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Abstract 
Osvald, T. 2022. Stadens gränsplatser. Kungliga Poliskammaren och vardagens omstridda 
rum i Stockholm, 1776–1835. (The Border Places of the City. The Royal Police Chamber and 
Everyday Contested Spaces in Stockholm, 1776–1835). Studia Historica Upsaliensia 272. 
336 pp. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. ISBN 978-91-513-1357-3. 

This dissertation explores the interaction between the inhabitants of Stockholm and the 
constables of the Royal Police Chamber—Sweden’s first police force—during a period in 
the city’s history that is associated with stagnation from the perspectives of demography and 
economy. The aim is to understand how space was negotiated and changed over time through 
everyday interactions and practices. The central question is why certain places in the urban space 
of Stockholm were contested. 

The investigation is carried out through three thematic parts. Each part investigates kinds of 
disorder that exhibited clear elements of spatial contestation: homelessness, pub keeping, and 
sanitation. Each theme is explored by considering the cases that occurred in 1776–1777, 1804, 
and 1835. On an empirical level, the dissertation provides new information about the practices 
exercised in the meeting between Stockholm’s population and its agents of order. On a more 
abstract level, the dissertation engages critically with and adds to current theoretical perspectives 
on cities and spatiality. The interaction between the ideas and reality of urban space is clarified. 
Suggestions are made on possible approaches to studies of cities of comparable size and in a 
similar period. 

The answer to the central question—why certain places within the urban space of Stockholm 
were contested—is that they were border or peripheral places. At these places, the ordered city 
was mainly under threat and negations could occur. Rather than an unchanging city due to 
stagnation, a dynamic city with micro-geographies that changed in several ways is shown. 

The dissertation exposes previously underexplored depths of the studied time period. 
Households became smaller and excluded people who took to the city by “rough sleeping”. 
Pubs and similar drinking establishments became more distinguished from private homes 
and less mobile in the urban space. The flows of uncleanliness became more controlled and 
directed away from the public sphere of the streets. A central result is that an urban space 
consisting of porous boundaries and general transgressions gave way to one of hardened and 
more stabilized borders. Contestation and negotiations about borders moved where these were 
placed in Stockholm. Small, everyday geographies shifted and became more well-organized 
and closed. The boundaries of the city became, over time, clearer and more essential to keep. 
New border places arose and old ones were reshaped. By analyzing the practices of the city’s 
inhabitants and police force, it is apparent how an urban space became atomized. 
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Förord 

I De osynliga städerna presenterar Italo Calvino, genom berättaren Marco 

Polo och åhöraren Kublai Khan, ett tvärsnitt av de otaliga städer som 

förekommer i mongolhärskarens rike. Dessa städer är lika omöjliga som 

självklara. De förenas i att aldrig ha funnits på riktigt, men avslöjar samtliga 

något djupt och sant om vad det är för människor att samexistera.  

En osynlig stad som särskilt fastnat i mitt medvetande är Ersilia. För att 

upprätthålla alla de olika relationer som sammanbinder stadens liv spänner 

dess invånare färgade trådar mellan husen. I sinom tid blir trådarna så många 

att invånarna inte längre kan röra sig genom staden. Då monterar de ned husen 

och flyttar för att bygga upp Ersilia på nytt. Kvar blir endast trådarna och deras 

fästen att beskåda för de resande som kliver över stadens många ruiner.  

Bilden av Ersilia är så stark just för att det inte är möjligt för oss att bara 

överge det förgångna och lämna det kvar; vi är fast i att bygga på vidare på de 

ständigt växande ruinerna av tidigare fattade beslut och existerande förhållan-

den. De trådar som binder oss har ingen fast form, men gårdagens stad tvingar 

sig alltid på dagens och vi kan bara agera utifrån vad vi har framför oss. 

Sett till personliga förhållanden finns också trådar som må vara osynliga 

men ändå upprätthåller värdefulla relationer. Bland de personer vars trådar bär 

upp denna avhandling måste först och främst nämnas min huvudhandledare 

Dag Lindström och min biträdande handledare Henrik Ågren. Tillsammans 

har Dag och Henrik utgjort ett grundmurat stöd för mig i arbetet med denna 

avhandling och alltid kompletterat varandra väl. Tack ska ni ha. 

Ett stort tack även till Mats Berglund som agerade extern granskare vid 

slutseminariet. Hans kommentarer var ovärderliga för att ge arbetet styrsel 

inför slutskrivningsfasen. Likaså har Maria Ågren min djupaste tacksamhet 

för en mycket klargörande professorsläsning. Särskilt nämnas skall också 

Annie Mattsson, Theresa Johnsson och Anna Knutsson som generöst delat 

med sig av sina kunskaper inom områden som jag endast försökt behärska. 

Genom doktorandkollegiets vänner och kollegor har det alltid funnits en 

varm gemenskap som gjort den här tiden än mer givande. Av en lyckosam 

slump har Jezzica Israelsson varit inte bara min kontorskamrat under ett antal 

år, utan även min korridorskamrat när jag först flyttade till Uppsala. Stort tack 

för det andningshål som våra samtal utgjort. Många luncher har också intagits 

med Viktor Englund som bollplank för en mängd olika ting. Andra av särskild 

betydelse är Beverly Tjerngren, Astrid Wendel-Hansen, Sarah Linden Pasay, 

Johan Ericsson, Francisca Hoyer och Åsa Olovsson. 
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Alla som har deltagit vid institutionens högre seminarium och kommenterat 

på olika stadier av texten har bidragit till att slipa bort de värsta ojämnheterna. 

Likaså har det vardagliga samtalen i lunchrummet med personer som Gudrun 

Andersson, Mikael Alm, Björn Furuhagen, Karin Hassan Jansson, Margaret 

Hunt, Lars M. Andersson, Christopher Pihl och många fler därtill berikat 

arbetet. Korrekturläsningen utfördes med den äran av Eric Bergelin, John 

Edman Ansell, Viktor Englund, Alexander Engström, Johan Ericsson, Jenny 

Grandin, Christian Hohenthal, Björn Holm, Jezzica Israelsson, Gustaf Jansson 

Bjurhammer, Beverly Tjerngren och Astrid Wendel-Hansen. Den engelska 

sammanfattningen lästes vänligt nog av Sarah Linden Pasay med kort varsel. 

De brister som kvarstår är mina egna. Som ett fantastiskt stöd i stort som smått 

har också funnits den administrativa personalen på institutionen, Elisabeth 

Brandberg, Nelly Fernando, Moa Sjödahl, Sandra Wide och Lovisa Åkerlind. 

