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Abstract 

Uppsatsens syfte är att utifrån lösdrivarprotokoll från stadsfiskalen i Östersund att kartlägga 

och utforska lösdriveriet i Östersund under åren 1885-1899. Dessa protokoll har 

sammanställts för att kunna besvara frågor om lösdriveriets omfattning i staden, lösdrivarnas 

demografi, omständigheterna kring deras fasttagande och mantalsskrivningsort. Uppsatsens 

resultat har också, i en komparativ del, satts i relation till studier över lösdrivarsituationen i 

andra städer under den aktuella tiden, för att på så sätt jämföra Östersunds lösdriveri i 

förhållande till andra delar av Sverige.  

Resultatet visar att totalt 304 fall av lösdriveri finns dokumenterat i Östersund under den 

aktuella tiden, och den största andelen anhölls mellan åren 1889-1893. En stor majoritet av 

lösdrivarna var män, kvinnorna utgör endast 9 procent av Östersunds lösdrivare. Medelåldern 

var strax under 36 år och det vanligaste yrket var arbetare. Studien visar att den geografiska 

spridningen av lösdrivarna mantalsskrivningsort var stor och nästintill alla Sveriges län finns 

representerade.  

 

Nyckelord: Lösdrivare, Lösdriverilagen, Sverige, Östersund, 1800-tal, stadsfiskalen i 

Östersund 
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 

I ett historiskt perspektiv kan 1800-talet ses som en epok som präglas av stora folkvandringar, 

en tid där stora skaror människor förflyttat sig över stora avstånd. 1800-talets folkvandring 

skiljer sig på ett avgörande sätt mot äldre tiders folkvandringar, nämligen att det gäller 

förflyttningar av människor som formellt är fria. Tidigare hade de stora folkvandringarna 

främst handlat om kollektiva invasioner och ofrivilliga förflyttningar, slavar och flyktingar. 

Förflyttningarna kom fortsatt också i huvudsak att ske inom det egna landet, och ofta inom 

den närmaste trakten. Men även förflyttningar som innebar att man lämnade hemlandet 

förekom, den mest omfattande är den då över en miljon svenskar emigrerade till USA mellan 

1840 och 1930. Men rörligheten inom det gamla svenska agrarsamhället var av ännu större 

omfattning. Omflyttningar och arbetsvandringar, som ofta sträckte sig över stora avstånd, var 

under sin tid ett relativt vanligt fenomen.1 Utöver den ökande förflyttningen kom 1800-talet 

att vara en period där man kan skönja stora förändringar i Sverige. Under detta århundrade 

kom industrialiseringen att ta ett allt större grepp över det gamla agrarsamhället. Denna 

utveckling kom att göra stora avtryck inte bara på ett ekonomiskt plan utan också på det 

sociala. Arbetssituationerna kom för att många att förändras, många kom under den andra 

halvan av seklet att ses som överflödiga inom jordbruket. Vissa kom att få arbete inom 

industrin, vissa förblev utan. Många av dessa arbetslösa kom att börja vandra. Vandringar 

som med tiden kom att förvandlas till ett stort svenskt välfärdsproblem. Tillsammans med de 

hemlösa som tidigare haft vägen som sitt hem, växte nu gruppen av luffare eller lösdrivare. I 

takt med att gruppen kringstrykande individer ökade kom de också att få samhällets ögon på 

sig.2 Lagstiftning, mot kringstrykande personer hade under större delen av 1800-talet reglerats 

inom diverse försvarslöshetsförordningar, kom nu att införas direkt gentemot lösdrivare. 

Lagen om lösdrivares behandling kom att införas 1885, som ett sätt att ta itu med det växande 

problemet.  

Studien behandlar lösdriveriet i Östersund i slutet av 1800-talet. Mitt i en omvälvande period 

för Östersund – en tid där staden växer explosionsartat och befolkningen kraftigt ökar. 

 

                                                 
1
 Norborg, Lars-Arne, (1997), Sveriges historia under 1800- och 1900-talen. s. 21f 

2
 Nordlander, Josefin, (2003), Alls ingen Paradis-Oskar. s. 1 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med min uppsats och min undersökning är att och utforska lösdriveriet i Östersund 

under åren 1885-1899. Detta syfte kommer att behandlas främst via en kartläggning av 

lösdrivarprotokoll som upprättats av stadsfiskalen i Östersund. Denna kartläggning kommer 

också att sättas i relation till studier över lösdrivarsituationen i andra städer under den aktuella 

tiden, för att på så sätt jämföra Östersunds lösdriveri i förhållande till andra de lar av Sverige. 

 Vilken omfattning hade lösdriveriet i Östersund mellan åren 1885-1899? 

 Hur såg den sociala demografin ut bland de anhållna lösdrivarna? 

 Hur såg omständigheterna ut kring lösdrivarnas fasttagande?  

 Varifrån kom Östersunds lösdrivare mellan åren 1885-1899 

 Vilka likheter och skillnader finns det mellan lösdriveriet i Östersund och tidigare 

undersökta städer? 

1.3 Metod och material 

För att kunna ge en överblick av lösdriveriets omfattning i Östersund använder jag mig av en 

kvantitativ undersökningsmodell där jag kartlagt de personer som anhölls för lösdriveri av 

stadsfiskalen. Denna kvantitativa del av studien baserar sig på de lösdrivarprotokoll som 

fiskalen upprättade i samband med förhöret. Jag har utifrån protokollen sammanställt 

uppgifter rörande den anhållnes ålder, mantalsskrivningsort, yrke, personens brottsbakgrund 

samt vilken rättslig påföljd som följer av förhöret.  Jag har för uppsatsens komparativa del 

applicerat en deskriptiv modell på mitt resultat, i vilken jag beskriver och analyserar 

skillnader och likheter med liknande studier i andra städer.  

För att kategorisera den sociala demografin har jag gjort en indelning utifrån den information 

som finns i lösdrivarprotokollen. Inget ekonomiskt mått eller teori har använts. Mer om denna 

indelning presenteras på aktuell plats i undersökningen 

Uppsatsens primärkälla är lösdrivarprotokoll som finns i stadsfiskalen i Östersunds arkiv som 

finns på landsarkivet i Östersund. Under de undersökta åren finns 304 protokoll att tillgå i 

arkivet. Dock är inte alla protokoll numrerade. Under åren 1885-1890 är samtliga protokoll 

numrerade vilket vittnar om att samlingen är fullständig. Däremot så saknar protokollen från 

1891-1899 numrering, vilket kan innebära att något protokoll eventuellt saknas. Däremot är 

protokollen sorterade i kronologisk ordning i arkivet även under dessa årtal. Samtidigt finns 

en risk med materialet att stadsfiskalen inte arkiverade alla fall av lösdriveri på samma sätt, 

och om en sådan variation förekommit så kan forskningsresultatet komma att se annorlunda 
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ut. Ett exempel på detta kan vara att omständigheter kan påverka tillämpningen av lagtexten. 

Ett sådant fall kan vara att kvinnor anhålls för prostitution istället för lösdriveri – och därmed 

saknas i källmaterialet.  

Trots att protokollen varit handskrivna så är jag av uppfattningen jag att handstilen varit lätt 

att tyda, och inte vållat några större problem, och ser det därmed inte heller som någon 

anledning som påverkat resultatet av undersökningen. 

Av lösdrivarprotokollen som upprättats finns det två typer av utfall; att personen blir varnad, 

eller att personen häktas. Enligt rådande lagstiftning så krävdes för en häktning i allmänhet att 

personen någon gång inom två år från anhållningsdatumen varnats. I min kvantitativa studie 

har jag valt att behandla båda dessa utfall. Trots att en varning inte innebär att personen döms 

för lösdriveri, så har ändå stadsfiskalen anhållit personen, hållit förhör samt skriftligen 

meddelat personen en varning. För att få en så rättvis bild som möjligt av omfattningen av 

Östersunds lösdriveri, anser jag därför att även de varnade personerna bör inräknas i 

kartläggningen. Detta kan visserligen innebära att personer som kan klassas som en vanlig 

arbetslös förekommer som varnad i undersökningen. Men som sagt så har polisen i och med 

utfärdandet av varning upprättat ett protokoll, och rapporterat in denna till den interna 

tidningen Polisunderrättelser. Personen bör genom varningen också bli mer uppmärksam på 

att hans eller hennes arbetssituation måste lösas. Om inte, så finns en överhängande att risk att 

bli dömd och därmed straffad för lösdriveri. Jag väljer i min sammanställning att redovisa hur 

många av fallen som resulterar i straffpåföljden varning respektive häktning. 

Tidningen Polisunderrättelser har i min studie främst använts som ett komplement till 

lösdrivarprotokollen. I dessa underrättelser har jag kunnat se när och vad den anhållne tidigare 

straffats för. Men primärt för denna studie har varit att se om en varning för lösdriveri 

utfärdats eller inte.  

Det finns i min sammanställning en risk för dubbelräkning. Vissa personer anhålls flera 

gånger under den undersökta perioden. Syftet med undersökningen är ju snarare att kartlägga 

lösdriveriet i stort i Östersund, än att se hur många gånger en och samma lösdrivare anhålls. 

Därför har vissa bedömningar gjorts av mig i diagram och tabeller, i vissa tabeller har 

lösdrivare som finns närvarande i fler än ett protokoll bara räknats som en enhet. I andra är 

däremot alla protokollförda aktiviteter inräknade. Detta har gjorts efter avvägningar från mig 

som uppsatsförfattare, men jag kommer innan varje diagram och tabell att förklara och 

motivera om innehållet baseras på antalet fall eller antalet personer. Exempelvis har endast 
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antalet personer räknats in vid en sammanställning av lösdrivarnas yrke, samtidigt som i ett 

diagram över lösdriveriets totala omfattning har samtliga fall av lösdriveri upptagits. 

1.3.1 Lösdrivarprotokollen 

I lösdrivarprotokollen får man veta vilka som blivit anhållna enligt 1885 år lösdriverilag. I 

dem återfinns även en redogörelse där den anhållnes liv och leverne presenteras. Förutom 

vem den anhållne är får man i dessa ta del av orsaken till anhållandet, den anhållnes ursäkt, 

den anhållnes person och levnadsomständigheter, utseende och kännetecken samt 

avslutningsvis förhörets utfall. Resultatet blir allt som oftast varning eller häktning.  

Förhörsprotokollet är som oftast mest utförligt nedtecknade kring rubriken om den anhållnes 

person och levnadsomständigheter. Där kan först och främst utläsas födelsedatum, födelseort 

och föräldrarnas namn och yrke. Sedan följer en redogörelse av den anhållnes skolgång, läs-, 

och skrivkunnighet, ingången nattvard, arbetslivserfarenhet och eventue ll utbildning. 

Levnadsomständigheterna avslutas sedan med uppgifter om när personen anlänt till 

Östersund, vandringsvägar samt var han eller hon är mantalsskriven.  

Protokollen i stadsfiskalens arkiv är som sagt både detaljerade och omfattade, man kan nästa n 

säga att de skissar upp en kort livshistoria som inkluderar en rad element i kronologisk 

ordning. I vissa av protokollen framgår även om den anhållne lösdrivaren finns med i 

tidskriften Polisunderrättelser.  

1.3.2 Polisunderrättelser 

Polisunderrättelserna var länge skyddade av evig sekretess, men är nu, sedan några decennier 

tillbaka, också tillgängliga för forskare. Polisunderrättelserna började publiceras år 1878 och 

skulle till en början komma ut två gånger i veckan, för att senare utökas till tre gånger i 

veckan. 1877 meddelade överståthållarämbetet3 alla berörda parter om vad dessa 

polisunderrättelser skulle innehålla och uppmanade samtidigt alla polisdistrikt att skicka in 

uppgifter som skulle publiceras där.4 Till meddelandet bifogades även ett provexemplar med 

påhittade fall, detta för att visa exempel hur de hade tänkt sig att uppgifterna skulle lämnas. 

Meddelandet innehöll också en instruktion om vilken information och uppgifter som 

eftersöktes till underrättelserna. Underrättelser om personer som häktats för brott mot person 

och egendom, för försvarslöshet eller lösdriveri samt deras personliga uppgifter, så som 

namn, födelseort, födelsedatum, hemort, signalement, yrke och en beskrivning av det 

                                                 
3
 Myndighet med högsta ansvar för polisärenden vid den här tiden.  

4
 SFS 1885:27, 1 §  
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begångna brottet, skulle finnas med. Även den anhållnes eventuella samband och inblandning 

med tidigare brott skulle nämnas.5 

Stadsfiskalen i Östersund kom att följa överståthållarämbetets direktiv och skickade in de  

uppgifterna som efterfrågades. Meddelandet skulle undertecknas med namn, tjänstegrad och 

adress. Generellt kan man säga att de som var skyldiga att skicka in uppgifter också var de 

som i allmänhet kom att få polisunderrättelserna. Men polisunderrättelserna kom även att 

skickas ut till andra, exempelvis kom den del av underrättelserna som handlade om stulna 

eller förkomna ägodelar också många gånger att skickas till exempelvis pantbanker och 

guldsmeder.6  

Polisunderrättelser ger också en god möjlighet till att söka vidare i andra arkiv, i samband 

med brott kan man ofta, med hjälp av PU, finna vilken myndighet som tagit hand om målet, 

på så sätt blir det enklare att hitta rätt dombok. I domböckerna kan man i sin tur finna 

uppgifter om vilken som var den häktande myndigheten, och det gör det möjligt att söka 

vidare hos länsmannen eller landsfiskalen.  

1.4 Avgränsningar 

Min uppsats är begränsat till åren mellan 1885-1899. Detta val har jag främst gjort med 

anledning av den nya lösdrivarlag som kom att börja gälla 1885. Från och med den 12 juni 

1885 skulle polismyndigheterna i Sverige föra protokoll över alla personer gripna för 

lösdriveri. I Östersund kom detta protokollförande, som sagt, att utföras av stadsfiskalen. Att 

studien avslutas med året 1899, har däremot gjorts av anledningen att det finns en studie som 

behandlar lösdriveriet i Falun under åren 1886-1899, och för att kunna jämföra min studie 

med denna har jag därför valt att undersöka en tidsperiod som sträcker sig lika långt fram i 

tiden. 

1.5 Definition av begreppet lösdrivare 

Termen lösdrivare kom i och med den nya lagens införande 1885 att för första gången 

användas i den svenska lagtexten. Dock har forskning visat att ordet som sådant förekommit i 

det svenska språket långt tidigare. Lagen om lösdrivares behandling, som var lösdrivarlagens 

egentliga namn, hade sina föregångare i diverse försvarslöshetsförordningar och de som kom i 

kontakt med denna lag kom att kallas försvarslösa. Så lösdrivarna var inte en typ av 

människor som kom att skapas i och med den nya lagen, utan hade funnits i landet under flera 

                                                 
5
 Thorell, Charlotta, (1999), Polisunderrättelser. En källa till uppgifter om brottslingar och brott. s. 1f 

6
 Thorell, (1999), s. 3f 
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århundraden. I denna uppsats kommer begreppet lösdrivare att användas som ett 

samlingsnamn för de personer som kom att behandlas utifrån den nya lagen. Allt enligt 

principen att en individ blir lösdrivare först i samband med en behandling enligt 

lösdrivarlagen.7 En lösdrivare var enligt lagen en fattig, arbetslös person, som inte sökte 

arbete eller stod till arbetsmarknadens förfogande. Men det kom också att krävas att han 

antingen saknade fast bostad eller uppträdde på ett sätt som kunde upplevas störande eller 

hotfullt mot sin omgivning.8 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
7
 Wallentin Hans, (1989b), Lösdriveri och industrialism. Om lösdriverifrågan i Sverige 1885-1940. s. 11ff 

8
 Wallentin, (1989b), s. 12 
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2. Tidigare forskning 

Lösdriveri är ett ämne där forskning förekommit, men jag anser att dess omfattning är relativt 

begränsad. Forskningen som utförts är som jag ser det av olika karaktär, det finns å ena sidan 

studentuppsatser. Uppsatser som oftast inom ett något begränsat geografiskt område tagit sig 

an frågor om och kring lösdrivare. Å andra sidan finns det mer socialhistorisk forskning, som 

utifrån ett tydligt historiematerialistiskt perspektiv,  är mer inriktad på den något utsatta 

gruppen män och kvinnor som representerar lösdrivarklientelet. Sedan existerar också en mer 

förskönande litteratur om lösdrivarna, där de ofta benämns som luffare eller vagabonder, 

benämningar som anses ha en mer positiv klang än begrepp såsom lösdrivare och 

fängelsekund.9 Det mest talande exemplet på denna försköning anser jag vara Paradis-Oskar i 

Astrid Lindgrens Rasmus på luffen. 

Lösdrivare har i stort sett alltid, i varierad utsträckning, funnits i det svenska samhället. 

Därför varierar också den tidigare forskningen, mycket beroende på den tidsperiod 

forskningen behandlar. Därför så kommer jag i denna redogörelse av tidigare forskning att 

försöka begränsa mig till den som behandlat tiden från år 1800 och framåt. På så sätt finns en 

större möjlighet att skildra lösdriveriet och sätta det i relation till de rådande omdaningarna i 

samhället. 

Studentuppsatser som behandlar lösdriveri har som jag nämnt gjorts. Många av studierna har 

likt denna uppsats, valt att på ett kvantitativt sätt försökt a tt behandla lösdriveriets omfattning. 

Detta blir enligt lagstiftningen, i egentlig mening, först möjligt efter införandet av lagen om 

lösdrivares behandling 1885. Josefin Nordlander har i en C-uppsats vid Högskolan Dalarna 

från 2003 gjort en kartläggning av lösdriveriet i Falun mellan åren 1886-1899. Nordlander 

väljer att med en kvantitativ undersökningsmodell kartlägga de lösdrivare som häktades under 

de åren som studien omfattar. Det källmaterial som används är lösdrivarprotokoll för de 

berörda åren som finns i arkivet Stadsfiskalen i Falun på landsarkivet i Uppsala. Uppsatsens 

titel är Alls ingen Paradis-Oskar. Hon presenterar en bild av lösdrivarna som ordinära 

människor som tvingats till detta levnadssätt som en produkt av sin tid. Hon knyter också an 

lösdrivare till ett socialt problem som uppstod på grund av samhällets otillräckliga sociala 

organisation inom såväl fattigvård som samhällsstruktur. Uppsatsen visar att lösdriveriet i 

Falun var relativt begränsat, och i förhållande till folkmängden väldigt lågt. Studien visar att 

det totalt häktades 87 lösdrivare i Falun. I genomsnitt per år motsvarar detta 6 personer. Dock 

varnades också 138 personer för lösdriveri, så lösdriveriets totala omfattning är i verkligheten 

                                                 
9
 Nordlander, (2003), s. 5 
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mer påtaglig. Nordlander visar utifrån de häktade lösdrivarnas mantalsskrivningsort på en stor 

geografisk spridning. Faluns lösdrivare kom till staden från olika delar av Sverige, ända från 

Brunflo i norr till Malmö i söder, samt att två norska lösdrivare finns med i protokollen. 

Studien visar att de flesta lösdrivarna var mantalsskrivna i Stockholm följt av Falun och 

Göteborg, även om koncentrationen är kring Mälardalen och i Svealand.10 

Nordlander visar att av de personer som häktats så hade över 90 procent tidigare varnats eller 

avtjänat ett straff. Undersökningen kretsar kring lösdriveriets omfattning, men även en mer 

demografisk bild av lösdrivarna presenteras. Uppsatsen har även en komparativ del, där 

lösdrivarna i Falun utifrån en rad aspekter jämförs med lösdrivare i Landskrona, Karlstad, 

Uppsala och Östersund.11  

Kvinnor är inte vanligt förekommande i Faluns lösdrivarprotokoll, endast omkring 7 procent 

var kvinnor. För hela landet är däremot andelen högre och Nordlander redovisar siffror som 

visar att ungefär 25 procent av de lösdrivare som blev intagna till fängelser och anstalter var 

kvinnor. Varför siffrorna visar upp denna variation kan vara svårt att sia om, men hon 

presenterar en faktor som menar att kvinnorna hade ett alternativ till lösdriveri i form utav 

prostitution. En annan förklaring kan vara att Falun låg i centrum av en stor landsbygd, och att 

man där kanske värnade mer om traditioner än i övriga Sverige, och därmed kan ha varit 

beroende av släktingar och inte i samma utsträckning lämnade sig hembygd. Åldersmässigt 

visar undersökningen att majoriteten av de häktade i Falun var män i 30-årsåldern och hela 60 

procent av lösdrivarna var mellan 26-40 år vid häktningstillfället, siffrorna för hela landet låg 

på 46 procent. Men spridningen var stor också vad gäller ålder – den yngsta lösdrivaren var 

vid häktningstillfället 18 år, den äldsta över 60 år.12 

En annan uppsats om lösdriveriet i Falun gjordes 2004 av Anders Sebring, uppsatsen tar vid 

där Nordlander slutade och behandlar tiden från 1900-1936. Uppsatsen som heter Utan medel 

till sitt uppehälle vill genom undersökningen utöka kunskapen kring fenomenet lösdrivare i 

Falun. Han väljer därför att utifrån sitt resultat jämföra och dra slutsatser ifrån de tidigare, av 

Nordlander, undersökta åren. Sebring visar i sin studie att antalet lösdrivare kraftigt minskar i 

slutet av undersökningsperioden. För de 37 undersökta åren finner han i lösdrivarprotokollen 

att 74 personer häktats för lösdriveri och 238 varnats. Dock kom en majoritet av häktningarna 

att ske under de första 12 undersökningsåren. Under denna tid häktades 59 av de 74 

                                                 
10

 Nordlander, (2003), s. 21 
11

 Nordlander, (2003), s. 18ff 
12

 Nordlander, (2003), s. 18f 



12 

 

personerna.13 Medelåldern på de häktade lösdrivarna var 34,8 år, där häktade män totalt sett 

var äldre än häktade kvinnor.14 

Den geografiska spridningen är påtaglig också i Sebrings studie, även om den är mindre än i 

Nordlanders studie samt att antalet från Falun ökat. Stockholm är dock den ort där flest 

häktade personer är mantalsskrivna. Sebring antar att lösdrivarna rörde på sig mer i slutet av 

1800-talet än vad de gör under början på 1900-talet.15 Angående de häktades yrke så finner 

Sebring att 45 procent var lösarbetare, och ytterligare 21 procent var arbetare med yrkestitel. 

Detta är siffror som i mångt och mycket skiljer sig mot Nordlanders resultat, där endast kring 

en tredjedel klassificerades som arbetare.16 

Kvinnor förekommer också i Sebrings studie, av de häktade utgjordes 11 procent av kvinnor 

och av de varnade 13 procent. Han drar utifrån detta slutsatsen att kvinnliga lösdrivare inte 

var en vanlig syn i Falun i början på 1900-talet.17 

En studie om lösdriveri som kommer från Östersund, samma stad som också min uppsats 

behandlar, är gjord av Hans Wallentin. Studien omfattar dock endast året 1889, och 

presenteras som en liten del av en större studie, där bland annat en mer omfattande studie om 

Göteborgs lösdriveri presenteras. Wallentin har i boken där studien ingår behandlat 

lösdriveriet som företeelse på ett mer övergripande plan. I boken Lösdriveri och industrialism 

– om lösdrivarfrågan i Sverige 1885-1940 så menar han att lösdriveriets ökning under 18- och 

1900-talen kan förklaras med industrialismens och kapitalismens framväxt. 18  

Han behandlar också frågor som berör historien bakom lagen om lösdrivares behandling som 

började tillämpas 1885 och dess funktion. Wallentin är i sin text kritisk till både vad gäller 

den svenska lagstiftningen och den rådande straffskalan och de åtgärder som den innebar för 

de häktade lösdrivarna.19 Han sätter också lagen och lösdrivarna i relation till den sociala 

transitionen som han menar inleddes under den senare delen av 1800-talet.20  

Wallentin kommer i sin studie fram till att en lösdrivare, enligt lagen, var en fattig och 

arbetslös person, samt att han inte stod till arbetsmarknadens förfogande. Dessutom krävdes 

att han antingen saknade fast bostad eller betedde sig på ett sätt som upplevdes som störande 

                                                 
13

 Sebring, (2004), Utan medel till sitt uppehälle s. 16f 
14

 Sebring, (2004), s. 25 
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eller hotfullt av omgivningen. Något senare kom dock de två kategorierna a tt rubriceras som 

vagabonderande respektive stationära lösdrivare, eller som det i folkmun uttrycktes luffare 

respektive poliskund.21  

Wallentin bidrar också till forskningen med en text som heter ”Lösdrivare i stan”, denna är 

publicerad i årsboken Jämten från 1989. Denna korta text skapar personporträtt av ett urval av 

lösdrivare som grips och förs till polisstationen i Östersund år 1909. För detta år finns endast 

9 insatser av polis gentemot lösdrivare arkiverat i stadsfiskalens arkiv. Wallentin menar att 

lösdrivarklientelet i Östersund under åren 1908-09 var en heterogen samling människor. Det 

fanns hyggligt folk, som medvetet bara valde tillfälliga jobb framför de mer permanenta. 

Delvis givetvis för att det var svårare att få permanenta jobb, men också fö r att de tillfälliga 

gav ett större mått av frihet. Andra var ute efter äventyret, andra var helt enkelt bara 

alkoholiserade. Samtidigt fanns det också individer där lösdriveri mera var ett inslag i ett 

allmänt kriminellt beteende. Wallentin menar att lösdriveriet eventuellt bara kan ses som 

toppen av ett isberg, och att problemet med lösdriveri var större än vad siffrorna i hans 

undersökning visar. Huvudproblemet för poliskåren var, kvantitativt sett, superiet – och att ta 

hand om fulla människor var polisens uppgift framför andra.22 

Samme Wallentin, som till yrket var docent vid Mitthögskolan i Östersund  under denna tid, 

agerade handledare åt en uppsats vid samma lärosäte 1988. Uppsatsen, som var på C-nivå i 

kursen socialt arbete, skrevs av Yvonne Persson och Helena Tallborn, och har titeln En studie 

av lösdriveriet i Östersund 1887 och 1888. Uppsatsen har under de två åren i undersökningen 

valt att följa de tio lösdrivarna som behandlades för lösdriveri i Östersund. De har förutom 

lösdrivarprotokoll också använt fångrullor och domböcker för att kunna fördjupa 

personbeskrivningarna. På så sätt har uppsatsskrivarna lyckats få fram mer information om 

lösdrivaren, bland annat vilka ägodelar som lösdrivaren hade med sig vid tillfället för 

gripandet, vad lösdrivaren hade på sig, men även vilken dom som en häktad lösdrivare fick 

vid Rådhusrätten.  

Persson och Tallborn kommer fram till att trots att varje lösdrivare var ett original i sig så kan 

de ändå skönja vissa likheter. Förutom det som lagstadgas i lösdriverilagen i form av fattig 

och utan medel till sin försörjning, har uppsatsförfattarna också funnit samband i det hos 

lösdrivarna gemensamma draget att de hade svårt att finna lämpligt arbete samt att de hade 

kringvandringslusta. Den stora alkoholkonsumtionen är också ett ständigt återkommande 
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element hos lösdrivarna, och i förhörsprotokollen har uppsatsförfattarna sett att dessa 

människor så gott som alltid var berusade då de anhölls, samt att de till sitt försvar anförde ett 

stort begär efter starka drycker.23 

De ställer sig frågan hur lösdrivarna som förlorade sin frihet upplevde vistelsen på 

tvångsarbetsanstalt, men menar att trots att det innebar arbete under hård disciplin så hade de 

ändå tak över huvudet, mat och i viss mån även kläder. De intjänade också vid anstalten en 

ringa summa pengar.24  

Utifrån uppsatsens resultat konstaterar författarna att den största delen av de dömda 

lösdrivarna var män, men det förekom även en del kvinnor. De kvinnor som anhölls för 

lösdriveri var i allmänhet prostituerade. Medelåldern på de lösdrivare som studerats var 31 år. 

Det var även vanligt att de lösdrivare som dömdes i Östersund kom från Norge, även om det 

mestadels handlar om svenskar. Av de tio lösdrivarna kom blott två från Jämtlands län. 25 

Det var inte ovanligt att lösdrivaren var en så kallad återfallslösdrivare. En del var även 

tidigare straffade för andra brott t ex stöld, våldsbrott och förfalskningar. De flesta lösdrivare 

lämnade tidigt föräldrahemmet och kom ofta så länge de vandrade runt i Sverige att leva 

ensamma. Resultatet visar att lösdrivarna var fattiga och ägde i stort sett endast de kläder som 

de hade på sig. För att klara sin försörjning var de tvungna att tigga. De flesta var läskunniga 

men det var ofta sämre ställt med skrivförmågan.26 

Historikern Mattias Legnér har undersökt lösdriveriet i Karlstad mellan 1885-1889. Han 

kommer fram till att industrialismens utveckling under 1800-talets slut förstärkte de sociala 

motsättningarna. Han skriver att det under denna omställningsperiod, som socialt sett var 

mycket smärtsam och påfrestande, upplevdes ett ökat lösdriveri. Detta menar han var 

resultatet av ökad social utslagning, frisläppta ekonomiska krafter och ett främliggörande som 

inte existerat tidigare. Med detta menar han att det för många var svårt att anpassa sig till den 

nya industrikapitalistiska ordningen och dessa personer kom därmed på kant med samhället. 

