålunda inga lösdrivare i ordets 

egentliga betydelse, utan mer eller mindre stationära individer, vilka öppet eller hemligt bedriva pro-

stitution […] det lär knappast förekomma att de härvid, som de manliga luffarna, förflytta sig genom 

att traska längs landsvägarna. […] Snarare påminna de, i den mån de icke förbli helt stationära, till 

sina levnadsvanor som ”strykfåglarna”, som visserligen förflytta sig från ort till ort, men vanligen 

uppehålla sig en längre tid på varje ställe.2  

 

Försvarslös, luffare eller så kallade lösdrivare ansågs i äldre dagar vara nedsättande 

ord och användes främst mot de som inte följde samhällets normer vad gällde till 

exempel bofasthet. Under 1920-talet förändrades ordets nedsättande betydelse till 

att få mer positiva drag, och idag ser många luffare som godmodiga original med en 

lockande frihet.3 Romantiseringen av den typiska luffaren, också kallad vagabond, 

skildras i Astrid Lindgrens välkända verk Rasmus på luffen där Paradis-Oskar fram-

ställs som en glad och lycklig luffare som inte klagar på sitt levnadsätt. Det händer 

ofta i populärkulturen att luffaren, som oftast förknippas som manlig, anses vara en 

glad gamäng som traskar fram i vägdammet under väldiga cumulusmoln. Men stäm-

mer denna utsaga om dessa människor som trots allt var hemlösa och arbetslösa året 

om?    

Verklighetens luffare och lösdrivare tillhörde det samhällsskikt som var alltför 

utarmat för att drömma sin tids stora frihetsdröm – att utvandra till det stora landet 

i väster. Fattigdom och arbetslöshet drev dem ut på vägarna i en inre migration, och 

få av dem fylldes av någon obotlig vandringslust eller dragning åt det fria livet. Få 

av dem hade anledning att se ljust på livet.4 Arbetslöshet och hemlöshet är tidlös, 

vilket vi även kan se i dagens samhälle. Verkliga livets hemlösa har en frihet, men 

inte en vacker sådan. Som nämndes tidigare är det manliga luffare som oftast fram-

ställs som lyckliga och lockade av den frihet som erbjuds, medan densamma roman-

tisering inte tycks gälla på samma sätt för kvinnliga lösdrivare. Denna text kommer 

ha en utgångspunkt i att skildra kvinnliga lösdrivare utifrån ett genusperspektiv, då 

 
2 Citat av Olof Kinberg, som var docent i rättspsykiatri, skrivet 1924, i: Dahlgrens, Eva F., Fallna kvin-
nor – När samhällets bottensats skulle lära sig veta hut. Forum, 2013, s.11 
3 Fougner, Björn, Luffarriksdan och luffarkungen, Stockholm, 1984, s.25 
4 Harding, Gunnar Luffaren Svarta hästen och det hemska rånmordet i Leksand, Stockholm, Wahlström & 
Widstrand, 1977, s.78 
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kvinnor hanteras annorlunda jämfört med män när det kommer till brottslighet och 

normer. Kvinnor som begått eller begår brott tycks förefalla vara mer offer i jämfö-

relse med män, och forskning visar att gapet mellan kvinnliga och manliga brott blir 

allt mindre, samt att det finns mer behov av att hitta förklaringar till varför en kvinna 

begår brott.5 Kan detta bero på att den typiska idealkvinnan fortfarande lever kvar, 

och om hon bryter dessa ideal så bedöms hon hårdare än vad en man hade gjort om 

han hade begått samma brott?   

 

1.1 Syfte och frågeställning  

Denna studie kommer att behandla lösdriveriet i Uppsala åren 1885–1893 med fokus 

på kvinnliga lösdrivare vad gäller geografisk härkomst, vad de hade för bakgrund 

innan de blev lösdrivare och orsaker till att de anhölls. 

• Vilken omfattning hade lösdriveriet i Uppsala mellan åren 1885–1893? Hur 

stor andel av lösdrivarna var kvinnor respektive män? 

• Varifrån kom de kvinnliga lösdrivarna mellan 1885–1893?6 Vilken ålder 

hade de? 

• Vilken bakgrund hade de kvinnliga lösdrivarna? Och vad var mer specifikt 

orsaken till deras anhållande?7  

  

1.2 Källmaterial och metod   

Uppsatsens primärkälla är lösdriveriprotokoll från 1885–1893 som har upprättats av 

stadsfiskalen i Uppsala och finns på Uppsala Landsarkiv (ULA). Lösdriveriproto-

kollen innehåller två typer av registreringar, vilka är varnande för eller häktande 

personer för lösdriveri. Den kvantitativa delen av studien behandlar dessa typer av 

registreringar för att få ett så noggrant resultat som möjligt i fråga om lösdriveriets 

omfattning i Uppsala. Undersökningen presenterar antal lösdrivarfall, också kallat 

för behandlade för lösdriveri, och detta innebär att varje fall av varnade och häktade 

undersöks och inte unika individer. Ett exempel på detta är att en individ kan ha 

 
5 Aftonbladet. Kvinnors brott ”förklaras” oftare i tidningar. Publicerad: 2019-09-22.  
6 Fokus på om de kom ifrån landsbygd eller stad samt kvinnornas ålder presenteras.  
7 Faktorer som födelsedatum, yrke, civiltillstånd, tidigare brott, livsbakgrund och orsak till kvinnans 
varning och/eller häktning kommer att presenteras i denna del om kvinnornas liv.  
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varnats först för lösdriveri och ett år senare vara häktad, detta är alltså två lösdrivar-

fall men som har begåtts av en person. För att få svar på hur stor andel som var 

kvinnor respektive män kommer unika individer att räknas. Detta har valts på grund 

av att en och samma person kunde förekomma i protokollen flera gånger och skulle 

därför kunna komplicera räkningen för att få ut andel kvinnliga och manliga lösdri-

vare.   

Samtliga frågor kommer att redovisas med hjälp av lösdriveriprotokoll, vilka 

motsvarar tre volymer med årtalen 1885–1889, 1890–1892, och 1893. För att be-

svara första frågan om Uppsalas omfattning i fråga om lösdriveri mellan 1885–1893 

används en kvantitativ undersökningsmodell, då den totala mängden lösdrivarfall 

presenteras i ett diagram. Även antalet behandlade kvinnliga och manliga lösdrivar-

fall för varje år kommer redovisas i ett diagram, vilket ska ge en tydligare bild av 

hur antalet varierade vad gäller könen gällande lösdriveri. Fråga två behandlar var-

ifrån de kvinnliga lösdrivarna geografiskt kom med fokus på om de varifrån stad 

eller landsbygd. Detta kommer att kategoriseras i en tabell utifrån om de kom ifrån 

stad respektive landsbygd. Detta för att ge en överblick rörande kvinnornas geogra-

fiska härkomst innan de hamnade i Uppsala. Kvinnornas ålder kommer även pre-

senteras i denna del.     

Den tredje frågan använder sig av kvalitativa data och ska peka på om kvinnornas 

liv kan ge ledtrådar till att de kom att slå in på en bana av lösdriveri och bli anhållna 

och behandlade som sådana. Här kommer lösdriveriprotokollen till användning 

igen, då de innehåller beskrivning om kvinnornas livsbakgrund. Faktorer som kvin-

nans födelsedatum, yrke, civiltillstånd, föräldrar, tidigare brott och orsak till varning 

och/eller häktning kommer att presenteras i denna del. Tio kvinnor kommer att pre-

senteras i denna del, varav fem kvinnor från landsbygd och fem från stad. Detta sätt 

att redogöra har valts eftersom kvinnornas levnadshistoria kan variera beroende på 

var de växte upp och kan vara en avgörande faktor i fråga om hur det påverkade 

deras liv. Citat och likande är omformulerat till dagens svenska för att det ska bli 

enklare för läsaren att förstå kvinnornas levnadssituation, men försöker fortfarande 

hålla sig nära originalet. Till den tredje frågan hör även orsaker till kvinnornas an-

hållande av polisen, vilket också behandlas i lösdriveriprotokoll. Häri ingår bland 

annat beskrivningar om huruvida kvinnorna har begått tidigare brott, till exempel 

stöld.   
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1.3 Avgränsningar   

I sökandet efter lösdrivare valdes år 1885 som första undersökningsår. Detta ef-

tersom 1885 års lösdriverilag innebar att polismyndigheten i Sverige ålades att föra 

protokoll över alla personer som anhölls för lösdriveri. Protokollförandet av lösdri-

vare kom att utföras av stadsfiskalen i Uppsala.  Totalt är det tre volymer av lösdri-

varprotokoll som används i studien, vilka innehåller årtalen 1885–1889, 1890–1892, 

och 1893. Valet av denna undersökningsperiod gjordes då samtliga lösdrivarproto-

koll innehåller stort antal lösdrivare, och i och med att lösdrivarnas ”guldålder” an-

ses vara slutet av 1800-talet till början av 1900-talet. Anledningen till att studiens 

undersökningsperiod slutar 1893 beror på at det funna antalet lösdrivare för de givna 

årtalen ansågs vara tillräckligt stort för denna undersökning. Ett annat skäl är att 

studien ska jämföras med andra studier om lösdriveri, och dessa studier har liknande 

tidsperiod som i denna undersökning.  

 

2. Tidigare forskning     

Fattigt folk utan ordnad försörjning betraktades i äldre tid med misstro. Lagstiftning 

från medeltiden och under följande århundraden bestämde att varje människa som 

var arbetsför, hade plikt att försörja sig.8 Begreppet ”laga försvar” härstammar från 

det sena 1500-talet och var en juridisk term som innebar ett skydd från att behandlas 

som försvarslös eller så kallad lösdrivare.9 Antalet lösdrivare ökade under medelti-

dens senare del, och människors förakt mot de försvarslösa växte då de inte ansågs 

uppfylla sina undersåtliga plikter. Författaren Alfred Ossian Winroth jämförde den 

lösdrivarlagstiftning som gällde under 1870-talet i Sverige med lagstiftningen från 

andra nordiska länder, samt övriga europeiska som England, Frankrike och Tysk-

land. Han ansåg att den svenska lösdrivarlagstiftningen var en av de hårdaste sett ur 

ett jämförande perspektiv.10   

 
8 Wallentin, Hans., Lösdriveri och industrialism – Om lösdriverifrågan i Sverige 1885–1940, Högskolan i Öster-
sund, 1989, s.4 
9 Johnsson, Theresa, Vårt fredliga samhälle – ”Lösdriveri” och försvarslöshet i Sverige under 1830-talet, Uppsala 
Universitet, 2016, s.13 
10 Winroth, Alfred Ossian, Om tjenstehjonsförhållandet enligt svensk rätt, E.Edquists boktryckeri, 1878, s.91  
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Någon mer omfattande forskning för området lösdriveri har inte bedrivits med 

undantag för några systematiska arbeten och mer avgränsade empiriska studier. De 

kriminologiska teorierna om varför människor begår brott brukar vanligen indelas i 

biologiska, psykologiska, och sociologiska teorier. Denna studie kommer inte pre-

sentera något mer djupgående om dessa teorier för att inte avvika för långt från äm-

net om lösdriveri. Ett flertal forskare har sina rötter i den marxistiska historieteorin 

på grund av det främst är historiematerialister som forskat kring utsatta sociala grup-

per i samhället. En av dessa forskare är Willy Frick som utgår från ett marxistiskt 

perspektiv, vilket omfattar analys av strukturomvandling, ekonomisk tillväxt och 

eliminering av missanpassade som till exempel lösdrivare.11 

Forskaren Hans Wallentin har en historiematerialistisk utgångspunkt gällande 

lösdriveri och belyser industrialiseringens sociala aspekter som bidragande faktor 

till att människor kom att sakna arbete, bostad samt laga försvar.12 Ytterligare en 

teori är kontrollteorin, vilken innebär att individen föds in i ett system av normer, 

och den främsta orsaken till avvikande beteende i form av till exempel lösdrivare är 

att individen haft svaga relationer med primärgruppen och inte internaliserat dess 

normer.13 Forskning om lösdrivare må inte vara ett helt genomforskat område, dock 

finns det bland annat uppsatser med olika perspektiv gällande lösdriveri i Sverige 

och då främst ifråga om 1700- och 1800-talet. Vissa uppsatser inriktar sig på lösdri-

vare inom ett geografiskt område, medan andra texter tenderar att undersöka social 

differentiering som uppstod för de försvarslösa.14   

En avhandling som behandlar ämnet lösdriveri är Theresa Johnssons studie Vårt 

fredliga samhälle – ”Lösdriveri” och försvarslöshet i Sverige under 1830-talet. 

Hennes studie undersöker lösdriveri från en tidigare period jämfört med den som 

berörs i denna uppsats. Hon använder sig bland annat av kyrkoböcker, domböcker 

och fångjournaler i sin undersökning för att få information om lösdrivarsituationen 

i Västmanlands län. Johnssons avhandling behandlar således det system som är ba-

serat på begreppen lösdriveri och försvarslöshet, samt de människor som upprätthöll 

 
11 Frick, Willy, Strukturomvandling och social utslagning. En analys av sambanden mellan socialstruktur och social-
missanpassning och utslagning mellan åren 1860-1975, Umeå, 1982, s.22 
12 Wallentin, Hans, Arbetarklassen och det industriella genombrottet, LiberFörlag: Lund, 1982, s.32 
13 Taussi Sjöberg, Marja, Brott och straff i Västernorrland 1861–1890, Diss., Universitet i Umeå, 1981, 
s.12–13 
14 Åslund, Anders, Vilka är det som stryker omkring – En studie av lösdriveriet i Östersund 1885–1899, Högs-
kolan i Dalarna, 2010, s.10 
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eller drabbades av systemet. Hennes studie har tre huvudsakliga aspekter: det rätts-

liga regelverket, alltså polisverksamhetens hantering av lösdriveriet; i vilka situat-

ioner laga försvar hade eller gavs särskild betydelse; samt vilka de människor var 

som greps för lösdriveri eller anklagades för det.  Johnsson förklarar att hennes val 

att undersöka lösdriveriet under 1830-talet beror på att det var en tid av omvälvande 

samhälleliga förändringar och att debatten om de ”farliga” och ”lägre” klasserna tog 

fart i Sverige.15   

Enligt Johnssons tabell för antal anhållanden för lösdriveri vid Västerås slotts-

häkte 1829–1838, så finner hon ett antal av 1066 lösdrivarfall och 63 lösdrivarfall i 

kombination med annat brott. I hennes arbete undersöker hon endast häktade för 

lösdriveri. Andelen häktade för lösdriveri är 42,3 procent. Antalet behandlade för 

lösdriveri varierar mellan åren 1829–1838, dock syns en någorlunda jämn nivå mel-

lan 1829–1836 då mängden lösdriverifall befinner sig under hundra fall. Det ökar 

sedan kraftigt under nödåren 1837–1838 med 137 fall respektive 223 fall.16 Antalet 

lösdrivare som kom från Västmanlands län respektive andra län redogörs för i en 

tabell. Perioden är åter 1829–1838. Ett antal av 851 personer återfinns från Väst-

manlands län, medan 215 personer kom från andra län i landet.17 

Hon anför att merparten var gripna från Västmanlands län vilket är ett förväntat 

resultat enligt henne. Antal överförda lösdrivare till Västerås slottshäkte är fördelade 

utifrån om de kom ifrån landsbygd eller stad, dock inkluderas här även barn. De 

personer som härstammade från landsbygd utgör 382 personer, medan majoriteten 

på 439 personer kom ifrån städer. Det förekommer oklarhet gällande 30 personer då 

det inte framkommer om de var från landsbygd eller stad.18 Johnsson menar att män 

är överrepresenterade bland både vuxna och barn när det kommer till studiens lös-

drivare.19    

Någon omfattande beskrivning av kvinnornas livsomständigheter tycks inte fö-

rekomma i Johnssons undersökning. Däremot nämner hon att kvinnornas ålder skil-

jer sig något jämfört med männen. Hon redovisar samtliga kvinnor i slottshäktet för 

 
15 Johnsson, Theresa, Vårt fredliga samhälle – ”Lösdriveri” och försvarslöshet i Sverige under 1830-talet, Uppsala 
Universitet, 2016, s.15 
16 Johnsson, s.238 
17 Johnsson, s.241 
18 Johnsson, s.242 
19 Johnsson, s.266 
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åren 1830–1838, vilket visar sig vara ett antal av 177 kvinnor.20 Hon förklarar vidare 

att 48 av de intagna kvinnorna utan tvivel var över 15 år, men att någon exakt ålder 

inte har kunnat bestämmas. Kvarstår gör 129 intagningar av kvinnor, vilket motsva-

rar 73 procent av hennes 177 funna kvinnor. Kvinnorna var antingen unga eller i 

medelåldern. Hälften av kvinnorna var mellan 30 och 50 år. Majoriteten kvinnor var 

mellan 30–39 år när de blev intagna i slottshäktet för lösdriveri. Det var fler äldre 

kvinnor jämfört med män i häktet. De äldsta kvinnorna var mellan 60–69 år, medan 

de yngsta var omkring 15–18 år.21 Johnssons studie tenderar att endast fokusera på 

häktningsorsak, exempelvis orsak som försvarslöshet, tiggeri, kringstrykande osv.22 