Genom Forskarskolan i historia har jag haft möjligheten att umgås med 

Stockholmsdoktoranderna på en mängd roliga vis. Särskilt uppskattar jag 

Linnea Bring Larsson, vår delade passion för teori överskuggas nog bara av 

den vi delar för våra när på någon dag jämngamla döttrar. Genom åren har jag 

även åtagit mig ett antal universitetsövergripande uppdrag. Det har varit 

lärorikt, utgjort välkomna miljöombyten och gett nya bekantskaper. Däribland 

Gustaf J. Bjurhammer som jag har glädjen att räkna som en god vän.  

En historikers arbete är omöjligt utan stöd från all kunnig personal som 

finns på våra bibliotek, arkiv och museer. Personalen på Stockholms stads-

arkiv har varit vänlig och hjälpsam genom alla de otaliga timmar som jag till-

bringat där. Ett tack också till Jani Pellikka, föremålsintendent vid Polis-

museet, som tog sig tiden att visa mig magasinet i Tumba och föremål från 

Poliskammarens äldsta tid. Nu i slutet har Camilla Eriksson vid Universitets-

biblioteket tålmodigt svarat på ohemult många tryckrelaterade frågor. 

Tack vare en mängd välvilliga organisationer har jag mottagit ett antal sti-

pendier och bidrag som på olika sätt bidragit till min forsknings kvalitet och 

spridning. Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur har gett 

mig understöd för såväl arkivresor som en konferensresa till Rom som resul-

terade i ett antologikapitel. Jag har även mottagit bidrag ur Stiftelsen Jacob A. 

Letterstedts resestipendiefond, som förvaltas av Kungl. Vetenskapsakademien 

och delades ut av Kungl. Vitterhetsakademien. Särskilt tackar jag Gästrike-

Hälsinge nation för tilldelandet av Göransson-Sandvikens forskarstipendium 

som finansierat arbetets sista månader. Till sist, men verkligen inte minst, har 

avhandlingens tryckande finansierats genom generösa bidrag från Kungl. 

Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala och Samfundet S:t Erik.  

Avslutningsvis måste jag nämna min familj som alltid uppmuntrat mig, 

även när det inte har varit helt tydligt vad jag har hållit på med. Tack till mina 

föräldrar, Pia och Ulf, samt min bror Fredrik. Därtill finns mor- och 

farföräldrar samt en svärfamilj jag är oerhört tacksam för.  

Denna bok tillägnas Agnes, som har jag byggt ett liv tillsammans med, och 

Ingrid, som fullständigt kastat om det bygget.  
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Förkortningar 

BK Bemedlingskommissionen 

DK Drätselkommissionen 

HK Handelskollegiet 

JK Justitiekanslern 

KE Kamrerareexpeditionen 

KPBK Kungliga Politi- och brandkommissionen 

PK Politikollegiet 

PS Polissekreteraren 

RA Riksarkivet 

RK Renhållningskommittén 

SASK Stockholms allmänna sundhetskommitté 

SFS Svensk författningssamling 

SKR Stockholms kämnärsrätter 

SSA Stockholm stadsarkiv 

SSCDA Stockholms stads centrala drätselarkiv 

UUB Uppsala universitetsbibliotek 

ÅT Årstrycket 

ÄBK Ämbets- och byggningskollegium 

ÄPK Äldre poliskammaren 

ÖÄF Överståthållarämbetet för fattigvårdsärenden 

ÖÄK Överståthållarämbetets äldre kansli 

ÖÄP Överståthållarämbetet för polisärenden 

ÖÄU Överståthållarämbetet för uppbördsärenden 
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Kapitel 1. Introduktion 

Kvällen den 3 juni 1776 var gevaldigern Lorentz Dickman och uppsynings-

mannen Lars Dahlqvist ute och patrullerade på Stockholms gator. De var båda 

polisbetjänter, tjänstemän i den då lite drygt sex veckor gamla Kungliga 

Poliskammaren. Deras uppdrag var inte att övervaka någon given rutt, utan de 

rörde sig med visst godtycke genom staden på jakt efter ordningsstörande 

beteenden. Runt klockan halv 11 noterade de hur dörren till Anna Caijsa 

Söderbergs krog, nummer 353, på Köpmangatan öppnades. Oljud strömmade 

fram och en berusad kvinna kastades ut. Dahlqvist och Dickman insåg att det 

därinne fanns ytterligare personer, något som stred mot rådande förordningar. 

Krogar skulle nämligen stänga klockan 10 om kvällen sommartid. I stället för 

att direkt tvinga sig in i byggnaden, vilket de egentligen hade rätt till, ägnade 

polisbetjänterna förvånansvärt lång tid åt att försöka få Söderberg att släppa 

in dem. Krögerskan vägrade och slungade endast förolämpningar och 

svordomar genom den låsta porten. Efter en och en halv timme bröt 

polisbetjänterna till sist upp dörren och stormade in på krogen där de fann 

Söderberg samt ytterligare fyra personer. 

Nästa dag, den 4 juni, stod Söderberg inför Kungliga Poliskammaren och 

förklarade att de personer som påträffades hos henne bara skulle övernatta i 

krogrummet och inte ägna sig åt dryckenskap. De var fyra till antalet: sjömän-

nen Mats Pettersson och Eric Sundberg, en änka från Nådendal vid namn Brita 

Ekman och spinnerskan Lisa Holm. Ekman och Holm hade vid polisbetjän-

ternas inträde delat en soffa i krogrummet, medan de två sjömännen hade legat 

tillsammans i köket. De två polisbetjänterna konstaterade att de berörda vid 

detta tillfälle inte hade varit uppenbart berusade. Dickman och Dahlqvist 

misstänkte dock att sängarrangemanget varit ett annat innan de tog sig in, 

något som styrktes av att de hade hittat Lisa Holms kläder i sjömännens säng.  

Krögerskan Söderberg hade redan blivit fälld två gånger tidigare för att ha 

gäster efter tillåten tid. Stadsfiskalen Pehr Qviding yrkade därför på att hon 

skulle bli av med rättigheten att bedriva krog. Söderberg hävdade dock att den 

berusade kvinna som hon hade kastat ut ur krogen och som hade ådragit sig 

polisbetjäningens uppmärksamhet var den som hade stått för allt oljud och 

först vägrat lämna krogrummet. Sedan hon väl var utkastad fanns det inte 

längre några problem med kvarvarande personer. Änkan Ekman var nämligen 

Söderbergs tillresta syskonbarn. Sjömannen Pettersson hade sedan snart en 

vecka varit hennes inneboende i köket. Denna kväll hade Pettersson låtit 

vännen Sundberg övernatta för att det blivit så pass sent att Sundberg 



 12 

eventuellt inte skulle hinna in innan porten låstes där han egentligen bodde. 