Ett samhälle som hade allt svårare att acceptera avvikande element.  Legnér skriver att han 

med sin text vill belysa samhällsförändringar i sekelskiftets Sverige genom att studera 

lösdrivarprotokoll från personer om anhållits i Karlstad. 27 Han kommer fram till att 

vandrarlivet inte skall romantiseras utan präglades snarare av en hård tillvaro. Hans 
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undersökning visar också att få kvinnor omnämns i protokollen. Något han menar kan bero på 

att de kunde, istället för att vandra, försörja sig som pigor och prostituerade.28 

Legnér finner för de undersökta åren 59 lösdrivarprotokoll, av dessa avser 49 protokoll män. 

Männens genomsnittsålder var 34 år, även om genomsnittet dras upp av en skara avsevärt 

äldre män. Kvinnorna som förekommer i studien har en medelålder på 31 år. Det vanligaste 

yrket eller titeln bland männen var arbetare med 21 representanter, men också 7 med militär 

bakgrund finns i lösdrivarprotokollen. Av kvinnorna uppgav alla utom en att hon var ogift. 29 

Legnér sammanfattar sin studie med att lösdriveriet speglade en intensifierad industrialisering 

och dess sociala konsekvenser. De flesta som anhölls för lösdriveri var manliga arbetare och 

hantverkare på jakt efter jobb. Lösdriveriet var på många sätt ett socialt sammansatt problem 

som inte kan förenklas, menar Legnér. Vissa människor valde av egen vilja att ge sig ut på 

vägarna, andra tvingades av yttre omständigheter Han menar vidare att vissa hade större 

möjligheter att klara sig än andra, exempelvis anser han att hantverkare hade långt bättre 

förutsättningar än kvinnorna.30 
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3. Bakgrund 

3.1 Sverige 

I början av 1800-talet levde drygt 90 procent av Sveriges befolkning på landsbygden. 

Städerna var vid seklets början närmast obetydliga, Stockholm var rikets största stad med 

76 000 invånare, Göteborg på andra plats hade blott 13 000. Den vanligaste typen av stad i 

Sverige att närmast ses som en större bondby – där jordbruk fortfarande kom att fungera som 

den kanske viktigaste näringen. En viktig skillnad kom emellertid att vara att stadsinvånarna 

hade fått ensamrätt att driva handel och hantverk i det närmaste området. Men en stor 

förändring kom att ske vid tiden omkring 1870, i snabb takt kom Sverige att industrialiseras. 

Jordbruket moderniserades och dess produktivitet ökade samtidigt som behovet av arbe tskraft 

minskade.31 Istället kom en stor del av de som i jordbruket blev överflödiga att sysselsättas 

inom den växande industrin. Men även andra näringsgrenar växte och gjorde anspråk på mer 

arbetskraft. Järnvägsnätet byggde ut, post och telegraf, undervisning, sjukvård och handel och 

service är exempel på expanderande grenar. 1870 kom fortfarande 72 procent av 

yrkesutövarna att vara sysselsatt inom de så kallade primärnäringarna, som bestod av 

jordbruk, skogsbruk och fiske. År 1900 var samma siffra 57 procent. Industrin kom i sin tur 

att uppvisa en rakt motsatt utveckling, 1870 var 13 procent sysselsatt inom denna näring. 

1900 hade andelen stigit till 24 procent.32 Den växande industrin medförde fortsatta 

folkvandringar, främst de fattiga kom att flytta till de orter där arbete fanns för att på så sätt 

finansiera sitt leverne. Även det tidigare så vanliga fenomenet säsongsarbete kom att minska i 

förmån för industriarbetet. Dessa förändringar spädde ytterligare på urbaniseringens 

utveckling. Det kom också att ske en rad industriella kriser under 1800-talet, de mest 

kännbara skedde 1875-79, 1884-87, 1890-93 och 1907-09. Dessa kriser medförde en ökad 

arbetslöshet vilket i sin tur ledde till ett mer omfattande lösdriveri. 33 I början av 1800-talet 

kom även en rad viktiga socialekonomiska förändringar att inträffa, dessa kom främst att 

bestå av befolkningspolitisk art. Förändringarna kom orsaka att en skärpning av 

klassmotsättningarna och i förlängningen också att många oförskyllt arbetslösa kom att 

underkastas de tvångsåtgärder som var tänkta för lösdrivarna.34  

Knapphet på arbetskraft hade sedan länge varit ett kännetecken för det svenska samhället, 

landet var glesbefolkat och tendenserna till folkökning hade oftast bromsats upp av olika 
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faktorer där de ständiga krigen kan ses som en av de främsta. Genom krigen kom särskilt de 

arbetsföra åldersgrupperna att decimeras. I början av 1800-talet kom ändå folkökningen att 

öka i omfattning, och var som mest påtaglig mellan 1816-1849. Befolkningens tillväxt kom 

dock snarare att bero på en nedgång av dödlighet än en ökning av födelsetalet, en utveckling 

som därmed blev märkbar i de vuxna åldersgrupperna. Befolkningsökningen fördelade sig 

inte jämnt på samhällsklasserna utan kom istället nästan uteslutande vara koncentrerad till de 

obesuttna arbetargrupperna på landsbygden. Dessa arbetsgrupper hade på den här tiden också 

kommit att utvidgas med en ny kategori; statarna. Dessa blev tidigt starkt proletariserade 

genom att de allt som oftast endast var tillfälligt anställda, och därmed förde en ambulerande 

tillvaro. Vid den här tiden var Sverige fortfarande ett utpräglat jordbruksland. Det överskott 

på arbetskraft, som folkökningen innebar, uppkom inom jordbruket och kunde inte placeras i 

det övriga näringslivet, där industrialiseringen inte ännu kommit igång. Detta resulterade i en 

omfattande arbetslöshet bland lantarbetarna. De arbetslösas möjligheter var begränsade och 

någon annan hjälpform än fattigvården fanns inte.35  

Fattigvården hade i slutet av 1700-talet i stort sett kommit att bli de särskilda kommunernas 

ansvar. Den kommunala fattigvårdens hade huvudsakligen formen av ett sorts understöd, ofta 

genom naturaförmåner. Trots en restriktiv hållning vid prövningen av fall kom en kraftig 

ökning av understödsfall att ske, främst genom den pågående befolkningsökningen. Detta 

ledde till att fattigvårdsbördan kom att bli betungande för kommunerna, inte minst för de 

mindre landskommunerna. Det blev en nödvändighet att minska antalet understödsfall. För de 

enskilda kommunerna ansågs det meningslöst att åstadkomma detta genom att skapa nya 

arbetstillfällen, de större kommunerna hade experiment med kommunala arbetsinrättningar 

genomförts, resultaten uppmuntrade dock ej till någon efterföljd. Inte heller kom något statligt 

initiativ att ske. Istället började den rådande försvarslöshetslagstiftningen, som alltså tidigare 

använts till att skaffa billig arbetskraft åt näringarna, snarare att användas för att åstadkomma 

omhändertagandet av de arbetslösas på statliga anstalter för allmänt arbete. Med andra ord på 

korrektionsanläggningarna som fram tills nu i huvudsak använts för lösdrivare i egentlig 

mening. Korrektionsinrättningarna kom på detta sätt, i viss mån, också att fungera som slutna 

fattigvårdsanstalter. Detta faktum torde ha avskräckt en he l del arbetslösa från att söka 

understöd. Försvarslöshetslagstiftningen blev indirekt också av betydelse vid en restriktiv 

politik rörande fattigvården.36 
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Historiskt hade bönderna haft både sociala och politiska privilegier. I deras stånd fanns både 

självägande bönder och kronobönder, som arrenderade jord av staten. När dessa privilegier 

kom att upphöra började de självägande bönderna expandera under 1700-talet, i samband med 

att jordmarknaden blev fri köpte de upp tidigare frälsejord. Detta ledde till bönde rna på 1800-

talet kom att bli en klass som mer eller mindre kontrollerade jorden, antingen som ägare eller 

som arrendatorer. Detta kom i förlängningen att leda till att bondeklassen kom att skapas 

samlade bakom ett politiskt intresse, lika beskattning för alla samhällsgrupper. Denna 

politiskt medvetna bondeklass kom att bli den dominerande gruppen i 1800-talets politik.37  

Även förhållandena för tjänstefolket på landsbygden förändrades. Under privilegiernas tid 

hade tjänstefolk ingått i hushållets patriarkala värld, men i denna tid av förändring började 

också en process där tjänstefolket särskildes från hushållet. Genom denna process skapades en 

form av landsbygdens underklass. Denna bestod främst av de tidigare nämnda statarna som i 

de södra landskapen ofta bodde i särskilda längor runt godsen. Även i städerna pågick det en 

proletarisering, en av de stora förändringarna var att det nu kom att ske en uppdelning mellan 

ägare och arbetare. Gesällerna möjlighet att bli mästare minskades kraftigt eftersom 

produktionen blev allt mer kapitalintensiv. Lärlingar och gesäller kom istället att mer utbildas 

till att bli en städernas arbetsklass i mitten av 1800-talet.38  

År 1860-talet kom också passtvånget att avskaffas i Sverige. Innan hade det fordrats pass 

både för att resa in i eller ut ur landet och för att resa inom landet. 39 Genom att människor 

kunde resa fritt medförde därför en större rörlighet inom det svenska samhället. Men denna 

rörlighet kom även att bli ett problem då personer kom att belasta andra fattigkassor än den 

traditionella på hemorten. 

Detta är några av de förändringar som kom att ske i Sverige under 1800-talet, och, som 

Wallentin skriver, kom att leda till lösdriveriets kulmen i slutet av 1800-talet. Genom att det 

ännu inte fanns några metoder från högre ort som skyddade de arbetslösa. Det kom också att 

dröja ända fram till 1914 innan staten börjar ta tag i problemet och arbetar fram lämpliga 

åtgärder för att hjälpa de arbetslösa.40  
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3.2 Östersund 1786-1900 

Den 23 oktober år 1786 kom Östersunds fundationsbrev att undertecknas av Gustaf III, i och 

med detta var Jämtlands första, och hittills enda, stad ett faktum. Men starten och 

utvecklingen för staden kom att vara allt annat än imponerande, ännu i början av 1800-talet 

kom endast ett fåtal hus ha uppförts på den vattensjuka och obrukade marken där tanken var 

att staden Östersund skulle byggas. ”Staden liknade länge en by, med obetydliga byggnader, 

få handelsbodar, ingen egentlig kyrka, ingen skola, inget stadshus”. Utvecklingen tog tid, 

visserligen hade staden fått både postkontor och apotek innan sekelskiftet, och 1810 blev 

staden säte för länsstyrelsen. Men man skall ha i åtanke att invånarantalet fortsatt kom att vara 

lågt, rent utav blygsamt, i mitten på 1820-talet var invånarantalet knappt 400 personer. 

Östersund kom med sin ringa befolkning och brist på ovan nämnda stadsmärken att uppfattas 

mer som en bondby än som en riktig stad. Befolkningens huvudinkomst kom fortfarande från 

jordbruket, och risken för att missväxt skulle komma att hota livsvillkoren i staden kom att 

vara påtaglig ända fram till slutet av 1860-talet. 41 

På 1840-talet kom en viss förbättring att ske rörande situationen i Östersund, under detta 

decennium kom staden att berikas med sparbank, folkskollärare och ångbåt. Men utveckling 

skedde också på en rad andra områden: Residens och lasarett byggdes, trivialskolan flyttade 

från Frösön till Östersund. Även stadens första tidning, Jemtlands tidning, började ges ut 

samtidigt som den första riktiga kyrkan kunde invigas. Med andra ord kan man säga att 

Östersund började mer och mer att likna en riktig stad.  Även befolkningen kom snabbt att 

öka under 1840-talet, den kom att fördubblas under de 10 åren för att i början på 1850-talet 

passera 1 000 personer.42 

Om 1840-talet kan ses som en vändpunkt kan också 1860-talet ses som en sådan, fast i 

negativ bemärkelse. Under detta decennium kom stadens utveckling att bromsas upp dels av 

några svåra missväxtår, dels genom ekonomisk depression. Detta ledde kom till och med att 

resultera i att staden befolkning kom att minska med 100 personer mellan 1865-1870. Trots 

att det i staden fanns nydaningsiver och framåtanda tillväxte Östersund alltså långsamt. 

Befolkningstillväxten var ringa i jämförelse med de flesta andra svenska städer under denna 

tidsperiod. Staden ansågs ha ett isolerat läge, och många ansåg att bättre kommunikationer var 

ett livsvillkor för stadens fortsatta utveckling. Den negativa utvecklingen kom dock att visa 

sig vara tillfällig, och vid firandet av stadens 100-årsjubileum 1886 stod i en av 
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lokaltidningarna ”i afseende å folkmängdens ökning, den mäst framåtgående stad i riket”. 

Detta uttalande baseras på att stadens befolkning på bara åren mellan 1880-1885 hade ökat 

från knappt 3 000 till nära 5 000 personer. Under perioden skedde också en utveckling både 

vad gäller handel och bankväsende som båda hade byggts upp i staden. Däremot var inte 

utvecklingen lika god på andra håll, exempelvis så saknades större industriella anläggningar.43  

Den demografiska utvecklingen i Östersund kan med andra ord tidvis sägas ha varit rätt 

dramatisk, framförallt kan årtiondena kring 1880 ses som särskilt omskakande. Efter 

befolkningsexplosionen under första halvan av 1880-talet, sker en stagnerande utveckling i 

slutet av samma årtionde, en utveckling som mycket beror på att många flyttar från 

Östersund. Från och med 1890-talet får människornas egen reproduktion en större betydelse 

för befolkningsutvecklingen. Då man kan se att befolkningen fortsätter öka fram till 

sekelskiftet.44 

Diagram 1 

Källa: Statistiska centralbyrån (1969) Historisk statistik för Sverige Del 1. Befolkning 1720-1967 

Vad som egentligen låg bakom utvecklingen under 1880-talet kom de samtida att vara relativt 

ense om; järnvägen och förbättrade kommunikationer kom att bli en realitet. Vid stadens 

hundraårsdag kom järnvägens ankomst att firas jämte undertecknandet av fundationsbrevet. 

Den 29 april 1876 hade riksdagen fattat beslut om järnvägslinjernas dragning, ett beslut som 

kom att vara väldigt avgörande för Östersunds framtid. Istället för att ”bli obetydlig ändstation 

vid en bibana”, kom beslutet att innebära att mellanriksbanan kom att gå genom staden, 
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samtidigt som norra stambanan gick nära inpå knutarna. 1879, tre år efter beslutet, kom det 

första tåget att nå Östersund, två år senare stod mellanriksbanan färdig. I lokaltidningen var 

man lyrisk efter invigningen och beskrev järnvägens invigning som: ”en kraftig och snabbt 

verkande häfstång för länets och stadens utveckling”. 45 Östersunds andra sekel kom i starta i 

ett högt tempo, av ren nybyggarkaraktär, staden kom att bli den snabbast växande i hela riket 

och vissa menade att ”Östersund skall bli Norrlands storstad”. Östersund kom att bli mer 

attraktivt och lockade ”invandrare” och nybyggare från hela landet. Människor som såg ”nya 

försörjningsmöjligheter i den nya norrlandsmetropolen”. 46 

Handel kom tillsammans med samfärdsel kom att vara vitala för stadens fortsatta utveckling. 

Järnvägen kom att bli den dominerande arbetsgivaren samtidigt som den skapade 

förutsättningar till handelns utveckling i staden. Tidigare hade handeln på många sätt varit 

koncentrerad till marknaderna, dessa kom dock fortsatt också att spela en stor roll i staden. 

Den dagliga handeln hade kommit att öka redan från 1870-talet. Mellan 1870-1910 hade 

antalet handlande i staden mer än sexfaldigas. Östersund hade blivit en handelsstad. 47  

Hantverket, som tidigare hade varit kärnan i stadens arbetsliv, visade inte upp samma 

utveckling som handeln. Även industrialiseringen, som hade varit så påtaglig i andra delar av 

Sverige, lyste på många sätt med sin frånvaro. Förutom järnvägens verkstad fanns det bara två 

industriella anläggningar i staden; en ångsåg och en mekanisk verkstad.48  

Under de närmast följande åren skedde även andra framåtskridanden som blev av stor vikt för 

staden och dess tillväxt. Östersund kom nämligen at bli en av landets största garnisonsorter. 

Till Östersund förlades först 1893 Kungl. Norrlands artilleriregemente (A4) som uppsattes 

genom överflyttning av personal från Svea och Göta artilleriregementen och drygt femton år 

senare, år 1910, flyttades Kungl. Jämtlands fältjägarregemente från Frösön till staden.49 

Östersund hade också kommit också att bli ett starkt näste för nykterhetsrörelser. 1882 

bildades den första Godtemplarlogen i Östersund, utifrån denna skapades ett stort intresse och 

redan 1883 fanns det 8 loger i staden, och av 3 000 invånare tillhörde 700 en av dessa loger.50 

Bakom rörelsens genomslag finns flera olika anledningar. En förklaring är att 

nykterhetsrörelsen inte endast sågs som en protest mot det utbredda drickandet utan även mot 
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samhällomvandlingen – en omvandling som ansågs hota by- och bondesamhället. Det rådde 

med andra ord en viss osäkerhet hos befolkningen i och med den pågående  

industrialiseringen. I Jämtland där Östersund inte ännu var mycket mer än en by och de flesta 

hade sitt ursprung på landsbygden sågs denna utveckling som ett hot. 51 Detta tillsammans 

med ett hårt supande bland invånarna gjorde att rörelsen hade en bra förutsättning för att få 

fotfäste. Något som logerna, i och med det stora intresset, sedermera fick problem med var att 

det rådde en stor brist på lokaler. Lokalbristen medförde att logerna ofta beslutade att själva 

bygga ordenshus, och eftersom det fanns så många loger var ett schema över användandet av 

lokalerna ofta tvunget att skapas.52 Till följd av detta kom även Sveriges största ordenshus att 

byggas i Östersund. 

3.3 De svenska lösdrivarlagstiftningarna  

Fattigt folk utan fast arbete betraktades redan i äldsta tid med misstro. I viss mån var de 

rättslösa, och kom bland annat att utsättas för olika varianter av tvångsåtgärder. Trots att 

gränserna inte kan anses som skarpa kan man urskilja två huvudgrupper; dels åtgärder med 

socialekonomisk bakgrund, med ett huvudsakligt syfte att skaffa billig arbetskraft till 

näringarna och dels direkta tvångsåtgärder som i ett säkerhetssyfte vidtogs mot landstrykare 

och annat löst folk.53  

Som Sveriges första lösdrivarlag nämns ofta en stadga utfärdad av Birger Magnusson redan år 

1303. Stadgan, som föranleddes av klagomål över rättsosäkerhet, ålade alla kringstrykande att 

inom en viss tid skaffa sig tjänst.54 

Sedan tiden för landskapslagarna var den obesuttne skyldig att ta årstjänst hos den besuttne. 

Denna skyldighet kom att överleva i stort sett hela medeltiden och även en bra bit in på 1800-

talet. På 1500 och 1600-talen, hade ett nytt begrepp kommit att införas; laga försvar, detta 

skedde främst i syfte att säkra tillgången på arbetskraft. Laga försvar kom till en början att 

betyda den frihet från utskrivning till krigstjänst, en frihet som adeln, enligt gällande 

privilegielagstiftning, kunde utnyttja för tjänare och underlydande. Dessa förmåner kom med 

tiden att utvidgas och kom att gälla för prästerskapet samt för vissa städer och bergverk. 

Denna utvidgning skedde närmast på initiativ av adeln, detta genom att de menade att 

bönderna sysselsatte för många arbetare vilket i sin tur innebar en brist på billigt tjänstefolk. 
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Därför kom det i legostadgan55 från 1686 att införas noggranna bestämmelser hur många 

drängar som en bonde fick anställa, eller som det kom att heta på den här tiden försvara. Dess 

bestämmelser kom att utgå ifrån hemmanets storlek. 56 I och med denna förändring kom laga 

försvar i stort sett att bli liktydigt med innehav av årstjänst och kom också att utgöra ett 

villkor för att enkelt folk skulle befrias från krigstjänst, herretjänst och andra tvångsåtgärder. 57 

Frågan kom därefter, mer eller mindre, också att vara aktuell. Efter krig, missväxt och farsoter 

kom gruppen lösdrivare att öka. Så ett samband fanns mellan nödperioder och lösdrivare. De 

kom också att få det svårt under sina vandringar i det tillstånd som de befann sig i, många fick 

också sätta livet till. Men de kom likväl att ses som ett hot mot andras egendom,  och den mer 

bofasta befolkningen kom att framföra klagomål på det utökade lösdriveriet. Detta resulterade 

i ett antal författningar som hade till syfte att hämma lösdriveriets utbredning – och gjorde så 

genom en rad olika tvångsåtgärder, som bland annat inkluderade tvångsarbete och 

korrektionsanstalter.58 

I början av 1800-talet så kom gemensamma författningar om försvarslösa och lösdrivare att 

utfärdas. I 1802 års värvningsstadga kom begreppet lösdrivare att få en så vidsträckt betydelse 

att det mer eller mindre kom att omfatta alla som saknade laga försvar, eller med andra ord 

personer som saknade anställning eller som inte kunde påvisa annan lovlig försörjning.  

Enligt 1804 års förordning om allmänna arbetsställen, kunde den som utgjorde hot mot allmän 

säkerhet till person och egendom dömas till allmänt arbete på obestämd tid av Konungens 

Befallningshavande. Enligt förordningen skulle detta allmänna arbete verkställas i 

korrektionsanstalter eller arbetsinrättningar. De ostraffade försvarslösa skulle intas i det 

senare. Men dessa anstalter fanns bara på några få orter i landet, och i kombination med den 

vidsträckta definitionen av lösdriveri ledde till att anstalterna snart blev överbelagda, och 

snart insåg man att man måste begränsa möjligheterna att döma till allmänt arbete.  

Till följd av detta kom 1819 en ny förordning som sade att till allmänt arbete ska endast 

sådana lösdrivare som besvärar allmänheten med tiggeri eller som har undergått bestraffning 

för tidigare tjuvnad dömas.59 1833 kom lagstiftningen återigen att förändras, denna gång gick 

den tillbaka till linjen som gällde 1804. På grund av ett stigande antal landsstrykare så 
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återfördes lagstiftningen i försvarslöshetssystemet i full utsträckning, vilket innebar att 

återigen kunde lösdrivare dömas till allmänt arbete på obestämd tid, och ”frigivning skulle i 

regel inte ske förrän den dömde skaffat sig sådan tjänst eller utkomst, som utgjorde laga 

försvar”.60 

Antal ingripanden mot de försvarslösa ökade, föga förvånande, nu återigen i omfattning. 

Siffror visar att antalet som häktades för försvarslöshet och olovligt kringstrykande steg från 

2 879 år 1835 till 6 002 år 1845 – en ökning med 108 procent. Nivåerna för frigivning kom 

däremot att ligga på en konstant låg nivå. Eftersom det krävdes laga försvar för att bli frigiven 

så kunde inte många uppfylla det stränga kravet. För att exemplifiera detta så frigavs år 1839 

endast 103 av 2 109 intagna individer.61  

År 1846 kom en ny försvarslöshetsstadga som kom att innebära en rad reformer. En reform 

kom att beröra de försvarslösa som inte tidigare var straffade. Enligt stadgan kunde som laga 

försvar nu också räknas bland annat allmän tjänst, godkänt arbete och bärgning av egna 

tillgångar. Om den försvarslöse kunde visa intyg på att han/hon ärligt försökte försörja sig 

fritogs individen också från behandling. Detta intyg skulle utfärdas av myndighet eller 

tjänsteman på orten. Enligt 1846 års stadga kunde inte längre tvångsarbete ådömas på 

obestämd tid. Utan straffen kom utifrån skilda kategorier att bedömas och bli tidsbestämda.62  

Men de inskränkningar av möjligheterna att döma till allmänt arbete som genomfördes i 1846 

års förordning ledde snart till nya klagomål. Fattigvården ansåg sig bli oskäligt  betungad då 

tiggeriet ökade igen. Med anledning av detta kompletterades försvarslöshetsförordningen år 

1853 med en bestämmelse som också omfattade en möjlighet att tillämpa allmänt arbete som 

bestraffning på personer som ”af lättja eller böjelse för ett kringstrykande och oordentligt 

lefnadssätt” underlät sig att skaffa arbete. För denna typ av försvarslösa skulle dock 

förfarandet om allmänt arbete föregås av ett varningsförfarande. 63 

Denna nya bestämmelse kom i en tid där en stor förändring skedde i Sverige. Ända från 1800-

talets mitt och framåt började hela arbetslivet att ändra karaktär, industrialismen hade börjat få 

sitt genombrott. Detta gjorde att städerna växte och landsbygden krympte. Arbetslösheten 

blev ofta mycket stor i städerna. Det kom ofta att vara mot denna växande arbetslöshet som 

försvarslöshetsförordningen kom att tillämpas, lagen kom således att användas som 
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tvångsmedel bland annat mot arbetarnas motstånd mot överheten.64 Johan Edman beskriver 

också förändringarna i det svenska samhället. Utifrån lösdrivarna och lagstiftningen skriver 

han att årtiondena före och efter sekelskiftet 1900 präglades av industrialisering, 

modernisering, urbanisering samt en utbredd oro, en oro för befolkningens kvaliteter inför de 

nya kraven som kom i och med den nya tiden.65 Men lösdriveri var samtidigt bara ett utfall 

som livligt diskuterades. 

Emigrat ionen, degenereringsfaran, dryckenskapen och prostitutionen belystes som valda delar av ett 

socialt problemkomplex som i forskningen har benämnts arbetarfrågan, fattigdomsfrågan, pauperis men 

eller alkoholfrågan beroende på vad som har undersökts och i vilket syfte.
66

 

Lagstiftningen rörande lösdriveri kom redan från mitten av 1800-talet och framåt att kritiseras 

både av de liberalistiska tankegångarna som hyllade den fria konkurrensens och den 

begynnande arbetarrörelsens krav på ekonomisk trygghet och likaberättigande för alla 

samhällsgrupper. Men den kritiserades också för att den stod i kontrast med tidens 

socialpolitik, en politik som snarare var inriktas på så ka llade positiva hjälpåtgärder. 

Lagstiftningen ansågs vara ett uttryck för en negativ syn på fattigdom enligt framförallt 

arbetarrörelsen. Detta tillsammans med en allt växande och tilltagande kritik mot 

försvarslöshetslagstiftningen gjorde att arbete med att avsätta det gamla 

försvarslöshetssystemet med en ny lösdriverilagstiftning inleddes. Den växande kritiken 

utgjordes främst av de hårda tvångsåtgärderna mot dem som inte var tidigare dömda, samt att 

lagen och de påföljande vanfrejdande straffen var inskränkningar i den medborgerliga 

rörelsefriheten. Som ett led av detta kom kroppsstraff och skamstraff att ersättas av 

frihetsstraff. Detta kom in lagtexten i 1864 års strafflag, då, förutom böter och dödsstraff, inte 

några andra allmänna huvudstraff än fängelse och straffarbete upptogs i strafflagen.  

Uppfattningen att frihetsstraffet skulle verkställas i former av som ur avskräckningssynpunkt 

var effektivare än det tidigare gemensamhetsstraffet gjorde sig allt starkare gällande. Detta 

kom alltstå att ersätta de tidigare negativa säkerhetsåtgärderna för att minska risken för 

återfall i brott.67 Straffen skulle fungera avskräckande genom ett verkställande av straffet som 

genom sin stränghet skulle vara avskräckande för den intagne, men den dömde skulle 

samtidigt utsättas för religiös och etisk påverkan. Trots att dessa metoder kan ses som 

oförenliga så var både stränghet och undervisning i religion viktiga element i den tidens 

uppfostringsideal.68 Den nya synen på att preventivt motverka brott kom dock inte att sträcka 
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sig längre än till dagen för frigivandet, trots att samhällsorganen var medvetna om att en 

större fara för brott hotade från tidigare straffade än från de som var ostraffade.  Men det ändå 

att dröja länge innan tanken på att brott kunde förebyggas genom att hjälpa de frigivna till 

rätta i samhällslivet upptogs på allvar. Trots att åsikterna förekom så kom det från officiellt 

håll endast ett uppmuntrande till att bilda föreningar inriktade på frivilligt hjälparbete. Istället 

kom det fortsättningsvis de mer negativa åtgärderna att behållas trots insikten att de frigivnas 

situation ytterligare försvårades.  Den vanfrejdande förlusten av medborgerligt förtroende 

kvarstod i strafflagen. Polisuppsikt, häktning och allmänt arbete kom också att flitigt 

användas mot frigivna fångar.69 

Med detta som bakgrund så kom, efter en hel del instanser fått säga sitt, en ny lag den 12 juni 

1885. Den 1 oktober samma år kom då den första svenska lösdrivarlagen att träda i kraft: 

Lagen om lösdrivares behandling. Detta var den första gången en lag som specifikt 

behandlade lösdriveri, eftersom det tidigare varit mer eller mindre inbakad i 

försvarslöshetslagstiftningarna.70  Vad som var lösdrivarlagens egentliga syfte och funktion 

har olika meningar gjort sig gällande, ända sedan dess införande 1885 har frågan diskuterats. 