Detta är en skillnad jämfört med denna studie, då en mer omfattande beskrivning 

om orsaken till kvinnornas anhållande ska ges. Johnsson förklarar dock att Västerås 

fångrullor inte innehåller övergripande personinformation om lösdrivarna, något 

som inte förekommer mer ordnat förrän från 1840 och framåt.23  

Josefin Nordlander har skrivit C-uppsatsen Alls ingen Paradis-Oskar vid Högs-

kolan Dalarna från 2003. Hon har använt sig av en kvantitativ undersökningsmodell 

för att göra en kartläggning av lösdriveriet i Falun mellan 1886–1899. Hon använder 

sig av lösdrivarprotokoll från stadsfiskalen i Falun som återfinns i Landsarkivet i 

Uppsala. Med hjälp av protokollen får hon information om de lösdrivare som häk-

tades under de åren som hennes studie omfattar. Hennes studie inkluderar både 

kvinnliga och manliga lösdrivare, medan underökningen här fokuserar på kvinnliga 

lösdrivare. De centrala frågor som Nordlander ställer rör lösdriveriets omfattning i 

nämnda stad, vilka likheter och skillnader det finns rörande lösdrivarnas kön, ålder 

och yrkesbakgrund samt att hon jämför lösdriveriet i Falun med andra undersökta 

städer.24    

Uppsatsens resultat tyder på att lösdriveriet i Falun var relativt begränsat i för-

hållande till folkmängden. Nordlanders undersökning omfattar totalt 91 häktningar 

för lösdriveri i Falun. Antalet personer som häktades uppgick inte till 91, då fyra 

lösdrivare hade häktats två gånger vardera vid tidigare tillfällen vilket resulterar i att 

det var 87 personer som häktades i Falun mellan åren 1886–1899. 90 procent av de 

 
20 Johnsson, s.283 
21 Johnsson, s.284 
22 Johnsson, s.126 
23 Johnsson, s.135 
24 Nordlander, s.2 
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lösdrivare som häktades under de undersökta åren var sedan tidigare varnade för 

lösdriveri eller hade avtjänat ett tidigare straff för det. De resterande 10 procenten 

av de häktade lösdrivarna hade inte fått någon varning eller blivit arresterade tidi-

gare. En förklaring till detta går inte att få fram utifrån protokollen, menar Nordlan-

der. Endast sex personer i Falun var kvinnliga lösdrivare vilket motsvarar en andel 

på ungefär 7 procent. Nordlander menar, utifrån ett samlat perspektiv, att kvinnliga 

lösdrivare i Sverige utgjorde en andel på hela 25 procent, vilket är en klar skillnad 

jämfört med den andel kvinnor som återfinns i hennes studie. Hon betonar att orsa-

ken till att kvinnorna är underrepresenterade kan bero på att de inte i lika stor ut-

sträckning valde att lämna sin födelseplats på grund av tidens könsroller. Många 

kvinnor var beroende av sina släktingars välvilja och därför var det ett säkert val att 

stanna kvar och inte lämna tryggheten. En annan faktor kan ha varit att kvinnor vär-

nade mer om de traditioner som fanns i Falun, jämfört med resterande områden i 

Sverige. Kvinnornas val i form av prostitution var också ett alternativ till lösdriveri 

och förekom mycket ofta.25 Sammanlagt var det totalt 138 personer som varnades 

för lösdriveri vilket motsvarar ungefär 57 procent fler än de personer som häktades. 

Totalt var det 225 personer som omfattades av lösdriverilagstiftningen i Falun under 

hennes undersökningsperiod.26  

Lösdrivarnas härkomst visar sig ha stor geografisk spridning i Nordlanders 

undersökning, ända från Brunflo i norra Sverige till Malmö i söder. Majoriteten av 

lösdrivarna kom från Stockholm, vilka utgör ett antal av 23 personer och motsvarar 

cirka 26 procent av samtliga lösdrivare. En mindre del av lösdrivarna, ungefär 12 

procent, kom från Falun. Den tredje i ordningen vad gäller lösdrivarna var Göteborg 

varifrån 5 personer hade sitt ursprung. Kvinnorna förefaller ha varit mindre rörliga 

geografiskt jämfört med männen, då fyra kvinnor kom från Falun och de övriga två 

var från Stora Tuna i Dalarna respektive Gävle.27 Det beskrivs sällan vad kvinnorna 

arbetade med vilket förekommer oftare för män. Nordlander förklarar att studiens 

kvinnliga lösdrivare uppgav sig vara ogifta när yrke eller civilstånd redovisades.28 

Gällande kvinnornas ålder, så fanns de flesta inom åldersintervallen 26 till 40 år och 

 
25 Nordlander, s.18 
26 Nordlander, s.21–22 
27 Nordlander, s.20 
28 Nordlander, s.20 



 

12 

 

ingen kvinna var över 40 år. I förhållande till männen var kvinnornas ålder tydligt 

lägre.29     

Över 60 procent av det totala antalet lösdrivare i Falun var mellan 26 och 40 år 

när de häktades, vilket kan jämföras med lösdrivarnas åldersspann sett till hela Sve-

rige. Ungefär 46 procent av alla lösdrivare i Sverige var mellan 25 och 39 år, och 

Nordlander menar att trots att lösdrivarnas åldersspann i Falun visar en högre pro-

centandel för åldrarna 25 till 40, så passar den in i mönstret i fråga om åldersspannet 

för resterande delar av Sverige.30 Nordlander förklarar att med hjälp av lösdrivar-

protokollen så går det att få en bättre bild om vilka lösdrivarna var. Hon redovisar 

två personer som behandlades som lösdrivare, en med namn Nils Teodor Johansson 

och en Anna Karen Pettersson. Det finns mer beskrivning om Nils som till exempel 

var han föddes, vilka föräldrarna var, hans tidigare yrken och orsaken till hans häkt-

ning. I personporträtten beskrivs det också om personen hade häktats tidigare för 

lösdriveri eller begått annat brott.31    

Det ges en kortare levnadshistoria om Anna Karen då det endast nämns att hon 

föddes och var uppvuxen i Falun. Ingen mer ingående bakgrund ges. Det som står 

är orsaken till hennes häktning och hennes kännetecken. Nordlander menar att an-

ledningen till den sparsamma informationen kan bero på att Anna Karen redan tidi-

gare var känd hos polismyndigheten i Falun. Orsaken till hennes häktning var att 

hon dagen före förhöret hade varit berusad av starka drycker, vilket resulterade i att 

hon förföljde människor och förolämpat andra kvinnor. Detta medförde att polisen 

anhöll henne för oanständigt beteende. Hon hade fått en varning för lösdriveri redan 

tidigare och hade försörjt sig genom prostitution.32   

En annan C-uppsats om lösdriveri är Anders Åslunds studie från Högskolan Da-

larna, vars syfte är att undersöka lösdriveriet i Östersund under åren 1885–1899. 

Åslunds syfte behandlas främst genom en kartläggning av lösdrivarprotokoll som 

upprättats av stadsfiskalen i Östersund. Kartläggningen sätts i relation till studier 

rörande lösdrivarsituationen i andra städer under den aktuella tiden. Åslunds studie 

presenterar bland annat, liksom denna studie, lösdriveriets totala omfattning i 

 
29 Nordlander, s.19 
30 Nordlander, s. 19–20 
31 Nordlander, s.16 
32 Nordlander, s.17 
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nämnda stad och var lösdrivarna kom ifrån.33 Det förekommer tre aspekter i Åslunds 

studie gällande frågan om lösdrivarnas anhållande, vilket ska ge en förståelse vad 

gäller lösdrivarnas situation. De tre aspekter som behandlas är lösdrivarens tidigare 

straff, förhörets påföljd samt om lösdrivaren angett arbetsbrist som ursäkt i samband 

med förhöret hos stadsfiskalen.34   

Åslund finner totalt 304 protokoll som behandlar lösdrivare utifrån 1885 års lag-

stiftning, och han finner den största koncentrationen av lösdriveri mellan åren 1889–

1893. Det motsvarar 60 procent av samtliga undersökta lösdriverifall under under-

sökningsperioden. De därefter följande åren visar en stadig nivå lösdriverifall, för 

att sedan minska kraftigt under det sista året.35 Åslunds undersökning visar att av 

totalt 260 personer så var 23 kvinnor vilket motsvarar knappt 9 procent.36 Gällande 

kvinnornas ålder nämns inget specifikt om kvinnornas ålder, utan bara generellt vad 

gäller lösdrivarnas ålder bortsett kön. Detta försvårar en jämförelse med den här 

undersökningen. Av hans funna 260 lösdrivare så befanns majoriteten vara mellan 

26–35 år, och med en medelålder på 35,9 år. Den äldsta lösdrivaren var 75 år fyllda, 

medan den yngsta var 16 år vilket vittnar om att åldersspridningen bland lösdrivarna 

var stor.37 Yrkesbakgrund förekommer främst bland manliga lösdrivare, medan det 

för kvinnorna oftare handlar om deras civilstånd än yrke. Angående kvinnornas så 

är det ungefär 70 procent av totalt 23 kvinnor som anges med kombinationen ogift 

och tillfälliga arbeten. Två kvinnor benämns som bageriidkerska respektive handels-

idkerska. En kvinna benämns som arbetskvinna, tre kvinnor som änkor och en 

kvinna som frånskild som haft tillfälligt arbete.38  

För att få svar på frågan om varifrån lösdrivarna kom använder sig Åslund av 

lösdrivarnas mantalsskrivning. Hans syfte med detta är att ge svar i fråga om vilka 

delar av Sverige de anhållna lösdrivarna kom ifrån innan de blev anhållna i Öster-

sund. Det nämns dock inte något specifikt om varifrån kvinnorna kom, vilket för-

svårar jämförelsen med de kvinnor som undersöks i denna uppsats. Huruvida lös-

drivarna kom från landsbygd eller stad förekommer också i Åslunds studie. Åslund 

 
33 Åslund, Anders, Vilka är det som stryker omkring? En studie av lösdriveriet i Östersund 1885–1899, Högsko-
lan i Dalarna, 2011, s.5 
34 Åslund, s.36 
35 Åslund, s.31 
36 Åslund, s.33 
37 Åslund, s. 35  
38 Åslund, s.34 
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förklarar att lösdrivarnas mantalsskrivningsort hänförs till den svenska länsindel-

ningen som gäller idag.39 Det visar sig vara många lösdrivare som var från olika 

delar av Sverige. De enda länen som inte representeras i hans studie är Kronobergs- 

och Gotlands län, medan resterande täcker från Norrbottens län och ner till Skåne. 

Jämtlands- och Stockholms län utgör tillsammans 40 procent i fråga om anhållna 

lösdrivare. Det visar sig att de län som angränsar till Jämtlands län, som Västernorr-

lands-, Gävleborgs- och Dalarna står för en stor del av lösdrivarna.40 

Vidare förklarar Åslund att den höga siffran i fråga om lösdrivare från Jämtlands 

län kan bero på Östersunds centrala position i regionen, vilket innebär att många 

personer kom till staden i sökandet efter arbete. Åslund pekar på att andelen av lös-

drivare som kom ifrån Stockholm är väldigt stor, och han är förvånad över detta 

eftersom avståndet mellan Östersund och Stockholm är så pass stort. Det kan ha 

berott på det stigande invånarantalet i huvudstaden som expanderade just under hans 

valda undersökningsperiod. Han fortsätter diskutera hur denna expansion av invå-

nare i huvudstaden kan ha medfört en mer ansträngd arbetssituation, och då valde 

många att söka sig vidare efter jobb bortom huvudstaden.41  

Av de totalt 260 personer som anhållits för lösdriveri, visar sammanställningen 

att 228 av dem var svenskar och där majoriteten kom från städer. Dock nämner 

Åslund, likt Nordlander, att det är svårt att göra en rättvis jämförelse av detta slag i 

fråga om vad som anses vara stad kontra landsbygd. Av hans funna 228 svenska 

lösdrivare så kommer 133 personer från en stad, vilket motsvarar 58,3 procent av de 

som anhållits i Östersund.42 Det förekommer ingen stor andel kvinnliga lösdrivare i 

Åslunds studie, dock menar han att detta kan bero på att stadsfiskalen inte arkiverade 

alla fall av lösdriveri på samma sätt, och om detta förekom, så kan det i så fall ha 

påverkat forskningsresultatet. Ett exempel kan vara att kvinnor anhölls för prostitut-

ion istället för lösdriveri och därför inte finns med i lösdriveriprotokollen.43  

 

  

 
39 Åslund, s.40 
40 Åslund, s.41 
41 Åslund, s.41 
42 Åslund, s.43 
43 Åslund, s.5–6 
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3. Bakgrund   

3.1 Sverige i en tid av förändring 

Ur ett historiskt perspektiv kan 1800- och 1900-talet betraktas som de århundraden 

då omfattande folkomflyttningar har förekommit som mest. Aldrig tidigare har så 

stora massor av människor förflyttat sig över så stora avstånd som de gjorde under 

dessa århundraden. När det gäller till exempel 1800-talet så skiljer sig folkomflytt-

ningarna på ett avgörande sätt från folkomflyttningar under äldre tid. De äldre folk-

omflyttningarna bestod oftast av ofrivilliga förflyttningar som exempelvis av slavar 

eller i form av flyktingar, medan de senaste århundradenas omflyttningar har varit 

frivilliga och fredliga förflyttningar. 44  Under första hälften av 1800-talet, före 

industrialismens slutliga genombrott, medförde jordbrukets stordrift tillsammans 

med en rejäl befolkningsökning att de egendomslösa grupperna på landsbygden 

ökade kraftigt. För första gången rådde överskott på arbetskraft istället för brist. 

Denna proletarisering av landsbygden fick flera konsekvenser, bland annat en ök-

ning av antalet fattiga arbetslösa som i allt större omfattning sökte sig från lands-

bygden till städerna.45 Ungefär 90 procent av Sveriges befolkning levde på lands-

bygden under början av 1800-talet och städerna var närmast obetydliga.46 

Under 1870-talet började industrialismen utvecklas snabbt i Sverige. Jordbruket 

moderniserades och dess produktivitet ökade samtidigt som behovet av arbetskraft 

minskade. De som tidigare arbetat inom jordbruk fick i de flesta fall sysselsätta sig 

i den växande industrisektorn. Järnvägsnätet byggdes och expanderade, följt av 

andra branscher som behövde arbetskraft, exempelvis post, telegraf, undervisning, 

sjukvård, handel och administration.47 Majoriteten av arbetarna var vuxna män, och 

kvinnoarbetet inom industrin hade en speciell karaktär då det huvudsakligen var 

ogifta kvinnor som utförde arbetet. De flesta kvinnor arbetade inom textilindustrin 

eller som hembiträden och inte lika mycket i industri som män.48   

I och med det industriella genombrottet inträffade en stor folkomflyttning i sam-

band med sökandet efter arbeten. Denna folkomflyttning berodde delvis på att det 

 
44 Norborg, Lars- Arne, Sveriges historia under 1800- och 1900-talen – Svensk samhällsutveckling 1809-1996, 
Almqvist & Wiksell, Stockholm, 1997, s.21 
45 Brandt, Hillevi, Lösdrivaren och lagen – en diskursanalys av lösdriverilagstiftningen under 1800- och 1900-talet, 
Lunds universitet, 2015, s.12 
46 Norborg, s.23 
47 Norborg, s.25  
48 Wallentin, 1989, s.163 
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tidigare hade varit möjligt med säsongsarbete, men dessa tillfälligarbeten avtog allt 

mer i takt med att industriarbetet expanderade.49 Detta kom att orsaka en industriell 

arbetslöshet.50 Den nya ekonomiska- och samhälleliga ordningen medförde indust-

riella kriser som till exempel 1875–79, 1884–87, 1890–93 och slutligen 1907–09 

vilket medförde tillfälliga ökningar av antalet arbetslösa och i sin tur ledde till ett 

tilltagande lösdriveri. Arbetare, som oftast tillhörde samhällets lägre skikt, fick nog 

av den arbetslöshet som ökade i landet och drömmarna växte om att fara mot väs-

terut. Främst var det torpare, småbönder och städernas halvproletärer51 som valde 

att emigrera till USA för att finna nytt arbete innan de förlorade sitt nuvarande ar-

bete. Därigenom blev emigrationen mer förebyggande än en direkt lösning på ar-

betslösheten.52     

Enligt den länsvisa indelningen som sammanställs i Historisk statistik för Sve-

rige förekom minst antal utvandrade från Uppsala län med 6472 personer under pe-

rioden 1851–1910, medan Malmö län hade den största emigrationen med totalt 100 

616 personer.53 Den befolkningsökning som ägde rum i Sverige under industrial-

ismens genombrott resulterade i att lösdrivare från landsbygden ökade kraftigt i om-

fattning. Denna proletarisering av landsbygden fick flera konsekvenser, bland annat 

en ökning av antalet fattiga arbetslösa som i allt högre omfattning sökte sig från 

landsbygden till städerna i sökandet efter nya möjligheter.54 Industrins snabba ut-

veckling skapade fler arbeten, men också ett oroligt samhälle vilket medförde att 

människors brottslighet ökade. En faktor som bidrog till människors förändrade be-

nägenhet att begå fler brott kan ha varit alkoholförsäljningen som ökade under 1800-

talet. Människor hade lättare tillgång till alkohol, vilket innebar att fler människor 

drack och blev berusade. Fylleri i kombination med att arbeta kunde medföra att den 

fulle arbetaren inte fick behålla sitt jobb.55 

Återfallsbenägenheten var störst bland personer som satt i fängelse för första 

gången på grund av tillgrepp, lösdriveri eller fylleri. Dessa brott ledde oftast till 