Slutligen hade Lisa Holm gästat krogen och av någon anledning fått så svåra 

smärtor att hon efterfrågat, och fått tillåtelse, att övernatta.  

Polisbetjänterna och stadsfiskalen ifrågasatte trovärdigheten i denna 

berättelse. Polismästaren Henric von Sivers som presiderade över ärendet 

valde dock att inte fara så hårt fram som han hade kunnat. Tre av de inblandade 

blev straffade medan två kom med godtagbara ursäkter. Pettersson var den 

enda som rätteligen hade bott på krogen, varmed han undslapp påföljd. Likaså 

kunde änkan Ekmans okunnighet om gällande regler ursäktas för att hon var 

ny i staden även om hon egentligen inte var en legitim nattgäst. Däremot hade 

varken Sundberg eller Holm någon giltig ursäkt. Sundberg fick därmed böta 

och Holm sändes för en tids straffarbete till spinnhuset. Efter klockan 10 var 

trots allt ”olaga tid” för att ha folk på en krog, även om den inte för stunden 

fungerade som en sådan. Alla som befann sig i Stockholm hade ett ansvar att 

tillse och upprätthålla ordningsamma arrangemang för övernattande inom 

stadens gränser. Söderberg borde verkligen vetat bättre, emellertid klarade 

hon sig även denna gång med böter och fick behålla sina krogrättigheter.1  

Konflikter om vardagliga platser, såsom i detta exempel, synliggör 

komplexa sociala, kulturella och ekonomiska förhållanden. Många olika 

processer framträder och väcker frågor. I detta fall kan man exempelvis fråga 

sig hur olika individer förhöll sig till varandra och hur olika band kunde brukas 

för att finna tak över huvudet för natten. I sina försvarstal redogjorde 

Söderberg och de övriga noggrant för de olika omständigheter, sociala 

kontakter och ekonomiska band som lett fram till att de skulle tillbringa natten 

tillsammans. De berättade även detaljerat om hur de ansåg att deras 

utspridning i krogrummet borde tolkas. Polisbetjänterna målade å sin sida med 

hjälp av detaljerade platsangivelser och tolkningar av indicier upp en helt 

annan bild av vad som pågått inne på krogen. Sannolikt var deras misstanke 

att Lisa Holm delat säng med någon av sjömännen och där ägnat sig åt otukt. 

Fallet väcker på så sätt frågor om möjliga diskrepanser mellan hur 

krognäringar var tänkta att fungera och hur de såg ut i praktiken. Givet 

bevisläget såg polismästaren ingen annan råd än att i stort acceptera de 

åtalades försvar. Även om den scen som polisbetjänterna konfronterades med 

sannolikt var tillrättalagd så hade de inget konkret som styrkte deras 

misstankar. Trots detta hade de inblandade i polisens ögon begått ett fel. 

Krögerskan och gästerna hade, oaktat alla ursäkter de kunde uppbåda, ändå 

handlat så att ett antal av dem tillbringade natten på fel plats. Här får 

betraktaren en inblick i hur privata individer och ordningsmaktens företrädare 

interagerade i praktiken.  

För mig är det mest intressanta med detta fall hur det sätter ljuset på 

rumsliga förhållanden och deras betydelse för ordning. Mer specifikt läser jag 

fallet som en konflikt och en förhandling om gränser; hur de drogs, hur de 

                               
1 SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 4 juni 1776 och Diverse protokoll, 4 juni 1776, Söderberg m.fl. 
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upprätthölls och hur de överträddes. Krogrummet förefaller ha uppträtt som 

en föränderlig gränsplats. Olika tolkningar uppstod eftersom linjen mot gatan 

inte var nog tydlig, samtidigt som den strax därpå var alltför tydlig med sin 

låsta port. Söderberg hävdade rätten att hålla denna gräns stängd och neka 

polisbetjänterna tillträde, medan dessa å sin sida hävdade rätten att bli 

insläppta över tröskeln och överskrida gränsen närhelst de bedömde att det var 

nödvändigt. Den överraskande långa väntan innan polisen bröt sig in förefaller 

antyda att båda rätter i någon mån erkändes och tillskrevs legitimitet. 

Huruvida detta var representativt för stadens rum som helhet under denna tid 

är dock oklart och något som måste undersökas. 

Denna avhandling undersöker mötet mellan polisbetjäning och befolkning 

i Stockholm från sent 1700- till tidigt 1800-tal. Som fallstudie betraktad tjänar 

avhandlingen ett mer övergripande mål, nämligen att utveckla förståelsen av 

rumsliga förhållanden och social förändring i fråga om vilka konflikter som 

uppstår var och varför, samt hur dessa förhållanden omförhandlas i vardagen 

och över tid. Jag har analyserat fall behandlade av den Kungliga 

Poliskammaren i Stockholm inom ramen för tre olika kategorier av ärenden 

som alla har särskilt tydliga rumsliga element: uteliggande, kroghållning och 

renhållning.2 För att kunna betrakta förändring över tid har jag gjort tre olika 

nedslag i källmaterialet, nämligen åren 1776–1777, 1804 och 1835.  

Genom att undersöka dokumenterade konflikter och förhandlingar som 

fallet med Söderbergs krog framträder praktiker som har haft en central roll i 

att forma stadsrummet. Det utrymme vi har att tillgå, för att bo och i allmänhet 

agera, är centralt för våra liv. Genom rummet upplever vi och förhåller oss till 

världen. Därigenom är det rum som vi tillhandahåller eller nekar varandra 

något som formar oss alla. Rum är också, med anledning av detta och till sin 

natur, ständigt under konflikt och förhandling. Detta kommer till uttryck i alla 

skalor, från omstridda nationsgränser till enkla staket som är otillräckliga för 

att göra goda grannar. Jag tror dock att det är på en marknära och vardaglig 

nivå som en väsentlig del av detta formande sker. Hur rummet formas avslöjar 

något om ett givet samhälle och trendlinjer från det förgångna kan ge större 

förståelse om var vi befinner oss idag och varför. Att förstå och belysa denna 

process historiskt är viktigt eftersom vi formar varandra. 

Utgångspunkter 

Rum är ett centralt begrepp i denna undersökning. Därför krävs ett klar-

görande av den kontext som omger begreppet i denna avhandling. Det handlar 

om abstrakta teoretiska perspektiv, men också mer platsspecifika och praktiskt 

bundna sådana. Det är nämligen min fasta övertygelse att studier av hur det 

                               
2 Termen ”kroghållning” används i detta inledande kapitel som ett samlande begrepp för olika 
men närbesläktade former av utskänkningsverksamheter. 
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rumsliga förändras behöver ske i det konkreta och småskaliga. Endast på så 

sätt är det möjligt att förstå historiska processer och hur ett begrepp som rum, 

intuitivt förstått som något materiellt givet som bara finns där, kan produceras 

och utvecklas. Här följer en genomgång av avhandlingens utgångspunkter, 

från de mest abstrakta till de mer konkreta, vilka lägger grunden för en 

precisering av avhandlingens syfte och därtill hörande frågeställningar. 