Också i den efterföljande utredningen om en revision av lagen, som skedde i början av 1900-

talet, kom frågan att diskuteras flitigt. En mening som var rådande var att dess huvudsakliga 

uppgift var att framtvinga eller realisera fullgörandet av en skyldighet till självförsörjning. 

Förespråkarna för denna riktning ansåg att självförsörjning ”åvilar varje svensk 

medborgare”.71 Detta var en åsikt som på många sätt påminner om meningen att 

lösdrivarbehandling är ett samhällets tvångsmedel mot personer som obehörigen försöker att 

utnyttja de hjälpreformer som samhället erbjuder. Den allmänna uppfattningen var dock att 

lagen främst ansågs fungera som en preventionslagstiftning, med syftet att förebygga 

brottslighet och annan asocialitet. Denna syn var baserad på nya tankar och en mer modern 

kriminalpolitik, och innebar att behandling gentemot lösdrivare skulle användas mot individer 

som befaras komma begå brott. På så sätt skulle lagstiftningen förmå dem att föra ett laglydigt 

liv. Även om ett visst mått av avskräckande effekt fanns inräknat, låg huvudvikten vid att 

stärka den omhändertagnes förmåga och vilja till arbete. Man kan säga att lagen skulle 

uppfostra individen till arbetsamhet.72 Edman menar att den fastställda försörjningsplikten 

som ingick både i lösdrivarlagen och i andra samtida socialvårdslagar i praktiken gav dem 
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karaktären av klasslagar. Han skriver att den nya lösdrivarlagen redan 1892 dömdes ut som en 

överklasslagstiftning av en liberal riksdagsledamot.  

I den nya lagen kom det att vara otillåtet att vandra från ort till annan utan att kunna 

ådagalägga att man söker arbete. Den kom fram till år 1934 att vara tillämplig på personer 

som var fyllda femton år. I lagens första paragraf står att läsa att vilka som kan betecknas som 

lösdrivare, det står:  

[…] såsom lösdrivare behandlas dels den som sysslolös stryker omkring från ort till annan utan medel till 

sitt uppehälle, såframt ej omständigheterna ådagalägger att han söker arbete, dels den som eljest utan att 

äga medel till sitt uppehälle underlåter att efter förmåga söka ärligen försörja sig och tillika förer ett 

sådant levnadssätt att våda därav uppstår för allmän, ordning, säkerhet eller sedlighet.
73

 

Som lösdrivare behandlades i lagen också den som frigivits från tvångsarbete, men underlåtit 

sig att iakttaga de honom därvid meddelade föreskrifter exempelvis om 

anmälningsskyldighet.74 I lagen står också att läsa hur förfarandet vid gripandet av en 

misstänkt lösdrivare: 

Den, som beträdes med lösdriveri, må anhållas av krono- eller polisbetjänt eller t illsyningsman. 

Lösdrivaren skall därefter ofördröjligen inställas till förhör å landet inför landsfiskal och i stad inför 

stadsfiskal. 

Befinnes vid förhöret, att den anhållne gjort sig skyldig till lösdriveri, som nyss angivits, må den som 

håller förhöret, meddela den anhållne varning. Angående varningens meddelande och skälen därtill 

överlämnas till den anhållne ett skrift ligt besked
75

, som dessutom skall uppläsas för honom.
76

   

Varningen kom dock inte att bli definitiv i samband med att den uppläses, utan skulle också 

underställas Konungens befallningshavandes prövning. Det var främst för detta ändamål som 

de utförliga lösdrivarprotokollen antecknades. Med det var samtidigt ett krav på att 

protokollen skall upptaga anledningen till förhöret, den anhållnes ursäkt, redogörelse för den 

anhållnes levnadsomständigheter samt beskrivning av utseende. Slutligen skulle protokollet 

innehålla ett intyg på att beskedet om varning blivit den anhå llne tillställt. Om ingen 

omprövning skedde, och Konungens befallningshavande fann varningen befogad så kungör 

de varningen för rikets polismyndigheter genom att införa den i Polisunderrättelser.77  

Om den anhållne lösdrivaren var okänd och han vägrar att uppge namn eller hemort. Eller om 

det fanns skälig anledning att tro att hans uppgifter inte var riktiga, och att det inte gick att 

utreda det rätta förhållandet medelst befintliga betyg eller liknande, skulle lösdrivaren häktas 

och sändas till Konungens befallningshavande. Konungens befallningshavande kunde välja att 
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kvarhålla personen i häkte, till dess tillförlitliga uppgifter och upplysningar inkommit, 

alternativt sända personen till ett annat län där det kunde antas att det lättare gick att få tag på 

de efterfrågade uppgifterna.78  

Den som, innan två år hade förflutit sedan en varning blivit kungjord och återigen beträdes 

med lösdriveri skulle efter förhör häktas, och skickas till Konungens befallningshavande. 

Samma förfarande gällde för den som undergått tvångsarbete och inom två år från frigivandet 

återigen blivit ertappad med lösdriveri. Konungens befallningshavande höll i sin tur 

ytterligare förhör med lösdrivaren som antecknades i ett nytt protokoll. I detta nedtecknades 

återigen levnadsomständigheterna, utseendet och hemorten, detta kompletterades också med 

prästbetyg och läkarintyg. Om Konungens befallningshavande fann den häktade skyldig så 

kunde de döma honom till tvångsarbete från en månad upp till två år. Men kunde också om 

särskilda skäl förelåg döma upp till tre år, detta skedde främst för de tidigare dömda och de 

som tidigare undergått tvångsarbete. Men det fanns även en möjlighet att, vid förmildrande 

omständigheter, bara utdöma en ytterligare varning trots att de funnit den häktade skyldig. 79   

Det mest anmärkningsvärda med lösdrivarlagen anser Edman vara att den på något 

egendomligt sätt kom att överleva trots strukturomvälvande samhällsförändringar. De 

förändringar han tänker på främst är 1900-talets demokratisering och det stora välfärdsbygget. 

Därmed måste lagen haft ett behov både under 1880-talet och under det tidiga 1960-talet. Att 

lagen kom att vara i bruk så länge kan ses som än mer anmärkningsvärd eftersom att fått utstå 

kritik redan från dess införande.80 

3.4 Polisväsendet i Östersund 

Poliskåren i Östersund grundades den 1 november 1877, drygt hundra år efter att stadens 

fundationsbrev undertecknats. Men under detta sekel så fattades det ändå administrativa 

beslut, beslut som ibland rörde rena polisiära frågor. Besluten fattades av borgarna vid 

gemensamma sammanträden, och de flesta beslut om allmänna arbeten kom gratis att utföras 

av borgarna själva, vilket därmed inte innebar någon utgift för staden. Exempel på beslut är 

att den som uteblev från arbete kunde straffas med böter, alternativt med skärpt arbete på 

annat håll. De kom även att besluta om vakthållningen vid stadens marknader, vakthållningen 

kom att vara ett oavlönat kommunalt uppdrag.81 
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Mellan åren 1794-1830 var Östersunds starke man apotekaren Samuel Perman, och det var i 

mångt och mycket på honom som ansvaret för ordningens bevarande låg under dessa år. Utan 

stöd från rådmän, fiskal eller poliser, lyckades han ändå relativt väl med denna uppgift, ”ty 

han var mycket energisk och ingav respekt”. 82 I praktiken kan man säga att Perman under 

dessa år fungerande som Östersunds rättssystem, han fungerade som allt från polis till 

domare.  

I slutet av 1829 utfärdade Kungl. Maj:t en resolution om att inrätta ett Justitierat eller 

Stadsrätt i Östersunds stad. 1830 utnämndes en justitiarie och till hans hjälp valdes också fyra 

rådmän. En av rådmännen var för övrigt Samuel Perman. 1835 avled dock justitiarien, och vid 

detta tillfälle sökte staden om stadsrättens indragande, eftersom borgerskapet i staden inte 

ansåg sig kunna bära den ekonomiska bördan som instansen krävde. Detta kom också att 

beviljas av Kungl. Maj:t. Istället kom en ordningsmannainstitution att skapas i staden, en 

institution som kom att upphöra först 1858 då Rådhusrätt och Magistrat infördes. Dock hade 

Kungl. Maj:t 1839 utfärdad en särskild polisordning för staden. Enligt denna polisordning 

skulle länsstyrelsen behandla och avgöra polisärenden bland annat överträdelser av 

författningar emot tiggeri, spel och dobbel, olovligt vistande på källare, krogar och 

näringsställen, lösdrivares avhysning, buller och fylleri på gator och torg samt olaga 

försäljning av brännvin.83 

Efter 1858 kom de uppgifter som tidigare varit ålagda ordningsmannabefattningen samt de 

åligganden som, i polisordningen, lagts på Konungens befallningshavande att överföras till 

borgmästare och magistrat. Östersund fick 1859 sin förste stadsfiskal; polisöverkonstapeln 

Fale August Abrahamsson från Stockholm.84 

Ett ytterligare ärende som behövde lösas för stadsfiskalen var lokalfrågan i Östersund. 

Fattighuset i Östersund fungerade under denna tid inte enbart som fattighus utan även som 

arrestlokal för anhållna och häktade. Enligt stadsfullmäktiges protokoll den 9 november 1876 

anhöll fattigvårdsstyrelsens ordförande, och tillika fängelsedirektören, C A Jäderhorn om att 

en separat arrestlokal måste inrättas. Detta främst genom att fattighuset själv var i stort behov 

av dessa lokaler. Samtidigt behandlades i stadsfullmäktige en motion från dåvarande 

stadsfiskal Olsson och magistraten om inrättandet av en poliskår i staden. Detta för att värna 

om den allmänna säkerheten i staden då Östersunds befolkning snabbt växte under denna 
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tid.85 Den 14 augusti 1877 beslöt stadsfullmäktige att anta magistratens förslag, vilket innebar 

att det i staden skulle inrättas: 4 ordinarie och fyra andra polistjänster. Staden kom också att 

indelas i två distrikt, norra och södra. Det beslutades även att uniformer och beväpning i form 

av så kallade huggare skulle köpas in till poliskåren. Poliskonstaplarna skulle tjänstgöra åtta 

timmar om dygnet. En poliskonstapel skulle särskilt ha hand om larmkanonen och även 

ansvara för dess avfyrande. Även en plats för polisvaktkontor och stadshäkte föreslogs. 

Avlöningen till den fyra första poliskonstaplarna skulle årligen utgå med 1 000 kronor, och 

till de fyra andra konstaplarna med 800 kronor.86 

Den 15 augusti 1877 ledigförklarades de åtta tjänsterna genom kungörelse i olika tidningar. 

Ansökningar från 55 personer inkom. Från och med den första november hade Östersund sin 

första poliskår. Under de tio första åren var personalomsättningen inom poliskåren mycket 

stor. Under denna tioårsperiod anställdes förutom de först anställda polismännen 33 personer. 

De flesta anställdes dock som extra poliskonstaplar vilket innebar att de inte fick lön när de 

inte tjänstgjorde.87 

Polisens organisation ändrades något den 1 augusti 1887, då magistraten antog ett förslag från 

stadsfiskal Fredrik Svensson. Förslaget innebar att man skulle ha en ledande polisman som 

skulle ha ansvar över de andra polismännen samt ansvara för dess utbildning. Staden fick sin 

förste polisöverkonstapel, Carl Magnus Robert Palm.88 
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4. Lösdriveriet i Östersund 1885-1899 

4.1 Lösdriveriets omfattning 

I denna del av uppsatsen är mitt syfte att skapa en bild av lösdriveriets omfattning i Östersund 

under åren 1885 till 1899. Till min hjälp kommer jag att använda lösdrivarprotokollen i 

Stadsfiskalen i Östersunds arkiv, protokoll där en redogörelse om den anhållne lösdrivaren liv 

och leverne presenteras. Förutom den rena kvantitativa omfattning, så finns det, som sagt, mer 

information i dessa. I protokollen finns antecknat uppgifter såsom; anledning till anhållning, 

födelsedatum, födelseort, mantalsskrivningsort, yrke samt kort om påföljden av anhållningen, 

blir den anhållne varnad eller häktad. Som jag nämnt tidigare har jag valt att räkna både 

varnade och häktade individer som lösdrivare. Under de totalt 15 åren som undersökts i min 

studie finner jag 304 protokoll som behandlar lösdrivare utifrån den nya lagstiftningen. År 

1885 anhölls endast 4 personer. Men eftersom lagen antogs i mitten av detta år, och började 

tillämpas först den 1 oktober samma år gör dessa siffror något missvisande.89 De fyra som 

anhölls under detta år, anhölls mellan slutet på november och fram till årsskiftet.  

Diagram 2 

Källa: Lösdrivarprotokoll AIII 1885-1899 Östersunds landsarkiv 

Den största koncentrationen av lösdriveri finner jag mellan åren 1889-1893 då nästan 60 

procent av den totala omfattningen av lösdriveri sker i staden. De därefter påfölja nde åren 

visar en jämn nivå utav behandlade lösdrivare, för att minska kraftigt under det sista året i 

studien. 
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För att fastställa ifall det var någon särskild tid på året som lösdriveriets omfattning var som 

mest påtaglig i Östersund har jag valt att i annat diagram sammanställa i vilken månad som 

lösdrivaren anhållits av stadsfiskalen. Sammanställningen visar att den månad med störst 

andel anhållningar är november månad. Dock anser jag inte att andelen är tillräckligt stor för 

att dra några större slutsatser utifrån den.  

Diagram 3 

Källa: Lösdrivarprotokoll AIII 1885-1899 Östersunds landsarkiv 

Däremot så ser jag i diagrammet mönstret att färre lösdrivare anhölls i mitten av året, mellan 

april-september. Detta menar jag kan bero på flera olika saker, men två viktiga aspekter kan 

vara att dessa något varmare månader öppnar för mer säsongsrelaterade arbeten såsom 

flottning och timmerhuggning. Den andra aspekten är givetvis att de kallare månaderna på 

året gör ofta lösdrivarnas situation än mer ansträngd, i brist på arbete och bostad kan kalla 

vintrar skapa stora svårigheter att leva ett kringstrykande liv. Sammanställningen visar också 

att lösdriveriet har en något större koncentration till juni månad än maj och juli. Det förekom 

inte någon av stadens större och återkommande marknader under denna månad, dessa hölls i 

januari, mars och september.90 Däremot så kan midsommarfirande vara en möjlig förklaring 

för den något högre siffran för juni månad. 
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4.2 Lösdrivarnas demografi 

För att kunna ge en så tydlig bild som möjligt av lösdrivarnas demografi har jag utifrån olika 

infallsvinklar och perspektiv tagit mig an problematiken. Jag har valt att sammanställa 

lösdrivarnas yrke för att på så sätt skapa mig en bild över utbildning, både formell och 

informell, samt att från vilken yrkesbakgrund som Östersunds lösdrivare kommer. Även 

lösdrivarnas ålder har sammanställts och presenteras i ett diagram uppdelad i ålderskategorier.  

Jag har valt att redovisa min sammanställning av lösdrivarnas yrke i en tabell. För att inte 

riskera dubbelräkning av yrken så har jag i tabellen endast räknat det antal personer som 

förekommer i protokollen. Av de 260 personerna är 23 kvinnor, vilket motsvarar knappt 9 

procent. Kvinnorna har jag valt att redovisa separat, dels för att se andelen kvinnor av 

lösdrivarna och dels för att det ofta var deras civilstånd som nedtecknades i 

lösdrivarprotokollen. 

Arbetare är det yrke som är vanligast förekommande i lösdrivarprotokollen. Definitionen av 

en arbetare är inget som gjort av mig som uppsatsförfattare utan är den term som nyttjats av 

stadsfiskalen i lösdrivarprotokollen. Arbetare är i egentlig mening inget yrke utan är, som jag 

ser det, snarare ett samlingsnamn för de lösdrivare som saknar både formell och informell 

utbildning. En person som, i egentlig mening, inte har haft något fast yrke utan arbetat med 

förekommande göromål, och i vissa fall säsongsarbetat.  

Det yrke som vid sidan om arbetare är vanligast förekommande är olika former av 

bageriarbete, 30 lösdrivare har varit verksamma inom detta yrke. Det förekommer både 

bageriarbetare och bagargesäller, men även en kvinna vars titel är bageriidkerska. Även olika 

former av metallarbeten är vanliga yrken bland lösdrivarna. Soldat eller andra militära 

befattningar är också en yrkeskategori som en stor del av lösdrivarna representerar, trots att ett 

regemente i Östersund kom att bli verklighet först år 1893. Dock visar min sammanställning 

att många lösdrivare exempelvis är före detta eller tidigare soldater, vilket visar att en del inte 

är yrkesverksamma. 

Generellt är de yrken som förekommer i sammanställningen yrken utan formell utbildning. 

Däremot är informell utbildning vanlig, inom exempelvis hantverksyrkena, även yrken som 

inte alls kräver någon bakgrundsutbildning är förekommer relativt frekvent. Exempelvis så 

finns det yrken som i sammanställningen sticker ut något, exempelvis så finns en lantmätare 

och en lantmätarelev bland de anhållna. Även en folkskolelärare och en optiker representerar 

yrken som sticker ut. 
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Av kvinnorna är det som tidigare nämnts ofta civilståndet som benämns istället för yrke i 

lösdrivarprotokollen, dock kombineras ofta också civilståndet med yrkesbenämningen 

tillfälliga arbeten. Exempelvis så utgör kombinationen ogift och tillfälliga arbeten 70 procent  

av kvinnorna i studien. Dock omnämns det också andra titlar i protokollen, förutom 

bageriidkerskan förekommer det också en handelsidkerska. Även en arbetskvinna nämns. I 

protokollen står också att läsa att många av kvinnorna ägnar sig åt ett sedeslöst levnadssätt, att 

de anses som vådlig för allmän ordning och säkerhet.91 

Tabell 1 

MÄN 

     Arbetare 46 Mureriarbete 4 Slaktare 1 

Bageriarbete 30 Sten-/bildhuggare 4 Urmakeriarbetare 1 

Metallarbete92 21 Musik/underhållning 3 Trädgårdsmästare 1 

Soldat/Gardist/Artillerist 16 Okänt yrke 2 Garveriarbete 1 

Måleri 12 Konstförvandt 2 Repslageriarbete 1 

Skogsarbete, timmer, såg 10 Marknadsresande 2 Boktryckeriarbete 1 
Sjöman 9 Lantmäteriarbete 2 Kypare 1 

Skomakeriarbete 9 Handel 2 Åkare 1 

Skorstensarb./Sotare 9 Barberarbiträde 2 Buntmakeriarbete 1 
Skrädderiarbete 7 Gipsmakeriarbete 2 Före detta agent 1 

Snickeriarbete 7 Bokbinderiarbete 2 Tunnbindare 1 

Typograf 7 Folkskolelärare 1 Hattmakare 1 

Jordbruk/Dräng/Bonde 5 Optiker 1 Maskinarbete 1 

Järnvägs-/vägbyggare 5 Förgyllare  1 Hemmansägareson 1 

      KVINNOR 

     Ogift/tillfälliga arbeten 16 

    Änka 3 
    Arbetskvinna 1 

    Bageriidkerska 1 
    Frånskild/tillfälliga arbeten 1 

    Handelsidkerska 1 
    Källa: Lösdrivarprotokoll AIII 1885-1899 Östersunds landsarkiv 

 

 

                                                 
91

 Exempel på sedeslöst leverne finns i förhörsprotokoll daterat 19 januari 188 7 där den ogifta norska kvinnan 

Caro lina Nilsson omhändertogs under marknaden för att mot betalning låtit allmänheten bruka sig till 

skörlevnad. Samt 11 mars 1889 då ogifta Johanna Matilda Engfeldt från Lits socken enligt protokollet brukar sig 

åt skörlevnad, och för ett oordentligt och osedligt levnadssätt. 
92

 Som metallarbetare har jag inkluderat yrkena; bleckslagare, smed, plåtslagare, järnarbetare, skärslipare samt 

guldsmed.  
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Åldern på lösdrivarna varierar kraftigt under åren 1885-1899, åldern är uträknad utifrån det 

antalet fyllda år lösdrivaren hade vid förhöret med stadsfiskalen. I sammanställningen kan 

man se att en stor del av lösdrivarna är mellan 26-35 år, och medelåldern på de 304 

lösdrivarna är 35,9 år. Den yngsta lösdrivaren var vid förhörstillfället blott 16 år, den äldsta 

var fyllda 75 år. Detta vittnar om att åldersspridningen bland lösdrivarna var stor.  

Diagram 4 

Källa: Lösdrivarprotokoll AIII 1885-1899 Östersunds landsarkiv 

Diagrammet visar att koncentrationen av lösdrivarna finns i den mer arbetsföra åldern, från 21 

till 45 år. Anmärkningsvärt är att hela sex stycken av de anhållna lösdrivarna är över 65 år, en 

siffra som skiljer sig från mönstret att antalet lösdrivare kraftigt minskar efter fyllda 45 år. 
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4.3 Hur såg omständigheterna ut kring lösdrivarnas fasttagande?  

I de utförliga lösdrivarprotokollen framkommer många intressanta aspekter som jag anser 

vara av värde för min undersökning. Jag har bland dessa valt ut tre aspekter som jag anser kan 

skapa en större förståelse samt skapa en insikt i lösdrivarens situation.  

Jag har valt att dela in lösdrivarnas omständigheter vid fasttagandet i tre olika aspekter: 

lösdrivarens tidigare straff, förhörets påföljd, samt om lösdrivaren angav arbetsbrist som 

ursäkt i samband med förhöret med stadsfiskalen.  

Den första infallsvinkeln om lösdrivarens tidigare straff anser jag viktig för att förklara dels 

vad som framkom under förhöret, dels hur stadsfiskalen kom att använda tidningen 

Polisunderrättelser i förhör med lösdrivare och hur många av lösdrivarna som fanns 

omnämnda. Den andra infallsvinkeln berör förhörets utfall, och vilken påföljd som ådöms den 

anhållne. Denna fråga anser jag vara av intresse främst genom att den skapar en bild över 

fördelningen mellan varnade och häktade lösdrivare. Den avslutande infallsvinkeln om 

arbetsbrist som ursäkt har jag valt för att se vad de anhållna lösdrivarna ansåg om Östersunds 

arbetssituation.  

De tre aspekterna har utifrån lösdrivarprotokollen sammanställts och kommer nedan att 

redovisas i diagram.  

Av de 304 lösdrivarprotokollen i studien är hela 64 procent av de anhållna tidigare omnämnda 

i Polisunderrättelser. Siffrorna kan vara något i överkant eftersom återfallslösdrivare är 

vanligt förekommande i min studie. Men samtidigt är siffrorna på dem som inte har någon 

anmärkning i brottsregistret förvånansvärt lågt, endast kring en av fyra inte tidigare varit 

tilltalad för vanfrejdligt93 brott. Det finns 27 personer som klassas som utlänning, detta 

innebär att stadsfiskalen inte finner personen i polisunderrättelser och kan därmed inte 

bekräfta, eller för den skulle inte heller avfärda, den brottsliga bakgrunden. Däremot finns 

vissa utlänningar med i Polisunderrättelserna eftersom de har varit tilltalade för brott inom 

Sverige sedan tidigare. Denna grupp har i diagrammet nedan redovisats som finns med i PU.  

  

                                                 
93

 Vanfrejd är den minskning i ära, med därav följande minskning också i medborg erliga rättigheter, förmåner 

och rörelsefrihet. Straffet är förbundet med begåendet av skamliga och vanärade förbrytelser. Dessa förbrytelser 

kom att meddelas i prästbetygen. Vanfrejdsbegreppet kom att ha en stor utsträckning och allt från snatteri, 

vållande av dråp till lägers mål kom att medföra en anteckning i prästbetyget 
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Diagram 5 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Lösdrivarprotokoll AIII 1885-1899 Östersunds landsarkiv 

Om jag istället väljer att räkna personer och inte fall av lösdriveri, ser man antalet som finns 

med i PU är nästan lika stort. 150 av 260 personer eller drygt 57 procent finns med i 

polisunderrättelserna, och då räknas endast första gången lösdrivaren förekommer i 

protokollen. Om personen inte var tilltalad för brott och därmed inte förekom i 

Polisunderrättelserna första gången gör han det med säkerhet den andra, vilket skulle resultera 

i ett ännu högre utfall om det senaste protokollet skulle räknas.  

Av de 304 sammanställda protokollen kan man se att utfallet varierar, en andel på 53 procent 

eller 160 personer får en varning i samband med förhöret. De övriga häktas, fängslas eller 

redovisas i protokollen som utlänning. Att redovisas som utlänning innebär i egentlig mening 

att personen häktas för att inom en snar framtid med fångtransport återsändas till sitt hemland. 

Att bli införpassad till länsfängelset är ett utfall som endast används under åren fram till och 

med 1887, därefter uttrycks inte i lösdrivarprotokollen länsfängelset som ett resultat av 

förhöret. Jag anser att införpassning till länsfängelser är lika med en häktning. Det troliga är 

också så eftersom uttrycket inte heller förekommer senare i protokollen. Inte minst är det mer 

korrekt från stadsfiskalen att endast låta häkta lösdrivaren, som lagen säger är det sedan upp 

till Kungliga befallningshavande att fatta beslut om fängelse eller inte.  

 

Finns med i 
PU; 194; 64%

Ej för vanfrejdligt 
brott tilltalad; 81; 

26%

Utlänning; 27; 9%

Identitet 
oklar; 2; 1%

Lösdrivarnas tidigare straff



38 

 

Ja; 136; 
45%

Nej; 168; 
55%

Arbetsbrist som ursäkt

Diagram 6 

Källa: Lösdrivarprotokoll AIII 1885-1899 Östersunds landsarkiv 

I lösdrivarprotokollen kan lösdrivarna också välja att lämna en ursäkt, eller som jag ser det ett 

försvar, för sitt anhållande. Bland de ursäkter som lämnas finns det en del som är vanligt 

förekommande, exempelvis så anger många av de anhållna lösdrivarna rusdrycksbegär som 

anledning. En annan är kringstrykandelusta medan andra väljer att inte ursäkta sin anhållning. 

Jag har däremot valt att sammanställa hur många av de anhållna lösdrivarna som har angett 

arbetsbrist som ursäkt. Detta för att det är den ursäkt som jag anser har störst relevans för min 

undersökning. 

Diagram 7  

 

 

 

 

 

 

Källa: Lösdrivarprotokoll AIII 1885-1899 Östersunds landsarkiv 

Min sammanställning visar i 45 procent av de 304 fallen har arbetsbrist eller svårighet att 

erhålla arbete deklarerats som ursäkt. En andel som jag anser vara hög, och därmed ger en 

liten fingervisning om svårigheten att erhålla ett arbete i Östersund under de undersökta åren. 

Som jag visat i min bakgrund över staden Östersund så saknades stora industrier i staden, 
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vilket kan ha gjort arbetssökandet vanskligt för de lösdrivarna som ankommer till staden med 

avsikt att arbeta. Dock kan även arbetsbrist ses som en bra ursäkt att ange vid ett förhör, och 

på så sätt framföra sin vilja att ändå söka arbete. Därför kan siffrorna vara något snedvridna.  
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4.4 Varifrån kom Östersunds lösdrivare? 

Att skapa en översikt om var någonstans lösdrivarna var mantalsskrivna är ytterligare en 

intressant aspekt för den sociala demografin. Den är främst intressant i syfte att se från vilka 

delar av Sverige de anhållna lösdrivarna kommer ifrån. Även frågan om lösdrivarna kommer 

från städer eller landsbygd är en aspekt, som jag behandlar med detta material.  

Jag har gjort en sammanställning av mantalsskrivningsorten där jag valt att redovisa resultatet 

länsvis. Jag har i sammanställningen endast valt att räkna in personer, och inte fall av 

lösdriveri. För att göra kartläggningen mer översiktlig och lättarbetad har jag valt att använda 

den idag gällande svenska länsindelningen, vilket innebär att Skåne län, Västra Götalands län 

och Dalarnas län förekommer trots att de inte existerade under tiden för undersökningen. 

Figur 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Lösdrivarprotokoll AIII 1885-1899 Östersunds landsarkiv. Färgvariationen i figuren har ingen funktion annat än att  tydliggöra 

länsgränserna. 