 
49 Wallentin, 1989, s.161 
50 Wallentin, 1989, s.167 
51 Person som tillhör proletariatet, eller underklassen. Hämtad från National Encyklopedin.  
52 Wallentin, 1989, s.168 
53 Statistiska centralbyrån, ”Så påverkade utvandringen till Amerika Sveriges befolkning”, Publicerad: 

2013-08-28, Länk:  https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2013/sa-paverkade-utvandringen-till-

amerika-sveriges-befolkning/  
54 Brandt, Hillevi s.12 
55 Taussi-Sjöberg, s.152 

https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2013/sa-paverkade-utvandringen-till-amerika-sveriges-befolkning/
https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2013/sa-paverkade-utvandringen-till-amerika-sveriges-befolkning/
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återfall och återfallen kunde vara många och äga rum under en lång tid. Nära hälften 

av dessa personer satt senast i fängelse på grund av att de saknade laga försvar eller 

arbete. Alkoholkonsumtionen och troligen alkoholism bidrog till detta. Det fanns en 

ganska stor grupp som inte hade begått några andra brott än fylleri och som inte 

längre kunde behålla ett jobb utan dömdes till allmänt arbete.56 

Lösdrivarna tillhörde främst trasproletariatet57 och hade det så illa ställt att de 

var i behov av stöd för att överleva. Det var dock svårt för samhället att försörja de 

fattiga som växte i antal. I takt med att folkmängden ökade i landet växte också 

antalet lösdrivare från drygt 8 procent år 1800 till att sjuttio år senare ha ökat till 11 

procent. För somliga blev luffandet det enda alternativet som försörjningsmedel ef-

tersom det inte fanns några andra fungerande alternativ.58 I första hand låg ansvaret 

hos anhöriga och husbönder när det gällde att ta hand om de fattiga, gamla och sjuka. 

I och med införandet av 1847 års fattigvårdsförordning var det upp till varje socken 

att försörja de fattiga. De bättre bemedlade fick uppgiften att försörja de fattiga. 

Denna inriktning var inte populär bland de självägande i bondebefolkningen och 

därför blev de fattiga ofta fösta från socken till socken då ingen ville ha ansvar för 

dem.59 På grund av de samhälleliga förändringar som skedde i Sverige har slutet av 

1800-talet betraktas som lösdriveriets kulmen. Hela denna utveckling kom att på-

verka den lösdriverilag som skulle komma att gälla långt in på 1900-talet.60 

 

  

 
56 Taussi-Sjöberg, s.147–148 
57 Trasproletariat, enligt Marx och Engels det lägsta skiktet i samhället. Beroende av hjälp för sin över-
levnad. Hämtad från National Encyklopedin 
58 Fougner, s.66 
59 Norborg, Lars-Arne, Sveriges historia under 1800- och 1900-talen: Svensk samhällsutveckling 1809–1996, Li-
ber AB, Stockholm, 1998, s.48 
60 Brandt, s.12 
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3.2 De svenska lösdriverilagstiftningarna  

År 1303 infördes den första lösdriverilagen av folkkonungen Birger Magnusson61. 

Under denna tid var straffen som minst humana, då en person kunde få öronen av-

skurna om den inte erhöll något fast arbete. Det existerade inte heller någon form av 

statligt organiserad fattigvård under denna period, och en sådan grundlades inte för-

rän under det sena 1700-talet då en sockenkommunal fattigvård tog form.62 Fattig-

vårdsförordningen och tjänstetvångslagstiftningen var lagar som samverkade och 

innebar att det fanns ett tvång att inneha en fast tjänst. Om inget fast arbete togs 

frivilligt var straffet tvångsarbete. Lösdriverifrågan var sammanbunden med fattig-

vårdsfrågan då ekonomin inte tillät en effektiv fattigvård, vilket resulterade i att pro-

blemet sköts åt sidan medan lösdriveriet expanderade.63  

Nya författningar för försvarslösa och lösdrivare började ta form under början av 

1800-talet, bland annat 1804 års förordning om allmänna arbetsställen, vilket inne-

bar att den som utgjorde hot mot allmän säkerhet till person och egendom dömdes 

till allmänt arbete på obestämd tid av Konungens Befallningshavande. Detta arbete 

verkställdes främst inom korrektionsanstalter eller arbetsinrättningar. Dock fanns 

dessa anstalter bara på några få orter i landet och i och med det växande lösdriveriet 

i landet blev anstalterna överfyllda. Som en följd av detta begränsades möjligheterna 

att döma lösdrivare till allmänt arbete. 1819 kom en ny förordning som slog fast att 

endast lösdrivare som besvärade allmänheten med tiggeri eller som undergått be-

straffning för tidigare tjuveri skulle dömas. Lagstiftningen ändrades igen år 1833, 

dock inte med nya förordningar utan istället tillbaka till de bestämmelser som gällde 

1804. Detta berodde på det stigande antalet landstrykare, vilket innebar att lösdri-

vare kunde dömas till allmänt arbete på obestämd tid och frigivning skulle i regel 

inte ske förrän den dömde skaffat sig tjänst eller utkomst som utgjorde laga för-

svar.64    

Lagreformerna under 1800-talet förändrades fram och tillbaka, vilket berodde på 

den svåra balansgången mellan en strängare respektive mildare reglering. När lös-

 
61 Birger Magnusson levde mellan 1280–1321, Hämtad från National encyklopedin.  
62 Statens offentliga utredningar (SOU) 1949:4, s.36 
63 Montgomery, Arthur, Svensk socialpolitik under 1800-talet, Stockholm, 1951, s.31 
64 SOU 1949:4, s.39 
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driverilagstiftningen skärptes blev fängelser och arbetstvångsanstalter översväm-

made av försvarslösa, och när lagen istället mildrades ökade istället antalet lösdri-

vare samt klagomålen över dessa ute i samhället.65 Alla försvarslösa skulle, liksom 

tidigare, vara under uppsikt av polis och tillsyn av särskilda tillsyningsmän66 samt 

att de hade vistelsetvång som bland annat innebar att en som utan pass lämnade 

hemorten kunde häktas och sändas hem.67    

Samhället genomlevde en snabb förändring under den andra hälften av 1800-

talet. De tidigare sätten att utöva kontroll över att normerna efterlevdes försvårades 

genom att rörligheten blev större. Samhället blev mer differentierat och kyrkans in-

flytande minskade. Därför övertogs kontrollen mer och mer av de officiella myn-

digheterna och samhället. Nya lagar stiftades och polisväsendet byggdes ut, och det 

låg i kommunernas intresse att ha uppsikt över vissa grupper som egna fattiga och 

lösarbetare som kunde komma att belasta kommunernas fattigvård eller bidra till oro 

under arbetslöshet.68     

1846 års försvarslöshetsstadga kom att innebära en förbättring för lösdrivarna då 

de inte längre kunde dömas tvångsarbete på obestämd tid. Tiden skulle bestämmas 

utifrån skilda kategorier. Fyra år för dem som straffats för tredje resan stöld69 eller 

frigivits från livstids straffarbete, tre år för dem som straffats för andra resan stöld 

och två år för andra resterande försvarslösa. Dessa tider var endast en maximitid, 

vilket inte hindrade att den som erhöll laga försvar kunde bli frigiven. Enligt 22 § i 

1846 års stadga skulle den dömde frigivas om personen i fråga inte längre ansågs 

som försvarslös. Dessa bestämmelser, om personen fick frigivas, godkändes av ve-

derbörande myndighet som Kungliga befallningshavande eller poliskammaren.70  

De genomförda bestämmelserna från 1846 års stadga, som gav möjligheterna att 

döma försvarslösa till allmänt arbete, gav snart anledning till klagomål över att lös-

driveriet och tiggeriet ökade samt att fattigvården belastades allt mer. Med anled-

ning av detta, så kompletterades försvarslöshetsstadgan år 1853 med en bestäm-

 
65 Brandt, s.13 
66 Tillsyningsmän hade husbonderätt över försvarslösa som tiggde eller erhöll allmänt understöd och 
den försvarslöse var tvungen att förrätta det arbete som anvisades av en tillsyningsman, finns i Marja 
Taussi Sjöbergs Brott och straff i Västernorrland 1861-1890, s.80 
67 SOU 1949:4, s.41 
68 Taussi-Sjöberg, s.120 
69 Stöld för tredje gången, hämtad från Svenska akademins ordbok.  
70 SOU 1949:4, s.41 
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melse som utsträckte tillämpligheten av allmänt arbete till att gälla även sådana per-

soner som ansågs vara lata eller hade fallenhet för ett kringstrykande och oordentligt 

levnadssätt, och därmed undvek att skaffa sig ett arbete. I fråga om sådana försvars-

lösa personer skulle polisen först tilldela en varning till den som var misstänkt för 

lösdriveri innan denna person riskerade tvångsarbete.71 Även den som tiggde pengar 

efter fyllda femton år skulle behandlas på samma sätt som en försvarslös person.72

     

Regeringens proposition till 1871 års riksdag innebar ytterligare en modifiering 

och skillnaderna gentemot 1853 års förordning var inte stora. 1871 års fattigvårds-

förordning ansågs hos vissa som en försämring av de fattigas villkor, då rätten till 

fattigvård i stort sett var upphävd. Likaså rättigheten att överklaga ett negativt be-

slut. Kommunernas förpliktelser gentemot de fattiga och försvarslösa minskade av-

sevärt, samt att statens möjligheter till kontroll och ingripande reducerades. Fattig-

vårdsstyrelserna var inte heller längre förpliktad att se till att föräldralösa eller be-

hövande barn fick en kristlig uppfostran och undervisning. I stort överlät fattigvårds-

förordningen försörjningsplikten åt individen själv.73 Beträffande arbetsföra perso-

ner under fattigvårdsstyrelsens husbondevälde och som vägrade att utföra arbete el-

ler visade motsträvighet, så stadgades 1871 års förordning att fattigvårdsstyrelsen 

först skulle meddela personen med en varning. Den som inte rättade sig efter var-

ningen skulle anmälas till länsstyrelsen som sedan tilldelade personen allmänt ar-

bete.74     

Försvarslöshetslagstiftningen missbrukades ofta genom att den var föråldrad i ett 

nytt samhälle. Ett tydligt exempel på detta var Sundsvallsstrejken 1879, då lagen 

användes som ett vapen mot de strejkande arbetarna. Under denna tid, när strejken 

pågick, existerade det ännu inga lagar om hur situationen skulle hanteras och resul-

tatet blev att försvarslöshetslagstiftningen användes. Eftersom de strejkande arbe-

tarna vägrade att arbeta stod de således utan laga försvar och kunde därmed straffas 

som sådana personer. Lagstiftningen fortsatte att tillämpas flitigt som tvångsmedel 

ända fram till dess upphävande 1885.75  

 
71 SOU 1949:4, s.41 
72 SOU 1949:4, s.42 
73 Petersson, Birgit, ”Den farliga underklassen” Studier i fattigdom och brottslighet i 1800-talets Sverige, Diss., 
Universitet i Umeå, 1983, s.68 
74 SOU 1949:4, s.42 
75 SOU 1949:4, s.45 
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De viktigaste förändringarna gällande lösdriveri beslutades om den 12 juni 1885, 

men kom inte att vinna laga kraft förrän från den 1 oktober 1885. Kortfattat innebar 

lösdrivarlagen från 1885 att det inte var tillåtet att vandra från ort till ort utan att 

bevisligen söka arbete. Den som misstänktes för lösdriveri anhölls av polisen och 

inställdes sedan till förhör hos lands- eller stadsfiskalen. När en person blev miss-

tänkt för lösdriveri för första gången erhöll denne en varning samt ett skriftligt be-

sked med varningens meddelande och skäl.76 Varningen kom dock inte att bli defi-

nitiv i samband med att den upplästes utan skulle också underställas Konungens 

befallningshavandes prövning. Det var främst för detta ändamål som de utförliga 

lösdrivarprotokollen upprättades. Protokollen skulle innehålla anledningen till för-

höret, den anhållnes ursäkt, redogörelse för den anhållnes levnadsomständigheter 

och en beskrivning av den anhållnes utseende. Därefter, om Konungens befallnings-

havande fann varningen befogad, så meddelades varningen för rikets polismyndig-

heter genom att införas i tidningen Polisunderrättelser.77   

Om den varnade ville förhöras ytterligare för att rentvå sitt namn var denne 

tvungen att inställa sig till länsstyrelsen inom två dagar, men i praktiken var det 

sällan som dessa förhör ägde rum. Om den varnade personen sedan greps inom två 

år efter varning innebar det häktning. Länsstyrelsen kunde döma lösdrivaren till 

tvångsarbete i mellan en månad och ett år, och i särskilda fall kunde tiden förlängas 

till tre år.78 Det fanns även möjlighet, vid förmildrande omständigheter, att bara ut-

döma en ytterligare varning trots att de funnit den häktade skyldig.79 Den som frigi-

vits från tvångsarbete behövde inte varnas igen, utan häktning kunde ske på en gång 

om personen i fråga arresterades inom två år efter frigivandet. När den anhållne 

personen hade avtjänat straff med tvångsarbete och därmed frigavs sändes hen till 

orten där hen senast var mantalsskriven80, och var därefter tvungen att stanna i kom-

munen i två år om straffet varit längre än sex månader.81   

Lösdrivarlagen från 1885 hade skillnader i förhållande till de tidigare försvars-

löshetslagarna, vilket var att lagen inte var lika direkt kopplad till tjänstetvång som 

 
76 Stenvik, Ruben, Om socialförfall och yrkestiggeri. Uppsala, 1928, s.12 
77 SOU 1923:2, s.29 
78 Stenvik, s.12 
79 SOU 1923:2, s.30 
80 Mantalsskrivning var i äldre tider i Sverige en årlig registrering av befolkningen i en mantalslängd. 
Den motsvaras i dag av folkbokföringen som förs av Skatteverket, det lokala skattekontoret. Hämtad 
från National encyklopedin. 
81 Stenvik, s.12 
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den hade varit tidigare. Det innebar att en person inte tvingades till att skaffa sig ett 

fast arbete. Efter lagens införande reducerades lösdriveriet drastiskt, och det som 

istället ökade under denna tid var prostitutionen.82 I den nya lösdrivarlagen beskrivs 

skildra kriterier som grund för ingripande – var dessa uppfyllda, betraktades indivi-

den som en lösdrivare: 

   

Hvar, som sysslolös stryker omkring från ort till annan utan medel för sitt uppehälle, 

må, der ej omständigheterna ådagalägga, att han söker arbete, behandlas såsom lös-

driftvare på sätt i denna lag sägs. Till enahanda behandling var ock den förfallen, 

hvilken eljest, utan att ega medel till sitt uppehälle, underlåter att efter förmåga söka 

ärligen försörja sig och tillika förer ett sådant lefnadssätt, att våda deraf uppstår för 

allmän säkerhet, ordning eller sedlighet.83  

 

Även lagstiftningen från 1885 blev kritiserad, då bland annat politiker ansåg att la-

gen inte var till någon hjälp. Bland annat sades det att lösdrivarnas uppsikt under 

polisen och tvångsintagning inte var till nytta, då det snarare skulle stjälpa än att 

hjälpa. Detta eftersom de intagna inte kunde skaffa sig tillräckliga yrkeskunskaper 

för att efter frigivningen kunna söka jobb på nytt.84 Förebyggande åtgärder som 

också hade diskuterats gällde uppfostran, upplysning och undervisning för lösdri-

vare då de ansågs vara viljesvaga och lata till sin natur.85  

   

 

  

 
82 Legnér, s.19. Mer om prostitutionen finns på sida 23.  
83 Svensk författningssamling 1885:27, 1§ 
84 Nordlander, s.13 
85 Nordlander, s.14 
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3.4 Den kvinnliga lösdrivaren – bryter lagen och normerna.   