Rumsliga vändningen och varande i rummet 

Den teoretiska förståelsen av begrepp som rum och plats har genomgått en 

kraftig utveckling under de senaste trettio åren. Nu är inte detta en avhandling 

inom filosofi, men det är ändå värt att påtala att begreppet rum står i centrum 

för en mängd olika ontologiska, epistemologiska och teoretiska frågor. 

Rummet är inte bara det vilket vi lever i, ej heller endast det vi verkar genom, 

det är också själva formen för vår existens.3 Rummet och rumsliga 

förhållanden är essentiella för hur vi människor relaterar till varandra, oavsett 

tidsepok eller geografisk plats. Beträffande detta har geografen Doreen 

Massey hävdat att social förändring och rumslig förändring hör samman.4 Jag 

är benägen att hålla detta för sant, men anser också att det inte nödvändigtvis 

gäller med samma intensitet för alla tidsperioder och platser. Huruvida det 

stämmer för Stockholm under åren 1776–1835, samt i så fall hur denna 

förändring tog sig uttryck, är något jag utforskar i denna avhandling. 

En konsekvens av rummets betydelse är att varje tidsperiod rimligen måste 

betraktas och undersökas utifrån sina specifika rumsliga förutsättningar. Ett 

rumsligt perspektiv innebär inte endast en förståelse för hur saker och ting har 

specifika platser under givna perioder. Det handlar också om en öppenhet och 

ett fokus på tidstypiska rumsrelationer och -komplikationer, vilka bör 

undersökas för att förstå en given period.5 Denna kombination av ett i grunden 

rumsligt perspektiv på social och historisk förändring är en central ingång för 

avhandlingen. Rumslighet som begrepp och forskningsingång för dock med 

sig ett omfattande teoretiskt bagage, på gott och ont. En förståelse av 

begreppen rum och plats måste därmed etableras innan någon metodisk 

undersökning är möjlig.  

Den rumsliga vändningen (för långt gången?) 

Den centrala betydelsen av rumslighet kan kanske verka uppenbar i en tid då 

stora folkgrupper är i rörelse och många av världens konflikter handlar om 

                               
3 Rumsfilosofen Jeff Malpas menar att det endast är i rummet och i relation till platser som våra 
sinnen är kapabla att erfara. Detta gäller för oss själva och allt som omger oss. Ur detta 
perspektiv är rum essentiellt för själva strukturen för vårt medvetande. Malpas tar inspiration i 
Martin Heideggers verk Varat och tiden och konceptet ”dasein”, tillvaro, varigenom det 
rumsliga betraktas som ontologiskt och intellektuellt grundläggande. Malpas 1999, s. 32. 
4 Massey 1994, s. 23. 
5 Crang 2009, s. 266. 
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tilldelningen av utrymme. En dylik insikt är dock ingen självklarhet. Under 

andra halvan av 1900-talet har det talats om en ”rumslig vändning”, en 

teoretisk omfokusering som fortfarande är pågående. Huvudargumenten för 

en sådan vändning inom historievetenskapen har varit att rummet bör 

betraktas som mer än endast en scen varpå historien utspelar sig. I denna 

beskrivning har rummet tidigare ansetts vara någonting dött i jämförelse med 

den aktiva och levande tiden, åtminstone om man frågar Foucault och hans 

efterföljare.6 Det finns viss grund för denna kritik inom fält såsom historia, 

sociologi och filosofi, men det är också något av ett tillrättalagt narrativ med 

målet är att förklara hur en nödvändig vändning äntligen anlände.7  

Den rumsliga vändningen har beskrivits som en intellektuell förflyttning 

varigenom rum och plats betraktas som centrala för utövandet av makt och 

skapandet av identitet.8 De nya teoretiska insikterna som vändningen medfört 

har fått efterverkningar i flera fält inom humaniora och samhällsvetenskap. 

Historia utgör inget undantag och inom vetenskapen har vändningen 

beskrivits som ett breddande av perspektiv till den grad att nya 

kulturhistoriska fält har uppstått.9 Särskilt inflytelserika har de nya 

perspektiven varit i studien av städer samt för förståelsen av hur rum aktivt 

bidrar till att skapa sociala identiteter i konflikter om gränser och platsers 

betydelser.10 Vändningens styrka är en strävan att höja rummet från en scen på 

vilken historien sker till en metod såväl som en analytisk ingång.11 

Trots de fördelar som vändningen fört med sig så har det på senare år höjts 

röster om att pendeln har slagit för långt. Om vändningen uppstod för att 

betrakta rummet som mer än bara något materiellt, menar nu vissa att det 

materiella helt och hållet tappats bort på olika vis. Det materiella rummet har 

enligt dessa kritiker blivit ersatt av luftslott endast bestående av sociala 

relationer. Exempelvis kan tunga teoretiska diskussioner kring tillstånden i att 

vara inne respektive ute helt och hållet missa betydelsen av de väggar som 

faktiskt upprätthåller en sådan avgränsning.12 En annan aspekt av kritiken är 

att de teoretiska diskussionerna över lag saknar tydlighet och förs med hjälp 

av förvirrade begrepp.13 Den som önskar uttolka historiska skeenden bör 

därför se vändningens svagheter såväl som dess styrkor. Det materiella får inte 

                               
6 Soja 1989, s. 16–21. 
7 Lamberg 2011, s. 14–15. Det bör påtalas att vissa discipliner, exempelvis geografi och 
arkitektur, alltid framhävt rummets betydelse och inflytande. Likväl har historiker länge 
exempelvis kunnat förklara varför ett slagfält aldrig är att betrakta endast som en plan yta och 
varför det är väsentligt att beakta topografi och befästningar som avgörande för utfallet av slag. 
Vändningen gick dock längre än så, den lyfte rummet och betraktade det som mer än bara 
materiella förutsättningar. Den rumsliga vändningen hade alltså då den tog sin början till syfte 
att lyfta fram hur rum i varje ögonblick växelverkar med samhälleliga processer. 
8 Gunn 2001, s. 1–11. 
9 Crang & Thrift 2000, s. 1–25; Kingston 2010, s. 111–114. 
10 Amin & Thrift 2002, s. 2, 81–83; Ewen 2016, s. 54. 
11 Campbell 2016, s. 23–24. 
12 Kingston 2010, s. 114: ”our Spatial Turn has obliterated interest in bricks and mortar.” 
13 Jerram 2013, s. 402–405. 