Norge  24 

Övriga Europa 6 
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skrivna i Sverige 2 



41 

 

I sammanställningen så syns tydligt att det är en stor geografisk spridning på de lösdrivare 

som anhölls i Östersund mellan 1885-1899. Det är endast två län som inte finns 

representerade – dessa är Kronobergs och Gotlands län. De övriga länen finns däremot 

representerade ända från Norrbottens län och ner till Skåne län. Den största delen lösdrivare 

kommer från Jämtlands län och Stockholms län, dessa två utgör tillsammans över 40 procent 

av det totala lösdrivarklientelet. Andra län som förekommer i stor omfattning är länen som 

angränsar till Jämtlands län – Västernorrlands, Gävleborgs och Dalarnas län. Att siffran för 

Jämtlands län är hög kan ses som självklar eftersom staden är regionens centrum. Vilket kan 

innebära att många personer kommer till Östersund vid arbetslöshet för att söka arbete. Men 

att besöka exempelvis stadens marknader kan vara ett annat skäl för att besöka Östersund. 

Västernorrlands län hade efter Sundsvallsstrejken 1879 drabbats av stor utflyttning. En 

förklaring kan vara att dålig konjunktur i kombination med den misslyckade strejken gjort 

arbetare missnöjda. En del emigrerade till Norge på vägen genom Jämtland. Trots detta ökade 

ändå befolkningen i huvudorten Sundsvall, från 1880 till 1900 är befolkningsökningen hela 

63 %.94 Att andelen från Stockholm är hög finner jag mer märkligt, främst genom det stora 

avståndet. Samtidigt bör man ha i åtanke att invånarantalet i Stockholm högt och expanderar 

kraftigt under tiden för undersökningen.95 En förklaring till det stora antalet lösdrivare från 

Stockholm är att expansionen medförde en allt mer ansträngd arbetssituation och många 

väljer på grund av detta att söka sig vidare i jakten på arbete.  

I övrigt så visar sammanställningen att antalet lösdrivare sjunker ju längre bort från Östersund 

man kommer. Undantaget från detta är Uppsala där endast en lösdrivare finns mantalsskriven. 

Skåne och Västra Götaland är redan vid denna tid folkrika regioner, därför är det föga 

överraskande att antalet lösdrivare från dessa län är något högre än från exempelvis Halland 

och Blekinge. I de nordligare länen Norrbottens och Västerbottens län återfinns få av 

lösdrivarna mantalsskrivna, endast tre från varje län. Detta kan givetvis tolkas på olika sätt 

och med en rad förklaringar. De som jag anser mest självklara är att de båda länen är glest 

befolkade. Men även det faktum att länen är förhållandevis lika varandra vad gäller geografi. 

Det jag tänker på är framförallt skogsnäring, vilket innebär att många av de säsongsarbeten 

Jämtland kan erbjuda också finns i hemlänet. Om arbetssituationen inte anses kunna förbättras 

eller förändras genom en vandring till Jämtland, försvinner också de största incitamenten.  

Samtidigt så finns det kust mot Östersjön i dessa län, vilket också erbjuder en rad arbeten som 

Jämtland inte kan erbjuda, exempelvis hamnarbete och fartygsarbete. Också att järnvägen inte 
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förbundits med Östersund och därmed sämre kommunikationer norrifrån anser jag spelar in i 

sammanhanget. 

Det kom även en stor del lösdrivare till Östersund från platser utanför Sveriges gränser. Den 

största andelen kom från grannlandet Norge, som vid den här tiden är i union med Sverige.  

Hela 24 fall av lösdriveri har utförts av norska undersåtar. Men även övriga medborgare från 

andra europeiska länder finns upptagna i protokollen, här återfinns både tyskar, italienare och 

finländare.  

De fem länen är mest frekvent förekommande utgör tillsammans hela 57 procent av det totala 

antalet lösdrivare. Vilket vittnar om det faktum att Stockholm tillsammans med Jämtland och 

angränsade län är de delar av Sverige där Östersunds lösdrivare är mantalsskrivna.  

Tillsammans med det stora antalet lösdrivare från Norge så utgör dessa 6 regioner hela två 

tredjedelar av den totala siffran lösdrivare i Östersund.  

Tabell 2 

De fem vanligaste hemlänen 
samt Norge för Östersunds 
lösdrivare 1885-1899 
Län Andel i % 

Jämtlands 21 

Stockholms 21 
Västernorrlands 13 

Gävleborgs 7 

Dalarnas 5 

Norge 9 
Källa: Lösdrivarprotokoll AIII 1885-1899 Östersunds landsarkiv 

Av de totalt 260 personerna så visar sammanställningen att 228 av dem är svenskar. 

Mantalsskrivningsorten visar att en majoritet av dem kom från stadsbygd. Dock är en 

jämförelse av detta slag svår utifrån vad som skall anses som landsbygd kontra stad. 

Exempelvis skrivs i protokollen Båstad som en köping, vilket skulle kunna anses vara i 

gränslandet mellan de båda.  

För att göra en så objektiv bedömning av stadsbygd kontra landsbygd som möjligt har jag valt 

att göra indelningen utifrån Statistiska centralbyråns historiska befolkningsstatistik. I denna 

statistik finns tabellen Folkmängden i rikets städer 1800-1900. De ortsnamn som finns med i 

tabellen för år 1890 har därför räknats som stad i min sammanställning.96 Jag är dock 
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medveten om att en rad tätorter gallras bort genom denna indelning. Därför kan jag med 

denna metod endast svara hur stor andel som kommer från en stad, inte hur många som 

kommer från landsbygd, eftersom både byar och tätorter förekommer. Sammanställningen 

visar då att av de 228 svenska lösdrivarna så kommer 133 från en stad enligt ovanstående 

kriterier. Detta motsvarar 58,3 procent av lösdrivarna som anhållits i Östersund.   
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4.5 Lösdriveriet i andra städer – en jämförelse 

Att göra en jämförelse med andra städer görs för att kunna se skillnader och likheter mellan 

Östersund och andra städer. Emellertid är det endast studien som är gjord i Falun som 

behandlar samma årtal som denna studie, av den anledningen kommer mitt resultat främst att 

sättas i relation till denna undersökning. Jag har återfunnit undersökningar två 

undersökningar, utöver den i Falun, som behandlar Göteborg och Karlstad. Den i Göteborg 

anser jag för en jämförelse inte vara intressant i min studie, främst eftersom storleken på 

städerna skiljer sig avsevärt. För att exemplifiera detta hade Göteborg år 1890 nära 105 000 

invånare att jämföras med Östersunds dryga 5 000.97 I Göteborg kan man ändå se att 

lösdriveriets vidd är stor, med ett snitt på närmare 375 anhållna lösdrivare per år mellan 1889-

1899. Trots svårigheten med en jämförelse är siffrorna från Göteborg intressanta. Jag anser att 

det är notabelt att antalet anhållna lösdrivare ligger på en något jämn nivå över hela 

tidsperioden i staden. Studien i Karlstad är däremot mer intressant, dock behandlar inte 

studien mer än åren 1885-1889 vilken gör den något knapphändig för en jämförelse. Jag 

kommer nedan att jämföra mitt resultat med de tidigare studierna rörande lösdriveriets 

omfattning. Det finns en risk för felmarginal i jämförelse eftersom det inte framgår i alla 

studier om det är personer eller häktningar som redovisas.  

Jag har för avsikt att senare endast jämföra mitt resultat med Nordlanders studie om 

lösdriveriet i Falun, eftersom den behandlar samma tidsperiod samt att Falun är den stad som 

befolkningsmässigt är mest lik Östersund. Jag kommer att göra min jämförelse utifrån 

faktorer såsom kön, yrke, mantalsskrivningsort. Men även fördelningen mellan varnade och 

häktade lösdrivare kommer behandlas.  

I tabellen nedan redovisas resultaten från de tre tidigare studierna vad gäller lösdriveriets 

omfattning. Jag har även valt att infoga en kolumn med mitt resultat över Östersund i tabellen.  
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Tabell 3 

Anhållna lösdrivare 
     Karlstad Göteborg Falun Östersund 

1885 7     4 

1886 20   20 16 

1887 17   21 7 

1888 12   9 3 

1889 3 394 17 41 

1890   336 17 32 

1891   395 26 43 

1892   412 20 28 

1893   322 12 37 

1894   454 18 21 

1895   396 16 14 

1896   402 15 20 

1897   322 10 21 

1898   332 10 14 

1899   362 14 3 
 
Källa: Legnér, Mattias (1999), Wallentin (1989b) s. 58, Nordlander (2003) s. 20, Lösdrivarprotokoll AIII 1885-1899 Östersunds landsarkiv 

 

Under de första fem åren efter lösdriverilagens införande höll sig lösdriveriet på en relativt 

fast och låg nivå. Karlstad hade som mest 20 behandlade lösdrivare, år 1886. I Falun var det 

mest anhållna lösdrivare 1887 då 21 protokoll återfinns, i Östersund  var det mest 1886 med 

16 stycken. År 1888 gick antalet ned i alla tre städer, vilket också fortsatte i Karlstad år 1889 

då endast 3 lösdrivare anhölls. Detta var också det sista året som lösdriveriet i Karlstad 

behandlats vilket gör det svårt att förklara att siffrorna kraftigt sjunkit. I Falun och Östersund 

däremot ökar antalet lösdrivare igen 1889, i Falun med det dubbla i förhållande till 

föregående år. I Östersund kan man se något som kan liknas med en lösdrivarboom och de 

anhållna lösdrivarna ökar från 3 stycken 1888 till 41 år 1889, en ökning med 1 200 procent. 

Östersunds höga siffror håller i sig under en femårsperiod, detta gör även siffrorna i Falun 

även om de står kvar på en mer blygsam nivå.  

I Falun sker inte heller några dramatiska förändringar under tiden fram till 1899, utan antalet 

ligger kring 10-15 per år. I Östersund är det mer upp och ner, även om det sker en kraftig 

minskning det sista åren i undersökningen, 1899 anhålls endast tre personer.  

För att tydliggöra skillnaden mellan Falun och Östersund presenterar jag dessa siffror också i 

ett diagram. 
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Diagram 8  

 

Källa: Lösdrivarprotokoll AIII 1885-1899 Östersunds landsarkiv, Nordlander (2003) s. 20 

I en jämförelse mellan Falun och Östersund finns det flera undersökningsfaktorer som kan 

vara av vikt. Jag har i en tabell sammanställt några av dem. Det totala antalet lösdrivare, 

antalet varnade och antalet häktade är en av dessa, detta gör jag för att se den lösdriveriets 

omfattning i de båda städerna. Jag har i jämförelsen även valt att redovisa de båda städerna 

invånarantal vid år 1880, 1890 och 1900, detta har gjorts för att skapa en uppfattning av 

städernas storlek i förhållande till varandra samt för att se städernas befolkningsutveckling.  

Tabell 4 

  
Falun  
1886-1899 

Östersund 
1885-1899 

Folkmängd 1880 7 305 2 854 

Folkmängd 1890 8 010 5 333 

Folkmängd 1900 9 606 6 866 

   Antal häktade 87 144 

Antal varnade 138 160 

Lösdrivare totalt 225 304 

Andel kvinnor 7 procent 9 procent 

   Lösdrivare 1890/  
Folkmängd 1890 0,2 procent 0,6 procent 

   Medelålder - 35,9 år 

Andel i ålder 26-40 år > 60 procent 50 procent 

Äldsta/yngsta lösdrivare >60 år/18 år  75 år/16 år 

   Hemmahörande i stad 78 procent 58,3 procent 

Vanligaste yrke Arbetare Arbetare 
Källa: Lösdrivarprotokoll AIII 1885-1899 Östersunds landsarkiv, Nordlander (2003), Statistiska centralbyrån (1969) Historisk statistik för 

Sverige Del 1. Befolkning 1720-1967 
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Sammanställningen visar att i Falun behandlades totalt 225 lösdrivare, varav 87 häktades och 

138 varnades. Motsvarande siffra i Östersund var totalt 304 lösdrivare, fördelad på 144 

häktningar och 160 varningar. Andelen häktade städerna emellan är 38,5 procent i Falun mot 

47 procent i Östersund.  I förhållande till städernas folkmängd är lösdriveriet av olika 

omfattning i de båda städerna. Genom att dividera antalet lösdrivare, både varnade och 

häktade, för året 1890 i de båda städerna med folkmängden för samma år så är lösdriveriets 

omfattning 0,2 procent i Falun mot 0,6 procent i Östersund. Resultatet visar på en 

anmärkningsvärd stor skillnad mellan städerna. Östersund har vid denna tid nästan 3 000 färre 

invånare, men har 32 protokollförda lösdriverifall mot Faluns 17. Däremot så är siffrorna i 

viss mån intetsägande eftersom majortiteten av lösdriveriet inte utförs av städernas invånare. 

Men är däremot ett mått på hur vanligt det var att se lösdrivare i de respektive städerna.  

Kvinnorna är lågt representerade i båda städerna. Falun, där siffrorna endast behandlar de 

häktade personerna, är andelen 7 procent, vilket därmed kan ses som en minimisiffra. I 

Östersund där siffrorna anger både häktade och varnade är siffran 9 procent. Detta är låga 

siffror eftersom rikssnittet, under åren 1886-1899, visar på att det totala antalet kvinnor som 

häktas uppgår till ungefär 25 procent.98 Nordlander tror att, den låga andels, kan bero på att 

kvinnor inte i samma utsträckning valde lämna sin födelseplats på grund av samtidens 

könsroller. Hon nämner även att kvinnor ofta var beroende av släktingars välvilja istället för 

att lämna sin hembygd. Samt att prostitution också var ett alternativ till lösdriveri för 

kvinnorna. Mer specifikt för Falun skriver Nordlander att det är en gåta, men gissar på att 

staden låg i centrum av en stor landsbygd och att man där värnade mer om traditioner än 

övriga Sverige.99 I Östersund kan detta mönster också vara en faktor som spelar in, och 

därmed kan vara en förklaring till den låga andelen kvinnor. Men jag tror att den främsta 

anledningen är att arbetssituationen mellan män och kvinnor skiljer sig åt. Jag gissar att 

männen var mer benägna än kvinnor att flytta för att hitta jobb. Eller snarare att försöka flytta 

efter jobben. 

Åldern på lösdrivarna är mellan studierna väl överensstämmande. Även här så skiljer sig dock 

studierna åt eftersom Falun behandlar de häktade och Östersund den totala siffran. Men trots 

det så återfinns den största andelen i åldrarna 26-40 år. Enligt siffrorna för hela Sverige var 46 

procent av de häktade lösdrivarna mellan 25-39 år. Så både Falun med över 60 procent och 

Östersund med 50 procent ligger något högre än rikssnittet, samtidigt som man kan säga att de 
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någorlunda stämmer in på siffrorna för hela riket. 100 Åldersspridningen är i Östersund större 

än i Falun, den yngsta är i Östersund 16 år mot Faluns 18, den äldsta 75 år mot Faluns dryga 

60 år. Däremot behandlas i Östersund också de varnade personerna vilket innebär dels så är 

det mer fall sin inkluderas, dels så är det vanligare att de unga varnas eftersom lösdrivarlagen 

endast gäller endast personer över 15 år.  

Det var en betydligt större del av Faluns lösdrivare som kom från städer. Nordlander tror att 

att en anledning till detta är jordbrukstraditionen i Dalarna som anses vara stark och 

konservativ. Genom detta så skulle inte bönderna i området vara benägna att lämna s in mark 

på samma sätt. Denna tes stärks genom att ingen av de häktade lösdrivarna i Falun uppgivit 

något jordbruksrelaterat yrke.101 Bland Östersunds lösdrivare var också jordbruksyrken 

ovanliga, så även här kan jordbrukstraditionen vara en förklaring. Även stadens sena 

industrialisering på många områden anser jag kunna vara en förklaringsfaktor. Faluns 

geografiska läge anser jag emellertid vara den viktigaste aspekten rörande skillnaden mellan 

lösdrivarnas hemvist.  Östersund var, och är fortfarande, den enda staden i Jämtland. Falun 

har däremot en geografisk position med betydligt fler städer i närheten, inte minst är avståndet 

till Stockholm betydligt kortare. 

  

                                                 
100

 Nordlander, (2003), s. 19f 
101

 Nordlander, (2003), s. 23 



49 

 

5. Sammanfattande diskussion 

Syftet med uppsatsen var att beskriva och utforska lösdriveriet i Östersund under åren 1885-

1899. Mina fem frågeställningar för att nå syftet var att redogöra för lösdriveriets omfattning, 

lösdrivarnas sociala demografi, omständigheterna kring fasttagandet, varifrån lösdrivarna kom 

och slutligen skulle resultatet jämföras med andra städer där liknande studier genomförts.  

Lösdriveriets totala omfattning i Östersund åren 1885-1899 handlar om 304 ingripanden. Av 

dessa resulterade nära hälften, eller 47 procent, i häktningar för lösdriveri, övriga erhöll en 

skriftlig varning. Som jag tidigare har nämnt, så tycker jag att det är viktigt att också 

inkludera personer varnade för lösdriveri om man skall tala om den totala omfattningen. Detta 

genom att de också kan ses som en del av lösdriveriets problematik, och genom att poliskåren 

valt att anhålla personen kan man anta att också en varnad person på många sätt också kan ses 

som en lösdrivare. De måste ha infriat och uppfyllt några av de karaktärsdrag och egenskaper 

som finns inskrivna i lagtexten för vilken som skall behandlas som lösdrivare. Den totala 

omfattningen av lösdriveri i Östersund är troligen högre än de 304 förhör som sammanställts i 

denna uppsats, detta eftersom det bör funnits personer som levde under samma 

omständigheter men som inte kommit att arresterats av polis. Om de inte arresterats finns det 

heller inga uppgifter om dem i det undersökta källmaterialet. 

Den genomsnittlige lösdrivaren var man, arbetare och var kring 30 år gammal, däremot var 

medelåldern något högre med knappt 36 år. Detta är självklart en simplifiering av resultatet av 

min undersökning, samtidigt som den säger rätt mycket om vilka lösdrivarna var. Att det var 

män som utgjorde lösdrivarklientelet visar både min undersökning där bara 9 procent av de 

260 personerna i protokollen var kvinnor, och i Nordlanders studie där endast 7 procent av de 

häktade personerna var kvinnor. Yrkestillhörigheten bestod både i Östersund och Falun främst 

av arbetare och olika hantverkarprofessioner. Angående åldern på lösdrivarna har jag i min 

studie funnit en koncentration av lösdrivare i intervall mellan 26 och 35 år, i Falun bekräftas 

mönstret där majoriteten i undersökningen var män i 30-årsåldern. Totalt sett var 60 procent 

av lösdrivarna i Falun i åldern 26-40 år motsvarande siffra var i Östersund 50 procent. En stor 

del av lösdrivarna har varit tidigare straffade eller dömda, studien visar att 64 procent av 

lösdrivarna vid fasttagandet finns omnämna i Polisunderrättelser. Den geografiska 

spridningen på Östersunds lösdrivare var stor, därtill också att en stor andel också kommer 

från Norge och andra europeiska länder. Inom Sverige kom de största andelarna från Jämtland 

och Stockholm. 
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Lösdriveriet i Östersund var ett fenomen som förekom under hela året, dock med en viss 

högre andel under vinterhalvåret. Dock skiftade dess omfattning mellan olika år i 

undersökningen, under åren 1889-1893 utfördes nästan 60 procent av undersökningsårens 

totala omfattning av lösdriveri. Detta anser jag delvis kan förklaras med att Östersunds 

poliskår genomför en omorganisation 1887, och denna ger utslag i antalet behandlade 

lösdrivare efter ett par år är högst troligt. Alltså att mer utbildning inom polisväsendet 

tillsammans med mer resurser ger resultat. Det kan å andra sidan förklaras med att 

tillämpningen och tolkningen av lagen kan ha förändrats drygt fyra år efter införandet.  

Men det största skälet till lösdriveriets omfattning anser jag vara de sociala och demografiska 

förändringar som sker i Östersund under denna tid. Befolkningen ökar dramatiskt, staden och 

dess invånare kommer i ett tillstånd av ren nybyggarkaraktär och tron på framtiden är stor. 

Genom att staden lockar med nya möjligheter gör den också attraktiv i många avseenden, och 

många såg möjlighet till sin försörjning i den växande staden. Detta menar jag medförde att 

många arbetare som blivit arbetslösa som en följd av industrialiseringen, främst från 

jordbruket, söker sig till staden med hopp om arbete. Åldern på lösdrivarna vittnar också om 

att det var män i arbetsför ålder som utgjorde den stora delen av lösdrivarna. Men som jag 

visat så saknades det länge en stor industri i staden, och under tiden som många andra 

näringar och yrkesområden växte så stod industrin länge och stampade.  Hela 45 procent av de 

behandlade lösdrivarna angav också arbetsbrist som ursäkt i lösdrivarprotokollen. Något som 

kan vittna om att situationen för många arbetssökande i Östersund var svår. Dessutom så visar 

min sammanställning att många av de anhållna hade ett begär efter rusdrycker, vilket också 

kan försvåra möjligheten att erhålla arbete.  

Att nykterhetsrörelsen kom att få ett starkt fotfäste i Östersund kan vara en aspekt som 

påverkar lösdrivarna. Detta genom att allmänheten i staden inte med blida ögon såg på 

lösdrivarnas ofta supiga leverne. Att lösdrivaren ansågs vara vådlig för allmän ordning och 

säkerhet var samtidigt också en av paragraferna i den nya lösdrivarlagen. 

Jämförelsen mellan Östersund och Falun visar att lösdriveriets totala omfattning är större i 

Östersund än vad den är i Falun. Även andelen häktade är större i Östersund, detta kan delvis 

förklaras med den stora andelen utlänningar som anhålls i Östersund. Utlänningar har, både 

av stadsfiskalen och av mig, redovisats som häktade. Eftersom det totala antalet fall av 

lösdriveri som utförts av utlänningar uppgår till 32 stycken, så är siffrorna något speciella för 

Östersund och därmed är också andel häktade något svårjämförda städerna emellan. Att 

andelen utlänningar är så hög i Östersund, anser jag främst bero på närheten till unionslandet 
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Norge, de gamla traditionerna och handeln med norrmännen under exempelvis marknader. 

Däremot så visar båda studierna, förutom rörande ålder, yrke och kvinnors andel, på stora 

geografiska spridningar bland lösdrivarna. Detta vittnar om att lösdrivarna förflyttar sig över 

stora avstånd. Vad anledningen till förflyttningarna är framgår inte helt tydligt av 

lösdrivarprotokollen, men de skäl som dominerar i dem är kringstrykandelusta och arbetsbrist.   
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Bilaga – Sammanställning av lösdrivarprotokoll 1885-1899 

Nr: Förhörsdatum Namn Född Mantalsskriven Anledning till anhållning Yrke Tidigare straff Påföljd Arbetsbrist? 

1 1885-11-26 Nils Östlund 

24 december 1832, 
Östra Husby sn i 
Linköpings län 

Nordingrå, 
Västernorrlands 
län 

Anhålls för bettlande och rusig av starka drycker, 
sysslolös stryker omkring utan medel till försörjning Skräddargesällen Ej för vanfrejdligt brott tilltalad Varning 

 

2 1885-12-19 
Nils Hansson 
Lindgren 

11 december 1839, 
Namn, Ovikens 
socken 

Brunflo, 
Jämtlands län 

Starka drycker, och hade ej förmåga att över sig taga 
vård. Oväsende, förargelse, strukit omkring 

Förre 
kronoarbetskarlen 

Finns med i PU. Dömd för fylleri 
och förargelseväckande 
beteende, tvångsarbetat Länsfängelset 

 

3 1885-12-24 Nils Larsson 
26 december 1854, 
Målsta 

Målsta, Frösö 
socken, 
Jämtlands län 

Starka drycker, och hade ej förmåga att över sig taga 
vård. Oväsende, förargelse,  Jordbruksarbetare 

Finns med i PU: Flera gånger 
dömd, fylleri och sedlighetsbrott Varning Ja 

4 1885-12-29 Lars Duvello 

10 augusti 1826 i 
Matarengi socken, 
Norrbotten 

Matarengi 
socken, 
Norrbottens län Strukit runt och bettlat. Kunde endast tala finska Sågverksarbetare Ej för vanfrejdligt brott tilltalad Länsfängelset Ja 

5 1886-01-02 
Johan Oskar 
Larsson 

23 december 1850, 
Motala 

Motala, 
Östergötlands 
län Rusig av starka drycker, saknar sysselsättning Arbetare Ej för vanfrejdligt brott tilltalad Varning Ja 

6 1886-03-19 
Nils Hansson 
Lindgren 

11 december 1839, 
Namn, Ovikens 
socken 

Brunflo, 
Jämtlands län 

Sysslolös strukit omkring, rusig av starka drycker, 
oregerlig 

Förre 
kronoarbetskarlen 

Finns med i PU: Dömd för fylleri. 
Samt lösdriveri och är efterlyst 
sedan tidigare Länsfängelset 

 

7 1886-04-16 
Adolf Ferdinand 
Jönsson 

4 april 1845, i 
Ronneby 

Mörbylånga 
socken, Kalmar 
län För ett supigt och oordentligt leverne. Söker ej arbete Garfveriarbetare 

Finns med i PU: tidigare varnad 
och häktad för lösdriveri Häktades Ja 

8 1886-05-07 Anders Olesen 

20 juni 1850, 
Sogndals socken, 

Norge Sogndal, Norge Driver omkring i staden utan att söka arbete,  Bageriarbetare 

Finns med i PU: Utlänning. 
Frigiven efter undergånget 

tvångsarbete för stöld.  Häktades 
 

9 1886-06-27 

 Per Mag. 
Mårtensson 
Nyström 

21 april 1845, 
Nyby, Lits socken 

Stuguns 
församling, 
Jämtlands län 

Stryker omkring från ort till annan, utan medel till sitt 
uppehälle. Fylleri. Skomakare 

Finns med i PU: Tidigare dömd 
till straffarbete för stöld Varning 

 

10 1886-06-29 Petter Carlsson 

i december 1847, 
Alsens socken, 
Jämtland 

Trång, Jämtlands 
län 

Bettlande, för ett supigt och oordentligt levnadssätt, 
söker inte arbete Arbetare 

Finns med i PU: Har en enskild 
varning för bettlande Varning 

 

11 1886-07-04 Mattias Olsson 

1 januari 1844, 
Revsunds socken, 
Jämtlands län Östersund 

Hängivit sig åt hejdlöst supande. Våda för allmän 
säkerhet, ordning och sedlighet. För ett oordentligt 
leverne. Arbetare Ej för vanfrejdligt brott tilltalad Varning 

 

12 1886-08-11 

Johannes J. 
Ljungberg 
Myrbäck 

31 maj 1863 i 
Trysils församling 

Östermarks 
socken, 
Värmlands län 

Stryker omkring utan att på minsta vis ådagaläggas 
att han söker eller ens vill skaffa arbete. Våda för 
allmän säkerhet Arbetare 

Finns med i PU: Varning. Tidigare 
dömd för våld, stöld med påföljd 
straffarbete. Varning 
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13 1886-09-04 Lars Berglund 

11 mars 1834 i 
Ramenäs by, 
Västernorrlands län Jönköpings stad 

Stryker omkring från ort till annan, utan medel till sitt 
uppehälle, och utan att kunna visa att han söker 
arbete. Onyktert leverne Konstförvandt 

Finns med i PU: undergått 
tvångsarbete  Varning 

 

14 1886-09-10 Grassa Batista 
9 mars 1841 i Turin 
i Italien Italienare 

Anhållen för lösdriveri och bettlande, stryker omkring 
bettlar såväl som i staden som under vandringen hit 
 Gipsmakeriarbete Utlänning Utlänning 

 

15 1886-09-17 
Per "Faxhälle" 
Andersson 

4 oktober 1854 i 
Haxäng, Lockne 
socken 

Haxäng, 
Jämtlands län 

Stryker omkring från ort till annan utan att kunna visa 
att söker arbete. Omåttligt förtärande av starka 
drycker Arbetare 

Finns med i PU: Dömd för 
misshandel, tre månaders 
fängelsestraff Varning 

 

16 1886-09-18 
Erik Jonsson 
Backlund 

7 augusti 1854 i 
Wadje  by, 
Wärmland 

Wadje by, 
Wermlands län 

Stryker omkring från ort till annan utan att kunna visa 
att söker arbete. Omåttligt förtärande av starka 
drycker Arbetare 

Finns med i PU: dömd till 
straffarbete för stöld Varning 

 

17 1886-11-13 
Erik Axel 
Johansson 

31 oktober 1857, 
Uleåborg, Finland 

Uleåborg, 
Finland  

Sysslolös stryker omkring. Utan att kunna visa att han 
söker arbete. Bettlat och fylleri Förre sjömannen Utlänning Utlänning Ja 

18 1886-11-13 
Lars Erik 
Danielsson 

22 november 1865 
i Svartnäs 
församling i Falu 
län 

Svartnäs 
församling i Falu 
län 

Sysslolös stryker omkring. Bettlat. Utan medel till sitt 
uppehälle. Bettlat Arbetare Ej för vanfrejdligt brott tilltalad Varning Ja 

19 1886-12-29 
Ole Olsen 
Wernaes 

5 juli 1857 i 
Trondheim socken, 
Norge 

Trondheims 
socken, Norge 

Sysslolös stryker omkring från ort till annan utan att 
kunna visa att han söker arbete. Bettlat och supit Bageriarbetare Utlänning Utlänning Ja 

20 1886-12-30 
Peter Julius 
Petersen 

8 juni 1855 i 
Tromsö stad, Norge 

Namsos stad, 
Norge 

Sysslolös stryker omkring från ort till annan utan att 
kunna visa att han söker arbete. Bettlat och supit Förre sjömannen 

Finns med i PU: Utlänning men har 
häktats för bettleri och 
kringstrykande 1880. Utlänning Ja 

21 1887-01-04 
Carl Johan 
Carlsson 

31 december 1841, 
Sunds församling 
på Åland 

Sunds socken, 
Åland 

Sysslolös stryker omkring bland gårdarna. Störande av 
hemfriden. Förre sjömannen Utlänning Häktades Ja 

22 1887-01-19 Carolina Nilsson 
November månad 
1844, Ljungs förs. 