Kvinnor relaterade till brott är och har varit svagt representerade jämfört med män i 

fråga om brottslighet. Normbildning har alltid anknutits tydligt till kvinnor och vad 

de hade för roll i samhället för att i sin tur bli accepterade. Avvikande beteenden hos 

en kvinna anses ha fått mer negativ uppmärksamhet i jämförelse med mäns avvikel-

ser gentemot normer. Att individen följer dessa ideal beror på den sociala kontrollen, 

vilket innebär att individens behov är att vinna gruppens gillande och uppskattning 

eller att undvika straff av olika slag.86  

Könsroller har i stort sett varit annorlunda vad gäller kvinnor och män. Männens 

ideal har bestått av att individen ska vara stark, aktiv, tuff, tjäna pengar etcetera. 

Lyckas han inte med dessa förväntningar kan hans försök förverkligas genom brotts-

lighet. Misslyckanden kan också leda till en ökad alkoholkonsumtion, vilket i sin tur 

leder till våldsamhet. Kvinnorollen är annorlunda. Hon har uppfostrats till förnöj-

samhet, ska vara arbetsam i hemmet, tillbakadragen och helst gudfruktig. Denna 

kvinnoroll har gjort att hon har en starkare känsla för normer vilket hindrar henne 

från att begå brott.87 Könsrollen har alltså en avgörande betydelse för brottsbenä-

genhet, och könsrollens baksida för kvinnan är att även om myndigheterna borde 

behandla henne mildare vid brott, så bör hon bli mer stämplad än männen i motsva-

rande situation. Hon bryter inte bara mot lagen utan även mot könsrollen.88  

Som tidigare har nämnts, så minskade lösdriveriet i samband med 1885 års lös-

drivarlag, och detta kan ha berott på kvinnornas val att prostituera sig. Prostitution-

ens ökning hade även andra orsaker och framför allt ökade marknaden för prostitut-

ion i och med att de borgerliga äktenskapen började ingås i högre ålder än vad som 

tidigare varit tradition.89 Prostitutionen betraktades inte som ett brott under 1800-

talet, men det innebar inte att prostitution inte förekom eller förekom i mindre ut-

sträckning. Tvärtom var prostitution vanligt förekommande under 1800-talet, och 

vad som är viktigt att veta är att det inte ansågs vara ett reellt brott vid denna tid. 

Människor betraktade det som ett brott som grundades på ”kvinnors egna behov” 

och att kvinnor allmänt ansågs ”ha ett starkt behov att ge och ta emot kärlek”.90  

 
86 Taussi-Sjöberg, s.13 
87 Taussi-Sjöberg, s.97 
88 Taussi-Sjöberg, s.98 
89 Legnér, s.19 
90 Svantesson, Christina, Kvinnor och brott – En studie om den kvinnliga brottsligheten i Karlstad 1865–1874, 
Karlstad universitet, 2007, s.12 
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Fattiga kvinnor och ogifta mödrar stod utan socialt skyddsnät, och möjligheter 

till arbete var väldigt begränsad då kvinnor utestängdes från vissa yrken. I de flesta 

fall återstod för henne att bli tjänstehjon eller piga, bo hos släkt eller försörja sig 

genom tillfälliga arbeten. Det sista och sannolikt svåraste alternativet för en ogift 

mor som stod utan inkomst var just att prostituera sig.91   

År 1870 fanns det ungefär 119 kvinnor på 100 män i svenska städer. Anledningen 

till det kvinnliga överskottet var till stor del mannens högre dödlighet. En annan 

orsak var emigrationen där männen var överrepresenterade. Även på landsbygden 

var det ett kvinnoöverskott, men det var lägre jämfört med i städerna, ungefär 105 

kvinnor på 100 män. Att det var fler kvinnor i staden berodde på att kvinnorna ofta 

flyttade från landsbygden till staden för att arbeta tack vare de nya arbetstillfällen 

som industrialiseringen medförde. Vid en blick på utformandet av fattigvårdsför-

ordningen år 1871 så blir civilståndets roll väldigt tydlig. Mannens försörjningsplikt 

för en eventuell hustru, som ibland sträckte sig även till svärföräldrar, vittnar om 

tydligt skilda genusroller som också var kopplade till civilstånd. Det bör alltså ha 

varit lättare för fattiga, ogifta, kvinnor än för gifta kvinnor att få understöd då de 

senares makar var skyldiga att försörja dem.92 De fattiga kvinnorna hade annan rör-

lighet i samband med lösdriveriet då det var vanligare att män vandrade från län till 

län i sökandet efter arbete. Kvinnan var sällan en migrant då hon sällan passerade 

länsgränserna i landet.93 Kvinnor hade det svårare att finna ett vettigt arbete efter att 

de avtjänat straff i form av tvångsarbete. Att kvinnan brutit mot lagen, men även 

dåtidens normer, innebar att hon ansågs vara mer eller mindre dömd för livet.  

  

 
91 Svantesson, s.21 
92 Larsson, Lovisa, (2017), Lokala skillnader inom fattigvården – En jämförelse av Uppsala och Norrköpings im-
plementering av fattigvårdsförordningen från år 1871, Uppsala Universitet, s.31 
93 Taussi-Sjöberg, s.119 
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4. Undersökning  

4.1 Vilken omfattning hade lösdriveriet i Uppsala mellan 1885–1893?  

I denna del av uppsatsen kommer både manliga och kvinnliga lösdrivare att kartläg-

gas, detta då andelen kvinnor i regel brukar vara mindre än männen. Som jag nämnt 

tidigare, så har jag valt att räkna både varnade och häktade individer som lösdrivare. 

För de nio åren som studien omfattar vad gäller lösdriveri i Uppsala stad återfinns 

274 fall som hanterar lösdrivare utifrån den nya lagstiftningen. Nedanstående dia-

gram redovisar totala omfattningen av lösdriverifall i Uppsala stad med både kvinn-

liga och manliga dokumenterade fall. 

Diagram 1.  

 
Källa: Lösdrivarprotokoll AII: 1: (1885–1889), 2: (1890–1892), 3: (1893) Uppsala Landsarkiv 

 

 

Enligt diagrammet ovan finns den största ansamlingen av hanterade för lösdriveri 

mellan åren 1886–1891 med en relativ andel på 71,5 procent. Det påföljande året 

minskar antalet till elva lösdrivarfall 1892, för att sedan öka kraftigt till sextioen fall 

år 1893. Första året, 1885, finns det endast sex lösdrivarfall som var endast män. 

Denna låga siffra kan bero på att den nya lagen antogs i mitten av 1885 och den 

började inte tillämpas förrän 1 oktober samma år. Det kan göra att siffrorna blir en 

aning missvisande. Diagram 2 nedan redovisar antalet kvinnliga lösdrivarfall i för-

hållande till manliga lösdrivarfall.    
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Diagram 2.  

 

Källa: Lösdrivarprotokoll AII: 1: (1885–1889), 2: (1890–1892), 3: (1893) Uppsala Landsarkiv.  

 

För samtliga år som studien redovisar uppvisas en majoritet av manliga lösdrivarfall 

jämfört med kvinnliga, då det förstnämnda utgör cirka 78 procent medan det sist-

nämnda motsvarar 22 procent av det totala antalet lösdrivarfall i relativa tal. Det 

finns som flest kvinnliga lösdrivarfall år 1887 med ett totalt antal av sexton fall. Som 

nämnts tidigare finns det inga lösdrivarfall med kvinnor för första året 1885, och 

detsamma gäller år 1889. Det kan dock inte uteslutas att det kan ha funnits kvinnliga 

lösdrivare som varnades eller häktades innan den nya lagstiftningen började den 1 

oktober 1885, men att de inte har protokollförts. I fråga om de manliga fallen går 

det att iaktta den högsta andelen i totala tal vid studiens sista undersökningsår med 

47 lösdrivarfall, medan den lägsta siffran finns för år 1892 med åtta fall. Det som 

bör has i åtanke är att dessa kvinnor och män kan ha varnats, respektive häktats, i 

tidigare skeden än det som visas i de upprättade lösdrivarprotokollen, vilket kan 

antyda att lösdrivarfallen var fler än antalet räknade individuella män respektive 

kvinnor. Registreringen av individuella manliga och kvinnliga lösdrivare ger sum-

man 182 respektive 39, vilket utgör 221 personer som omfattades av lösdriverilag-

stiftningen från 1885.   
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4.2 Varifrån kom Uppsalas kvinnliga lösdrivare? Och vilken ålder hade de? 

En intressant aspekt är att undersöka var de kvinnliga lösdrivarna kom ifrån innan 

de hamnade i Uppsala. Vilka olika delar av landet kan de ha kommit ifrån? Nedan 

redovisas vilka olika landsändar kvinnorna i källmaterialet kom ifrån, samt de som 

kom från närmare håll som Stockholm och Uppsala stad. Detta val har gjorts för att 

se hur många kvinnor som kom från staden de blev anhållna i samt få fram hur 

många som kom från huvudstaden eftersom invånarantalet steg i Stockholm under 

slutet av 1800-talet. Födelseort är den information som används för att kunna slå 

fast var de ursprungligen kom från.  En aspekt som ska undersökas är huruvida de 

kom från stad eller landsbygd. Därefter presenteras kvinnornas ålder vid första för-

höret. 

Vad som bör has i åtanke är att Skåne län, Västra Götalands län och Dalarnas län 

hade andra geografiska beteckningar tidigare. Dessa länsnamn förekommer inom 

parentes i figuren på nästkommande sida. Figur 1 som finns nedan utgår från den 

svenska länsindelningen som gäller idag. Detta för att undvika svårigheter med att 

förstå den länsindelning som fanns tidigare när dessa kvinnor levde.  
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Figur 1. 

 

 

Källa: Lösdrivarprotokoll AII 1: (1885–1889), 2: (1890–1892), 3: (1893) Uppsala Landsarkiv. 
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Ovanstående figur visar tydligt på en bred geografisk spridning rörande de kvinnliga 

lösdrivare som anhölls i Uppsala. Det största antalet kvinnliga lösdrivare återfinns 

från Uppsala län med sju kvinnor, medan det lägsta antalet med endast en kvinna 

återfinns i ett antal olika län. Förutom majoriteten kvinnor från Uppsala län går det 

att se att länen som angränsar till Uppsala, det vill säga Västmanland och Stockholm, 

står för en andel av ungefär 30 procent tillsammans av det totala talet 39 kvinnor. 

Andra län som förekommer med större andel kvinnor är länen väster om Uppsala, 

vilka är Örebro och Värmlands län. De angränsande länen och de senare nämnda 

utgör tillsammans 70 procent av det totala antalet fall med kvinnliga lösdrivare. 

Att Västmanlands- och Stockholms län har flest fall efter Uppsala är inte så för-

vånande då de angränsar till Uppsala län och därmed var lätta att ta sig från till 

Uppsala. Två kvinnor kom från Uppsala stad. Den kvinna som kom längst norr ifrån 

föddes i Jämtland. En kvinna kom från Kronobergs län i södra Sverige. Ingen kvinna 

kom från de allra nordligaste länen, vilka är Västernorrlands-, Västerbottens- och 

Norrbottens län. Detta kan bero på flera orsaker. En faktor kan vara att de nordligaste 

länen inte var lika befolkningsrika som de resterande länen. Det är tydligt utifrån 

sammanställningen att antalet kvinnliga lösdrivare sjunker ju längre bort från Upp-

sala som geografin är belägen. De län som angränsar till Uppsala län, samt de som 

förekommer inom samma regionplacering, visar på ett större antal kvinnliga lösdri-

vare. Ingen kvinna tycks komma från Gävleborgs län, vilket till viss del förvånar då 

länet angränsar till Uppsala.  

Som nämndes tidigare, så utgår undersökningen från ytterligare en geografisk 

aspekt, vilket gäller om kvinnorna ursprungligen kom från landsbygd eller stad. En 

jämförelse av detta slag är dock svår att göra utifrån vad som eventuellt kan beteck-

nas som landsbygd respektive stad. För att på bästa sätt kunna göra en objektiv be-

dömning av landsbygd kontra stadsbygd används en indelning utifrån Statistiska 

centralbyråns historiska befolkningsstatistik (SCB). I deras statistik ingår tabeller 

vid benämningen Folkmängden i rikets städer 1800–1900, vilket innehåller de orter 

som ansågs vara städer mellan perioden 1800–1900.94 Innehåller inte statistiken re-

spektive kvinnas födelseort betraktas den som hörande till landsbygd. Med hjälp av 

denna metod går det endast att svara på hur stor andel som kom från en stad, men 

 
94 Statistiska centralbyrån, (1969), Historisk statistik för Sverige Del 1. Befolkning 1720–1967, s.61-63 
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inte hur många som kom från landsbygd. Detta eftersom både byar och tätorter fö-

rekommer i statistiken. Nedan presenteras en tabell som redovisar antalet och ande-

len kvinnor som var från landsbygd eller stad.  

 

Tabell 1. Antal och andel kvinnor från landsbygd eller stad.  

Uppdelning av kvinnor Landsbygd Stad 

Antal 28 11 

Andel i procent % 72 28 

Källa: Lösdrivarprotokoll AII 1: (1885–1889), 2: (1890–1892), 3: (1893) Uppsala Landsarkiv. 

 

Sammanställningen av de 39 funna kvinnorna födelseort visar en stor differens 

gällande antal och andel kvinnor som kom från landsbygd respektive stad. Ungefär 

tre av fyra kvinnor kom från landsbygd, vilket kan bero på den befolkningsökning 

som ägde rum i Sverige vid tiden för industrialismens genombrott. Detta resulte-

rade i att lösdrivare från landsbygden ökade kraftigt i antal och andel. Denna pro-

letarisering av landsbygden fick flera konsekvenser, bland annat en ökning av an-

talet fattiga arbetslösa som i allt högre omfattning sökte sig från landsbygden till 

städerna. Detta kan även ha gällt för samtliga kvinnor som kom ifrån landsbygd då 

de kan ha sökt sig till Uppsala för de möjligheter som staden kunde erbjuda.  

Samtliga kvinnors ålder är bestämd utifrån antalet fyllda år som kvinnan hade 

vid det första förhöret som presenteras i denna uppsats. Totalt var det fem kvinnor 

som var över 40 år, men en större del var mellan 21–39 år. Medelåldern för samt-

liga 39 kvinnor ligger på 32 år. Den yngsta kvinnan var 17 år, medan den äldsta 

var 53 år.  

 

4.3 Vilka var de kvinnliga lösdrivarna? Och vad var deras orsak till deras anhål-

lande?   

Syftet med denna del av studien är att ge läsaren en tydligare bild av de undersökta 

kvinnornas liv innan de blev varnade och/eller häktade av Uppsalas stadsfiskal. Med 

hjälp av lösdrivarprotokollen får vi information om kvinnans födelsedatum, eventu-

ella arbeten och tidigare brott samt levnadsomständigheter. Tio kvinnor av de un-

dersökta kvinnorna kommer här att presenteras mer ingående, fem från landsbygd 

och fem från stad. Detta val har gjorts eftersom kvinnornas levnadsförhållanden 
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kunde variera beroende på om de kom ifrån landsbygd eller stad. Vad som bör has i 

åtanke är att varje kvinna representerar sin egen livshistoria och hur deras levnads-

förhållanden kom att förändras. Alltså kan dessa kvinnor inte sägas representera en 

idealtypisk lösdrivare, dock kan det finnas vissa mönster som kan sägas återkomma. 