 16 

tappas bort bara för att analyser huvudsakligen sker genom textuellt material. 

Skriftliga källor relaterar trots allt till världen utanför. Det är också av central 

betydelse att tydligt definiera de olika analysbegreppen och deras relationer 

till varandra. 

Att skilja på rum och plats 

Även om jag anser kritiken av den rumsliga vändningen vara välfunnen är den 

definitionsmässiga diskussionen om rum och plats inte ny. Teoretiker i en 

mängd olika ämnesområden har under lång tid laddat orden med olika 

betydelser och gått i klinch med varandra.14 Exempelvis Doreen Massey 

ställde sig redan tidigt på tidigt på 1990-talet mycket kritisk till många tänkare 

som förlitade sig på begreppet rumslighet. Enligt Massey antog de flesta att 

alla andra alltid förstod vad som menades, därmed lyftes aldrig oenigheter och 

oklarheter till meningsfull debatt. I detta, om än kanske inte i mycket annat, 

var hon enig med geografen David Harvey som understrukit att plats är ett av 

de mest meningsfyllda och mångsidiga orden som finns.15 Saken blir knappast 

enklare av att inflytelserika teoretiker tenderar att tillskriva begreppen 

diametralt motsatta betydelser. 

Att avhandla frågan om vad som kommer först, rum eller plats, skulle kräva 

en avhandling i egen rätt. För mina syften är det tillräckligt att definiera platser 

som specifika enheter, såväl i det materiella som i det erfarna, och rum som 

de abstrakta sociala fenomen som förenar platser.16 Det handlar om den sortens 

rum (hädanefter benämnda som socialt skapade) vilka tenderar att ha 

egenskaper som påverkar världen och samhället, men som saknar den sortens 

specificitet som följer med en särskild platskänsla och som därmed kan 

omfatta en mängd olika lägen och positioner.17 Detta förhållningssätt styr 

undersökningen. Till exempel är det nödvändigt att tala om gatan eller krogen 

som sociala rumsliga kategorier vilka syftar på flera specifika platser.18  

                               
14 Cresswell 2015, s. 19. 
15 Massey 1994, s. 250; Harvey 1996, s. 208. 
16 Denna syn kan kontrasteras med ett vanligt perspektiv ur vilket platsen är något som skapas 
från rummet i och med att det blir mer bekant och tillskrivs en specifik betydelse. Cresswell 
2015, s. 10–12. Detta perspektiv sätter fingret på en central spänning i relationen mellan rum 
och plats, där det förra ofta betraktas som mer abstrakt än det senare. Betydelsefull för detta 
perspektiv är särskilt geografen Yi-Fu Tuan och hans bok från 1977, Space and Place. Tuan 
fokuserar på psykologi och utveckling. Därför är det genom ackumuleringen av erfarenheter 
som platser skapas ur obekanta rum. Att erfara är den centrala platsskapande aktiviteten. 
Rummet beskrivs som rörelse och platser som pauser. Tuan 1977, s. 6. Det är också denna 
distinktion mellan rum och plats som i min bedömning har fått mest framträdande roll i svensk 
historisk forskning vad gäller rumsteoretiska perspektiv, se exempelvis Sennefelt 2011, s. 29; 
Hallenberg & Linnarsson 2014, s. 9. Det är ett perspektiv som jag personligen är skeptisk till. 
17 Cresswell 2015, s. 17. 
18 Ytterligare ett exempel är de konsumtionsrum som Jon Stobart, Andrew Hann och Victoria 
Morgan resonerar om. Bland annat skyltfönstret eller butiken är sociala rum som samlar ett 
flertal unika exempel. De gemensamma drag som förenar alla skyltfönster gör att de går att 
känna igen som sådana utan att behöva vara specifikt erfarna och skapade platser. Stobart, 
Hann, & Morgan 2007. 
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Det finns vissa saker som förenar alla krogar, exempelvis deras funktion 

som platser för utskänkningsverksamhet och vissa slags saker såsom 

dryckesvaror, vilka måste förekomma för att en krog ska fylla denna funktion. 

Därmed går det att tala om det sociala rummet ”krogen” i abstrakt bemärkelse. 

Samtidigt har varje specifik krog unika drag, såsom specifika 

möbleringslösningar eller krögares egenheter i verksamhetsdriften. Socialt 

skapade rum överbryggar och samlar platser, men eftersom förhållandet 

mellan dessa rum och de platser de samlar är en sorts växelverkan, är det 

viktigt att inte missa den specifika dimension som varje plats bär på.19 I 

analysen av flera individuella platser kan forskaren abstrahera gemensamma 

drag och förstå det sociala rum som förenar dem. Över tid blir det möjligt att 

se hur sociala rum uppstår och förändras.  

Som jag ser det följer alltså rummets allmänhet på platsers specificitet.20 I 

detta befinner jag mig nära den ingång till rum och plats som Michel de 

Certeau företräder i L’invention du quotidien som gavs ut 1980 och kom i 

engelsk översättning 1984. Där fokuserar han huvudsakligen på praktiker och 

hur de lägger grunden för kulturer och samhällen. Certeau gör något radikalt: 

han använder rum och plats på helt omvänt vis än vad de flesta geografer 

brukar göra. Platser blir det tomma underlaget på vilket praktiker sker och 

därigenom skapar rummet. Platserna står för det specifika, det upplevda, det 

som enskilda brukare möter. I kontrast till detta är rummet för Certeau rörligt, 

något som aktiveras och används av brukare, med nästan gränslös potential 

för olika praktiker inom det givna systemet: ”I korthet, rummet är praktiserad 

plats.”21 I denna avhandlings kontext handlar det om de specifika platser som 

polis och befolkning interagerar på, har konflikter och förhandlar om. Dessa 

platser belyser maktutövande och sociala konstruktioner genom vardagliga 

interaktioner. Små förändringar i praktiker säger något om samhället i stort. 

Att få syn på dessa processer kräver dock en reflektion om hur detta sociala 

rum fungerar och utvecklas.  

(Social) produktion av (socialt) rum 

När det handlar om analysen av socialt skapade rum har ingen varit mer 

inflytelserik än urbanteoretikern, sociologen och marxisten Henri Lefebvre. 