Ljungs 
församling, 
Kristiania, Norge 

Sysslolös stryker omkring. Omhändertogs under 
marknaden för att mot betalning låtit allmänheten 
bruka sig till skörlevnad 

Ogift/arbetade med 
förefallande göromål Utlänning Häktades 

 

23 1887-02-13 Carl Knudsen 
16 juni 1860, 
Wrången i Norge Wrången, Norge 

Sysslolös stryker omkring från ort till annan utan 
medel till sitt uppehälle. Bettlat och supit Bleckslageriarbetare 

Finns med i PU: Utlänning. 
Tidigare dömd för kringstrykande Utlänning 

 

24 1887-10-26 
Nils Hansson 
Lindgren 

11 december 1839, 
Namn, Ovikens 
socken 

Brunflo, 
Jämtlands län Sysslolös och i rusigt tillstånd strukit omkring 

Förre 
kronoarbetskarlen 

Finns med i PU: Tidigare dömd för 
fylleri och lösdriveri. Undergått 
tvångsarbete 

Länsfängelse
t 

 

25 1887-11-01 

Gustaf Lars 
Axel/Lars Axel 
Frans 

24 maj 1857 i 
Nätra, 
Västernorrlands län 

Bjästa, 
Västernorrlands 
län 

Stryker omkring från ort till annan i sjukligt och 
sinnesvagt tillstånd, uppger två namn identitet oklar Ej uppgift Identitet oklar 

Länsfängelse
t 

 

26 1887-11-06 
Carl Johan Ludvig 
Carlsson 

25 maj 1859 i 
Västervik i Kalmars 
län 

Toresunds 
församling, 
Nyköpings län Stryker omkring från ort till annan. Förre gardisten 

Finns med i PU: Tidigare dömd till 
tvångsarbete. 

Länsfängelse
t 
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27 1887-12-03 
Per Isaksson 
Tåqvist 

10 maj 1866 i Tåsjö 
församl. 
Västernorrlands län 

Tåsjö församling, 
Västernorrlands 
län Anhölls för bettlande och lösdriveri Timmerarbetare 

Finns med i PU: Tidigare dömd till 
straffarbete. Samt varning för 
lösdriveri 

Länsfängelse
t 

 

28 1888-10-05 Nils Larsson 
26 december 1855, 
Målsta 

Målsta, Frösö 
socken, 
Jämtlands län 

Sysslolös stryker omkring utan att kunna ådagalägga 
att han söker arbete. Fylleriförseelser Jordbruksarbetare 

Finns med i PU: Flera gånger 
dömd, fylleri och sedlighetsbrott Varning 

 

29 1888-10-27 

Johan Adam 
Alexander 
Hallberg 

1 september 1863 i 
Stockholm 

Stockholm, 
Maria 
Magdalena 
församl. 

Sysslolös strök omkring på orten utan medel till sin 
försörjning, utan att försöka erhålla arbete. Rusig. Arbetare 

Finns med i PU: Är tidigare varnad 
för lösdriveri  Häktades 

 

30 1888-10-27 
Carl Martin 
Hansson 

22 april 1870 i 
Ödeborgs socken, 
Älfsborgs län 

Ödeborgs 
socken, Älfsborgs 
län Bettlande och besvärade allmänheten. Rusig Förre sjömannen 

Ej för vanfrejdligt brott tilltalad. 
Uppgifterna kan dock ej styrkas. Häktades Ja 

31 1889-01-11 
Johan David 
Danielsson 

23 februari 1863 i 
Gamla Upsala, 
Upsala län 

Fränsta, Torps 
socken, 
Västernorrlands 
län 

Sysslolös stryker omkring från ort till annan utan 
medel till sitt uppehälle. Bageriarbetare 

Finns med i PU: Dömd för 
misshandel till fängelse Varning Ja 

32 1889-01-11 
Anders Eriksson 
Ström 

17 juli 1853 i Wasa 
län i Finland 

Wasa län, 
Finland 

Sysslolös stryker omkring utan medel till sitt uppehälle 
och utan att ådagalägga att han söker arbete. 
Lösdriveri och bettlande Arbetare 

Finns med i PU: Utlänning, men 
dömd till straffarbete för stöld 
flera gånger Häktades Ja 

33 1889-01-16 Nils Larsson 
26 december 1855, 
Målsta 

Målsta, Frösö 
socken, 
Jämtlands län 

Stryker fortfarande omkring, stort begär efter starka 
drycker, fylleriförseelser Jordbruksarbetare 

Finns med i PU: Tidigare varnad 
för lösdriveri. Häktades 

 

34 1889-01-17 
Oskar Emil 
Nilsson 

4 april 1847 i 
Engelholm 

Båstads Köping i 
Kristianstads län 

Sysslolös stryker omkring från ort till annan. Besvärar 
allmänheten. 
 Skomakerilärling Ej för vanfrejdligt brott tilltalad Varning Ja 

35 1889-01-22 Nils Hedberg 
30 juni 1847 i 
Anundsjö socken 

Anundsjö 
socken, 
Westernorrlands 
län 

Saknad av medel till sitt livsuppehälle, och till årstiden 
nödiga gångkläder, sysslolös stryker omkring från ort 
till annan Urmakeriarbetaren 

Finns med i PU: Tidigare häktad 
för lösdriveri Häktades 

 

36 1889-01-26 Johan Söderberg 
17 oktober 1828 i 
Karlstad 

Klara församling, 
Stockholm 

Sysslolös stryker omkring utan medel till sitt 
uppehälle... Och för den allmänna ordningen störande 
levnadssätt. Rusig Arbetare 

Finns med i PU: tidigare dömd för 
lösdriveri till tvångsarbete vid flera 
tillfällen. Häktades 

 

37 1889-01-28 Johan Andersson  

15 februari 1859 i 
Naglum församl. i 
Elfsborgs län 

Jakobs 
församling, 
Stockholm 

Sysslolös stryker omkring utan medel till sitt 
uppehälle. Saknad av medel till sitt uppehälle. Supigt 
och oordentligt leverne Bageriarbetare Ej för vanfrejdligt brott tilltalad Varning Ja 

38 1889-02-05 Elisabet Pålsson 

3 januari 1855 i 
Hammerdals 
socken, Jämtlands 
län Östersund 

Utan medel till sitt uppehälle. Allmänneligen bruka sig 
till skörlevnad Ogift Ej för vanfrejdligt brott tilltalad Varning 

 

39 1889-02-07 
August Wilhelm 
Malmsten 4 mars 1863 i Ystad 

Varberg, 
Hallands län 

Utan medel till sitt uppehälle sysslolös stryker 
omkring, utan att söka sig ärligen försörja. Supig och 
oordentligt leverne Skrädderiarbetare Ej för vanfrejdligt brott tilltalad Varning Ja 



57 
 

40 1889-02-08 Olof Svensson 

24 februari 1862 i 
Delsbo socken i 
Gefleborgs län Delsbo socken 

Utan medel till sitt uppehälle sysslolös stryker 
omkring, utan att söka efter förmåga sig ärligen 
försörja. Livnär sig på bettlande. Arbetare 

Finns med i PU: Tidigare varnad 
och straffad för lösdriveri. Samt 
inbrott och stöld Häktades 

 

41 1889-02-08 Carl Olsson 

19 oktober 1848 i 
Sörby församling i 
Skaraborgs län Sundsvalls stad 

Utan medel till sitt uppehälle sysslolös stryker 
omkring, utan att söka efter förmåga sig ärligen 
försörja. Livnärt sig på bettlande. Skrädderiarbetare Ej för vanfrejdligt brott tilltalad Varning Ja 

42 1889-02-08 
Carolina Anna 
Hagge 

21 januari 1856 i 
Trondheim 

Trondheims 
socken, Norge 

Underlåter att efter förmåga sig ärligen försörja. 
Hennes otuktiga levnadssätt förorsakar våda för 
allmän säkerhet, ordning och sedlighet. Skörlevnad 

Ogift/Tillfälliga 
arbeten Utlänning Häktades 

 

43 1889-02-19 
Anders Gustaf 
Eriksson 

17 oktober 1866 i 
Sköns socken i 
Västernorrlands län Sundsvalls stad 

Sysslolös stryker omkring från ort till annan utan 
tillräckliga medel till sitt uppehälle, skyldig till 
tjufnadsbrott ådömts böter. Begär efter rusdrycker Smedsarbetare 

Finns med i PU: Varnad för 
lösdriveri. Dömd för otillåten 
befallning med stulet gods Häktades Ja 

44 1889-02-19 
Johan Axel 
Granström 

9 december 1848 i 
Sundsvalls stad Härnösand 

Stryker omkring från ort till annan. Oordentligt 
lefnadssätt, fylleri och sedlighetsbrott. Gjort våldsamt 
motstånd. Begär efter starka drycker Repslagaregesällen 

Finns med i PU, tidigare häktad för 
lösdriveri Varning 

 

45 1889-02-19 Richard Brodin 
7 februari 1856 i 
Norrtälje Norrtälje 

Sysslolös stryker omkring utan medel sitt uppehälle, 
livnär sig på bettlande. Rusigt och oordentligt leverne. 
Häktad även för Tjufnadsbrott Smedslärling 

Finns med i PU, tidigare dömd för 
snatteri och nu också häktad för 
tjuvnadsbrott. Varning 

 

46 1889-02-24 
Ferdinand 
Ljungberg 

1 september 1855 i 
Råne församling på 
Gotland 

Kungsholms 
församling, 
Stockholm 

Sysslolös stryker omkring från ort till annan utan 
medel till sitt uppehälle. Ej förmåga att försörja sig Plåtslageriarbetare Ej för vanfrejdligt brott tilltalad Varning Ja 

47 1889-02-24 Frans Otto Thor 
26 augusti 1846 i 
Linköping Linköping 

Stryker omkring från ort till annan utan medel till sitt 
uppehälle, kan ej ärligen försörja sig. Supigt och 
oordentligt leverne. Förre soldaten 

Finns med i PU. Frigiven efter 
tvångsarbete, dömd för lösdriveri, 
snatteri och tillgrepp Häktades 

 

48 1889-02-28 
Johan Gustaf 
Nilsson 

7 augusti 1852 i 
Uppsala Östersund 

Vådlig för den allmänna säkerheten, stryker omkring 
från ort till annan, supigt och oordentligt leverne samt 
bettlande 

Skorstensfejeriarbeta
re 

Finns med i PU. Tidigare varnad 
för lösdriveri, dömd för våld till 
straffarbete. Häktades Ja 

49 1889-03-03 
Carl Eriksson 
Nygren Tallin 

5 januari 1860 i 
Stora Tuna socken i 
Kopparbergs län 

Stora Tuna, 
Kopparbergs län 

Livnär sig genom bettlande, stryker omkring från ort 
till annan utan medel till sitt uppehälle Folkskoleläraren Ej för vanfrejdligt brott tilltalad Varning Ja 

50 1889-03-06 
Carl August 
Larsson 

2 december 1857 i 
Rörås, Norge Rörås, Norge 

Sysslolös stryker omkring från ort till annan utan 
medel till sitt uppehälle. Fört ett supigt och 
oordentligt leverne. Fylleri. Bleckslageriarbetare Utlänning Häktades Ja 

51 1889-03-11 
Johanna Matilda 
Engfeldt 

26 juli 1856 i 
Kalmar län  

Lits socken, 
Jämtlands län 

Skäligen misstänkt för stöld men försatts på fri fot. 
Saknar sysselsättning. Brukar sig åt skörlevnad, 
oordentligt och osedligt levnadssätt. 

Ogift/Tillfälliga 
arbeten 

Finns med i PU: Ej dömd, men 
varit häktad Varning 

 

52 1889-03-14 
Nils Anton 
Persson Hedlund 

17 januari 1857 i 
Malmöhus län 

Katarina 
församling, 
Stockholm 

Sysslolös stryker omkring från ort till annan utan 
medel till sitt uppehälle och utan att ådagalägga att 
han söker arbete. Bageriarbetare Ej för vanfrejdligt brott tilltalad Varning Ja 

53 1889-03-14 
Josef Ferdinand 
Sandberg 

19 mars 1844 i 
Katarina församling 
i Stockholms län Skövde stad 

Sysslolös stryker omkring från ort till annan utan 
medel till sitt uppehälle och utan att ådagalägga att 
han söker arbete. Bageriarbetare Ej för vanfrejdligt brott tilltalad Varning Ja 
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54 1889-03-14 
Frans Emil 
Samuelsson 

2 september 1863 i 
Hällekis i 
Skaraborgs län 

Timrå, 
Västernorrlands 
län 

Sysslolös stryker omkring från ort till annan utan 
medel till sitt uppehälle och utan att ådagalägga att 
han söker arbete. Bageriarbetare Ej för vanfrejdligt brott straffad Varning Ja 

55 1889-03-15 

Carl, Ludvig 
Eugén 
Lorentzson 

5 augusti 1853 i 
Kristiania i Norge Norge, Kristiania 

Saknar bostad och medel till sitt uppehälle. Sysslolös 
stryker omkring från ort till annan.  Mureriarbetare Utlänning Häktades Ja 

56 1889-03-15 
Carl Oskar 
Carlsson 

9 juni 1860 i 
Mönsterås socken i 
Kalmar län Stockholm 

Sysslolös stryker omkring från ort till annan utan 
medel till sitt uppehälle utan att söka arbete. Anhålls 
för bettlande och lösdriveri Gjuterilärling Ej för vanfrejdligt brott straffad Varning Ja 

57 1889-03-15 
Johan Henrik 
Apelgren 

14 maj 1845 i 
Jönköping Söderhamn 

Sysslolös stryker omkring från ort till annan utan 
medel till sitt uppehälle och utan att söka arbete. 
Anhålls för lösdriveri Bageriarbetare 

Finns med i PU: Häktats för fylleri, 
lösdriveri och bettlande. Varnad 
för lösdriveri Häktades Ja 

58 1889-03-15 
August Alfred 
Nygren 

1 april 1864 i Ekerö 
i Stockholm län 

Södertälje, 
Stockholms län 

Sysslolös stryker omkring från ort till annan utan 
medel till sitt uppehälle. Livnärt sig på bettlande Bagerilärling 

Finns med i PU: Häktats som 
försvarslös 1883. Varning Ja 

59 1889-03-15 
Johan Ivan 
Andersson 

14 december 1844 i 
Skaraborgs län Härnösand 

Sysslolös stryker omkring från ort till annan utan 
medel till sitt uppehälle. Livnär sig på den allmänna 
barmhärtigheten Bageriarbetare 

Finns med i PU: lösdriveri och tre 
månaders tvångsarbete. Häktades Ja 

60 1889-03-24 
Johan Peter 
Nordström 

21 april 1854 i 
Sundsvall Stockholm 

Sysslolös stryker omkring från ort till annan. Förer ett 
supigt och oordentligt levnadssätt. Har två gånger 
omhändertagits i staden. Rusdrycksbegär 

Förre 
disciplinsoldaten 

Finns med i PU: Tidigare varnad 
för lösdriveri 1888.  Häktades 

 

61 1889-03-29 
Carl Gustaf 
Frimansson 

18 december 1835 i 
Nydala församl. I 
Jönköpings län 

Orsa socken, Falu 
län 

Sysslolös stryker omkring utan att ådagaläggas kunnat 
att han efter förmåga söker att sig ärligen försörja. 
Supigt leverne, omhändertagits av polis Bageriarbetare 

Finns med i PU: flera gånger 
varnad samt häktad för lösdriveri Varning Ja 

62 1889-04-07 Fredrik Nilsson 
29 maj 1857 i 
Karlstad Karlstad 

Sysslolös stryker omkring från ort till annan utan 
medel till sitt uppehälle. Supigt och oordentligt 
lefnadssätt. Rusig, omhändertagits av polis Skrädderigesällen 

Finns med i PU: varnats för 
lösdriveri 1888 Häktades 

 

63 1889-09-07 Kristian Larsen 
20 april 1834 i 
Stange i Norge Kristiania, Norge 

Sysslolös stryker omkring från ort till annan utan 
medel till sitt uppehälle, förer ett supigt och 
oordentligt levnadssätt Timmerarbetare Utlänning Häktades Ja 

64 1889-10-02 
Carl Johan 
Westling 

25 januari 1867 i 
Enångers församl i 
Gävleborgs län 

Kilafors bruk, 
Gävleborgs län 

Sysslolös stryker omkring utan medel till sitt 
uppehälle. Förer ett supigt och oordentligt 
levnadssätt. Arbetare 

Finns med i PU: varnats för 
lösdriveri 1888 Häktades 

 

65 1889-10-02 
Fisk Olof 
Hansson Frisk 

5 januari 1862 i 
Blecket i Falu län 

Rättviks 
församling 

Sysslolös stryker omkring från ort till annan utan 
medel till sitt uppehälle. Supigt och oordentligt 
levnadssätt Artillerist 

Finns med i PU: Straffad för stöld 
dömd till straffarbete vid ett flertal 
tillfällen  Häktades 

 

66 1889-10-04 
Martin Teodor 
Rosenhall 

4 november 1856 i 
Skarhult församl. i 
Malmöhus län 

Föllinge socken i 
Jämtlands län 

Sysslolös stryker omkring från ort till annan utan 
medel till sitt livsuppehälle. Livnär sig på bettlande, 
supigt och oordentligt levnadssätt Bageriarbetare 

Finns med i PU: varnats för 
lösdriveri 1888 Häktades Ja 

67 1889-11-17 
Carl Gustaf 
Lindström 

12 december 1842 i 
Uppsala stad 

Katarina 
församling, 
Stockholm 

Stryker omkring från ort till annan utan medel till sitt 
uppehälle. Supigt och oordentligt lefnadssätt. Konstförvandt 

Finns med i PU: Dömd till 
straffarbete för stöld samt varnad 
för lösdriveri. Häktades Ja 

68 1889-11-23 
Johan Alfred 
Stenberg 

2 juni 1855 i Dörby 
församling, Kalmar 
län 

Katarina 
församling, 
Stockholm 

Sysslolös stryker omkring från ort till annan utan 
medel till sitt uppehälle. Supigt och oordentligt 
levnadssätt. Rusdrycksbegär Dräng 

Finns med i PU: Häktats för 
lösdriveri 1883 Varning 
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69 1889-12-08 Per Hägg 

24 september 1836 
i Ljusdals socken i 
Gävleborgs län 

Liden i 
Västernorrlands 
län 

Sysslolös stryker omkring från ort till annan utan 
medel till sitt uppehälle. Supigt och oordentligt 
lefnadssätt, omhändertagits av polis i staden Förre soldaten 

Finns med i PU: Dömd för stöld till 
straffarbete. Dömd för lösdriveri, 
samt häktad. Varning 

 

70 1889-12-11 

Johan Fredrik 
Svensson 
Tjernborg 

30 april 1861 i 
Vänersborgs stad Stockholm 

I berusat tillstånd beträffats bettlande i staden, 
sysslolös stryker omkring utan medel till sitt 
livsuppehälle. Supigt och oordentligt lefnadssätt Bageriarbetare Ej för vanfrejdligt brott tilltalad Varning Ja 

71 1889-12-12 Olof Eriksson 

24 november 1856 
i Hvitland sn i 
Värmlands län 

Bjuråker socken i 
Gävleborgs län 

Fört ett supigt och oordentligt levnadssätt. Sysslolös 
stryker omkring utan medel till sitt uppehälle Arbetare Ej för vanfrejdligt brott tilltalad Varning Ja 

72 1890-01-10 Henrik Meijer 

12 oktober 1846 i 
Askers församling i 
Örebro län 

Fjellsjö 
församling i 
Västernorrlands 
län 

Sysslolös stryker omkring från ort till annan utan 
medel till sitt uppehälle. Supigt och oordentligt 
lefnadssätt, omhändertagits av polis i staden Skrädderiarbetare Ej för vanfrejdligt brott tilltalad Varning 

 

73 1890-02-26 
Lars Olsson 
Palmqvist 

22 mars 1836 i 
Hedås by, 
Västernorrlands län 

Ragunda socken, 
Jämtlands län 

Sysslolös stryker omkring från ort till annan utan 
medel till sitt uppehälle, förer ett supigt och 
oordentligt levnadssätt Skogsavverkning 

Finns med i PU: Häktats för 
lösdriveri 1885 dömd till allmänt 
arbete Varning 

 

74 1890-02-26 
Hans Peter 
Ottosen 

28 september 1823 
i Backestad, Norge Backestad, Norge 

Anträffats i berusat tillstånd liggande delvis avklädd i 
en förstuga i staden. Sysslolös utan medel, supig och 
oordentligt levnadssätt Förre sjömannen 

Finns med i PU: Utlänning. Men 
har anhållits för lösdriveri 1885 Häktades 

 

75 1890-04-25 
Johan Sanfrid 
Karlsson Wiss 

13 april 1857 i 
Mjeldrunga 
församl. Elfborgs 
län Östersund 

Förer ett supigt och i hög grad oordentligt levnadssätt 
så att våda deraf uppstår för allmän ordning och 
säkerhet. Arbetare Ej för vanfrejdligt brott tilltalad Varning Ja 

76 1890-04-30 
Anna Carolina 
Larsson 

30 oktober 1869 i 
Frösö socken, 
Jämtlands län 

Frösö socken, 
Jämtlands län 

Saknar medel och bostad till sitt livsuppehälle sedan 
flera månader tillbaka. Brukar sig till skörlevnad, 
störande för allmän ordning och sedlighet Ogift/diversearbetare Ej för vanfrejdligt brott tilltalad Varning 

 

77 1890-07-03 Frans Adolf Holm 

27 september 1848 
i Granby socken, 
Linköping Östersund 

Uppehållit sig i staden utan sysselsättning och för ett i 
hög grad supigt och oordentligt levnadssätt. 
Omhändertagits sex tillfällen av polis i staden Stenhuggare 

Finns med i PU: Tidigare dömd till 
tvångsarbete. Häktades 

 

78 1890-06-19 Per Adolf Olsson 
23 juni 1860 i 
Örebro stad Örebro stad 

Bettlande i staden, stryker omkring från ort till annan 
utan medel till sitt uppehälle. Begär efter rusdrycker Bageriarbetare 

Finns med i PU: dömd till 
tvångsarbete för lösdriveri 1886 Häktades 

 

79 1890-06-21 
Carl Johan 
Hägglund 

28 maj 1819 i 
Härnösands stad Härnösand 

Stryker omkring från ort till annan utan medel till sitt 
livsuppehälle. Supigt och oordentligt levnadssätt Förre sjömannen 

Finns med i PU: Dömd för stöld 5 
ggr, varnad för lösdriveri. 
Undergått tvångsarbete. Häktades 

 

80 1890-06-24 
Anna Carolina 
Larsson 

30 oktober 1869 i 
Frösö socken, 
Jämtlands län 

Frösö socken, 
Jämtlands län 

Brukar sig fortfarande till skörlevnad, försöker locka 
till sig manspersoner. Saknar bostad och medel till sitt 
livsuppehälle Ogift/diversearbetare 

Finns med i PU; tidigare varnad, se 
ovan Häktades 

 

81 1890-07-24 
Johan Edvard 
Olsson 

17 december 1863 i 
Trankils socken i 
Värmlands län 

Trankils socken i 
Värmlands län 

I berusat tillstånd gjort sig skyldig till 
förargelseväckande beteende, sysslolös stryker 
omkring utan medel till sitt livsuppehälle. 
Rusdrycksbegär Förgyllare 

Finns med i PU: Tidigare häktad 
för lösdriveri 1884 Varning Ja 

82 1890-07-29 
Severin Lennart 
Andersson 

8 november 1867 i 
Varberg Göteborg 

Anhållits för fylleri, bettlande och förargelseväckande 
beteende i staden, stryker omkring från ort till annan 
utan medel till sitt uppehälle.  Plåtslageriarbetare Ej för vanfrejdligt brott tilltalad Varning Ja 
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83 1890-07-29 

Klas Viktor 
Israelsson 
Hellqvist 

10 juni 1865 i 
Stockholm 

Kungsholms 
församling, 
Stockholm 

Anhållits för fylleri, förargelseväckande beteende och 
bettlande. Stryker omkring utan medel till sitt 
uppehälle. Supigt och oordentligt levnadssätt Snickeriyrket 

Finns med i PU: dömd för snatteri, 
varnats för lösdriveri. Undergått 
tvångsarbete. Häktades Ja 

84 1890-07-29 
Carl Alfred Hildar 
Lundin 

19 oktober 1859 i 
Stockholm Östersund 

Anhållits för fylleri och förargelseväckande beteende. 
Sysslolös stryker omkring utan medel till sitt 
uppehälle. Supigt och oordentligt levnadssätt Skorstensfejare 

Finns med i PU: dömd tre gånger 
och undergått tvångsarbete för 
lösdriveri. Varning Ja 

85 1890-09-18 Mattias Olsson 

1 januari 1844, 
Revsunds socken, 
Jämtlands län Östersund 

Supigt och oordentligt levnadssätt, underlåter att 
efter förmåga försörja sig själv. Väcker allmän 
förargelse. Arbetare 

Finns med i PU: varnats för 
lösdriveri 1886, se ovan. Ådömts 
böter för fylleri Varning 

 

86 1890-10-18 

Anders 
Haagensen 
Rökke 

1 april 1866 i 
Stördalens socken i 
Norge 

Stördalens 
socken, Norge 

Tidigare anhållits i staden för fylleri, oljud och 
förargelseväckande beteende samt bettlande. Stryker 
omkring utan medel till sitt uppehälle. 