   

Kvinnorna från landsbygd 

Anna Mathilda Eriksson: är den första kvinnan som presenteras. Hon föddes den 3 

november 1866 inom Möklinta församling i Västerås stift och var dotter till arbeta-

ren Johan Erik Eriksson och hans hustru Margareta Jansson, som båda vid tiden för 

förhöret var avlidna. Anna hade vistats i föräldrahemmet fram till hösten 1877 då 

hon tagit tjänst hos sin morfar hemmansägaren J. Jansson i Möklinta socken. Två år 

senare återvände hon till föräldrahemmet och uppehöll sig där till hösten 1881. Hon 

hade haft tjänst på olika ställen på landsbygden inom länet. Under sommaren samma 

år, begick hon sin första nattvardsgång i en kyrka inom Möklinta socken.95  

  

Under våren 1885 anländer hon till Uppsala där hon till en början gick i syskola 

tre månader och hade korta tjänsteanställningar fram till december 1886, och efter 

det kom hon att sakna arbete eller stadig sysselsättning. För att hon skulle kunna 

försörja sig började hon med prostitution, vilket ledde till att hon födde en son den 

19 januari 1886 vid namn Ernst Axel. Barnet levde fortfarande och vårdades i 

Sundsbro i Bälinge socken vid tiden för förhöret. Anna hade inte varit gift tidigare 

och hon var folkbokförd i Uppsala.96    

Den 26 juli 1890 inställdes Anna hos stadsfiskalen i Uppsala för att förhöras av 

polisöverkonstapeln på grund av klagomål från allmänheten i fråga om hennes oan-

ständiga levnadssätt som prostituerad, och att hon upprepade gånger varit under upp-

sikt av polisen på grund av sitt dåliga beteende. Anna erkände att detta påstående 

var sant om henne, och till sin ursäkt menade hon att hon inte fått för sig att skaffa 

ett ordentligt arbete. Hon tilldelades en varning och fick chansen att försöka försörja 

sig på ett vårdat sätt som inte störde allmänheten.97  

Drygt ett år senare ställdes hon inför förhör igen av polisöverkonstapeln i Upp-

salas rådhus. Det förklaras i protokollet att hon fortfarande levde som prostituerad i 

 
95 Lösdrivarprotokoll 1893 (AII:3) (ULA) Se även 1890–1892. Anna Mathilda Eriksson  
96 Lösdrivarprotokoll AII:3 (1893) Nr:14 ULA. Samma levnadsbeskrivning finns i 1890–1892.  
97 Lösdrivarprotokoll AII:2 (1890–1892) Nr:8 ULA 
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staden och att hon inte kunnat försörja sig på ett ”ärligt” sätt, vilket innebar att hon 

inte hade funnit ett ordentligt arbete. Genom sitt levnadssätt som prostituerad hade 

hon orsakat förargelse hos allmänheten, och hon hade försummat ett flertal läkarbe-

sök. Anna bekräftade att det som sagts om henne var sanning, men att hon inte betett 

sig illa öppet bland allmänheten. Hon hade också uppträtt illa mot polisen de gånger 

hon fått tillrättavisningar. Polisen hade bevakat Anna och rapporterat att hon de sen-

aste tre veckorna före förhörets tidpunkt hade fört oljud på nätterna och uppträtt illa 

ute på gatorna. Detta resulterade i att hon blev anhållen av poliskonstapeln och förd 

till stadsfiskalen för att undergå förhör. I följd av hennes varning från året innan blev 

Anna förd till Uppsala länsfängelse i enlighet med Kungliga befallningshavandes 

bestämmelser.98 Anna Mathilda Eriksson frigavs den 14 oktober 1891 efter två må-

naders tvångsarbete för lösdriveri vid länsfängelset i Uppsala.99 Den 20 juni 1893 

anhölls Anna igen av polisen för att ställas inför rätta. Anledningen till hennes an-

hållande var att hon synts till i staden utan ordentlig syssla eller arbete. Hon hade 

också druckit stora mängder alkoholhaltiga drycker, vilket resulterade i att hon bör-

jade bråka med soldater och orsakade förargelse hos allmänheten. Anna blev återi-

gen skickad till polisvaktkontoret för att sedan sändas till Uppsala länsfängelse för 

att få ytterligare tvångsarbete.100   

Margareta Christina Åman: föddes den 13 november 1861 i Östervåla socken i 

Västmanlands län och var oäkta dotter till före detta pigan Karin Fogel. Margareta 

begick sin första nattvardsgång år 1877 i Östervåla kyrka, och därefter lämnade hon 

sin moder och flyttade till Uppsala för att undervisa i sömnad fram till våren 1878. 

Till hösten 1879 fick hon tjänst hos en änkefru i Uppsala, och därefter flyttade hon 

till en bonde i Hageby socken där hon erhöll tjänst. Efter att hennes tjänst var avslu-

tad flyttade hon tillbaka till Uppsala och gifte sig med skomakaren Mathias Åman 

som hon fick två barn med. Barnen var avlidna vid förhörets tidpunkt. Margareta 

och Mathias separerade efter fyra år tillsammans, och det var strax efter separationen 

som hon blev prostituerad. Margareta var inte tilltalad för brott tidigare.101  

     

 
98 Lösdrivarprotokoll AII:2 (1890–1892) Nr:18 ULA 
99 Lösdrivarprotokoll AII:3 (1893) Nr:14 ULA 
100 Lösdrivarprotokoll AII:3 (1893) Nr:14 ULA 
101 Lösdrivarprotokoll AII:1 (1885–1889) Nr: 16, 1887, ULA 
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Orsaken till Margaretas anhållande var att hon hade erhållit enskilda varningar 

om sitt oordentliga levnadssätt som prostituerad, och att hon inte gått till sina läkar-

besiktningar. Hon hade även olovligt flyttat till annan stad utan att meddela sin till-

syningsman. Margareta erkände det som lades henne till last, och menade att de 

gånger hon inte inställt sig till läkarbesiktning berodde på att hon inte hade rena och 

behövliga kläder för att kunna vistas ute. Hon ska utifrån en tidigare polisrapport ha 

uppehållit sig i Bredgränd och förolämpat olika personer, och därmed blev hon om-

händertagen av polisen. På grund av dessa omständigheter fick Margareta Åman en 

varning för lösdriveri den 3 juni 1887.102    

Kristina Charlotta Jansson: föddes inom Balingsta socken den 20 januari 1858 

och var dotter till trädgårdsmästaren Anders Ljungvall och hans hustru Kristina Ka-

tarina Mattsdotter. Kristina begick sin första nattvard år 1872 i Ramsta kyrka. Hon 

lämnade föräldrahemmet 1876 då hon ingick äktenskap med drängen Johan Arvid 

Jansson för att sedan flytta till Uppsala. Hon flyttade från sin man under hösten 1886 

i anledning av hans ”supiga och oordentliga levnadssätt”, samt att det uppstått oe-

nighet mellan dem. Johan Arvid hade tre egna barn som bodde i Veckholms försam-

ling. Efter deras separation började hon försörja sig som prostituerad sedan maj 

1887. Kristina hade inte blivit straffad för brott tidigare.103  

Den 23 oktober 1888 blev Kristina anhållen av polisen med anledning av hennes 

levnadssätt som prostituerad, och hon hade blivit varnad flera gånger av sin tillsy-

ningsman för hennes oanständiga levnadsförhållande. Hon brukade vandra omkring 

i staden sent på nätterna för att ”komma i tillfälle att bedriva skörlevnad”.104 Kristina 

erkände att polisens anklagelser stämde, och hon anförde till sin ursäkt att oenig-

heten i äktenskapet och mannens supiga beteende hade varit orsaken till hennes för-

sörjning som prostituerad. Kristina Charlotta Jansson erhöll därmed en varning för 

lösdriveri.105    

Charlotta Wilhelmina Carlsson: föddes den 25 maj 1868 i Ljusnarsbergs socken 

i Örebro län. Hon var oäkta dotter till ogifta hushållerskan Charlotta Jansson som 

vid förhörets tidpunkt bodde kvar i tidigare nämnda socken. Charlotta deltog i sin 

första nattvardsgång år 1884 i Ljusnarsbergs församlingskyrka. Charlotta flyttade 

 
102 Lösdrivarprotokoll AII:1 (1885–1889) Nr: 16, 1887, ULA.  
103 Lösdrivarprotokoll AII:1 (1885–1889) Nr: 30, 1888, ULA. 
104 Äldre ord för prostitution, hämtad från SAOB.  
105 Lösdrivarprotokoll AII:1 (1885–1889) Nr: 30, 1888, ULA.  
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hemifrån för att börja arbeta på olika platser. Först arbetade hon hos trafikchefen 

Jonsson i Nya Kopparberg till hösten 1885, och sedan hos källarmästaren106 Lidberg 

fram till hösten 1886. Därefter hos källarmästaren Bergström i Laxbro till hösten 

1887. Efter det att hennes tjänst var över begav hon sig till sin moder i hemsocken 

och stannade kvar där till våren 1888 då hon fick anställning som städerska på hotell 

Fenix i Stockholm. Därefter kom hon i tjänst hos ingenjören Dahlström i Manhem 

inom Visby stadsområde. Charlotta flyttade från Visby till Stockholm under decem-

ber månad 1888 för att arbeta hos grossisthandlaren Amilou till augusti 1889 och 

senare börja försörja sig som prostituerad. Från april månad 1890 till november 

samma år uppehöll hon sig vid en bordell med namnet Villa Axelsborg som fanns i 

Åbo i Finland.107     

Efter att Charlotta hade arbetat i Åbo återvände hon till Stockholm för att arbeta 

åt arbetaren Svensson i Stockholm. Efter Charlottas anställning hos Svensson för-

blev hon utan anställning, men var inneboende hos en skomakare i staden. Vid denna 

tid började hon försörja sig genom prostitution när det gavs tillfälle. Charlotta hade 

också en oäkta dotter vid namn Aina Maria som föddes den 23 mars 1887 och var 

för närvarande inackorderad hos rättaren108 Andersson som bodde i Ljusnarsbergs 

socken. Charlotta hade inte tidigare fått någon bestraffning för brott.109 

I protokollet nämns det att Charlotta hade hållit på med prostitution i Uppsala 

vid tidigare tillfällen när hon varit på besök i staden, bland annat en vecka under 

hösten 1889 och två veckor under slutet av februari 1891. Under dessa besök i staden 

hade hon blivit varnad och förmanad att inte återkomma till staden om hon fortsatte 

med prostitution. Hon hade också varit intagen på kurhus i tre månader. Anled-

ningen till Charlottas anhållande berodde på att hon hade rymt från kurhuset och 

gömt sig hos en prostituerad kvinna vid namn Emma Wengelin.110 Polisen menade 

att kvinnorna uppenbarligen hade för avsikt att bedriva prostitution med de män som 

besökte Emma.111    

Charlotta ville inte erkänna de anklagelser som polisen riktade mot henne. Hon 

menade att hon endast var i Uppsala på besök och att hon dagen innan förhöret hade 

 
106 Titel för den person som är ansvarig för vinkällare, hämtat från National encyklopedin.  
107 Lösdrivarprotokoll AII:2 (1890–1892) Nr: 4, 1891, ULA. 
108 Arbetsledare, arbetsförman vid jordbruk, hämtad från National encyklopedin 
109 Lösdrivarprotokoll AII:2 (1890–1892) Nr: 4, 1891, ULA.  
110 Se Emma Wengelin i lösdrivarprotokoll AII:2 (1890–1892) Nr: 5, 1890, ULA.  
111 Lösdrivarprotokoll AII:2 (1890–1892) Nr: 4, 1891, ULA.  
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kommit från Stockholm för att hämta en klänning, men att hon saknade pengar till 

att köpa tur- och returbiljett och därför inte kunde återvända hem samma dag. Hen-

nes avsikt var att stanna kvar och få fram pengar genom prostitution för att sedan 

kunna återvända hem till Stockholm. Hon hade förklarat för polisen att hon var 

tvungen att leva som prostituerad för att få tag på pengar till sitt barn eftersom bar-

nets far inte betalade något. Charlotta sändes till Uppsala länsfängelse den 17 mars 

1891 då hon hade fått en varning för lösdriveri året innan, och ytterligare en varning 

en månad tidigare innan förhöret hölls.112  

Cecilia Svensson Holmberg: föddes den 20 april 1856 inom Hallaryds försam-

ling i Kronobergs län. Hon var dotter till lanthandlaren Sven Johan Holmberg och 

hans hustru Pernilla Johansson som hon inte hade hört från på flera år. Hon genom-

förde sin första nattvardsgång 1871 i Hallaryds kyrka. När Cecilia var sju år lämnade 

hon föräldrahemmet då hon fick anställning hos ett cirkussällskap som skulle till 

Danmark och Tyskland. Hon återvände till föräldrahemmet hösten 1870 för att 

stanna hos dem under ett år. Hon hade haft flera anställningar hos olika cirkussäll-

skap, dels i utlandet och i Sverige. Hon hade tjänst hos cirkusen till hösten 1881 då 

hon begav sig till Stockholm och stannade där fram till våren 1882 hos en fru Wallin. 

Samma år flyttade Cecilia till Uppsala, och en kort tid senare började hon med pro-

stitution för att kunna livnära sig. Hon hade aldrig tidigare haft barn, varit gift eller 

blivit tilltalad för grövre brott.113    

Skälen till Cecilias anhållande var att hon, trots enskilda varningar och förma-

ningar från poliskommissarien, hade fortsatt att leva ett vårdslöst och osedligt liv. 

Hon hade även druckit spritdrycker i sådan mängd att hon saknade kläder för att 

kunna närvara vid sina läkarbesiktningar. På grund av detta erhöll Cecilia en varning 

för lösdriveri den 1 december 1886.114 Den 12 april 1887 anhölls Cecilia igen ef-

tersom hon fortfarande levde ett vårdslöst och bråkigt liv som störde allmänheten. 

Hon saknade fast bostad och hade flera gånger försökt att tränga sig in i andra män-

niskors hushåll. Hon drack fortfarande mycket alkohol som hon hade gjort förut, 

och när hon drack så stora mängder tappade hon sinnestillståndet. Hon blev anhållen 

på Norrtullsgatan då hon med stenkastning misshandlade arbetaren Olof Andersson 

 
112 Lösdrivarprotokoll AII:2 (1890–1892) Nr: 4, 1891, ULA.  
113 Lösdrivarprotokoll AII:1 (1885–1889) Nr:18, 1887, ULA 
114 Lösdrivarprotokoll AII:1 (1885–1889), Nr: 40, 1886. ULA 
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och togs därmed till poliskontoret. Hon hade fått flera varningar av sin tillsynings-

man och fått flera klagomål från andra personer rörande hennes bråkiga och vilda 

levnadssätt. Vid förhöret nekade Cecilia till det som hon beskylldes för och menade 

att hon endast försörjde sig som prostituerad, och hade sålt tillhörigheter som möbler 

etcetera för att få tag i pengar. Hon hade dock inte betett sig oanständig bland all-

mänheten. På grund av dessa angivelser från polisen sändes hon den 12 april 1887 

till Uppsala länsfängelse för att undergå tvångsarbete.115  

Cecilia frigavs den 25 juni samma år efter att hon fått två månaders tvångsarbete, 

dock återupptog hon sitt oanständiga levnadssätt. Hon anhölls igen ungefär en må-

nad senare efter att hon frigetts, och denna gång blev hon anhållen vid Flustret i 

Uppsala. Cecilia hade fortfarande problem med att kontrollera sitt drickande, sak-

nade fast bostad och arbete samt störde allmänheten i staden. När polisen skulle 

anhålla henne gjorde hon våldsamt motstånd. Cecilia erkände detta händelseförlopp 

under förhöret, och hon menade att hon endast höll på med prostitution och inget 

annat som ansetts störande. Hon blev på nytt dömd av Kungliga befallningshavande, 

och denna gång fick hon sex månaders tvångsarbete på samma fängelse. Cecilia 

hade också blivit häktad i ett tidigare skede, inom Kristianstads län, för obehörigt 

kringstrykande år 1878.116
 

  

 
115 Lösdrivarprotokoll AII:1 (1885–1889), Nr:9, 1887, ULA 
116 Lösdrivarprotokoll AII:1 (1885–1889), Nr: 18, 1887, ULA 
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Kvinnorna från stad  

Anna Maria Lovisa Lagerborg: föddes den 13 maj 1836 i Stockholms stad som 

oäkta barn till hushållerskan Anna Katarina Nordström, som senare gifte sig med 

skräddargesällen Anders Lagerborg. Anna bodde tillsammans med sin mor i Upp-

sala med undantag för åren 1867–1870 då hon vistades i Stockholm eftersom hon 

blev intagen på en diakonianstalt117. Hon arbetade i Stockholm under en tremåna-

dersperiod år 1877. Anna begick sin första nattvardsgång i Uppsala domkyrka. År 

1890 avled Annas mamma. Anna hade haft tre oäkta barn sedan tidigare av vilka två 

hade avlidit och det tredje barnet, vid namn Hildur Maria, var 14 år gammal vid 

förhörets tidpunkt. Anna hade också erhållit pigtjänst i Örsundsbro under sex måna-

der, men därefter inte haft någon stadig sysselsättning utan försörjt sig med hjälp av 

prostitution.118     

Den 23 januari 1886 blev Anna Lagerborg anhållen av polisen i Uppsala. Hon 

hade tidigare fått en varning för lösdriveri den 15 augusti 1885, men inte lyckats 

införskaffa sig laga försvar då hon hade fortsatt att försörja sig genom ett oanständigt 

levnadssätt som prostituerad. Därtill hade hon druckit stora mängder av alkoholhal-

tiga drycker så att hon inte kunnat gå på sina läkarbesiktningar. Som svar på ankla-

gelserna från polisen angav Anna att de stämde. Däremot nekade hon vad gällde 

hennes berusning av alkohol. Anna fick en varning för att hon ärligen skulle kunna 

bevisa att hon kunde försörja sig ordentligt.119   

Den 30 december 1887 anhölls Anna igen för lösdriveri. Denna gång hade en 

man vid namn Erik Lindström anmält henne då hon varit full och gick omkring på 

hans gård. Hon hade inget att säga emot detta under förhörets gång, och bekräftade 

sitt oanständiga beteende och sändes för att undergå tvångsarbete på Uppsala läns-

fängelse.120 Anna frigavs från länsfängelset den 12 mars 1888 efter tre månaders 

tvångsarbete. Fem år senare, den 27 juni 1893, blev hon anhållen igen av liknande 

orsaker som beskrivits tidigare, bland annat för att sakna ordentligt arbete och bo-

ende samt att hon druckit för mycket alkohol. Det nämns också att hon vid femton 

års ålder hade fått böta för förskingring av medel, och att hon dömts att betala böter 

 
117 Diakonalt arbete innebär bland annat att anställda och frivilliga medarbetare möter människor i 
olika situationer, hämtad från SAOB.   
118 Lösdrivarprotokoll AII:3 (1893) ULA  
119 Lösdrivarprotokoll AII:1 (1885–1889) Nr: 4, 1886. ULA 
120 Lösdrivarprotokoll AII:1 (1885–1889) Nr: 34, 1887. ULA 
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för snatteri år 1886. Hon hade fått ett flertal muntliga tillrättavisningar för sitt opas-

sande levnadssätt och att hon nästan dagligen hade umgåtts med andra prostituerade 

kvinnor och fulla män. Detta hade skapat bråk som gjorde att allmänheten störde sig 

på deras beteenden. På grund av dessa omständigheter, erhöll Anna en varning för 

lösdriveri.121     

Ungefär två månader senare samma år fördes Anna Lagerborg till förhör igen. 