Ett av hans mest betydelsefulla verk är La Production de l’espace. Där 

                               
19 Doreen Massey talar om den platsspecificitet som springer ur det faktum att varje plats samlar 
en mängd olika sociala relationer, allt från lokala till globala sådana. Massey 1994, s. 156. Av 
detta följer att en plats alltid är unik, eftersom den för samman sin ackumulerade historia med 
allt som binder den till omgivningen och världen i stort på ett sätt som ingen annan plats kan 
exakt efterbilda. Malpas 1999, s. 34, 105. 
20 Sociologen Martina Löw har ett liknande synsätt och menar att platser bör betraktas som 
delar av rum, men även att de kan uppträda som rum i egen rätt beroende på skala och 
perspektiv. Löw & Weidenhaus 2017, s. 558. 
21 Certeau 1984, s. 117. 
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lanseras ”rumslig trialektik” som ett ramverk med tre komponenter som 

belyser olika aspekter av rummets sociala produktion.22 

Den första komponenten är rumslig praktik, vilket i korthet är vad som upp-

levs och återskapas dagligdags i de flesta människors vardagsliv när de rör sig 

i rummet.23 Rumslig praktik utgörs av handlingar och upplevelser som en-

skilda aktörer sällan reflekterar över och är den långsammaste men samtidigt 

viktigaste arenan för förändring. Till denna arena hör handlingar som utförs 

på rutin utan någon radikal eller politisk avsikt att förändra sakernas tillstånd. 

Det kan till exempel röra sig om det sätt på vilka olika individer tar sig till sitt 

arbete. Lefebvre menar att den rumsliga praktiken är specifik för varje 

samhälle och möjlig att ”dechiffrera” för att bättre förstå detsamma. Denna 

möjlighet finns även vad gäller olika tidsperioder och Lefebvre talar 

exempelvis om en specifik rumslig praktik som är ”modern”. En rumslig 

praktik behöver emellertid inte vara helt sammanhängande: det kan finnas 

delar av ett givet samhälle som motsäger en annan, krafter som drar åt olika 

håll. Ett exempel på sådana motsättningar är frågan huruvida arbetspendling 

bör ske med personbilar eller kollektivtrafik. På det hela taget finns dock en 

koherens som visar att det ändå är ett samhälle det handlar om: även om olika 

typer av arbetspendling samexisterar finns det en gemensam grundsyn om att 

arbetsresor måste ske. Rumslig praktik är alltså helheten som en befolkning är 

med och producerar då de lever sina liv. För denna avhandlings syfte ger detta 

begrepp möjligheten att fånga och förstå den vardagliga struktur som ligger 

till grund för mänsklig erfarenhet under specifika historiska perioder.  

Den andra komponenten är representationer av rum, det handlar om rum-

met såsom det medvetet framställs och förordnas uppifrån.24 Representationer 

av rum utgör en betydelsefull del i undersökningen som en kontext för de 

praktiker som här undersöks. Överhetens föreställningar om och normer för 

rummet bildar idealbilden för hur olika rum bör avgränsas och struktureras. 

Representationer av rum kommer till uttryck i sådant som lagar och regler, 

men även kartor och ritningar, rutnäten och regleringar av stadsbilden innan 

de börjat implementeras, vilka överheten förväntar sig att människor ska 

efterfölja och uppfylla.25 Det är alltså det rum vilket polisbetjäningen skulle se 

till blev verklighet i sin bevakning och kontroll av Stockholms befolkning. 

Den tredje delen komponenten är representationernas rum.26 Precis som 

rumslig praktik återfinns representationernas rum i vardagslivet, men dessa 

begrepp riktar in sig på två olika skalor av vardagen. Det som skiljer dem åt 

är vem som är den huvudsakliga aktören och de överväganden som ligger 

bakom dennas handlingar. Rumslig praktik utsöndras av ett helt samhälle och 

dess produktionsförhållanden. Representationernas rum tillhör individen när 

                               
22 Ursprungligen publicerad 1974 och i engelsk översättning 1991. Lefebvre 1991, s. 33. 
23 Lefebvre 1991, s. 38. 
24 Lefebvre 1991, s. 38–39. 
25 Se exempelvis Forsberg 2001, s. 25–31. 
26 Lefebvre 1991, s. 39. 
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denne lever och agerar på något sätt som bryter mot rutinen. Representation-

ernas rum möjliggör subversion och hastig förändring. Det är där gränser 

måste aktivt dras och upprätthållas för att inte överträdas. Där interagerar olika 

parter, förhandlar och hamnar i konflikt.27 Det kan lika gärna handla om 

politisk aktivism som en krögerskas vägran att släppa in polisbetjänter i sin 

krog. Det som sker i representationernas rum utgör kärnan i denna avhandling. 

Lefebvres tämligen abstrakta begrepp ger redskap för att förstå hur rum 

produceras och vilken roll deras olika aspekter spelar i ett samhälle.28 Ett 

flertal personer har sökt att precisera, anpassa och operationalisera ramverket 

på olika sätt. Särskilt av betydelse är sociologen Edward Soja som menar att 

rumsanalys fram till Lefebvre dominerades av en grundläggande dikotomi. 

Den ena delen av dikotomin utgörs av firstspace, det empiriskt undersökta och 

kartlagda rummet, det vill säga geografins materialistiska förståelse av 

resultatet av naturkrafter och mänsklig bearbetning. Den andra delen av 

dikotomin utgörs av secondspace, som består i subjektiva rumsliga idéer, 

bilder, föreställningar och tankar. Firstspace och secondspace motsvarar 

enligt Soja den cartesianska distinktionen mellan saker i rummet och tankar 

om rummet, mellan res extensa och res cogitans. Med syftet att bryta ned den 

dikotomin introducerar Soja begreppet thirdspace, vilket innefattar de andra 

två och är det levda rummet för individuella och kollektiva upplevelser och 

handlingar. Thirdspace är därmed ett sätt att förstå den sociala produktionen 

av rum som en kombination av first- och secondspace och ger bredare 

möjligheter än vart och ett av dessa begrepp för sig.29  

Sojas trialektik är en operationalisering av Lefebvres: firstspace är en pa-

rallell till rumslig praktik, secondspace en parallell till representationer av 

rum, och thirdspace till representationernas rum. Från denna beskrivning ab-

straherar jag att vilken plats som helst, särskilt där interaktion sker och skilda 