Jord- och 
stenarbetare Utlänning Häktades Ja 

87 1890-10-20 
Carl Oscar 
Jonsson 

5 januari 1845 i 
Vimmerby stad Eksjö stad 

Stryker omkring utan medel till sitt uppehälle, och 
utan att kunna visa att han söker jobb Typograf 

Finns med i PU: häktats för 
lösdriveri och bettlande. 
Hemfridsbrott och olovligt 
tillgrepp Häktades Ja 

88 1890-10-26 
Carl Alfred Hildar 
Lundin 

19 oktober 1859 i 
Stockholm Östersund 

Sysslolös stryker omkring utan medel till sitt 
livsuppehälle. Förer ett supigt och oordentligt 
levnadssätt Skorstensfejare 

Finns med i PU: varnad för 
lösdriveri. Samt tidigare undergått 
tvångsarbete Häktades 

 

89 1890-10-26 Sven Pettersson 

24 juni 1818 i 
Hjälstads 
församling i 
Skaraborgs län 

Torsåker, 
Hammarby sn, 
Stockholm 

Stryker omkring utan medel till sitt livsuppehälle och i 
följd av ålderdomssvaghet och bristande synförmåga 
oförmögen att sig sjelf försörja Trädgårdsmästare 

Har ej för vanfrejdligt brott varit 
tilltalad: Varit häktad men 
förklarades oskyldig. Häktades 

 

90 1890-10-29 
Hans Gustaf 
Dahlgren 

22 september 1849 
i Falu län Falu stad 

Stryker omkring utan medel till sitt livsuppehälle. 
Förer ett supigt och oordentligt levnadssätt. Anhållits i 
staden för fylleri Arbetare 

Finns med i PU: straffarbete för 
olovligt tillgrepp. Även straffad för 
stöld och lösdriveri Häktades 

 

91 1890-10-31 
Carl Erik 
Ternström 

14 februari 1861 i 
Uppsala län Stockholm 

Stryker omkring utan medel till sitt livsuppehälle. 
Förer ett supigt och oordentligt levnadssätt. Anhållits i 
staden för fylleri Bageriarbetare 

Finns med i PU: För lösdriveri 
varnad och häktad dömd till 
straffarbete Varning Ja 

92 1890-11-04 

Andreas Elias 
Davidsen 
Haukland 

10 oktober 1873 i 
Nordland, Norge Haukland, Norge 

Stryker omkring utan medel till sitt livsuppehälle. 
Förer ett supigt och oordentligt levnadssätt. Anhållits i 
staden för bettleri Arbetare Utlänning Häktades 

 

93 1890-11-04 
Per August 
Pettersson 

9 augusti 1861 i 
Madesjö socken i 
Kalmar län Stockholm 

Stryker omkring från ort till annan utan medel till sitt 
livsuppehälle. Förer ett supigt och oordentligt 
levnadssätt. Arbetare 

Finns med i PU: Varnad för 
lösdriveri 1889. Häktades 

 

94 1890-11-04 Carl Axel Norling 

12 december 1861 i 
Los socken i 
Stockholms län Stockholm 

Stryker omkring från ort till annan utan medel till sitt 
livsuppehälle. Förer ett supigt och oordentligt 
levnadssätt. Arbetare 

Finns med i PU: Varnad för 
lösdriveri 1890. Häktades Ja 

95 1890-11-05 
August Theodor 
Andersson 

16 februari 1860 i 
Stockholm 

Nordmalings sn, 
Västerbottens 
län 

Stryker omkring från ort till annan utan medel till sitt 
livsuppehälle. Förer ett supigt och oordentligt 
levnadssätt. Arbetare 

Finns med i PU: Varnad för 
lösdriveri 1886 Varning 

 

96 1890-11-05 
Ludvig Sigfrid 
Gyllström 

21 februari 1865 i 
Filipstad Stockholm 

Stryker omkring från ort till annan utan medel till sitt 
livsuppehälle. Förer ett supigt och oordentligt 
levnadssätt. Arbetare 

Finns med i PU: Varnad för 
lösdriveri 1886 och 1888 Varning Ja 
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97 1890-11-06 
Oscar Fridolf 
Lage Axelsson 

11 september 1865 
i Fagerhults socken, 
Kalmar län Stockholm 

Är i saknad av arbete, bostad och medel till sitt 
livsuppehälle. Förer ett supigt och oordentligt 
levnadssätt. Anhållits i staden för bettleri Arbetare 

Finns med i PU: Varnad för 
lösdriveri 1884 och 1886 Varning 

 

98 1890-11-07 Per Söderström 

7 december 1858 i 
Åhls socken i Falu 
län 

Ströms socken i 
Jämtlands län 

Är i saknad av sysselsättning, bostad och medel till sitt 
livsuppehälle. Förer ett supigt och oordentligt 
levnadssätt. Anhållits i staden för fylleri Järnarbetare Ej för vanfrejdligt brott tilltalad Varning 

 

99 1890-11-07 
Johan Emanuel 
Hof 

30 maj 1862 i Mo 
socken i Gävleborgs 
län Östersund 

Icke sökt erhålla sysselsättning, förer ett oordentligt 
levnadssätt,  Typograf Ej för vanfrejdligt brott tilltalad Varning Ja 

100 1890-11-21 
Nils Eriksson 
Nyman 

24 juni 1841 i Ny 
socken i Värmlands 
län 

Ny socken, 
Värmlands län 

Stryker omkring från ort till annan utan medel till sitt 
livsuppehälle, utan att söka arbete. Livnär sig 
huvudsakligen på bettlande Arbetare 

Finns med i PU: Varnad för 
lösdriveri vid flera tillfällen, senast 
1888 Varning Ja 

101 1890-12-23 Johan Andersson 

4 februari 1836 i 
Stora horns 
församl. i 
Skaraborgs län 

Sköns socken, 
Västernorrlands 
län 

Stryker omkring från ort till annan utan medel till sitt 
livsuppehälle, utan att söka arbete. Har tidigare 
anhållits i staden för bettleri Arbetare Ej för vanfrejdligt brott tilltalad Varning Ja 

102 1890-12-25 
Anders Fredrik 
Larsson 

25 november 1843 
i Strängnäs Arboga stad 

Stryker omkring från ort till annan utan medel till sitt 
livsuppehälle, utan att söka arbete. För ett supigt och 
oordentligt levnadssätt, bettlar Typograf 

Finns med i PU: Varnad för 
lösdriveri 1888 Varning Ja 

103 1890-12-25 
Otto Theodor 
Lundgren 

3 juni 1867 i Lund i 
Malmöhus län Lund 

Anträffats redlöst överlastad och omhändertagits. 
Stryker omkring utan medel till sitt uppehälle. Förer 
ett supigt och oordentligt levnadssätt Arbetare 

Finns med i PU: Straffad för 
snatteri, undergått tvångsarbete 
för lösdriveri, varnad. Häktades 

 

104 1891-01-12 

Nils Gustaf 
Leonard 
Rosengren 

29 oktober 1862 i 
Stockholm Stockholm 

Stryker omkring från ort till annan utan medel till sitt 
livsuppehälle. Förer ett supigt och oordentligt 
levnadssätt Boktryckeriarbetare 

Finns med i PU: varnats för 
lösdriveri, dömd till tvångsarbete Häktades Ja 

105 1891-01-16 Sigrid Brita Been 

12 december 1862 i 
Näs sn i Jämtlands 
län Östersund 

Brukar sig till skörlevnad, våda för allmän ordning, 
säkerhet och sedlighet. Förtär malt och spritdrycker 

Ogift/tillfälliga 
arbeten Ej för vanfrejdligt brott tilltalad Varning 

 

106 1891-01-16 
Erik Charles 
Erland Settersson 

4 februari 1862 i 
Sundsvall Härnösand 

Stryker omkring från ort till annan utan medel till sitt 
uppehälle, livnär sig på kortspel. Våda för allmän 
ordning. Rusdrycksbegär Slaktare 

Finns med i PU: Varnad och häktad 
för lösdriveri flera ggr. Misstänkt 
för tjuvnadsbrott Varning 

 

107 1891-01-16 
Anders Alfred 
Andersson 

22 januari 1865 i 
Östersund Östersund 

Äger icke medel till sitt uppehälle, för ett supigt och 
oordentligt levnadssätt samt är i sällskap med illa 
kända personer. Förre hästjägaren Ej för vanfrejdligt brott tilltalad Varning 

 

108 1891-01-17 Nils Andersson 
21 maj 1849 i 
Blekinge län Luleå 

Sysslolös stryker omkring från ort till annan utan att 
äga medel. Förer ett supigt och oordentligt 
levnadssätt.  Snickeriarbetare 

Finns med i PU: varnats för 
lösdriveri 1890. Häktades Ja 

109 1891-01-23 
Johan Adolf 
Zander 

19 juni 1862 i 
Karlstad Västervik 

Sysslolös stryker omkring från ort till annan utan 
medel till sitt uppehälle. Våda för allmän ordning, 
säkerhet och sedlighet Barberarbiträde 

Finns med i PU: varnats för 
lösdriveri 1890. Häktades 

 

110 1891-02-11 Edvard Areskog 

9 mars 1869 i 
Ludaröd i 
Kristianstads län Kristianstads län 

Sysslolös stryker omkring från ort till annan utan 
medel till sitt uppehälle, supigt och oordentligt 
levnadssätt. Tidigare anhållits för bettlande Måleriarbetare Ej för vanfrejdligt brott tilltalad Varning Ja 
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111 1891-02-14 
Lars Jonsson 
Fredin 

2 juli 1855 i Järvsö 
församl. Gävleborgs 
län 

Järvsö, 
Gävleborg 

Sysslolös stryker omkring från ort till annan utan 
medel till sitt uppehälle. Förer ett supigt och 
oordentligt levnadssätt. Skrädderiarbetare 

Finns med i PU: straffad för stöld, 
dömd till 6 års straffarbete Varning Ja 

112 1891-02-17 
Ingeborg Gunilla 
Lund 

7 december 1856 i 
Levanger i Norge Östersund 

Saknar medel till sitt uppehälle, låtit bruka sig till 
skörlevnad. Våda för allmän säkerhet och ordning.  
 Ogift/Kvinnoperson Utlänning Häktades 

 

113 1891-03-19 
Anders 
Magnusson Foll 

15 januari 1849 i 
Husby i Kronobergs 
län Gävle 

Sysslolös stryker omkring utan medel till sitt 
uppehälle. I hög grad supigt och oordentligt 
levnadssätt. Anhållits i staden för fylleri Skrädderiarbetare 

Finns med i PU: flera gånger 
varnad för lösdriveri. Dömd till 
tvångsarbete.  Häktades 

 

114 1891-03-26 
Carl Fredrik 
Mejer 

15 oktober 1862 i 
Bygdeå i 
Västerbottens län 

Robertsfors, 
Västerbotten 

Sysslolös stryker omkring utan medel till sitt 
uppehälle. Förer ett supigt och oordentligt levnadssätt 
våda för allmän ordning och säkerhet. Tillfälliga arbeten 

Finns med i PU: dömd för stöld till 
straffarbete Varning 
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1891-04-09 

Johan Emanuel 
Hof 

30 maj 1862 i Mo 
sn i Gävleborgs län Östersund 

Inte söker erhålla sysselsättning, åtnjuter sitt 
uppehälle hos sin ålderstigna moder. 
 Typograf 

Finns med i PU: Varnad för 
lösdriveri 1890.  Häktades Ja 

116 1891-04-14 
Anna Carolina 
Larsson 

30 oktober 1869 i 
Frösö socken, 
Jämtlands län Frösö socken 

Anhållits i staden för fylleri, brukar sig till skörlevnad, 
Söker inte efter förmåga att sig ärligen försörja. Ogift 

Finns med i PU: dömd för 
lösdriveri till straffarbete Häktades 

 

117 1891-04-26 Frans Adolf Holm 

27 september 1848 
i Granby i 
Linköpings län Östersund 

Förer ett supigt och oordentligt levnadssätt, anhållits 
för fylleri i staden.  Stenhuggare 

Finns med i PU: dömd till 
straffarbete vid två tillfällen, samt 
böter vid ett tillfälle Häktades Ja 

118 1891-04-28 
Frans Gustaf 
Kristian Jonsson 

1 augusti 1858 i 
Norrköping Stockholm 

Stryker omkring utan sysselsättning, bostad och 
medel till sitt uppehälle. För ett supigt och oordentligt 
levnadssätt, anhållits för fylleri Bageriarbetaren 

Finns med i PU: Undergått 
tvångsarbete för lösdriveri. Häktades Ja 

119 1891-05-06 
Gustaf 
Danielsson 

19 juli 1872 i 
Jönköping Jönköping 

Sysslolös stryker omkring utan att söka arbete. För ett 
supigt och oordentligt levnadssätt. Anhållits för fylleri 
i staden. Järnarbetare Ej för vanfrejdligt brott tilltalad Varning Ja 

120 1891-05-06 Nils Olof Jonsson 

29 januari 1869 i 
Frösö socken i 
Jämtlands län Frösö socken 

Sysslolös och i sällskap med mindre välkända 
personer. Supigt och oordentligt levnadssätt, anhållits 
för fylleri och våldsamt uppträdande Järnarbetare Ej för vanfrejdligt brott tilltalad Varning Ja 

121 1891-05-06 
Erik Richard 
Teodor Persson 

10 september 1868 
i Sollentuna i 
Stockholms län Ås, Jämtlands län 

Icke sysselsatt sig med nyttigt arbete, förer ett supigt 
och oordentligt leverne. Vådlig. Anhållits  för fylleri, 
samt våld mot person och egendom Snickeriarbetare Ej för vanfrejdligt brott tilltalad Varning 

 

122 1891-05-16 
Johan D 
Andersson 

22 mars 1862 i 
Arboga Arboga 

Stryker omkring utan arbete, bostad och medel till sitt 
uppehälle. För ett supigt och oordentligt levnadssätt. 
Vådlig. Anhållits för fylleri Måleriarbetare 

Finns med i PU: flera gånger 
varnad och häktad för lösdriveri.  Häktades Ja 

123 1891-05-22 Daniel Östendahl 

11 mars 1855 i 
Wermskogs sn i 
Värmlands län Stockholm 

Utan arbete, bostad och medel till sitt uppehälle. För 
ett supigt och oordentligt levnadssätt. Vådlig. Väcker 
förargelse. Bagaregesäll Ej för vanfrejdligt brott tilltalad Varning Ja 

124 1891-06-05 Johan Bengtsson 
16 mars 1851 i 
Stockholm län Stockholms län 

Stryker omkring utan medel till sitt uppehälle utan att 
söka arbete. För ett supigt och oordentligt 
levnadssätt. Livnär sig medelst bettlande Tillfälliga arbeten 

Finns med i PU: Varnats för 
lösdriveri 1891 Häktades 

 

125 1891-06-29 

Anders Albin 
Jonsson 
Tenggren 

15 juli 1856 i 
Fergelanda socken i 
Elfsborgs län 

Fergelanda 
socken, Elfsborgs 
län 

Anhållits tre gånger för fylleri, stryker omkring utan 
medel till sitt livsuppehälle. Förer ett supigt och 
oordentligt levnadssätt Bageriarbetaren Ej för vanfrejdligt brott tilltalad Varning 
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126 1891-07-07 Erik Eriksson 
25 maj 1816 i Umeå 
i Västerbottens län Gävle 

Stryker omkring från ort till annan utan medel till sitt 
uppehälle. Livnär sig medelst bettlande. Sotare 

Finns med i PU: dömd för stöld till 
straffarbete, samt flera gånger 
häktad för lösdriveri.  Varning 

 

127 1891-07-10 Anders Eriksson 
27 maj 1844 i Nora 
landsförsamling 

Hässja, 
Västernorrlands 
län 

Stryker omkring utan medel till sitt uppehälle, utan att 
söka arbete. Livnär sig medelst bettlande. Förer ett 
supigt och oordentligt leverne. Smidesarbetaren 

Finns med i PU: Dömd till 
tvångsarbete flera gånger, bl a för 
våld mot polis och lösdriveri Häktades Ja 

128 1891-07-10 

Gustaf Ludvig 
Bernhard 
Sehierbeck 

2 oktober 1861 i 
Jönköping Stockholm 

Stryker omkring utan medel till sitt uppehälle, utan att 
söka arbete. Livnär sig medelst bettlande. Förer ett 
supigt och oordentligt leverne. Kypare 

Finns med i PU: Dömd för 
lösdriveri till tvångsarbete, samt 
brott mot offentlig myndighet. Häktades Ja 

129 1891-08-04 
Ture Adolf 
Östergren 

23 juni 1847 i 
Västerås stad 

Röde, 
Gävleborgs län 

Stryker omkring utan arbete, bostad och medel till sitt 
uppehälle. För ett supigt och oordentligt levnadssätt. 
Vådlig. Anhållits för bettleri. Bageriarbetaren 

Finns med i PU: varnad och häktad 
för lösdriveri flera gånger. Varning Ja 

130 1891-08-04 

Carl Gustaf 
Fredrik 
Grönstedt 

13 juni 1841 i 
Stockholm Stockholm 

Stryker omkring utan bostad och medel till sitt 
uppehälle, och utan att söka arbete. Förer ett supigt 
och oordentligt levnadssätt. Tillfälliga arbeten Ej för vanfrejdligt brott tilltalad Varning Ja 

131 1891-08-11 

Carl Oskar 
Nikolaus 
Wickman 

7 december 1862 i 
Stockholm Stockholm 

Stryker omkring utan egentligt arbete, söker ej 
förmåga att försörja sig. Förer ett supigt och 
oordentligt levnadssätt. Akrobat Ej för vanfrejdligt brott tilltalad Varning Ja 

132 1891-08-12 
Alfred 
Emanuelsson 

19 juni 1866 i Fors 
församling i 
Elfsborgs län 

Fors, Elfsborgs 
län 

Stryker omkring utan medel till sitt uppehälle, utan att 
söka arbete. Vådlig för allmän säkerhet. Positivspelaren 

Finns med i PU: varnats och 
häktats för lösdriveri, dömd till 
tvångsarbete Häktades Ja 

133 1891-08-20 
Carl Johan 
Hägglund 

28 maj 1819 i 
Härnösand Härnösand 

Stryker omkring utan medel till sitt uppehälle, utan 
vilja att sig ärligen försörja. För ett supigt och 
oordentligt levnadssätt. Anhållits för fylleri Förre sjömannen 

Finns med i PU: dömd för stöld till 
livstids straffarbete, dock frigivits, 
dömd för lösdriveri Häktades 

 

134 1891-10-01 Per Livén 
16 november 1864 
i Östersund Östersund 

Sysslolös driver omkring, för ett i hög grad supigt och 
oordentligt levnadssätt.  
 Åkare Ej för vanfrejdligt brott tilltalad Varning 

 

135 1891-10-08 Olof Eriksson 

24 november 1856 
i Hvitland socken i 
Värmlands län Bjuråkers socken 

Sysslolös stryker omkring utan medel till sitt 
uppehälle, och sällskapar med illa kända personer. 
Förer ett supigt och oordentligt levnadssätt Arbetare 

Finns med i PU: Varnad för 
lösdriveri, dömd för snatteri och 
stöld till fängelse/straffarbete Häktades Ja 

136 1891-10-28 
Fisk Olof 
Hansson Frisk 

5 januari 1862 i 
Blecket i Falu 
församling Rättviks socken 

Stryker omkring från ort till annan, utan medel till sitt 
uppehälle. Förer ett supigt och oordentligt 
levnadssätt.  Artillerist 

Finns med i PU: Undergått 
tvångsarbete för lösdriveri två 
gånger. Häktades 

 

137 1891-10-28 

Salomon 
Salomonsson 
Widegren 

20 november 1866 
i Svegs sn i 
Jämtlands län 

Håsjö, Jämtlands 
län 

Stryker omkring utan medel till sitt uppehälle. Förer 
ett supigt och oordentligt levnadssätt. Vådlig för 
allmän ordning och säkerhet. 

Timmerhuggare, 
flottare 

Finns med i PU: Straffad för 
snatteri, samt för lösdriveri till 6 
månader straffarbete. Häktades 

 

138 1891-11-04 Hans Persson 

11 juni 1855 Södra 
Åby socken i 
Malmöhus län Västervik 

Stryker omkring utan medel till sitt uppehälle utan att 
söka försörja sig, för ett supigt och oordentligt 
levnadssätt. Vådlig, anhållits för fylleri Mureriarbetare 

Finns med i PU: varnats för 
lösdriveri, dömd till tvångsarbete Häktades Ja 

139 1891-11-06 Jan Olof Eriksson 

23 oktober 1836 i 
Svintuna i 
Västmanlands län 

Svintuna, 
Västmanland 

Stryker omkring sysslolös och utan medel till sitt 
uppehälle, utan att söka sig ärligen försörja. Anhållits 
för bettleri i staden. Tillfälliga arbeten 

Finns med i PU: Varnad för 
lösdriveri 1891. Häktades Ja 

140 1891-11-20 
Carl Fredrik 
Norén 

2 augusti 1867 i 
Bollnäs i 
Gävleborgs län 

Bollnäs, 
Gävleborgs län 

Sysslolös stryker omkring utan medel till sitt 
uppehälle, utan att söka sig ärligen försörja, livnär sig 
medelst bettlande. Anhållits för bettleri 

Kakelugnsmakareges
äll Ej för vanfrejdligt brott tilltalad Varning Ja 
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141 1891-11-26 
Axel Theodor 
Låtsbom 

26 oktober 1847 i 
Stockholm Stockholm 

Driver omkring utan medel till sitt uppehälle, förer ett 
i högsta grad supigt och oordentligt levnadssätt. 

Skorstensfejeriarbeta
re 

Finns med i PU: Varnad och häktad 
för lösdriveri. Straffad för 
fickstöld, tvångsarbetat Häktades 

 

142 1891-12-05 
Carl Gustaf 
Frimansson 

18 december 1835 i 
Nydala sn i 
Jönköpings län 

Orsa socken, 
Kopparbergs län 

Sysslolös stryker omkring utan medel till sitt 
uppehälle, och utan att söka arbete. Mestadels 
berusad. Vådlig för allmän ordning. Bagaregesäll 

Finns med i PU: Flera gånger 
häktats för lösdriveri Varning 

 

143 1891-12-11 
Sven Jonsson 
Boklund 

16 mars 1853 i 
Loshults sn i 
Kristianstads län Östersund 

Under flera månader icke sysselsatt sig med nyttigt 
arbete, driver omkring. Vådlig för allmän ordning och 
säkerhet. Stenhuggare Ej för vanfrejdligt brott tilltalad Varning Ja 

144 1891-12-29 
Oskar Leonard 
Olsson Dalberg 

30 november 1862 
i Göteborg Falun 

Sysslolös stryker omkring utan att söka arbete. Utan 
medel till sitt uppehälle förer ett supigt och 
oordentligt levnadssätt. Vådligt 

Skorstensfejeriarbeta
re Ej för vanfrejdligt brott tilltalad Varning 

 

145 1891-12-29 

Martin 
Andersson 
Kronholm 

5 september 1860 i 
Kristianstads län Stockholm 

Sysslolös uppehållit sig i staden, anhållits för fylleri. 
Saknar medel till sitt uppehälle. För ett supigt och 
oordentligt levnadssätt. Vådlig Smedsarbetare 

Finns med i PU: Varnats för 
lösdriveri Varning Ja 

146 1891-12-31 
Carl Oscar 
Löfgren 

23 april 1843 i 
Gistads sn i 
Östergötlands län Stockholm 

Sysslolös stryker omkring, mestadels berusad, 
anhållits för fylleri. Utan medel till sitt uppehälle. 
Förer ett supigt och oordentligt levnadssätt. Bagaregesäll 

Finns med i PU: Flera gånger varit 
häktad för lösdriveri. Häktades 

 

147 1892-01-12 Per Johansson 

14 maj 1838 i 
Malingsbo bruk i 
Kopparbergs län 

Avesta, 
Kopparbergs län 

Sysslolös stryker omkring berusad av starka drycker, 
utan att söka arbete. Förer ett supigt och oordentligt 
levnadssätt. Vådlig för allmänheten Tillfälliga arbeten Ej för vanfrejdligt brott tilltalad Varning Ja 

148 1892-01-26 
Anders Fredrik 
Sjöberg 

26 april 1841 i 
Örebro Örebro 

Utan medel till sitt uppehälle, driver sysslolös omkring 
uppehåller sig med bettleri. Förer ett supigt och 
oordentligt levnadssätt. Vådlig Tillfälliga arbeten 

Finns med i PU: Varnad, häktad för 
lösdriveri och stöld, dömd till 
tvångsarbete flera ggr Häktades Ja 

149 1892-01-28 
Johan Daniel 
Björk 

5 augusti 1866 i 
Wika by i Falu län 

Rättviks socken 
Falu län 

Sysslolös stryker omkring utan medel till sitt 
uppehälle, förer ett supigt och oordentligt 
levnadssätt. Vådlig. Omhändertagits i staden Måleriarbetare Ej för vanfrejdligt brott tilltalad Varning Ja 

150 1892-01-29 Johannes Olsén 

11 mars 1838 i 
Backe, Christiania i 
Norge Östersund 

Sysslolös stryker omkring utan medel till sitt 
uppehälle. Berusad och utan försöka sig ärligen 
försörja. Supigt och oordentligt leverne Buntmakaregesäll Utlänning Häktades Ja 

151 1892-01-31 Per Erik Svedberg 

6 november 1864 i 
Ljusdal i Gävleborgs 
län 

Ljusdal, 
Gävleborg 

Sysslolös stryker omkring i berusat tillstånd, i sällskap 
med illa kända personer. Förer ett supigt och 
oordentligt levnadsätt. Omhändertagits. Före detta agenten 

Finns med i PU: Varit efterlyst och 
häktad. Ej dömd Varning 

 

152 1892-03-03 
Anna Christina 
Nilsdotter Wipa 

2 september 1865 i 
Hjortevs sn i Kalmar 
län Sundsvall 

Uppehållit sig i staden utan medel till sitt uppehälle, 
förande ett sedeslöst levnadssätt. Emottager besök i 
sin tillfälliga bostad. Ogift 

Finns med i PU: Varnats för 
lösdriveri, tidigare häktad för 
försvarslöshet. Varning 

 

153 1892-03-22 

Carl Oskar 
Nikolaus 
Wickman 

7 december 1862 i 
Stockholm Stockholm 

Utan medel till sitt uppehälle utan sysselsättning, ofta 
berusad. Förer ett vådligt levnadssätt. Akrobat 

Finns med i PU: Tidigare varnats 
för lösdriver i Östersund 1891. Häktades 

 

154 1892-05-06 Johan Axel Kvist 

2 maj 1853 i 
Kolbäcks socken i 
Västmanlands län Stockholm 

Utan medel till sitt uppehälle, utan arbete och 
underlåter efter förmåga sig att ärligen försörja. 
Supigt och oordentligt samt vådligt levnadssätt 

Tunnbinderiarbetare
n 

Finns med i PU: Dömts till 
tvångsarbete flera gånger Häktades Ja 
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155 1892-06-23 Per Pettersson 
20 december 1849 i 
Sundsvall Sundsvall 

Anhållits i staden för fylleri och bettleri. Underlåter 
efter förmåga sig att ärligen försörja, förer ett supigt, 
oordentligt samt vådligt levnadssätt Guldsmedsarbetare Ej för vanfrejdligt brott tilltalad Varning Ja 

156 1892-07-24 
Johan Axel 
Olsson 

24 juli 1858 i 
Stockholm Stockholm 

Stryker omkring utan medel till sitt uppehälle och 
utan att söka arbete. Omhändertagen för fylleri. 
Vådlig för allmän ordning Plåtslagarearbetaren 

Finns med i PU: straffad för stöld, 
tjuvnadsbrott, varnad för 
lösdriveri. Tvångsarbetat Häktades 

 

157 1892-08-14 T Hans Hansson 

25 januari 1846 i 
Dalby i 
Kopparbergs län 

Bollnäs, 
Gävleborgs län 

Utan arbete och utan medel till sitt uppehälle. Stryker 
omkring i berusat tillstånd. Förer ett vådligt 
levnadssätt. Anhållits för fylleri i staden Tillfälliga arbeten Ej för vanfrejdligt brott tilltalad Varning Ja 

158 1892-08-25 Johan Pettersson 

29 juli 1847 i Nora 
kyrkby i 
Västmanlands län Stockholm 

Anhållits i staden för oaktad muntlig varning, stryker 
sysslolös omkring, bettlar, och utan att söka arbete. 
Supigt och oordentligt levnadssätt. Skomakeriarbetare 

Finns med i PU: flera gånger 
varnad och häktad för lösdriveri.  Varning 

 

159 1892-09-10 
Otto Teodor 
Berglund 

13 juli 1867 i 
Enköping Östersund 

Stryker omkring från ort till annan, utan medel till sitt 
uppehälle. Förer ett supigt och oordentligt 
levnadssätt. Livnär sig på bettleri. Vådlig Typograf 

Finns med i PU: Straffad för stöld 
samt flera gånger varnad och 
häktad för lösdriveri. Varning 

 

160 1892-09-10 
Edvard Hjalmar 
Björnlund 

22 april 1861 i 
Stockholm Stockholm 

Stryker omkring i saknad av medel till sitt uppehälle, 
berusad och för ett vådligt levnadsätt. 
Omhändertagits i staden för fylleri Måleriarbetare 

Finns med i PU: Häktats för fylleri 
och bettleri. Varnad för lösdriveri Varning 

 

161 1892-10-13 
Olof Petter 
Nordberg 

26 juli 1858 i 
Norrlanda i 
Gotlands län Härnösand 

Sysslolös stryker omkring i sällskap med illa kända 
personer. Utan medel till sitt uppehälle. Supigt och 
oordentligt leverne. Anhållits för fylleri Gårdfarihandlande 

Finns med i PU: Häktad och varnad 
för lösdriveri. Dömd till 
tvångsarbete Varning 

 

162 1892-11-11 Per Olof Westin 

18 november 1850 
i Mo sn i 
Västmanlands län Sollefteå 

Omhändertagits av polis för fylleri, saknar medel till 
sitt uppehälle och sysselsättning. Supig och 
oordentlig. Vådlig för allmän ordning och säkerhet. Snickeriarbetare 

Finns med i PU: Varnats för 
lösdriveri Häktades 

 

163 1892-11-17 Per Olof Olsson 

29 maj 1855 i 
Arhults by i Kalmar 
län Stockholm 

Sysslolös stryker omkring förande ett supigt och 
oordentligt levnadssätt. Våda för allmän ordning och 
säkerhet. Utan medel till sitt uppehälle Smidesarbetaren 

Finns med i PU: Straffad för 
inbrottsstöld, dömd för fylleri Varning 

 

164 1892-11-18 Sven Jacob Holm 
24 januari 1864 i 
Karlshamn Karlskrona 

Stryker omkring från ort till annan utan arbete eller 
medel till sitt uppehälle, förer ett supigt och 
oordentligt levnadssätt. Vådlig Typograf 

Finns med i PU: Straffad för 
snatteri, dömd till fängelse, varnad 
för lösdriveri 1892 Häktades Ja 