Hennes levnadssätt var detsamma som förut, då hon fortfarande var utan fast bostad 

och arbete och att hon setts gå omkring i staden utan riktig syssla. Hon hade även 

setts med andra män på allmänna platser och orsakat opassande beteenden bland 

allmänheten. I och med detta fördes hon vidare till länsfängelset i Uppsala för att 

undergå tvångsarbete för en andra gång den 20 augusti 1893.122  

Emma Karolina Furublad: föddes den 6 september 1847 inom Ljungby kapell-

församling i Kalmar län. Hon var dotter till skräddaren Abraham Pettersson och hans 

hustru Anna Pettersson, vilka hade avlidit för flera år innan hon blev anhållen. Hen-

nes första nattvardsgång var i Ljungby kyrka 1863. Hon hade bott hos sina föräldrar 

till hon var sjutton år för att sedan resa till Amerika med studenten Carl August 

Furublad, vilken hon också ingick äktenskap med. Carl dog efter åtta års vistelse i 

Amerika, och då valde Emma att återvända till Sverige och bo hos föräldrarna i två 

månader. Därefter reste hon till Uppsala och arbetade som hushållerska i åtta år hos 

en före detta lantbrukare. Efter dessa åtta år hade hon inte längre någon stadig syssel-

sättning och började arbeta som prostituerad 1883, men ibland arbetade hon som 

sömmerska.123    

Emma hade i augusti 1885 blivit beordrad av Kungliga befallningshavande i 

Uppsala län att inom åtta dagar skaffa sig laga försvar vilket hon inte hade gjort. 

Hon hade fortsatt att leva ett ”supigt och sedeslöst” liv, och hon hade också ignorerat 

att gå på sina läkarbesiktningar. Vid förhöret kunde hon inte neka till polisens an-

klagelser mot henne, men sa till sitt försvar att hon inte brukade bli så full och att 

hon ibland blivit sjuk och därför inte kunnat närvara vid sina läkarbesiktningar. 

Emma Karolina Furublad fick en varning för lösdriveri den 23 januari 1886.124  

 
121 Lösdrivarprotokoll AII:3 (1893) Nr:20, 1893, ULA.  
122 Lösdrivarprotokoll AII:3 (1893) Nr:31, 1893, ULA. 
123 Lösdrivarprotokoll AII:1 (1885–1889) Nr: 6, 1886. ULA 
124 Lösdrivarprotokoll AII:1 (1885–1889) Nr: 6, 1886. ULA 
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Beda Mathilda Wallin Carlsson: föddes den 25 maj 1859 i Uppsala stad. Hennes 

föräldrar var skräddaren P.C. Wallin och hans hustru Margareta Lovisa Wallin. Mo-

dern levde fortfarande vid förhörets tidpunkt medan fadern hade dött år 1885. Beda 

vistades i föräldrahemmet tills hon fyllt sex år, då hon periodvis hade varit på främ-

mande ställen för att biträda vid skötseln av barn. Någon gång under barnaåren 

följde hon med sina föräldrar när de flyttade till Värmdö, och begick sin första natt-

vardsgång i Värmdö kyrka 1873. Beda hade haft olika tjänster, dels i Stockholm och 

utanför där tills hösten 1882. Efter det ingick hon äktenskap med ladugårdsarrenda-

torn Gustaf Magnus Carlsson vid Velamsund i Boo kapellförsamling inom Stock-

holms län. Hon hade bott hos sin man till augusti månad 1886 då hon ”i anseende 

till mannens våldsamma sinnelag” rymt från hemmet och begivit sig till Norrtälje. 

Väl där arbetade hon som hushållerska hos en skohandlare vilken hon stannade hos 

till maj 1887. Därefter hade hon tillfälligt arbete vid Ekeby tegelbruk i Bondkyrko 

socken, för att sedan återvända till födelseorten Uppsala för att försörja sig som pro-

stituerad. Hon uppgav i förhöret att hon inte haft några barn och inte heller varit 

tilltalad för brott tidigare.125   

Anledningen till Bedas anhållande var att hon, som fått enskild varning av polis-

kommissarien, fortfarande uppehöll sig i staden utan stadig sysselsättning och hade 

ett vårdslöst levnadsförhållande. Hon hade också förolämpat polismästaren när han 

hade passerat henne och en annan prostituerad kvinna vid namn Mathilda Gustafs-

son. Beda erkände att dessa angivelser stämde in på henne, men nekade att hon för-

olämpat polismästaren. Hon menade att hon endast haft prostitutionen som ”föd-

krok” då hon inte kunnat erhålla ett riktigt arbete. Beda hade sedan tidigare blivit 

dömd två gånger för stöld och avtjänat sina straff på Stockholms norra kronohäkte 

och straff- och arbetsfängelset på Norrmalm. Juli 1887 blev hon varnad för lösdri-

veri av stadsfiskalen i Stockholm. I och med dessa angivelser om Bedas levnadsför-

hållanden sändes hon till länsfängelset i Uppsala den 23 augusti 1887.126 

Malvina Eufrosyne Björkman: föddes den 23 september 1861 i Stockholm. Hen-

nes far var bokbinderiarbetaren Carl Teodor Björkman och bodde i Stockholm stad. 

 
125 Lösdrivarprotokoll AII:1 (1885–1889) Nr:22, 1887, ULA.  
126 Lösdrivarprotokoll AII:1 (1885–1889) Nr:22, 1887, ULA.  
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Malvinas mor127 avled när hon bara var tre år och hon visste inte vad hennes mor 

hette. Nära inpå moderns död blev Malvina intagen på Allmänna barnhuset i Stock-

holm och var kvar där i sex år. Därefter vistades hon hos en lärare i fem år i Vam-

lingsbo socken på Gotland. Sedan arbetade hon två år i Stockholm tills hon vid fem-

ton års ålder flyttat till Uppsala där hennes far då också bodde. Väl i Uppsala hade 

hon under tre månaders tid gått omkring i staden för att sälja apelsiner. Malvina ska 

ha undergått sin första nattvardsgång i Domkyrkan antingen 1876 eller 1877. Hon 

hade arbetat som piga på olika ställen i Uppsala och flyttat till Västmanland för att 

arbeta där till år 1881, för att sedan flytta tillbaka till Uppsala. Därefter hade hon 

inget stadigt arbete och började försörja sig genom prostitution, med undantag då 

hon blev intagen på fröken Boströms skyddshem i Uppsala under sex månader.128 

Malvina hade fött ett barn sedan tidigare, som vid förhörets tidpunkt var dött. Enligt 

protokollet hade Malvina aldrig tidigare varit gift.129  

Malvina dömdes till tvångsarbete för försvarslöshet i tre månader år 1885 vid 

Uppsala länsfängelse, och vid förhörets tidpunkt stod hon som åtalad vid Uppsala 

rådhusrätt för fylleri på allmän plats. Denna gång, när Malvina blev anhållen för 

lösdriveri, berodde det på hennes oanständiga levnadssätt samt att hon druckit mäng-

der med sprit. Ibland hade det hänt att hon struntat i sina läkarbesiktningar. Malvina 

erkände att dessa anklagelser om henne var sanna, dock angav hon att det varit på 

grund av sjukdom som gjort att hon inte kunnat gå på läkarbesiktningarna. Malvina 

sändes till Uppsala länsfängelse den 23 januari 1886.130 Hon frigavs den 23 april 

1885.131     

Malvina blev förhörd igen den 27 juni 1893. Polisen hade sett henne vandra om-

kring i staden utan stadig syssla eller arbete, och att hon fortfarande drack mycket 

alkoholhaltiga drycker. Det nämns också i protokollet att hon fått flera muntliga 

varningar och tillrättavisningar av polisen, samt att hon tillsammans med andra fulla 

kvinnor och män orsakat bråk på allmänna platser. På grund av dessa händelser för-

 
127 Det står att Malvinas mor hette Anna Björkman, finns i Lösdrivarprotokoll AII:3 (1893) Nr, 19 
128 Lösdrivarprotokoll AII:1 (1885–1889) Nr: 5, 1886, ULA.  
129 Lösdrivarprotokoll AII:3 (1893) Nr: 19, ULA 
130 Lösdrivarprotokoll AII:1 (1885–1889) Nr: 5, 1886, ULA.  
131 Lösdrivarprotokoll AII:3 (1893) Nr: 19, ULA 
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des hon till polisvaktkontoret där Malvina sedan erhöll en skriftlig varning för lös-

driveri.132        

 

Amanda Karolina Andersson: föddes den 27 januari 1875 i Köping. Hon var dotter 

till arbetaren Johan Olof Andersson och hans hustru Hedvig Sofia Carlsson, vilka 

vid förhörets tidpunkt var boende i en lägenhet inom Köpings område. Amanda be-

gick sin första nattvardsgång i Köpings kyrka. Hon bodde med föräldrarna till juni 

månad 1890 då hon fick anställning hos en inspektör och stannade där till 24 april 

1891. Samma år, fast under hösten, fick hon tjänst i Munktorp och arbetade där till 

slutet av oktober. Efter det begav hon sig till Arboga då hon fick anställning hos en 

hästhandlare vilken hon var hos till våren 1892, för att sedan resa tillbaka till föräld-

rahemmet. Det var när hon anlände till Köping som hon började försörja sig som 

prostituerad. Hon vistades cirka en månad i Falun som prostituerad, samt en viss tid 

i Gävle under sommaren 1892.133   

Efter hennes vistelse i tidigare nämnda städer återvände Amanda till Köping. 

Den 5 november fick hon en varning för lösdriveri av stadsfiskalen i Uppsala, för 

att därefter bege sig till Stockholm för att fortsätta med sitt liderliga levnadssätt. Hon 

blev intagen på kuranstalt134 för venerisk sjukdom135 och stannade där till den 25 

februari då hon med tåg begav sig till Uppsala. Amanda hade vid förhörets tid 1 kr 

och 60 öre som hon hade tjänat genom prostitutionen. Hon hade inte heller något 

prästbetyg eller andra papper som kunde intyga om vem hon var.136 

Anledningen till Amandas anhållande var att hon luffade omkring i staden starkt 

påverkad av spritdrycker, och att hon gick fram till flera män och frågade om de 

ville betala henne för samlag. Poliskonstapeln såg detta beteende och förde henne 

till polisvaktkontoret. Amanda angav vid förhöret att hon inte hade varit full vid 

dessa tillfällen som nämndes av polisen, och att hon var tvungen att försörja sig med 

hjälp av prostitution för att lyckas överleva. Hon förklarade att hon endast var i Upp-

sala för tillfället då hon skulle bege sig till Gävle och därefter Falun. Amanda hade 

 
132 Lösdrivarprotokoll AII:3 (1893) Nr: 19, ULA 
133 Lösdrivarprotokoll AII:3 (1883) Nr: 3, ULA.  
134 Sanatorium eller vilohem var en medicinsk anläggning för människor med långvarig sjukdom. Text 
hämtad från Svenska akademins ordbok 
135 Venerisk sjukdom är en könssjukdom. Text hämtad från National encklypedin.  
136 Lösdrivarprotokoll AII:3 (1893) Nr: 3, ULA.  
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tidigare blivit varnad för lösdriveri, och på grund av de nämnda händelserna och 

hennes liderliga levnadsförhållanden blev Amanda häktad och fördes till Uppsala 

länsfängelse.137 

  

5. Diskussion   

Tidigare forskning har vissa likheter, men också olikheter, med den studie som har 

presenterats här. Den första fråga som ställdes rörde lösdriveriets totala omfattning 

i Uppsala mellan 1885–1893 och som presenterade både manliga och kvinnliga lös-

drivarfall. För de nio åren som studien innefattar gällande lösdriveri i Uppsala finns 

det 274 fall med både varnade och häktade kvinnor och män. I jämförelse med 

Johnssons studie, i vilken hon endast räknar de lösdrivare som häktades, redovisas 

en summa av 1066 lösdrivarfall i Västerås slottshäkte mellan 1829–1838. Det är inte 

förvånande att hennes resultat är mycket högre eftersom hon undersöker intagna 

lösdrivare från ett helt län. Nordlander, som undersöker lösdriveri i Falun 1886–

1899 räknar också bara häktade lösdrivare vilket gav ett antal av 91 häktningar, dock 

förklarar hon kort att 138 personer varnades för lösdriveri av studiens 225 under-

sökta personer.     

Åslunds studie om lösdriveri i Östersund har en undersökningsperiod på totalt 

femton år, vilket innebär att antalet lösdrivarfall kan vara högre jämfört med denna 

studie om Uppsalas lösdriveri som innefattar ungefär nio, då hela året från 1885 inte 

finns med i protokollet.138 Totalt finner Åslund 304 lösdrivarfall som behandlas ut-

ifrån 1885 lösdrivarlagstiftning, vilket ger ett antal av 30 fler fall av lösdrivare jäm-

fört med de 274 registrerade fallen från Uppsala stadsfiskal. Åslunds studie visar ett 

fåtal lösdrivarfall för åren 1885–1888, för att sedan visa på en tydlig ökning 1889–

1893 och sedan sjunka till ungefär hälften av de funna lösdrivarfallen under tiden 

1894–1899. Om samma fall ska diskuteras för Uppsalas lösdriveri så redovisas det 

sex fall för år 1885, för att sedan hastigt stiga till 44 hanterade lösdrivare ett år se-

nare. Antalet lösdrivarfall har en hyfsad jämn nivå mellan 1886–1891 med ca 20–

 
137 Lösdrivarprotokoll AII:3 (1893) Nr: 3, ULA. Hon finns inte som varnad i tidigare lösdrivarproto-
koll. Kan vara annan stad.  
138 Detta på grund av att lösdriverilagstiftningen kom igång 1 oktober 1885 med att protokollföra lös-
drivare.  
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45 fall, vilket 1892 sjunker till 11 fall, för att sedan stiga markerat till 61 lösdrivarfall 

år 1893.     

I denna uppsats jämförs även antalet lösdrivare vad gäller kvinnor respektive 

män och som redovisades i diagram 2. Samtliga år som redovisas för Uppsala lös-

driveri 1885–1893 visar att manliga lösdrivare är fler än de kvinnliga. Antalet kvin-

nor överstiger inte 20, medan män överstiger den siffran med stor marginal. Det 

största antalet kvinnor återfinns år 1887 med totalt 16 kvinnor. Johnsson redovisar 

ett antal av 177 funna lösdrivarfall av kvinnor som häktades under åren 1830–1838. 

Johnsson förklarar vidare att 48 kvinnor av de funna 177 utan tvivel var över femton 

år, men att någon exakt ålder inte har kunnat fastställas. Kvarstår gör 129 intag-

ningar av kvinnor, vilket motsvarar 73 procent, och dessa kvinnors ålder skiljer sig 

något från männen då kvinnorna ofta var unga eller i medelåldern. Hälften av kvin-

norna var mellan 30 och 50 år. I Nordlanders studie finns det endast sex kvinnliga 

lösdrivare för Falun vilket motsvarar en andel på ungefär 7 procent. Den låga repre-

sentationen av kvinnor, menar Nordlander, kan bero på den tidens könsroller och att 

kvinnor var mer beroende av sina släktingars välvilja och därför valde att stanna 

kvar på den trygga hemorten.    

Nordlanders perspektiv rörande kvinnornas beroende av släktingars välvilja kan 

stämma för kvinnor generellt, dock gäller det inte för de tio presenterade kvinnorna 

som anhölls i Uppsala. Många av kvinnorna var rörliga och hade arbetat på flera 

platser innan de hamnade i Uppsala. Valet att bege sig bort hemifrån istället för att 

livnära sig på hemmaplan är något som vi inte kan veta något närmare om. Ett unikt 

fall är Anna Lagerborg som föddes 1836, och om en fullständigt ska tro på det som 

står skrivet i protokollet så flyttade hon inte hemifrån förrän hon var 31 år. Nordlan-

ders perspektiv på varför de kvinnliga lösdrivarna var så få jämfört med män kan 

bero på att kvinnorna var mer beroende av sina släktingars välvilja vilket medförde 

att de stannade kvar på hemorten. En avgörande faktor för att kvinnorna valde att 

stanna kvar på hemorten kan ha berott på de möjligheter till arbete som gavs för att 

de skulle kunna bli mer rörliga och lämna hemmet. Kanske var det mer tryggt för 

kvinnorna i den här studien att lämna hemmet för att hitta ett stadigt arbete. 