agendor möts, kan betraktas som ett thirdspace eller representationernas 

rum.30 På gott och ont lämnar Soja bakom sig några av de mer nyanserade 

                               
27 Här vill jag dra paralleller till Patrick Joyces beskrivning av maktutövning i vardagen och 
även av ”förhandling” som ett begrepp med potential bortom ”motstånd” för att förstå 
interaktioner kring gränsutrymmen. Joyce 2003, s. 4–8, 209. Jag avser dock inte att diskutera 
huruvida detta bör ses som ett särskilt uttryck för en förhandlingskultur som genomsyrade det 
svenska samhället i stort, såsom exempelvis Eva Österberg menar. Se Österberg 1993, s. 141–
145; 1994, s. 158; 1995, s. 196–197. Det är inte heller något jag söker ifrågasätta (vilket det 
dock absolut kan finnas fog för, se exempelvis Berglund 2009, s. 38–39). För avhandlingens 
syften handlar ”förhandling” helt enkelt om att samtliga parters perspektiv och argument 
åtminstone hördes och tillskrevs ett värde, även om dessa argument relativt sällan ledde till 
önskad slutsats för de anklagade. Förhandling på en låg och vardagsnära nivå, där parterna 
polisbetjäning och övrig befolkning i staden stod väldigt nära varandra såväl geografiskt som 
socioekonomiskt säger inte nödvändigtvis något om förhandling som ett fenomen på en större 
skala. 
28 Lefebvre har också fått utstå hård, men inte helt orättvis, kritik för att teoretisera görande och 
föreställningar utan att ta hänsyn till det grundläggande materiella. Jerram 2013, s. 411. 
29 Soja 2000, s. 10–11. 
30 Ett perspektiv också Soja skrivit under på i intervjusammanhang. Borch 2002, s. 114. 
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aspekterna av Lefebvres trialektik. Dessa förenklingar innebär att betydelsen 

av det materiella inte försvinner såsom vissa menar sker hos Lefebvre.31 Jag 

sällar mig också till synen att en analys utifrån det trialektiska ramverket bör 

börja med representationer av rum (secondspace) för att sedan gå till repre-

sentationernas rum (thirdspace) och slutligen betänka rumslig praktik 

(firstspace).32 Det föreställda och förordnade rummet i form av normativa 

påbud från ovan möter därmed användares och invånares levda rum nedan. I 

denna interaktion utvecklas och förändras långsamt det materiella rummet.  

Det finns dock brister i det trialektiska ramverket. Lefebvre och hans 

närmaste efterföljare betonar att varje samhälle producerar ett särskilt slags 

rum, vilket är föränderligt och tydligt tillhörande sin specifika historiska 

period.33 Denna produktion av rum pågår konstant, medvetet såväl som 

omedvetet, och resulterar i något som forskaren kan avläsa. Därigenom kan 

rummet, samt de egenheter och spänningar som blir synliga i produktions-

processen, avslöja djupare sanningar om ett givet samhälle. Mot detta har jag 

inga invändningar, men Lefebvre menar med detta också att ett samhälle bör 

definieras uteslutande utifrån sina kapital- och produktionsförhållanden. Som 

framgår nedan förändrades inte Stockholm i detta avseende under före-

liggande undersökningsperiod, varigenom det med Lefebvres logik inte heller 

borde vara möjligt se någon förändring eller dynamik i det rum som 

utsöndrades. En alldeles för renlärig marxism riskerar att dölja rumsliga 

förändringar av småskalig natur. Utan att föregripa resultaten så förefaller ett 

helt statiskt rumsligt förhållande i Stockholm under perioden osannolikt, 

varför denna aspekt av teorin prövas mot avhandlingens empiri.34 

Mikrogeografier och sociala praktiker 

Vad får då dessa teoretiska utgångspunkter för konkreta följder för denna av-

handling? Utifrån definitionen av platsen som specifik och rummet som soci-

alt producerat bör det vara möjligt att på studera praktiker såsom de kommer 

till uttryck i Kungliga Poliskammarens material. I interaktionen mellan be-

folkningen och polisbetjäningen borde det finnas återkommande drag, sär-

skilda slags platser och praktiker som framträder oftare och tydligare än andra. 

Genom att söka sådana mönster kan jag identifiera olika sociala rum som 

kopplar samman separata händelser genom tid och geografi. För att lyfta fram 

och fokusera på förändring har jag låtit den rumsliga trialektiken organisera 

min analys. Jag disponerar avhandlingen på så sätt att jag börjar med att un-

dersöka överhetens idéer, för att sedan se hur det kunde gå till då dessa skulle 

                               
31 Jerram 2013; Navickas 2016a. 
32 Merrifield 2000, s. 173–176. 
33 Lefebvre 1991, s. 31–32.  
34 Som Lyndal Roper påtalat är det hur som helst tämligen ointressant med teorier vilka man 
inte går i kritisk dialog med. Fletcher 2019. 
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implementeras i verkligheten, och betraktar till sist det resultat som produce-

rades av detta möte.35 Men det här förfarandet behöver fortfarande verktyg för 

att förstå hur denna interaktion såg ut konkret på marknivå och i specifika fall. 

För att nå fram till var och hur förändring faktiskt sker krävs något mer. 

Ytterligare en utgångspunkt för denna avhandling är därmed att praktiker, 

konkreta handlingar på specifika platser som uttryck för olika agendor, är det 

som driver historisk utveckling. Teorier om praktiker kan också bistå med 

metoder för att systematiskt betrakta specifika fall. Därmed blir det möjligt att 

undersöka hur olika rum fungerade, hur de var relaterade till varandra och hur 

de förändrades genom interaktionen mellan polis och befolkning. 

Stadens små geografier 

Historikern och geografen Miles Ogborn menar att vardagliga förseelser alltid 

sker i small geographies, vardagens specifika platser såsom gathörn, 

grannskap och hem.36 Därmed är det också där som korrigeringar och åtgärder 

mot förseelser måste ske. Enligt Ogborn sker större sociala förändringar när 

dessa åtgärder koncentreras i tid och rum och betvingar vissa slags förseelser 

på specifika platser. Mer specifikt talar han om att det är på sådant sätt som 

modernitet uppstår.37 Frågan om modernitetens tillkomst ligger dock bortom 

denna avhandlings undersökningsområde. Dels för att mitt material inte 

tillfredsställande låter mig leda i bevis när ”modernitet” är uppnått, dels för att 