165 1892-11-18 Gustaf Norell 

25 juli 1843 i 
Hemsö i 
Västernorrlands län 

Hemsö, 
Västernorrlands 
län 

Stryker omkring utan arbete, bostad eller medel till 
sitt uppehälle, utan att söka arbete. Förer ett supigt 
och oordentligt levnadssätt. Vådlig. F.d. lantmäterieleven 

Finns med i PU: varnad och häktad 
för lösdriveri. Dömd till 
tvångsarbete Häktades Ja 

166 1892-11-30 
Johan Albert 
Berndtsson 

10 september 1850 
i Backa socken i 
Bohus län Södertälje 

Sysslolös driver omkring, utan arbete och medel till 
sitt uppehälle. Livnär sig på bettlande. Anhållen i 
staden för bettleri och fylleri. Vådlig Bokbindaregesäll 

Finns med i PU: Varnad och häktad 
för lösdriveri. Varning Ja 

167 1892-11-30 
Carl Gustaf 
Frimansson 

18 december 1835 i 
Nydala sn i 
Jönköpings län 

Orsa socken, 
Kopparbergs län 

Anhållits i staden för fylleri, stryker omkring utan 
medel till sitt uppehälle utan att söka arbete. Förer ett 
supigt och oordentligt levnadsätt. Bageriarbetaren 

Finns med i PU: Flera gånger 
häktats för lösdriveri senast 1891 
(se ovan). Häktades 

 

168 1892-11-30 Carl Blomqvist 

Oktober månad 
1838 i Wasa län i 
Finland 

Ösa, Jämtlands 
län (Finländare) 

Anhållits i staden redlöst överlastad, sysslolös stryker 
omkring mer eller mindre berusad. Våda för allmän 
ordning och säkerhet Tillfälliga arbeten Utlänning Häktades 

 

169 1892-11-30 
Carl Johan 
Johansson 

18 oktober 1854 i 
Stockholm Umeå 

Anhållits i staden för bettleri och fylleri. Sysslolös 
stryker omkring utan att söka arbete. Förer ett supigt 
och oordentligt levnadssätt. Vådlig. Bageriarbetaren 

Finns med i PU: Varnad och dömd 
till tvångsarbete.  Varning Ja 



66 
 

170 1892-11-30 Klas Emil Rodin 

10 mars 1845 i 
Medelplana sn i 
Skaraborgs län 

Medelplana, 
Skaraborgs län 

Anhållits för bettleri, stryker omkring utan att söka 
arbete, supigt och oordentligt levnadssätt så att våda 
uppstår för allmän ordning och säkerhet Stenhuggare 

Finns med i PU: Häktad för 
lösdriveri två gånger, fängelse för 
dråp samt straffarbete Varning Ja 

171 1892-12-01 
Per Nilsson 
Nordell 

24 oktober 1844 i 
Hara i Jämtlands 
län 

Näs socken, 
Jämtlands län 

Sysslolös driver omkring, ofta berusad och i sällskap 
med illa kända personer. Underlåter sig att försörja 
sig, för ett supigt och oordentligt leverne Förre hästjägaren Finns med i PU: straffad för stöld. Varning Ja 

172 1892-12-03 Johannes Olsén 

11 mars 1838 i 
Backe, Christiania i 
Norge Östersund 

Anhållits redlöst överlastad, stryker omkring mer eller 
mindre berusad. Bettlar. Supig och oordentlig, våda 
för allmän ordning och säkerhet Buntmakaregesäll 

Finns med i PU: Utlänning. Häktad 
för lösdriveri och återförd till 
Norge i februari se ovan Häktades 

 

173 1892-12-22 
Olof Olsson 
Wiberg 

22 maj 1839 i 
Munkfors i 
Värmland 

Nordlands, 
Norge 

Sysslolös stryker omkring med sin hustru utan medel 
till sitt uppehälle, sysselsätter sig med bettlande Tillfälliga arbeten 

Finns med i PU: Utlänning. Häktats 
för lösdriveri, transporterats till 
Norge Häktades 

 

174 1892-12-22 
Gurina 
Pedersdotter 

31 mars 1839 i 
Trondheim i Norge 

Nordlands, 
Norge 

Sysslolös stryker omkring med sin man utan medel till 
sitt uppehälle, sysselsätter sig med bettlande Arbetskvinna 

Finns med i PU: Utlänning. Häktats 
för lösdriveri, transporterats till 
Norge Häktades 

 

175 1893-01-04 Bengt Svensson 

24 maj 1874 i 
Lockne socken i 
Jämtlands län 

Lockne socken, 
Jämtlands län 

Sysslolös stryker omkring, utan medel till sitt 
uppehälle. Underlåter att sig ärligen försörja, förer ett 
supigt och oordentligt levnadssätt. Vådlig Skomakeriarbetare 

Finns med i PU: dömts till böter 
för fylleri samt anhållits för 
sysslolöst kringstrykande Varning 

 

176 1893-01-04 Erik Eklund 

15 januari 1841 i 
Valbo i Gävleborgs 
län Stockholm 

Sysslolös stryker omkring i saknad av medel till sitt 
uppehälle. Livnär sig huvudsakligen medelst 
bettlande. Vådlig för allmän ordning och säkerhet Snickeriarbetare 

Finns med i PU: straffad för stöld, 
varnad och häktad för lösdriveri. 
Undergått tvångsarbete Varning 

 

177 1893-01-14 Alfred Johansson 

22 juni 1870 i 
Rengsjö socken i 
Gävleborgs län 

Rengsjö, 
Gävleborgs län 

Stryker omkring utan medel till sitt uppehälle, utan att 
söka arbete. Sällskapar med illa personer. Supigt och 
oordentlig levnadssätt. Vådlig Tillfälliga arbeten Ej för vanfrejdligt brott tilltalad Varning 

 

178 1893-02-16 
Maria Lovisa 
Hengstad Jonsen 

26 augusti 1861 i 
Trondheim i Norge 

Trondheim, 
Norge 

Utan medel till sitt uppehälle, förer ett sedeslöst 
levnadssätt. Tillfälliga arbeten Utlänning Häktades 

 

179 1893-03-02 
Victor Ferdinand 
Karling 

25 april 1871 i 
Sundsvall Sundsvall 

Sysslolös stryker omkring, utan medel till sitt 
uppehälle, utan att söka arbete. Våda för allmän 
ordning och säkerhet. Misstänkt för tjuvnadsbrott Gipsgjuteriarbetaren 

Finns med i PU: Varnats för 
lösdriveri 1892 Häktades 

 

180 1893-03-02 
Axel Frithiof 
Johansson 

13 oktober 1864 i 
Stockholm Stockholm 

Stryker omkring utan medel till sitt uppehälle, utan att 
söka sig ärligen försörja, förer ett supigt och 
oordentligt levnadssätt. Vådlig Bageriarbetaren 

Finns med i PU: Varit tilltalad för 
dråp, undergått straffarbete. 
Varnad för lösdriveri 1891 Häktades Ja 

181 1893-03-24 
David Emanuel 
Sundqvist 

22 augusti 1871 i 
Östersund Östersund 

Anmälts av sina föräldrar för pantsättning av deras 
tillhörigheter, kan ej hållas till nyttig sysselsättning. 
Vådlig för allmän ordning. Barberarbiträde Ej för vanfrejdligt brott tilltalad Varning Ja 

182 1893-04-11 

Maria 
Wilhelmina 
Ljungberg 

22 maj 1855 i 
Bjärnsäter i 
Linköping län Östersund 

Förer ett i högsta grad supigt, oordentligt och 
sedeslöst levnadssätt, fara och skräck för grannarna.  

Ogift/tillfälliga 
arbeten Ej för vanfrejdligt brott tilltalad Varning 

 

183 1893-04-14 Erik Eklund 

15 januari 1841 i 
Valbo i Gävleborgs 
län Stockholm 

Stryker sysslolös omkring i saknad av medel till sitt 
uppehälle, livnär sig huvudsakligen på bettleri. Supigt 
och oordentligt levnadssätt. Vådlig. Snickeriarbetare 

Finns med i PU: straffad för stöld, 
varnad och häktad för lösdriveri 
dömd till tvångsarbete Häktades 

 

184 1893-04-28 
Maximilian 
Ludvig Carlsson 

19 april 1853 i 
Stockholm Stockholm 

Stryker omkring från ort till annan utan medel till sitt 
uppehälle, utan att söka ärlig försörjning. Supigt och 
oordentligt levnadssätt. Vådlig Bageriarbetaren 

Finns med i PU: varnad för 
lösdriveri. Varning Ja 
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185 1893-04-28 
Johan Evald 
Liljegren 

12 april 1850 i 
Hörby i Malmöhus 
län Stockholm 

Sysslolös stryker omkring, saknar medel till sitt 
uppehälle, förer ett supigt och oordentligt 
levnadssätt. Vådlig för allmän ordning och säkerhet Bageriarbetaren Ej för vanfrejdligt brott tilltalad Varning Ja 

186 1893-06-06 

Maria 
Wilhelmina 
Ljungberg 

22 maj 1855 i 
Bjärnsäter i 
Linköping län Östersund 

Förer ett i högsta grad supigt, oordentligt och 
sedeslöst levnadssätt, fara och skräck för grannarna. 
Inhyser mindre väl kända manspersoner.  

Ogift/tillfälliga 
arbeten 

Finns med i PU: Varnad för 
lösdriveri i april 1893, se ovan Häktades 

 

187 1893-06-06 
Ingeborg Gunilla 
Lund 

7 december 1856 i 
Levanger i Norge Östersund 

Förer ett supigt och sedeslöst leverne. Inhyser 
främmande manspersoner. Stör närboende med oljud 
och gräl.  Ogift/Kvinnoperson 

Finns med i PU: Utlänning, men 
har häktats för lösdriveri februari 
1891 Häktades 

 

188 1893-06-09 
Gustaf Johansson 
Ek 

2 oktober 1857 i 
Uppsala Sundsvall 

Sysslolös stryker omkring utan medel till sitt 
uppehälle, underlåter att sig ärligen försörja, förer ett 
supigt och oordentligt levnadssätt. Vådlig Typograf Ej för vanfrejdligt brott tilltalad Varning Ja 

189 1893-06-22 Carl Blixt 

9 juni 1843 i Forssa 
socken i Gävleborgs 
län 

Forssa socken, 
Gävleborgs län 

Anhållits för bettleri, stryker omkring utan att söka 
arbete, supigt och oordentligt levnadssätt så att våda 
uppstår för allmän ordning och säkerhet Soldat 

Finns med i PU: Varnats för 
lösdriveri två gånger, senast 1892 Häktades Ja 

190 1893-07-04 
Jönses Anders 
Andersson 

6 juni 1851 i 
Mockfjärd i 
Kopparbergs län 

Mockfjärd, 
Kopparbergs län 

Stryker omkring utan medel till sitt uppehälle, bettlar 
på allmänna platser. Förer ett supigt och oordentligt 
levnadssätt. Våda för allmän säkerhet Skogsarbete 

Finns med i PU: Varnad och häktad 
för lösdriveri Varning Ja 

191 1893-07-08 
Johan August 
Forsberg 

31 oktober 1855 i 
Östersund Frösö socken 

Stryker omkring mer eller mindre berusad, saknad av 
medel till sitt uppehälle. Supigt och oordentligt 
levnadssätt. Våda för allmän säkerhet. Skomakeriarbetare 

Finns med i PU: Undergått 
fängelsestraff för våld, 
hemfridsbrott och bedrägeri. Varning 

 

192 1893-07-26 
Ingeborg Gunilla 
Lund 

7 december 1856 i 
Levanger i Norge Östersund 

Förer fortfarande ett lika oordentligt och sedeslös 
levnadssätt, har ej uppfyllt KB krav på att till 
hemorten sig begiva. Ogift 

Finns med i PU: Utlänning, men 
har häktats för lösdriveri februari 
1891 samt i juni 1893 Häktades 

 

193 1893-08-25 
Nils Jeppson 
Hjertstrand 

5 juni 1860 i 
Anderlöf i 
Malmöhus län Malmö 

Stryker omkring utan medel till sitt uppehälle utan att 
söka arbete. För ett supigt och oordentligt 
levnadssätt. Våda för allmän ordning och säkerhet Bagaregesäll 

Finns med i PU: Dömd för försök 
till fritagande av häktad, varnad 
för lösdriveri Varning Ja 

194 1893-08-25 Olof Magnusson 

22 april 1861 i 
Lingeryds sn i 
Kristianstads län Hudiksvall 

Sysslolös stryker omkring mer eller mindre berusad, 
utan medel till sitt uppehälle. Supigt och oordentligt 
levnadssätt. Våda för allmän ordning Bagaregesäll 

Finns med i PU: Undergått 
fängelsestraff för misshandel Varning Ja 

195 1893-08-25 Olof Lundin Graff 

9 december 1864 i 
Frösö sn i 
Jämtlands län Frösö socken 

Anhållits i staden för fylleri 10 gånger, stryker berusad 
omkring, saknar medel till sitt uppehälle. Supigt och 
oordentligt levnadssätt. Störande. Förre hästjägaren 

Finns med i PU: Dömd för rymning 
från kårtjänst till straffarbete Varning 

 

196 1893-08-29 
Anders 
Andersson 

24 juli 1872 i 
Gagnef socken i 
Falu län Gagnef, Falu län 

Driver sysslolös omkring i sällskap med mindre väl 
kända personer, saknad av medel till sitt uppehälle. 
Leverne som strider mot allmän ordning Tillfälliga arbeten Ej för vanfrejdligt brott tilltalad Varning 

 

197 1893-09-01 
Johan August 
Forsberg 

31 oktober 1855 i 
Östersund Frösö socken 

Sysslolös stryker omkring, utan medel till sitt 
uppehälle, mer eller mindre berusad. Pantsatt annans 
egendom, våda för allmän säkerhet Skomakeriarbetare 

Finns med i PU: Varnad för 
lösdriveri 1893. Straffad för våld, 
hemfridsbrott och bedrägeri Häktades Ja 

198 1893-09-02 
Carl August 
Jonsson 

27 februari 1863 i 
Stockholm Stockholm 

Anhållits för fylleri i staden, samt bettlat. Stryker 
omkring utan medel till sitt uppehälle. Förer ett supigt 
och oordentligt leverne Vådlig 

Skorstensfejeriarbeta
re Ej för vanfrejdligt brott tilltalad Varning Ja 

199 1893-09-02 
Carl Johan 
Wickman 

23 april 1863 i 
Stockholm Falun 

Anhållits för fylleri och bettlande. Stryker omkring 
utan medel till sitt uppehälle, förer ett supigt och 
oordentligt levnadssätt. Vådlig 

Skorstensfejeriarbeta
re 

Finns med i PU: Varnats och 
häktats för lösdriveri flera gånger, 
undergått tvångsarbete.  Häktades Ja 
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200 1893-09-22 
Sven Gustaf 
Svensson Norén 

11 februari 1863 i 
Stenbrohult i 
Kopparbergs län Stockholm 

Stryker omkring utan medel till sitt uppehälle, bettlat i 
staden. Underlåter att sig ärligen försörja, förer ett 
supigt och oordentligt levnadssätt Tillfälliga arbeten 

Finns med i PU: Varnad för 
lösdriveri 1891. Varning Ja 

201 1893-09-27 Sven Erik Norling 

19 januari 1863 i 
Björskog i Westerås 
län Eskilstuna 

Anhållits för fylleri. Stryker omkring från ort till annan 
utan medel till sitt uppehälle, förer ett supigt och 
oordentligt levnadssätt. Vådlig. Smidesarbetaren Ej för vanfrejdligt brott tilltalad Varning Ja 

202 1893-10-03 Ulrika Svensson 

16 december 1824 i 
Alsen i Jämtlands 
län Östersund 

Oaktat förmaningar från polis, inhyst och inhyser 
lättfärdiga kvinnor, lösdrivare och illa kända personer. 
Strider mot allmän ordning och säkerhet Änka Ej för vanfrejdligt brott tilltalad Varning 

 

203 1893-10-17 Fredrik Jacobsen 
7 december 1876 i 
Funäs i Norge Funäs i Norge 

Anhållits för bettleri, sysslolös stryker omkring utan 
medel till sitt uppehälle.  
 Tillfälliga arbeten Utlänning Häktades Ja 

204 1893-10-26 

Maria 
Wilhelmina 
Ljungberg 

22 maj 1855 i 
Bjärnsäter i 
Linköping län Östersund 

Dömdes förra gången till tre månaders tvångsarbete, 
för nu ett i ännu högre grad sedeslösare och 
lättsinnigare leverne än förut. Otukt. Vådlig 

Ogift/tillfälliga 
arbeten 

Finns med i PU: Varnad och dömd 
för lösdriveri. Tre månaders 
tvångsarbete Häktades 

 

205 1893-11-06 Lovisa Hallberg 
4 maj 1853 i Malvik 
socken i Norge Malvik, Norge 

I saknad av bostad, arbete och medel till sitt 
uppehälle. Änka Utlänning Häktades Ja 

206 1893-11-08 Olof Lundin Graff 

9 december 1864 i 
Frösö sn i 
Jämtlands län Frösö socken 

Sysslolös driver omkring, blivit anhållen för fylleri. 
Saknar medel till sitt uppehälle. Våda för allmän 
ordning och säkerhet Förre hästjägaren 

Finns med i PU: dömd för rymning 
från kårtjänst till straffarbete. 
Varnad för lösdriveri Häktades 

 

207 1893-11-09 Alfred Andersson 

23 april 1845 i 
Dannike i Elfborgs 
län Stockholm 

Stryker omkring utan arbete och i saknad av medel till 
sitt uppehälle. Försörjer sig medelst bettlande. Våda 
för allmän ordning och säkerhet Förre gardisten 

Finns med i PU: Straffad för stöld 
och lösdriveri, undergått 
tvångsarbete flera gånger Häktades Ja 

208 1893-11-10 
Anders Persson 
Kvarnlöf 

2 april 1854 i Ny 
socken i Värmlands 
län 

Haverö i 
Västernorrlands 
län 

Anhållits för fylleri, mer eller mindre berusad, saknar 
medel till sitt uppehälle. Oordentligt levnadssätt; våda 
för allmän ordning och säkerhet Timmerarbetare Ej för vanfrejdligt brott tilltalad Varning 

 

209 1893-11-11 
Johan Andersson 
Dahl 

3 mars 1862 i 
Österäng i 
Skaraborgs län 

Bredsäter, 
Skaraborgs län 

Sysslolös stryker omkring, mer eller mindre berusad, 
utan medel till sitt uppehälle. Levnadssätt som strider 
emot allmän ordning och säkerhet Förre gardisten 

Finns med i PU: Straffad för stöld, 
varnats för lösdriveri. Flera ggr 
undergått tvångsarbete Häktades 

 

210 1893-11-14 
Carl Erik 
Ternström 

14 februari 1861 i 
Uppsala län Stockholm 

Anhållits i berusat tillstånd för bettleri, underlåter att 
efter förmåga försörja sig. Supigt och oordentligt 
levnadssätt. Vådlig. Bageriarbetare 

Finns med i PU: Varnad och 
straffad för lösdriveri, undergått 
tvångsarbete. Varning Ja 

211 1893-11-25 
Jöns Carlsson 
Kronbeek 

23 juni 1862 i Östra 
Sallerup i 
Malmöhus län 

Östaby, 
Malmöhus 

Anhållits i berusat tillstånd för bettleri, underlåter att 
efter förmåga försörja sig. Utan medel till sitt 
uppehälle. Vådlig för allmän ordning. Målaregesäll 

Finns med i PU: Undergått 
straffarbete för dråp, varnad för 
lösdriveri Varning Ja 

212 1894-01-09 
Carl Frithiof 
Lindberg 

26 januari 1868 i 
Nikala i 
Norrbottens län Luleå 

Utan arbete och medel till sitt uppehälle, i berusat 
tillstånd anhållits för bettlande. Underlåter att efter 
förmåga försörja sig. Supig och oordentlig Skomakaregesäll Ej för vanfrejdligt brott tilltalad Varning Ja 

213 1894-03-05 

Peder 
Rasmussen 
Hoem 

11 juni 1829 i 
Trondheim i Norge 

Trondheim, 
Norge 

I saknad av arbete och medel till sitt uppehälle. 
Stryker omkring livnärande sig medelst bettleri. Måleriarbetare Utlänning Häktades Ja 

214 1894-03-29 Anna Gustafsson 

9 februari 1863 i 
Ölme i Värmlands 
län Stockholm 

Utan nyttig sysselsättning uppehållit sig i staden, 
stryker omkring anhållits av polis. Livnär sig medelst 
ett sedeslöst levnadssätt. Våda Ogift Ej för vanfrejdligt brott tilltalad Varning Ja 
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215 1894-04-09 Ivar Iversen 
25 november 1863 
i Ålesund i Norge Kristiania, Norge 

Sysslolös driver omkring utan medel till sitt uppehälle, 
anhållits för bettleri. Levnadssätt som innebär våda 
för allmän ordning och säkerhet. Typograf Utlänning Häktades Ja 

216 1894-04-12 
Anders Gustaf 
Andersson Bolin 

3 oktober 1851 i 
Säffle i Värmlands 
län Söderhamn 

Anhållits i berusat tillstånd för enahanda förseelse. 
Stryker omkring utan medel till sitt uppehälle. Supigt 
och oordentligt levnadssätt. Vådlig  Bagaregesäll 

Finns med i PU: Häktats för 
bettleri och obehörigt 
kringstrykande 1882. Varning Ja 

217 1894-04-20 
Carl Johan 
Danielsson 

23 februari 1838 i 
Stockholm Stockholm 

Anhållits för fylleri, stryker sysslolös omkring, utan 
medel till sitt uppehälle. Supigt och oordentligt 
levnadssätt. Våda för allmän ordning/säkerhet Plåtslageriarbetaren 

Finns med i PU: Häktad för 
bettleri. Varnad och häktad för 
lösdriveri. Tvångsarbetat Varning Ja 

218 1894-05-18 Karl Johansson 

4 april 1862 i 
Hellskog i Elfsborgs 
län Östersund 

Anhållits för fylleri och förargelseväckande beteende. 
Vräkt från sin bostad. Våda för allmän ordning och 
säkerhet. Plåtslagaren Ej för vanfrejdligt brott tilltalad Varning 

 

219 1894-05-24 

Johan M 
Johanneson 
Gyllenfeldt 

26 november 1868 
i Gnosjö i 
Jönköpings län 

Kulltorp, 
Jönköpings län 

Sysslolös stryker omkring, mer eller mindre berusad. 
Saknad av bostad, anhållits för fylleri. Söker ej arbete. 
Vådlig Dräng 

Finns med i PU: Varnats för 
lösdriveri. Varning 

 

220 1894-05-28 
Andreas Herman 
Svensson 

18 januari 1866 i 
Odensala sn i 
Stockholms län Stockholm 

Sysslolös stryker omkring, omhändertagit för 
hemfridsbrott. Utan medel till sitt uppehälle, utan att 
söka arbete. Våda för allmän ordning Bageriarbetaren 

Finns med i PU: Straffad för 
misshandel, hemfridsbrott, 
inbrott. 
Fängelsekund/straffarbetat Varning 

 

221 1894-06-30 Theodor Sjöstedt 

13 april 1865 i 
Asarum i Blekinge 
län 

Asarum, Blekinge 
län 

Anhållits för fylleri, saknad av medel till sitt uppehälle 
utan att söka arbete. Supigt och oordentligt 
levnadssätt. Våda för allmän ordning/säkerhet Målaregesäll 

Finns med i PU: Varnad för 
lösdriveri, undergått tvångsarbete Häktades 

 

222 1894-08-31 
Karl Olof Georg 
Holm 

15 januari 1862 i 
Ängelholm Norrtälje 

Anhållits i berusat tillstånd för bettleri. Stryker 
omkring utan medel till sitt uppehälle, förer ett supigt 
och oordentligt levnadssätt. Vådlig Handelsbetjänt 

Finns med i PU: Varnad för 
lösdriveri. Häktades Ja 

223 1894-09-18 
Per Nilsson 
Nordell 

24 oktober 1844 i 
Hara i Jämtlands 
län 

Näs socken, 
Jämtlands län 

Sysslolös driver omkring, anhållits för fylleri. Saknar 
medel till sitt uppehälle. Förer ett supigt och 
oordentligt levnadssätt. Våda för allmän ordning Förre hästjägaren 

Finns med i PU: Straffad för stöld, 
varnad för lösdriveri  Häktades 

 

224 1894-10-03 
Knut Gustaf 
Emanuel Karlsten 

30 maj 1865 i 
Ringarum i 
Östergötlands län Stockholm 

Anhållits för fylleri, sysslolös stryker omkring i saknad 
av uppehälle utan att söka arbete. Supigt och 
oordentligt levnadssätt. Vådlig. Skärsliparen 

Finns med i PU: Flera gånger 
varnad för lösdriveri. Dömd för 
våld till straffarbete Varning 

 

225 1894-10-12 
Olof Markusson 
Knut 

14 maj 1860 i 
Näskotts socken i 
Jämtlands län 

Dvärsätt, 
Jämtlands län 

Utan medel till sitt uppehälle, driver sysslolös omkring 
ofta berusat och i illa sällskap. Supigt och oordentligt 
levnadssätt. Våda för allmän ordning Förre hästjägaren Ej för vanfrejdligt brott tilltalad Varning 

 

226 1894-10-24 

Märta Beda 
Edvall 
Nordlander 

22 april 1865 i 
Alanäs i Jämtlands 
län 

Alanäs, 
Jämtlands län 

Utan nyttig sysselsättning uppehållit sig i staden. 
Livnär sig medelst ett sedeslöst levnadssätt. Vådlig för 
allmän ordning och säkerhet. 

Frånskild/tillfälliga 
arb. Ej för vanfrejdligt brott tilltalad Varning Ja 

227 1894-11-26 Olof Holmgren 
24 oktober 1852 i 
Kristianstad Stockholm 

Sysslolös stryker omkring mer eller mindre berusad. 
För allmänheten störande. Saknad av medel till sitt 
uppehälle. Vådlig Mureriarbetare 

Finns med i PU: Varnats för 
lösdriveri, senast 1894 Häktades Ja 

228 1894-11-28 
Johan Fredrik 
Jonsson 

13 maj 1842 
Drathems socken i 
Linköpings län 

Delsbo, 
Gävleborgs län 

Anhållits i staden för fylleri och bettleri. Stryker 
omkring utan medel till sitt uppehälle. Supigt och 
oordentligt levnadssätt. Vådlig Bageriarbetaren 

Finns med i PU: Häktad som 
försvarslös, varnad för lösdriveri. Varning 
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229 1894-12-06 
Johan August 
Lundqvist 

15 augusti 1854 i 
Själevad i 
Västernorrlands län 

Sköns sn, 
Västernorrlands 
län 

Anhållits i berusat tillstånd för bettleri. Saknad av 
medel till sitt uppehälle. Underlåter att sig ärligen 
försörja, supigt och oordentligt levnadssätt. Förre sjömannen 

Finns med i PU: försvarslöshet, 
varnad för lösdriveri. Dömd för 
tjuvnadsbrott. Straffarbetat Häktades 

 

230 1894-12-06 Anna Gustafsson 

9 februari 1863 i 
Ölme i Värmlands 
län Stockholm 

Stryker nattetid omkring i staden, livnär sig medelst 
ett sedeslöst levnadssätt. Våda för allmän ordning och 
säkerhet Ogift 

Finns med i PU: Varnad tidigare 
under 1894 Häktades Ja 

231 1894-12-06 
Johan Gustaf 
Anton Hjertzell 

29 november 1863 
i Eksjö Eksjö 

Anhållits i berusat tillstånd för bettleri, stryker 
omkring utan medel till sitt uppehälle, utan att söka 
arbete. Supigt och oordentligt levnadssätt. Snickeriarbetare 

Finns med i PU: Varnats för 
lösdriveri Varning 

 

232 1894-12-11 
Märta Andersson 
Brunsell 

6 juni 1873 i Ström 
socken i Jämtlands 
län 

Hammerdal, 
Jämtlands län 

Livnär sig med ett sedeslöst leverne, stryker nattetid 
omkring på staden gator, anhållen för obehörigt 
kringstrykande. 