Nordlander fortsätter förklara att det låga antalet kvinnor i hennes studie beror 

på att fler kvinnor värnade mer om de traditioner som fanns i Falun jämfört med de 
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traditioner som fanns i resterande delar av Sverige. Åslund, som också använder sig 

av Nordlanders studie, tror att hennes förklaringar kan svara på den låga andelen 

anhållna kvinnor. Dock tror Åslund främst att det beror på arbetssituationen för män 

och kvinnor, då det var enklare för män att finna tillfälliga arbeten och det därmed 

var lättare för dem att förflytta sig till nya områden.     

De flesta kvinnorna i Nordlanders undersökning var mellan 26 till 40 år, och i 

förhållande till männen var kvinnornas ålder betydligt lägre. Ingen av Nordlanders 

undersökta kvinnor var över 40 år, vilket skiljer sig från de kvinnor i denna studie 

då det finns fem kvinnor som är över 40 år. Åldern är uträknad utifrån det antalet 

fyllda år som kvinnan hade vid det första förhöret med stadsfiskalen. En stor del av 

kvinnorna var mellan 21–39 år och medelåldern för samtliga 39 kvinnor ligger på 

32 år. Den yngsta kvinnan var 17 år, medan den äldsta var 53 år. De flesta kvinnorna 

var, som tidigare nämnts, mellan 21–39 år vilket inte är mycket högre jämfört med 

Nordlanders där de fanns inom åldersintervallen 26–40 år.  

Åslund finner totalt 260 lösdrivare, varav 23 var kvinnor, som motsvarar knappt 

9 procent. Gällande åldern på Åslunds lösdrivare nämner han endast åldern generellt 

och inte utifrån kön vilket gör det svårt att dra slutsatsen om kvinnornas ålder. Uti-

från hans resultat var lösdrivarna mellan 26–35 år, vilket är snarlika siffror för kvin-

nornas ålder i Uppsala. Det som kan vara ett misstag hos Åslund är om han räknar 

medelåldern utifrån sina 304 lösdrivarfall och inte utifrån antal unika personer. Detta 

kan innebära att han räknar åldern på samma person flera gånger.139  

Andelen varnade och häktade kvinnor som behandlades som lösdrivare av Upp-

sala stadsfiskal uppgick till 39 kvinnor, alltså 14 procent, medan Nordlanders häk-

tade kvinnor motsvarar 7 procent och om även varnade räknas in 9 procent. Själv-

fallet kunde Nordlanders siffror ha sett annorlunda ut om hon hade inkluderat de 

kvinnor som blev varnade. Åslund, som inkluderar både varnade och häktade, fick 

fram ett lägre antal kvinnor som blev anhållna i Östersund än de kvinnor som åter-

finns i Uppsala. Dock är Östersund en mindre stad och därför kan det förklara det 

 
139 I Åslunds tabell 4 jämförs hans studie med Nordlanders utifrån flera aspekter, bland annat medelål-
dern. Dock använder Åslund antalet behandlade lösdrivarfall jämtemot Nordlanders antal personer. Se 
sida 46 i Åslund.  
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låga antalet kvinnor. Att kvinnliga lösdrivare förekommer i färre antal jämfört med 

män bevisas i denna uppsats och även i den tidigare forskningen.  

Det skulle kunna tänkas att många av kvinnorna var ifrån Uppsala innan de blev 

anhållna i staden, men så var inte fallet. Det visar sig vara så få som två kvinnor som 

kom från Uppsala, medan sju kvinnor var ifrån Uppsala län. Det är tydligt utifrån 

figur 1 att hemtillhörigheten vad gäller kvinnorna sjunker ju längre bort från Upp-

sala en kommer. Endast en kvinna kom från Jämtland i norra delen av Sverige, och 

en kvinna från Kronobergs län söderut. Det förekommer ett större antal kvinnor från 

de angränsade länen till Uppsala, dock kom ingen från Gävleborg län vilket kan 

anses förvånande då det gränsar till Uppsala. I Johnssons undersökning var 851 per-

soner från Västmanlands län i samband med att de blev häktade, medan 216 perso-

ner kom ifrån andra län i landet. Däremot räknar hon inte bara kvinnor, utan även 

män och barn vilket troligtvis är orsaken till hennes högre antal funna personer.  

   

Nordlanders undersökta lösdrivare kom från flera delar av Sverige, ända från 

Brunflo i norr till Malmö i söderut. Så många som 23 personer kom ifrån Stockholm 

innan de anhölls i Falun. Ungefär 12 procent var från Falun. Det som bör has i åtanke 

är att hon räknar varifrån samtliga lösdrivare kom och inte bara kvinnor, och därför 

är det svårt att veta varifrån hennes funna kvinnor kom ifrån. Däremot förklarar 

Nordlander att kvinnorna i hennes studie förefaller ha varit mindre rörliga i Sverige 

jämfört med männen. Fyra kvinnor kom från Falun, och de två andra kvinnorna från 

Stora Tuna respektive Gävle. Åslund presenterar, som sagt, alla lösdrivare och inte 

specifikt kvinnor. Det förekommer även en stor geografisk spridning i fråga om de 

lösdrivare som anhölls i Östersund, dock håller sig spridningen av kvinnorna från 

mellersta delen av Sverige geografiskt från Uppsala och västerut.  

Vad som framkommer i denna uppsats är att de flesta kvinnorna kom från län 

som angränsar till Uppsala. Detta gäller också för Åslunds undersökta lösdrivare, då 

han förklarar att län som Västernorrland, Gävleborg och Dalarnas län angränsar till 

Jämtland där Östersund ligger. Det framgår av denna studie och till exempelvis 

Åslunds undersökning att många lösdrivare kom ifrån län som angränsade till det 

län där de blev anhållna. Åslund antar att den höga siffran i fråga om lösdrivare i 

Jämtlands län kan bero på Östersunds centrala position i regionen vilket gjorde det 
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enklare för människor att söka sig dit för arbete. För Uppsala län ser läget an-

norlunda ut då det befinner sig i östra delen av Sverige, och även mer söderut jämfört 

med Jämtland som har en central position i landet och därför kan ha varit enklare att 

söka sig till. Dessutom är Jämtlands län också större än Uppsala län vilket kan vara 

en fördel för de människor som söker boende och arbete då de kan röra sig mer inom 

det större länet.    

Totalt var det fem kvinnor i denna studie som kom från Stockholms län och fyra 

som kom från själva staden, vilket ger totalt nio kvinnor som kom från Stockholms-

hållet för att sedan hamna i Uppsala. Stockholm ligger nära Uppsala, och med tåg-

transport var det ännu enklare att ta sig från stad till stad. Ju mer ett län angränsar 

till Uppsala län, desto enklare var det att förflytta sig vilket gäller Västmanlands, 

Värmlands och Örebro län som ligger inom samma regionplacering som Uppsala.

      

En aspekt som också presenterats i denna studie är huruvida kvinnorna var från 

landsbygd eller stad. Denna aspekt finns i Johnssons studie, dock inkluderar hon alla 

personer oavsett kön. Totalt 382 personer kom från landsbygd, medan majoriteten 

på 439 personer kom från en stad. Om en skillnad ska framhållas mellan de kvinnor 

som blev anhållna i Uppsala och de lösdrivare som Johnssons studie redovisar, så 

visar det sig vara fler från landsbygd i den här studien än från stad, då cirka 72 

procent kvinnor kom från landsbygd medan 28 procent kom ifrån stad. Däremot går 

det inte att veta helt om just hennes undersökta kvinnor kom från landsbygd respek-

tive stad.     

Att majoriteten av kvinnorna i denna studie kom från landsbygden kan bero på 

den befolkningsökning som skedde i Sverige under första hälften av 1800-talet, då 

jordbrukets stordrift ökade och medförde att antalet fattiga och arbetslösa i lands-

bygden ökade kraftigt. För första gången rådde överskott på arbetskraft istället för 

brist. Detta resulterade i att allt fler sökte sig från landsbygden till städerna vilket 

kan vara en bidragande faktor till att kvinnorna sökte sig bort från hembygden. Av 

Åslunds 260 funna personer så var 228 svenskar, och av dessa 228 kom 133 ifrån 

en stad. Det motsvarar 58,3 procent av de lösdrivare som anhölls i Östersund.  

Slutligen, till den sista frågan om vilka dessa kvinnliga lösdrivare var och hur 

deras liv var från början innan de blev försvarslösa. Tio kvinnor har presenterats i 
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denna studie, varav fem vardera kom från landsbygd respektive stad. De kvinnor 

som kom från landsbygd var Anna Mathilda Eriksson140, Cecilia Svensson Holm-

berg141, Margareta Christina Åman142, Charlotta Wilhelmina Carlsson143, och Kris-

tina Charlotta Jansson144. De fem kvinnor som kom från en stad var Anna Maria 

Lovisa Lagerborg145, Emma Karolina Furublad146, Beda Mathilda Wallin Carls-

son147, Malvina Eufrosyne Björkman148, och Amanda Karolina Andersson149. 

En aspekt som har tagits upp i denna undersökning är kvinnornas rörlighet utan-

för den trygga hemorten, vilket var svårare för kvinnor då det fanns färre arbetsmöj-

ligheter för dem och därför gjorde att många kvinnor stannade i hembygden. Män å 

andra sidan kunde enklare förflytta sig i landet i jakten på arbete. Detta perspektiv 

gällande kvinnors rörlighet kan sägas gälla generellt, men för de tio redovisade kvin-

norna visar det sig att många var klart rörliga. Oftast har det handlat om korta an-

ställningar för dem och då gällde det att försöka hitta nytt jobb innan det nuvarande 

jobbet var över. Samtliga kvinnor var dock mer eller mindre rörliga, exempelvis 

Anna Lagerborg som inte flyttade hemifrån förrän hon var 31 år, medan andra kvin-

nor som Cecilia Svensson Holmberg bara var sju år när hon lämnade föräldrahem-

met för att följa med ett cirkussällskap. Hon hade även haft flera anställningar hos 

olika cirkussällskap i utlandet och i Sverige. Även Emma Karolina Furublad hade 

varit utanför de svenska gränserna då hon reste till Amerika. Hon hade arbetat som 

hushållerska i åtta år när hon kom hem från utlandet.  

Det kan finnas bakomliggande faktorer till att kvinnorna valde att försörja sig 

genom prostitution, och för att förstå deras situation kan en behöva läsa mellan ra-

derna. Psykisk ohälsa kan vara en bidragande faktor som avgör hur kvinnan hanterar 

sig själv i livets motgångar. Exempelvis kan detta gälla om en förälder eller båda 

föräldrarna avlidit. Malvina Björkmans mor dog när hon var tre år, och kort därefter 

blev hon intagen på Allmänna barnhuset i Stockholm. Sedan hade hon, när hon var 

 
140 Från Möklinta församling  
141 Från Hallaryds församling.  
142 Från Östervåla socken.  
143 Från Ljusnarsbergs socken. 
144 Från Balingsta socken.  
145 Från Stockholm.  
146 Från Ljungby.  
147 Från Uppsala. 
148 Från Stockholm.  
149 Från Köping.  
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i femtonårsåldern, flyttat till sin far som då bodde i Uppsala för att sedan i tre må-

naders tid försörja sig genom att sälja apelsiner.   

Det svåra med att avläsa protokollen är att det går att fastna i textens innebörd 

utan att tänka ett steg längre rörande det som inte nämns skriftligt. Att kvinnorna 

valde att försörja sig genom prostitution kan bero på den ekonomiska desperationen 

som kom då de levde under fattiga förhållanden och behövde pengar för att överleva. 

Det var ett jobb som gav pengar till dessa kvinnor utan en stadig inkomst. Ett exem-

pel på denna ekonomiska desperation kan iakttas hos Charlotta Wilhelmina Carlsson 

som hade ett barn och där barnets far inte betalade något underhåll. Med tanke på 

hennes situation, att vara ensamstående förälder tillhörande underklassen med dålig 

ekonomi, går det att föreställa sig hur stor desperationen var. Troligen gällde detta 

för samtliga kvinnor, mer eller mindre. Levnadssituationen var säkert olika för samt-

liga kvinnor. Dock är det svårt att peka ut vad dessa skillnader är. På ett sätt kan det 

tänkas att Amanda Anderssons uppväxt kan ha varit lättare för att hon var äldre 

jämfört med till exempel Cecilia Holmbergs och Malvina Björkman när de flyttade 

hemifrån. Dock kan man inte vara säker gällande denna aspekt, då till exempel Ce-

cilia lyckades finna arbete på flera ställen inom och utanför Sverige och har därmed 

kunnat försörja sig.    

Att arbeta som piga var ett vanligt yrke för kvinnor inom underklassen, och det 

är flera av kvinnorna som har arbetat som piga. Dessvärre är det i vissa fall det inte 

nämns om vad det är för slags tjänst utan bara hos vem. Dock är det stor sannolikhet 

att det var yrken som hushållerska eller piga och den som kvinnan jobbade för var 

ens husbonde. Många av de tio presenterade kvinnorna tycks ha haft en någorlunda 

normal uppväxt då de växte upp hos föräldrarna för att sedan börja söka sig bortåt 

från hemmet för att arbeta. Att de tio kvinnorna hade begått sin nattvard tyder också 

på att de hade kunskap om kristendomen och därmed räknades som myndiga och 

vuxna kvinnor.      

I linje med redovisningen i det här arbetet, nämner Nordlander en kvinnlig lös-

drivare vid namn Anna Karen Pettersson. Dock skrivs det inte mycket om hennes 

levnadshistoria. Det som nämns i protokollet är anledningen till Anna Karens häkt-

ning vilket var att hon hade druckit mycket alkohol och sedan förföljt andra männi-
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skor och förolämpat dem. Angivelserna om Anna Karen Petterssons alkoholmiss-

bruk förekommer även hos sex kvinnor av de tio som har presenterats i detta arbete. 

Däremot kan det ha varit så att de fyra resterande kvinnorna också missbrukade al-

kohol, men att det inte nämns i protokollet. I en del fall nämns det bara att kvinnan 

hade haft ett ”oordentligt levnadssätt” och därmed är det svårare att avgöra om al-

koholmissbruk kan ha varit en bidragande faktor till hennes beteende. Förtäringen 

av alkohol var billigare under 1800-talet, och framför allt mer lättillgänglig. 

     

Samtliga kvinnor som har presenterats i denna studie arbetade som prostituerad 

för att tjäna till sitt levebröd.  Det går att tro att kvinnorna ändå fick en chans till att 

förbättra sitt leverne i och med att de fick en varning, men att de inte tog den chansen 

i akt. Ett exempel kan vara Anna Mathilda Eriksson som förklarade att hon inte kom 

sig för att söka efter ett ordentligt arbete trots att hon hade fått en varning för lösdri-

veri. Dessvärre var kvinnorna mer eller mindre dömda för livet när de blev frigivna 

från fängelset med bakgrunder som prostituerade och lösdrivare, vilket försvårade 

sökandet efter nytt arbete och önskan att starta ett nytt liv. Det var med andra ord 

lätt att de återgick till sina tidigare levnadsvanor.    

Majoriteten av de tio presenterade kvinnorna beskrevs ha levt på ett ”supigt och 

oordentligt sätt” och därmed stört allmänheten på gatorna. Ett mönster som går att 

tyda utifrån de tio presenterade kvinnorna är anledningen till anhållandet.  Dessa 

mönster var deras onyktra levnadstillstånd, prostitution och störandet av allmän-

heten. Även andra faktorer spelar en viss roll, exempelvis om de inte kom till sina 

läkarbesiktningar vilket oftast berodde på onykterhet eller att de inte hade ordentliga 

kläder för att vistas ute bland allmänheten.  Det visar sig också varit vanligt för 

kvinnorna att fortsätta leva som lösdrivare trots att de erhöll varning, vilket med-

förde att de till slut blev anhållna igen för att sedan häktas. I flera fall gällande kvin-

norna går det inte att se en förbättring, utan de har haft en tendens till att falla tillbaka 

i lösdriveri igen.      

Tre kvinnor hade varit gifta innan de började med prostitution och det kan säkert 

ha gjort omständigheterna lättare för kvinnorna, för då hade de en man som kunde 

ta hand om dem ekonomiskt. Kristina Charlotta Janssons var gift med en dräng, men 

flyttade ifrån honom med anledning av hans ”supiga och oordentliga levnadssätt”. I 
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hennes fall kunde hennes start som prostituerad ha berott på hennes mans dåliga 

beteende. Ett annat fall är Beda som rymde från sin man på grund av hans våld-

samma beteende. Sju av tio kvinnor var ogifta, vilket inte är förvånande, då det var 

vanligt att den kvinnliga lösdrivaren var ogift.  