Ogift/tillfälliga 
arbeten 

Finns med i PU: Undergått 
straffarbete för stöld och 
tjuvnadsbrott. Fängelsekund Varning Ja 

233 1895-01-28 
Märta Andersson 
Brunsell 

6 juni 1873 i Ström 
socken i Jämtlands 
län 

Hammerdal, 
Jämtlands län 

Livnär sig med ett sedeslöst leverne, stryker nattetid 
omkring på staden gator, anhållen för obehörigt 
kringstrykande. Våda för allmän ordning 

Ogift/tillfälliga 
arbeten 

Finns med i PU: Undergått 
straffarbete för stöld och 
tjuvnadsbrott. Fängelsekund. 
Varnad Häktades Ja 

234 1895-02-08 Johan Olof Ulin 
27 december 1876 i 
Härnösand Sundsvall 

Uppehållit sig i staden utan nyttig sysselsättning och 
utan medel till sitt uppehälle. Våda för allmän ordning 
och säkerhet Järnvägsarbetare 

Finns med i PU: Straffats flera ggr 
för tjuvnadsbrott. Snatteri. Varnad 
för lösdriveri 1893 Häktades Ja 

235 1895-02-22 
Johan Axel 
Granström 

9 december 1848 i 
Sundsvall  Sundsvall 

Sysslolös stryker omkring, utan medel till sitt 
uppehälle, Våda för allmän ordning och säkerhet Repslagaregesällen 

Finns med i PU: Häktad för 
obehörigt kringstrykande. 
Undergått tvångsarbete. Varnad. Varning 

 

236 1895-03-15 
Erik Gustaf 
Axmer 

9 april 1860 i 
Agersta i Uppsala 
län Stockholm 

Sysslolös stryker omkring mer eller mindre berusad 
utan medel till sitt uppehälle. Bettlar utan att söka 
arbete. Supigt och oordentligt levnadssätt Förre gardisten 

Finns med i PU: Varnad för 
lösdriveri, undergått tvångsarbete Häktades Ja 

237 1895-05-27 
Johan Kristian 
Kristoffersen 

23 oktober 1869 i 
Trondheim i Norge 

Trondheim, 
Norge 

Sysslolös stryker omkring utan medel till sitt 
livsuppehälle. Bettlar och för ett supigt och 
oordentligt levnadssätt. Fara för allmän 
ordning/säkerhet Måleriarbetare Utlänning Häktades 

 

238 1895-06-14 Bengt Svensson 

24 maj 1874 i 
Lockne socken i 
Jämtlands län 

Lockne socken, 
Jämtlands län 

Anhållits av polis i berusat tillstånd bettlat, underlåter 
att sig ärligen försörja. Supigt och oordentligt 
levnadssätt. Våda för allmän ordning/säkerhet Skomakeriarbetare 

Finns med i PU: Varnad för 
lösdriveri, ådömts tvångsarbete. 
Häktad i Norge för lösdriveri. Häktades 

 

239 1895-07-23 
Axel Olofsson 
Lindström 

4 maj 1847 i 
Karlstad 

Orsa socken, 
Kopparbergs län 

Anhållits bettlande i staden i berusat tillstånd. Saknad 
av medel till sitt uppehälle. Supigt och oordentligt 
levnadssätt. Vådlig Hattmakaregesäll 

Finns med i PU: Häktad för 
försvarslöshet, varnad för 
lösdriveri senast 1894 Häktades Ja 

240 1895-08-01 
Karl Oskar 
Östlund 

3 december 1864 i 
Karlshamn Uppsala 

Anhållits för att i berusat tillstånd bettlat. Stryker 
sysslolös omkring utan medel till sitt uppehälle. Supigt 
och oordentligt levnadssätt. Vådlig Bokbinderiarbetare Ej för vanfrejdligt brott tilltalad Varning Ja 

241 1895-08-03 
Johan Erik 
Svedberg 

13 september 1865 
i Härnösand 

Sköns sn, 
Västernorrlands 
län 

Utan sysselsättning uppehållit sig i staden, stryker 
omkring. Supigt och oordentligt levnadssätt. Vådlig. 
Hotat betjäningen på krogar Skärsliparen 

Finns med i PU: lösdriveri, 
förfalskning, hemfridsbrott, våld 
mot polis, misshandel. Varning 

 

242 1895-09-11 Per Adolf Olsson 
23 juni 1860 i 
Örebro stad Örebro 

Anhållits för att i berusat tillstånd bettlat. Stryker 
sysslolös omkring utan medel till sitt uppehälle. Supigt 
och oordentligt levnadssätt. Vådlig Bageriarbetaren 

Finns med i PU: Varnats flera 
gånger för lösdriveri. Häktades 
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243 1895-10-23 

Nils August 
Bernhard 
Fredlund 

15 april 1855 i 
Bispgården i 
Jämtlands län 

Bispgården, 
Jämtlands län 

Sysslolös driver omkring utan medel till sitt uppehälle, 
anhållits för bettleri. Supigt levnadssätt som innebär 
våda för allmän ordning och säkerhet. Förre fältjägaren 

Finns med i PU: Varnats för 
lösdriveri Häktades 

 

244 1895-11-12 
Gustaf Rudolf 
Lindahl 

20 maj 1851 i 
Stockholm Stockholm 

Stryker sysslolös omkring utan medel till sitt 
uppehälle, livnär sig medelst bettleri Förre gardisten 

Finns med i PU: Flera gånger 
häktats för lösdriveri. Undergått 
tvångsarbete Häktades Ja 

245 1895-11-15 
Gustaf Wilhelm 
Sederblad 

22 oktober 1853 i 
Kolbäck, 
Västmanlands län Västerås 

Sysslolös stryker omkring mer eller mindre berusad, 
för fylleri och bettleri blivit anhållen. Saknar medel till 
sitt uppehälle. Supig och oordentlig Skomakeriarbetare Ej för vanfrejdligt brott tilltalad Varning 

 

246 1895-11-27 
Edvard Wilhelm 
Svensson 

29 oktober 1875 i 
Werum i 
Kristianstads län 

Werum, 
Kristianstads län 

Driver sysslolös utan medel till sitt uppehälle omkring. 
Bettlar och undergår att efter förmåga sig försörja. 
Vådlig för allmän ordning och säkerhet Trumpetare 

Finns med i PU: Straffad för stöld, 
frigivits 1895. Varning Ja 

247 1896-03-04 
Maria Kristina 
Hejdenbäck 

12 september 1862 
i Östersund Östersund 

Ej sysselsatt sig med nyttigt arbete, livnärt sig på ett 
sedeslöst levnadssätt. Förer ett oordentligt leverne, 
vådlig för allmän ordning och sedlighet 

Ogift/tillfälliga 
arbeten Ej för vanfrejdligt brott tilltalad Varning Ja 

248 1896-06-01 
Sofia Mathilda 
Andersson 

12 september 1858 
i Nässjö i 
Jönköpings län Jönköping 

Försörjer sig medelst bettleri, menar att hon 
förkunnar en gudomlig uppenbarelse. Levnadssätt 
som strider mot allmän ordning Bageriidkerska 

Finns med i PU: Undergått 
fängelsestraff för bedrägeribrott. Varning 

 

249 1896-06-06 
Per August 
Håkansson 

9 augusti 1858 i 
Torsås sn i Kalmar 
län Stockholm 

Anhållen i staden för bettleri i såväl enskilda hus som 
på allmänna platser. Utan medel till sitt uppehälle, 
leverne som strider mot allmän ordning Järnvägsarbetare 

Finns med i PU: Två gånger varnad 
för lösdriveri Häktades Ja 

250 1896-06-24 
Johan Axel 
Granström 

9 december 1848 i 
Sundsvall  Sundsvall 

Frigivits från fängelset, stryker fortfarande omkring 
utan medel till sitt uppehälle. Supigt och oordentligt 
leverne, som strider mot allmän ordning Repslagaregesällen 

Finns med i PU: Varnad för 
lösdriveri 1895. Samt undergått 
tvångsarbete Häktades Ja 

251 1896-06-30 
Per Nilsson 
Nordell 

24 oktober 1844 i 
Hara i Jämtlands 
län 

Näs socken, 
Jämtlands län 

Stryker omkring på krogar och ölstugor, för ett 
oordentligt levnadssätt som strider mot allmän 
ordning. Samhällsvådlig person Förre hästjägaren 

Finns med i PU: Straffad för 
lösdriveri och stöld Häktades 

 

252 1896-06-30 
Nils Jonas 
Persson Nordell 

18 november 1867 
i Sunne sn i 
Jämtlands län 

Frösö sn, 
Jämtlands län 

Stryker sysslolös omkring utan medel till sitt 
uppehälle, underlåter att sig ärligen försörja. Stör 
allmän ordning. Tillfälliga arbeten 

Finns med i PU: Undergått 
straffarbete för tjuvnadsbrott. Varning 

 

253 1896-07-29 

Hans Jacob 
Johannesson 
Olsson 

15 augusti 1850 i 
Buskeuld i Norge 

Föllinge sn, 
Jämtlands län 
(Norrman) 

Stryker omkring utan nyttigt arbete, sysslande med 
kvacksalveri. Förer ett supigt och oordentligt 
levnadssätt. Våda för allmän ordning Tillfälliga arbeten Utlänning Häktades Ja 

254 1896-07-29 Nils Tunström 

20 juni 1857 i 
Kläppe i Jämtlands 
län Östersund 

Driver sysslolös omkring, anhållits för fylleri vid fem 
tillfällen. I saknad av medel till sitt uppehälle. Supigt 
och oordentligt levnadssätt. Vådlig. Måleriarbetare Ej för vanfrejdligt brott tilltalad Varning 

 

255 1896-07-31 
Carl Teodor 
Nilsson 

4 april 1854 i 
Hildingbergs bruk i 
Värmlands läm 

Hildingbergs 
bruk, Värmlands 
län 

Uppehållit sig i staden utan stadigt arbete. Supigt och 
oordentligt levnadssätt. Stört närboende grannar. Skogarbetare Ej för vanfrejdligt brott tilltalad Varning Ja 

256 1896-08-04 Jonas Persson 

20 april 1873 i 
Hammerdals sn i 
Jämtlands län Östersund 

Under en längre tid drivit sysslolös omkring mellan 
krogar och ölstugor, saknar medel till sitt uppehälle. 
Misstänkt för smärre förseelser. Vådlig. Tillfälliga arbeten 

Finns med i PU: Straffad för 
tjuvnadsbrott, dömd till fängelse Varning 
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257 1896-08-18 Per Westlund 

4 oktober 1870 i 
Bollnäs sn i 
Gävleborgs län 

Bollnäs, 
Gävleborgs län 

Utan sysselsättning, underlåter att efter förmåga 
försörja sig. Levnadssätt som strider mot allmän 
ordning och säkerhet. Bonde Ej för vanfrejdligt brott tilltalad Varning 

 

258 1896-08-29 
Herman 
Andersson 

30 juli 1858 i 
Björkänge sn i 
Skaraborgs län 

Björkänge sn, 
Skaraborgs län 

Drivit sysslolös omkring i staden, mer eller mindre 
berusad. Anhållits för fylleri, saknar medel till sitt 
uppehälle. Supigt och oordentligt levnadssätt 

Väg- och 
järnvägsbygge/Tillfälliga 
arbeten Ej för vanfrejdligt brott tilltalad Varning 

 

259 1896-09-02 
Carl Emil 
Bergström 

22 januari 1860 i 
Stockholm Stockholm 

Anhållits av polis för fylleri och bettleri. Stryker 
omkring utan medel till sitt uppehälle utan att söka 
arbete. Supigt och oordentligt levnadssätt. Skomakeriarbetare Ej för vanfrejdligt brott tilltalad Varning Ja 

260 1896-09-02 
Axel Frithiof 
Håkansson 

15 maj 1862 i 
Göteborg Göteborg 

Stryker omkring utan medel till sitt uppehälle. Utan 
att söka arbete, livnär sig på bettleri. Supigt och 
oordentligt leverne, strider mot allmän ordning Maskinarbetare Ej för vanfrejdligt brott tilltalad Varning Ja 

261 1896-09-16 
Erik Johan 
Wiklund 

24 januari 1875 i 
Sköns sn i 
Västernorrlands län 

Sköns sn, 
Västernorrlands 
län 

Har som yrke att besöka marknader för bedrivande av 
äventyrligt spel. Klagomål anförts till polis. Ingår i en 
spelliga Hemmansägareson 

Finns med i PU: Varit häktad 
misstänkt för delaktighet i 
rånmord Varning 

 

262 1896-09-16 
Per Axel 
Björkman 

23 mars 1865 i 
Ragunda sn i 
Jämtlands län 

Njurunda, 
Västernorrlands 
län 

Har som yrke att besöka marknader för bedrivande av 
äventyrligt spel. Klagomål anförts till polis. Ingår i en 
spelliga Marknadsresande 

Finns med i PU: Straffad och 
dömd för misshandel, 
delaktighet i stöld varnad för 
lösdriveri Varning 

 

263 1896-09-16 
Salomon 
Samuelsson 

13 oktober 1850 i 
Ryska Polen Härnösand 

Har som yrke att besöka marknader för bedrivande av 
äventyrligt spel. Klagomål anförts till polis. Ingår i en 
spelliga Marknadsresande Ej för vanfrejdligt brott tilltalad Varning 

 

264 1896-11-01 
Johan Oscar 
Svensson 

17 mars 1869 i 
Östersund Östersund 

Drivit sysslolös omkring i staden, i berusat tillstånd. 
Anhållits för fylleri, underlåter att efter förmåga sig 
försörja. Vådlig. Supigt levnadssätt Måleriarbetare Ej för vanfrejdligt brott tilltalad Varning 

 

265 1896-11-10 

Nils August 
Bernhard 
Fredlund 

15 april 1855 i 
Bispgården i 
Jämtlands län 

Bispgården, 
Jämtlands län 

Drivit sysslolös omkring, omhändertagits för fylleri. 
Saknar medel till sitt uppehälle, livnär sig på bettleri. 
Supig, oordentlig och vådlig. Förre fältjägaren 

Finns med i PU: Varnats för 
lösdriveri Häktades 

 

266 1896-12-18 
Olof Axel Fredrik 
Engdahl 

27 februari 1871 i 
Östersund Östersund 

Stryker sysslolös omkring, mer eller mindre berusad. 
Underlåter att efter förmåga försörja sig. Vådlig för 
allmän ordning och säkerhet. Förre fältjägaren 

Finns med i PU: Straffad för 
stöld, tilltalad för tjuvnadsbrott.  Varning 

 

267 1897-01-17 Hans Nordström 

25 juli 1871 i 
Bollnäs sn i 
Gävleborgs län 

Bollnäs, 
Gävleborgs län 

Reser omkring från ort till annan försörjande sig med 
kortspel. Flera har anfört klagomål för att blivit 
frånspelade pengar. Vådlig Tillfälliga arbeten Ej för vanfrejdligt brott tilltalad Varning 

 

268 1897-01-20 
Magnus Olsson 
Hedenblad 

19 januari 1856 
Torsås sn i 
Kronobergs län Sollefteå 

Anhållits för att i berusat tillstånd bettlat. Saknad av 
medel till sitt uppehälle. Supigt och oordentligt 
levnadssätt. Vådlig Bagaregesäll 

Finns med i PU: Häktad för 
försvarslöshet och bettleri. 
Varnad för lösdriveri. Varning Ja 

269 1897-01-25 
Carl Alfred 
Bergman 

24 september 1858 
i Njurunda i 
Västernorrlands län 

Gnarp, 
Gävleborgs län 

Sysslolös stryker omkring, försörjer sig medelst 
bettleri. Bettlat i staden, underlåter att sig ärligen 
försörja, supigt och oordentligt levnadssätt. Måleriarbetare 

Finns med i PU: Varnad och 
häktad för lösdriveri. Straffad 
för tjuvnadsbrott. Varning 

 

270 1897-02-13 Karl Adolf Borg 
24 april 1856 i 
Sundsvall Sundsvall 

Stryker sysslolös omkring, livnär sig medelst bettleri, 
anhållits i staden för bettleri. Supigt och oordentligt 
levnadssätt, vådlig för allmän ordning Sågverksarbetare 

Finns med i PU: Straffad för 
tjuvnadsbrott, försvarslöshet 
och varnad för lösdriveri. Varning 
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271 1897-02-13 
Johan August 
Lundqvist 

15 augusti 1854 i 
Själevad i 
Västernorrlands län 

Sköns sn, 
Västernorrlands 
län 

Anhållits för fylleri i staden. I staden bettlat och 
sysslolöst strukit omkring, saknad av medel till sitt 
uppehälle. Supigt och oordentligt levnadssätt Förre sjömannen 

Finns med i PU: Häktad för 
försvarslöshet, tjuvnadsbrott 
samt varnad för lösdriveri. Häktades 

 

272 1897-02-19 
August Wilhelm 
Östberg 

16 juni 1856 i 
Stockholm Östersund 

Anhållen för fylleri, underlåter att efter förmåga 
försörja sig. Supigt och oordentligt levnadssätt som 
stör allmän ordning Skorstensfejeriarbetare 

Finns med i PU: Häktad för våld 
mot polis, varnad för lösdriveri. 
Undergått tvångsarbete Häktades 

 

273 1897-02-20 Lars Ersson 

18 juli 1848 i 
Lysviks sn i 
Värmlands län 

Lits socken, 
Jämtlands län 

Anhållen för fylleri, drivit sysslolös omkring mer eller 
mindre berusad. Blivit förelagd begiva sig ur staden. 
Saknar medel till sitt uppehälle. Supig. Timmerarbetare Ej för vanfrejdligt brott tilltalad Varning 

 

274 1897-03-02 August Severt 

26 september 1851 
i Woxtorp i Kalmar 
län Kalmar 

Livnärande sig huvudsakligen medelst bettleri. Driver 
ofta sysslolös omkring omhändertagits av polis. Supigt 
och oordentligt levnadssätt. Vådlig Lantmätare Ej för vanfrejdligt brott tilltalad Varning Ja 

275 1897-03-06 
Maria Kristina 
Hejdenbäck 

12 september 1862 
i Östersund Östersund 

Livnärt sig på ett sedeslöst levnadssätt, underlåter att 
efter förmåga försörja sig. Förer ett oordentligt 
leverne som innebär våda för allmän ordning Ogift/tillfälliga arbeten 

Finns med i PU: Varnad för 
lösdriveri 1896 se ovan.  Häktades 

 

276 1897-03-07 
Kristina 
Zetterberg 

26 november 1855 
i Kalls sn i 
Jämtlands län Östersund 

För ett supigt och oordentligt levnadssätt, våda för 
allmän ordning och säkerhet. Stör omkringboende, 
hemmet tillhåll för lättfärdiga kvinnor. Handelsidkerska Ej för vanfrejdligt brott tilltalad Varning 

 

277 1897-05-22 
Erik Magnus 
Olsson 

29 januari 1848 i 
Öjehult i 
Kronobergs län 

Frösö sn, 
Jämtlands län 

Driver sysslolös omkring, omhändertagits av polis. 
Utan medel till sitt uppehälle, underlåter att försörja 
sig. Supigt och oordentligt levnadssätt. Järnvägsarbetare Ej för vanfrejdligt brott tilltalad Varning 

 

278 1897-06-10 
Johan Oscar 
Svensson 

17 mars 1869 i 
Östersund Östersund 

Uppför sig fortfarande på samma sätt; oordentligt. 
Omhändertagits för fylleri 8 gånger. Måleriarbetare 

Finns med i PU: Varnad för 
lösdriveri 1896 se ovan.  Varning 

 

279 1897-06-10 
Märta Margareta 
Skog 

23 juli 1863 i Torps 
socken i 
Västernorrlands län Östersund 

Förer sedan flera år tillbaka ett supigt och sedeslös 
levnadssätt. Varit inkallad till polisstationen och 
erhållit varningar. Änka/Tillfälliga arbeten Ej för vanfrejdligt brott tilltalad Varning 

 

280 1897-09-04 
Johan Oscar 
Svensson 

17 mars 1869 i 
Östersund Östersund 

Stryker fortfarande sysslolös, supig och oordentlig 
runt i staden, mer eller mindre berusad. 
Omhändertagits ytterligare 5 gånger för fylleri Måleriarbetare 

Finns med i PU: Varnad för 
lösdriveri Häktades 

 

281 1897-10-09 Erik Johansson  

14 mars 1850 i 
Duved i Jämtlands 
län 

Åre, Jämtlands 
län 

Drivit sysslolös omkring i staden, mer eller mindre 
berusad. Misstänkt för olovliga tillgrepp och rån. 
Supigt och oordentligt levnadssätt. Vådlig Järnvägsarbetare Ej för vanfrejdligt brott tilltalad Varning 

 

282 1897-10-09 
Olof Markusson 
Knut 

14 maj 1860 i 
Näskotts socken i 
Jämtlands län 

Dvärsätt, 
Jämtlands län 

Utan medel till sitt uppehälle, stryker sysslolös 
omkring mer eller mindre berusad. För ett supigt och 
oordentligt levnadssätt. Förre hästjägaren 

Finns med i PU: Straffad för 
stöld och tjuvnadsbrott och 
varnad för lösdriveri Varning 

 

283 1897-10-15 
Johan Oscar 
Svensson 

17 mars 1869 i 
Östersund Östersund 

Fortfarande förer samma supiga och oordentliga 
levnadssätt. Omhändertagits för fylleri. Utan medel till 
sitt uppehälle. Måleriarbetare 

Finns med i PU: Varnats och 
häktats. Häktades 

 

284 1897-10-22 
Nils Hansson 
Lindgren 

11 december 1839, 
Namn, Ovikens 
socken 

Brunflo, 
Jämtlands län 

I staden bettlat, underlåter att sig ärligen försörja, 
supigt och oordentligt levnadssätt som strider mot 
allmän ordning. Förre gardisten 

Finns med i PU: Frigivits från 
tvångsarbete, dömd för 
lösdriveri Häktades 

 

285 1897-10-26 
Sören Karolius 
Berntsson 

1874, vet ej datum 
eller månad 

Trondheim, 
Norge 

Anhållits för bettleri, sysslolös stryker omkring utan 
medel till sitt uppehälle. Vill återsändas till hemlandet. Tillfälliga arbeten Utlänning Häktades Ja 
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286 1897-11-24 
Johan Fredrik 
Lindgren 

4 november 1860 i 
Torps sn i 
Västernorrlands län Östersund 

Saknar arbete, blivit för sitt oordentliga levnadssätt 
avskedad. Bidrar inte till sin familjs uppehälle. Fått en 
muntlig varning. Förre smeden Ej för vanfrejdligt brott tilltalad Varning 

 

287 1897-12-09 
Johanna Fredrika 
Norman 

20 mars 1873 i 
Brunflo sn i 
Jämtlands län 

Brunflo, 
Jämtlands län 

Försörjande sig medelst skörlevnad och blivit anhållen 
av polis. Ogift/tillfälliga arbeten 

Finns med i PU: Varnats och 
häktats för lösdriveri, undergått 
tvångsarbete Varning 

 

288 1898-01-12 

Sofia Jolianta 
Jacobson-
Poullani 

9 augusti 1869 i 
Vasa län i Finland Vasa i Finland 

Sysslolös stryker omkring, livnär sig huvudsakligen 
medelst ett sedeslöst levnadssätt. Fått en muntlig 
varning som oaktats. Ogift/tillfälliga arbeten Utlänning Häktades 

 

289 1898-01-24 
Johan Fredrik 
Lindgren 

4 november 1860 i 
Torps sn i 
Västernorrlands län Östersund 

Oaktat tidigare varning. Fortsatt sitt oordentliga 
levnadssätt. Under hotelser och svordomar jagat sin 
hustru. Vådlig för allmänheten. Förre smeden 

Finns med i PU: Varnad för 
lösdriveri, se ovan Häktades 

 

290 1898-03-16 
Rangd Erik 
Ersson 

22 december 1867 i 
Venjans sn i 
Kopparbergs län 

Venjans sn, 
Kopparbergs län 

Stryker omkring idkandes olaglig gårdsfarihandel. 
Förer ett supigt och oordentligt levnadssätt. Anhållits 
för fylleri i staden. Arbetskarl 

Finns med i PU: flera gånger 
varnad och häktad för lösdriveri.  Häktades 

 

291 1898-04-07 
Karl Ludvig 
Karlsson 

16 september 1881 
i Akershus i Norge Akershus, Norge 

I saknad av arbete och medel till sitt uppehälle. 
Stryker omkring livnärande sig medelst bettleri. Vill 
med fångskjuts återvända till Norge Tillfälliga arbeten Utlänning Häktades Ja 

292 1898-04-07 Fredrik Björk 

28 mars 1863 i 
Grangärde i 
Kopparbergs län 

Ljusnarsbergs sn, 
Örebro län 

Anhållits för bettleri och fylleri. Stryker omkring förer 
ett supigt och oordentligt levnadssätt, våda för allmän 
ordning Skorstensfejeriarbetare 

Finns med i PU: Undergått 
bestraffning för inbrott, stöld, 
misshandel, hemfridsbrott. 
Varnad Varning 

 

293 1898-05-13 
Carl Albert 
Algren 

8 oktober 1865 i 
Flensburg i 
Tyskland 

Flensburg, 
Tyskland 

Sysslolös driver omkring, berusad. Utan medel till sitt 
uppehälle, försörjer sig medelst bettlande. Under 
hotelser försökt tillbringa sig pengar. Vådlig  Sjöman Utlänning Häktades Ja 

294 1898-05-26 

Johan 
Strömberg/Victor 
Johansson 

17 december 1858 i 
Tivedens sn i 
Skaraborgs län 

Askersund, 
Örebro län 

Anhållits för hotelser, omhändertagits för 
skadegörelse. Intagen på lasarett såsom 
sinnesrubbad.  Sysslolös, åstadkommer allmän 
förargelse Okänd mansperson 

Identitet oklar. Uppgifter kan ej 
styrkas Häktades 

 

295 1898-05-26 Sivert Olsen 
30 april 1866 i 
Kristiania i Norge Kristiania, Norge 

I saknad av medel till sitt uppehälle samt arbete, har 
han strukit omkring livnärande sig medelst bettleri. 
Vill återsändas till sitt hemland Bildhuggare Utlänning Häktades Ja 

296 1898-06-23 
Nils Hansson 
Lindgren 

11 december 1839, 
Namn, Ovikens 
socken 

Brunflo, 
Jämtlands län 

Drivit sysslolös omkring i staden. Omhändertagits för 
fylleri. Medellös livnär sig medelst bettleri. Supigt och 
oordentligt levnadssätt. Vådlig Förre gardisten 

Finns med i PU: straffad för 
stöld, hemfridsbrott, lösdriveri. 
Undergått tvångsarbete Häktades 

 

297 1898-07-14 
Hugo Herman 
Harald Lundgren 

26 juni 1866 i Sköns 
sn i 
Västernorrlands län Sundsvall 

Utan tillgångar och sysselsättning. Uppträtt hotfullt, 
och blivit anmäld för detta. Är vådlig. Förre sjömannen 

Finns med i PU: Misstänkt för 
mordbrand, varnats för 
lösdriveri, dömd för stöld Varning 

 

298 1898-08-20 

Anna 
Kristiansdotter 
Hage 

9 januari 1842 i 
Gudbrandsdalen i 
Norge 

Gudbrandsdalen, 
Norge 

Saknar medel till sitt uppehälle, driver omkring från 
ort till annan. Ogift Utlänning Häktades 

 

299 1898-08-26 
Johan Axel 
Granström 

9 december 1848 i 
Sundsvall  Sundsvall 

Stryker omkring, utan att söka arbete. Förer ett 
oordentligt och supigt levnadssätt som stör allmän 
ordning. Saknar medel till sitt uppehälle.  Repslagaregesällen 

Finns med i PU: Behandlats för 
lösdriveri vid ett flertal tillfällen. Häktades 
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300 1898-11-24 Jonas Nilsson 
2 augusti 1857 i 
Östersund Östersund 

Anhållen för fylleri, sysslolös driver omkring. Oaktat 
upprepade muntliga varningar. Förer fortfarande ett 
vådligt levnadssätt. Måleriarbetare Ej för vanfrejdligt brott tilltalad Varning 

 

301 1898-12-02 
Sören Karolius 
Berntsson 

1874, vet ej datum 
eller månad 

Trondheim, 
Norge 

Sysslolös stryker han fortfarande omkring utan medel 
till sitt uppehälle. Vill återsändas till hemlandet. Tillfälliga arbeten 

Finns med i PU: Utlänning. 
Tidigare häktad för lösdriveri, se 
ovan Häktades Ja 

302 1899-03-04 
Kristian J 
Söderström 

24 juli 1861 i 
Ställhög sn i 
Kronobergs län Stockholm 

Anhållits för fylleri, sysslolös stryker omkring från krog 
till krog, oaktat muntliga varningar. Vådligt 
levnadssätt. Optiker 

Finns med i PU: Varnad och 
häktad för lösdriveri. Undergått 
tvångsarbete. Varning 

 

303 1899-03-19 
Per Axel 
Björkman 

23 mars 1865 i 
Ragunda sn i 
Jämtlands län 

Njurunda, 
Västernorrlands 
län 

Samhällsvådlig person, tillhör spelligan som vid 
marknader bedriver äventyrliga spel. Har sitt 
uppehälle via kortspel. Marknadsresande 

Finns med i PU: Straffad och 
dömd för misshandel, 
delaktighet i stöld varnad för 
lösdriveri Varning 

 

304 1899-09-12 Anna Nilsson 

18 augusti 1876 i 
Näskotts sn i 
Jämtlands län Östersund 

Utan medel till sitt uppehälle, stryker omkring i staden 
livnär sig huvudsakligen på lösaktigt levnadsätt. Våda 
för allmän ordning och sedlighet. Ogift/Tillfälliga arbeten Ej för vanfrejdligt brott tilltalad Varning 

  

 