Med tanke på det som har nämnts, så var kvinnan beroende av sig själv om hon 

inte var gift eller fick stöd av släktingar. Cirka 70 procent av Åslunds 23 kvinnor 

hade varit ogifta och haft tillfälligt arbete. Tre kvinnor var änkor, en var frånskild, 

och två kvinnor benämndes som bageriidkerska respektive handelsidkerska. Det går 

dock inte helt rättvist att jämföra Åslunds undersökta kvinnors civiltillstånd med de 

tio presenterade i denna studie eftersom uppsatsen endast redovisar 10 kvinnor av 

samtliga 39. Det medför att 29 kvinnors civiltillstånd inte redogörs för i denna text. 

      

Kvinnorna var mer dömda av samhället för deras beteende och levnadssätt, och 

därmed försvårades deras möjlighet att finna ett riktigt arbete. Detta gällde även om 

kvinnan hade frigivits från sitt tvångsarbete. Hon var tillbaka till verkligheten igen, 

utan jobb eller boende, vilket troligen gjorde att hon enkelt fastnade i sina gamla 

spår. Exempelvis Beda Mathilda Wallin Carlsson, som under sitt förhör hade för-

klarat att hon endast använde prostitution som en ”födkrok” eftersom hon inte hade 

kunnat skaffa sig ett riktigt jobb. Det som dock är svårt att veta är sanningen gällande 

detta. Vi vet inte om Beda sade detta hos stadsfiskalen för att framstå i bättre dager. 

Kvinnor, och speciellt kvinnor som dessa som presenterats, hade svårare att få till-

gång till arbete och deras nödställda situation förbättrade inte situationen heller.   

    

Det nämns sällan i protokollen om kvinnorna hade begått brott tidigare, dock 

förekommer det i några fall. Exempelvis Anna Maria Lovisa Lagerborg som fick 

böter vid femton års ålder eftersom hon hade förskingrat pengar. Hon dömdes också 

att betala böter för snatteri vid ett senare tillfälle. Även Beda hade blivit dömd för 

brott tidigare, då hon hade begått stöld. För de flesta kvinnor beskrevs det att de inte 

tidigare hade begått brott. Återfallsbenägenheten var troligen vanligare för lösdri-

vare eftersom de återgick till sitt fattiga levnadssätt, medan andra som blivit dömda 

för brott åtminstone kunde ha ett hem och arbete att återvända till.   
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6. Sammanfattning 

Denna uppsats har undersökt lösdriveriet i Uppsala mellan åren 1885–1893, med ett 

fokus på kvinnliga lösdrivare. Frågan om lösdriveriets omfattning rör både manliga 

och kvinnliga fall, vilket gav ett resultat på 274 lösdrivarfall för studiens samtliga 

undersökningsår. En jämn koncentration av lösdriveri existerade mellan 1886–1891, 

motsvarande 71,5 procent. Det går inte att undgå att manliga lösdrivare dominerade 

jämfört med kvinnorna och detta kan bero på flera saker. En aspekt gällande detta 

är den att män hade fler möjligheter till arbete, vilket gjorde att kvinnor stannade 

kvar på hemorten och fick stöd av familjen och släktingar. Räkningen av individu-

ella lösdrivare, och inte fall, gav ett resultat av 182 män och 39 kvinnor. Alltså var 

det sammanlagt 221 unika personer som berördes av 1885 års lösdriverilagstiftning 

i denna undersökning. I Johnssons avhandling återfanns 1066 lösdrivarfall och totalt 

177 unika kvinnor som häktades för lösdriveri. Eftersom hon undersöker lösdriveri 

från ett helt län är det inte förvånande att hennes resultat gällande lösdrivare blev 

större jämfört med denna studie. C-uppsatserna skrivna av Åslund och Nordlander 

har mer likheter med denna uppsats gällande lösdriveriets omfattning, då de också 

fokuserar på lösdriveri i en stad.   

Fokusen på kvinnliga lösdrivare och var de kom ifrån innan de hamnade i Upp-

sala redovisar att majoriteten kvinnor kom från Uppsala län med totalt 7 kvinnor, 

medan så få som 2 kvinnor kom från själva staden. De flesta kvinnorna kom från 

län som angränsar till eller ligger i höjd med Uppsala, alltså länen Värmland, Öre-

bro, Västmanland, och Stockholm. Däremot sjunker antalet kvinnor ju längre bort 

från Uppsala man kommer, vilket endast ger ett antal på mellan 1–2 kvinnor. Majo-

riteten av kvinnorna kom från landsbygd innan de hamnade i Uppsala med ett antal 

av totalt 28 kvinnor, medan 11 kom från stad. Att fler kom från landsbygd kan bero 

på att fler sökte sig bort till städer på grund av den arbetslöshet som var ett resultat 

av det industriella genombrottet. De flesta kvinnor var mellan 21–39 år, den yngsta 

var 17 år och den äldsta 53 år. Åslund presenterade åldern generellt, och därför var 

det svårt att jämföra med hans kvinnors ålder. Dock förklarar han att av hans 260 

undersökta lösdrivare så befanns majoriteten vara mellan 26–35 år. Nordlanders 

kvinnor hade en åldersintervall mellan 26 och 40 år, vilket är snarlika siffror med 

de kvinnorna som har presenterats i denna uppsats.   
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Kvinnornas liv och vilka de var innan deras anhållande har undersökts. Sju av 

tio kvinnor var ogifta vilket var vanligt för kvinnliga lösdrivare. Tre kvinnor hade 

varit gifta innan de blev anhållna, men hade lämnat sin man på grund av våldsamhet 

och deras onyktra tillstånd. Flera av kvinnorna hade varit rörliga inom landet och 

till och med utanför landets gränser innan de blev anhållna. Ett fall är Cecilia Holm-

berg som redan var sju år när hon lämnade hemmet för att arbeta på en cirkus utom-

lands. Även Emma Furublad hade varit i Amerika med sin man under åtta år. Oftast 

arbetade de åt en husbonde som piga eller hushållerska vilka var vanliga yrken för 

en kvinna tillhörande underklassen. Flertalet av kvinnorna hade problem med alko-

hol då de oftast blev anhållna på grund av sitt onyktra tillstånd, samt att deras pro-

stitution ansågs vara ett oordentligt arbete att försörja sig på. De levde ett hårt liv, 

och en kan tänka sig att begreppet ”nöden har ingen lag” stämmer in på samtliga 

kvinnor. De må inte ha fått ett bättre liv, det kan vi inte veta, men förståelsen och 

empatin finns. De var trots allt mer dömda jämförda med männen, för kvinnorna 

bröt ju inte bara mot lagen utan även normen.  

 

  



 

54 

 

Käll- och litteraturförteckning  

Otryckta källor  

Landsarkivet i Uppsala  

Lösdrivarprotokoll AII:1 (1885–1889)  

Lösdrivarprotokoll AII:2 (1890–1892)   

Lösdrivarprotokoll AII:3 (1893)  

Elektroniskt material  

Statens offentliga utredningar, (1923), Förslag till lag om lösdrivarens behandling 

m.fl författningar. Socialdepartementet: Stockholm (SOU 1923:2). 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kb:sou-1189832  

Statens offentliga utredningar, (1949), Utredning med förslag om lösdrivarlagens 

upphävande m.m Inrikesdepartementet: Stockholm (SOU 1949:4). https://la-

gen.nu/sou/1949:4?attachment=index.pdf&repo=soukb&dir=downloaded 

Statistiska centralbyrån, (1969), Historisk statistik för Sverige Del 1. Befolkning 

1720–1967. Stockholm. Länk: http://share.scb.se/OV9993/Data/Historisk%20sta-

tistik/Historisk%20statistik%20f%C3%B6r%20Sverige%201700-1900-tal/Del1-

Befolkning-1720-1967.pdf  

Svensk författningssamling, (1885), Lag angående lösdrifvares behandling. (SFS 

1885:27) Pdf.  

 

Litteratur  

 

Brandt, Hillevi, Lösdrivaren och lagen – en diskursanalys av lösdriverilagstift-

ningen under 1800- och 1900-talet, Lunds universitet, 2015.   
 

Dahlgrens, Eva F., Fallna kvinnor – När samhällets bottensats skulle lära sig veta 

hut. Forum, 2013. 

 

Fougner, Björn, Luffarriksdan och luffarkungen: organiserade luffare i sägen och 

verklighet, Stockholm, 1984.    

 

Harding, Gunnar, Luffaren Svarta hästen och det hemska rånmordet i Leksand, 

Stockholm, Wahlström & Widstrand, 1977  

  

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kb:sou-1189832
https://lagen.nu/sou/1949:4?attachment=index.pdf&repo=soukb&dir=downloaded
https://lagen.nu/sou/1949:4?attachment=index.pdf&repo=soukb&dir=downloaded
http://share.scb.se/OV9993/Data/Historisk%20statistik/Historisk%20statistik%20f%C3%B6r%20Sverige%201700-1900-tal/Del1-Befolkning-1720-1967.pdf
http://share.scb.se/OV9993/Data/Historisk%20statistik/Historisk%20statistik%20f%C3%B6r%20Sverige%201700-1900-tal/Del1-Befolkning-1720-1967.pdf
http://share.scb.se/OV9993/Data/Historisk%20statistik/Historisk%20statistik%20f%C3%B6r%20Sverige%201700-1900-tal/Del1-Befolkning-1720-1967.pdf


 

55 

 

Johnsson, Theresa, Vårt fredliga samhälle – ”Lösdriveri” och försvarslöshet i Sve-

rige under 1830-talet, Uppsala Universitet, 2016   

 

Larsson, Lovisa, (2017), Lokala skillnader inom fattigvården – En jämförelse av 

Uppsala och Norrköpings implementering av fattigvårdsförordningen från år 

1871, Uppsala Universitet.  

Legnér, Mattias, ”Lösdrivare i Karlstad på 1880-talet”. I: Folkets historia. Årg. 

27.Nr1, 1999.  

 

Montgomery, Arthur, Svensk socialpolitik under 1800-talet, Stockholm, 1951.  

 

Nordlander, Josefine, Alls ingen Paradis-Oskar, en fallstudie över lösdriveriet i 

Falu stad under åren 1886–1899, Dalarna Högskola, 2003. 

 

Norborg, Lars-Arne, Sveriges historia under 1800- och 1900-talen - Svensk sam-

hällsutveckling 1809–1996, Liber AB, Stockholm, 1998 

 

Petersson, Birgit, ”Den farliga underklassen” Studier i fattigdom och brottslighet i 

1800-talets Sverige, Diss., Universitet i Umeå, 1983.  

 

Stenvik, Ruben, Om socialförfall och yrkestiggeri. Uppsala, 1928.  

 

Svantesson, Christina, Kvinnor och brott – En studie om den kvinnliga brottslig-

heten i Karlstad 1865–1874, Karlstad universitet, 2007.      

 

Taussi Sjöberg, Marja, Brott och straff i Västernorrland 1861–1890, Diss., Univer-

sitet i Umeå, 1981.   

 

Wallentin, Hans, Arbetarklassen och det industriella genombrottet, LiberFörlag: 

Lund, 1982. 

 

Wallentin, Hans, Lösdriveri och industrialism – Om lösdriverifrågan i Sverige 

1885–1940, Högskolan i Östersund, 1989.   

 

 

Winroth, Alfred Ossian, Om tjenstehjonsförhållandet enligt svensk rätt, E.Edquists 

boktryckeri, Uppsala, 1878. 

 

Åslund, Anders, Vilka är det som stryker omkring – En studie av lösdriveriet i Ös-

tersund 1885–1899, C-uppsats Högskolan i Dalarna, 2010.  
 
 

Internet 

Aftonbladet, Kvinnors brott ”förklaras” oftare i tidningar, Publicerad: 2019-09-22. 

Hämtad: 2020-02-11. Länk: https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/GGKqEq/kvin-

nors-brott-forklaras-oftare-i-tidningar  

 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/GGKqEq/kvinnors-brott-forklaras-oftare-i-tidningar
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/GGKqEq/kvinnors-brott-forklaras-oftare-i-tidningar


 

56 

 

Statistiska centralbyrån, ”Så påverkade utvandringen till Amerika Sveriges befolk-

ning” Publicerad: 2013-08-28. Hämtad: 2020-02-11. Länk: 

https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2013/sa-paverkade-utvandringen-till-

amerika-sveriges-befolkning/  

  

https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2013/sa-paverkade-utvandringen-till-amerika-sveriges-befolkning/
https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2013/sa-paverkade-utvandringen-till-amerika-sveriges-befolkning/


 

57 

 

Bilaga. Sammanställning av alla kvinnliga lösdrivare.  

Födelseda-

tum  

Namn  Födelseplats 

13/5–1856 Anna Maria Lovisa Lagerborg Stockholm. Stad. 

23/9–1861 Malvina Eufrodyne Björkman  Stockholm. Stad.  

6/9–1847 Emma Karolina Förublad Ljungby kapellförs. (Kalmar län) (Stad) 

18/1–1862 Ingeborg Johanna Nilsson  Råda socken (Värmlands län) Lands.  

11/1–1847 Margareta Kristina Andersson-Hagman Skuttunge socken (Uppsala län) Lands. 

1/4–1842 Helena Charlotta Sahlberg  Westeråkers förs. (Uppsala län) Lands. 

20/4–1856 Cecilia Svensson Holmberg  Hallaryds förs. (Kronobergs län) Lands. 

26/10–1853 Wilhelmina Johansdotter Lundquist Långseruds socken (Värmlands län) 

Lands.  

28/9-1866 Anna Mathilda Dahl  Finspångsbruk i Risinge socken (Öster-

götlands län) Lands.  

1/3-1870 Henrika Sofia Boström  Knivsta förs. (Stockholms län) Lands.  

7/10-1863 Anna Maria Johansson Fristedt Ölme förs. (Värmlands län) Lands.  

31/10-1857 Anna Sofia Eriksson  Fellingsbro socken (Örebro län) Lands.  

13/11-1861 Margareta Christina Åman  Östervåla socken (Västmanlands län) 

Lands.  

15/12-1855 Kristina Eriksson Aspås socken (Jämtlands län) Lands.  

5/2-1869 Mathilda Gustafsson  Åsen i Rasbo socken (Uppsala län) 

Lands. 

25/5-1859 Beda Mathilda Wallin Carlsson Uppsala stad. Stad.  

13/5-1861 Augusta Carlsson  Karlslunda förs. (Kalmar län) Lands.  

6/7-1868 Maria Olivia Edlund  Stockholm stad. Stad.  

19/9-1856 Lovisa Nilsdotter  Karlstad (Värmlands län) Stad.  

20/1–1858 Kristina Charlotta Jansson  Balingsta socken (Uppsala län) Lands. 

14/10–1842 Maria Charlotta Sundstrand  Hargs socken (Stockholms län) Lands. 

25/8–1848 Emma Wengelin  Vänge socken (Uppsala län) Lands.  

3/11–1866 Anna Mathilda Eriksson  Möklinta förs. (Västmanlands län) 

Lands.  

28/6–1869 Paulina Kristina Pettersson  Undenäs socken (Skaraborgs län) Lands 

17/2–1879 Maria Pettersson  Bälinge socken (Uppsala län) Lands.  

26/3–1865 Johanna Sofia Nordin  Nora socken (Västmanlands län) Stad.  
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7/3–1866 Sofia Bernhardina Snygg Helga Trefaldighets förs. I Uppsala 

(Uppsala län)150 

27/7–1842 Edla Charlotta Gällman  Hammarby socken (Stockholms län) 

Lands. 

25/5–1868 Charlotta Wilhelmina Carlsson  Ljusnarsbergs socken (Örebro län) 

Lands.  

17/6–1861 Margareta Eriksson  Stora Skedvi (Kopparbergs län) Lands.  

4/12–1854 Sofia Wilhelmina Isaksson Gräve förs. (Örebro län) Lands.  

9/6–1871 Anna Wilhelmina Magnusson  Stockholm stad. Stad.  

27/4–1873 Augusta Wilhelmina Pettersson  Tysslinge socken (Örebro län) Lands.  

16/4–1839 Anna Johanna Hedström  Långsele förs. (Västmanlands län) 

Lands.  

27/1–1875 Amanda Karolina Andersson  Köping. (Västmanland) Stad.  

13/6–1865 Matilda Ulrika Jansson  Knutby socken (Stockholms län) Lands.  

26/4–1860 Anna Regina Wenngren  Bälinge socken (Uppsala län) Lands. 

1863151 Sofia Jern Knivsta, (Stockholms län) Lands.  

25/3–1866 Johanna Andersson  Nora socken (Västmanlands län) Stad.  

Källa: Lösdrivarprotokoll AII:1 (1885-1889), 2: (1890-1893), 3: (1893) 

 

 

 

 

 

 

 
150 Helga trefaldighets församling finns inte i statistiken men existerar i Uppsala stad och anses därför 
tillhöra stad.  
151 Sofia Jerns födelsedatum nämns inte i protokollet. Årtalet är framtaget från Digitala forskarsalen 
från Riksarkivets hemsida.  