modernitet är ett så omstritt begrepp med så betydande bagage att det kräver 

positioneringar som rör sig utanför avhandlingens syften.38 Däremot håller jag 

med Ogborn att förändringar av stadens rum bäst förstås genom abstraktioner 

från det småskaliga och specifika platser. Även om det svenska begreppet 

”geografi” inte för med sig samma bredd av associationer som sin engelska 

motsvarighet talar jag i denna avhandling om dylika platser som 

mikrogeografier.39 

                               
35 Eftersom mitt fokus ligger på den rumsliga produktion som sker i mötet mellan idé och 
verklighet kan det påtalas att föreställningar från ovan behandlas översiktligt för att ge en 
relevant förståelse av det specifika empiriska fenomen som föreligger i respektive kapitel. Det 
är alltså inte min avsikt att redogöra för en rätvinklig Lefebvriansk triangel, där varje del i det 
trialektiska ramverket tillägnas lika mycket utrymme. 
36 Ogborn 2003, s. 119. 
37 Modernitet som begrepp är självklart mångfacetterat och svårfångat, inte sällan likställt med 
kapitalism, men enligt Ogborns definition handlar det om en kombination av rutinisering och 
dynamisk förändring. Ogborn 1998, s. 6.  
38 Exempelvis vad gäller det ofta debatterade civiliseringsperspektivet, vilket jag personligen 
ställer mig tämligen skeptisk till. Då det inte sällan har applicerats på föreliggande period och 
geografi skulle ett direkt engagemang med ”modernitet” kräva att jag positionerar mig i relation 
till tidigare forskning på ett sätt som drar i väg från snarare än tjänar mina övergripande syften, 
exempelvis Andersson, Jarrick, & Söderberg 1994; Jarrick & Söderberg 1998. Därmed inte sagt 
att det inte finns givande perspektiv på och renodlingar av vad moderniseringsdebatten 
egentligen handlar om. Jerram 2014, s. 2–6; Greenhalgh 2017, s. 13–17. 
39 Delvis för att undvika det talspråkliga inslaget i att skriva ”små geografier” och delvis 
influerat av resonemanget som förs av Clemente, Lindström, & Stobart 2020a, s. 5–7. 
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Märk väl så handlar detta inte om någon allmän och genomgripande 

förändring i samhället som helhet, utan om koncentrerade punkter av 

densamma där kontrollverksamhet intensifierats. Specifika knutpunkter där 

många vardagars stråk och personers levnadsbanor existerar parallellt, korsar, 

kringgår varandra eller till och med krockar. Dessa platser där människor 

oftare möts, såväl frivilligt som ofrivilligt, utgör ett slags noder i ett större 

system där förändringar först blir synliga.40 Här har urbanhistoria en särskild 

potential att identifiera mikrogeografier och från dem påvisa viktiga aspekter 

av samhällsutvecklingen. Den särskilda densitet av människor och rörelse som 

finns i urbana sammanhang ger generellt upphov till fler och bättre 

dokumenterade händelser som kan belysa bredare sociala processer.41 Den här 

avhandlingens fokus på skillnader i praktiker, vad polisbetjäning och 

befolkning gör i det urbana rummet på en vardagsnära marknivå såsom i 

specifika gathörn och krogar, gör det möjligt att förstå social förändring. 

Genom Poliskammaren går det att se hur institutionell makt utövas på 

lägsta tänkbara nivå över hela stadsrummet, långsamt och över tid. Det visar 

också vilka mikrogeografier som polisen fokuserade på.42 Vilken kontroll och 

ordning polisbetjäningen sökte åstadkomma på dessa platser och huruvida 

detta fokus uppvisar kontinuitet eller en tydlig förändringsriktning över tid är 

viktiga frågor. I teorin är det fullt tänkbart att polisens praktiker var statiska 

eller inte genomgick någon enhetlig förändring. Ogborn menar dock att en 

analys av mikrogeografier kan upptäcka förändringar och företeelser som 

uppvisar gemensamma drag, trots att avsiktliga agendor kan vara svåra att 

urskilja eller till och med helt saknas.43 Jag vill hävda att detta också gäller 

processer med något slags riktning, men utan ett tydligt formulerat mål. I dessa 

vardagens mikrogeografier kan förändringar, större än summan av sina delar, 

ske. Genom att betrakta handlingar på en nära och initierad nivå blir det 

möjligt att upptäcka och ”rädda för historiens stora narrativ, sanningar endast 

kända av rännstensungar”.44  

                               
40 Något som Ogborn klassificerar som ”öar av modernitet”. Ogborn 1998, s. 12. Vidare kan 
noteras att Christof Dejung och Martin Lengwiler också talar om att ”Inseln der moderne” 
uppstod i de europeiska städerna. Dejung och Lengwiler påtalar att det i moderniserande städers 
marginaler fanns områden och grupper som kunde betraktas som tillhörande dess 
”Großstadtdschungel”. Dejung & Lengwiler 2016, s. 22–23. Därmed framhäver de också, i 
likhet min avhandling, betydelsen av en ojämn utveckling inom samma stadsrum. För att 
undvika oklarheter talar jag i denna avhandling, inspirerad av Sennefelt 2011, helt enkelt om 
noder. 
41 Städer särskiljs inte sällan från resten av landskapet genom sin densitet. Det är också just 
genom denna täthet som städer får en särskild potential att generera möten och orsaka förseelser 
som måste åtgärdas och därmed dokumenteras. Amin & Thrift 2002, s. 2, 30. Vidare har de 
speciella möjligheter som urbanhistoria erbjuder förtjänstfullt diskuteras av bland annat av 
Charles Tilly och redan på 1930-talet identifierades fältets rikedom av Louis Wirth. Wirth 1938, 
s. 9, 14–16; Tilly 1996.  
42 Mitt fokus ligger på vad som skedde inom stadens geografi medan jag lämnar gränserna mot 
omvärlden därhän. För utmärkta exempel på detta se Jütte 2014 och Laitinen 2017a, del II. 
43 Ogborn 1998, s. 235. 
44 Jenner 1997, s. 108. 
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Skilda agendor på specifika platser 

När det handlar om att överväga hur mikrogeografier faktiskt fungerar och 

kontrolleras finns flera olika perspektiv. Ett sätt som ofta har kritiserats är att 

betrakta dessa processer som öppna, med olika agendor som samexisterar och 

påverkar varandra i en fri interaktion.45 Ett annat närbesläktat men ändå 

särskilt perspektiv lägger större vikt vid skillnader i maktrelationer. Enligt 

detta perspektiv finns det dominanta koder i varje given social kontext som 

sätter ramarna för interaktionen mellan individer på mikrogeografisk nivå. Det 

kan handla om auktoriteter (såsom specifika intressen eller grupper)46 eller 

offentliga institutioner som med tvång för fram sin syn på hur praktiker bör se 

ut och fungera i och genom rummet.47 Jag sällar mig här till detta mer 

maktfokuserade synsätt, då polisbetjäningen som gick längs gatorna hade till 

uppgift att implementera stadens styrandes representationer av rummet. 

Varhelst det finns en särskild dominant kod, exempelvis i ett urbant rum, 

finns det också aktörer som försöker knäcka eller kringgå koden. Detta 

kodknäckande sker framför allt i liten skala, i periferin av de stora skeendena, 

bland underordnade grupper och på tillfälliga vis vilka generellt lämnar få 

spår.48 Det kan exempelvis röra sig om en krögerskas vägran att öppna en 

krogdörr. För att få syn på detta motstånd tillämpar John Allen begreppet 

dominans och söker kombinera det med Lefebvres trialektik. Allen menar att 

representationer av rum är koder vilka framställer hur rum borde brukas men 

att Lefebvre missar en implementeringsdimension som ska tillse att koderna 

åtföljs. För att åtgärda denna brist argumenterar Allen för att representationer 

av rum måste göras närvarande i samhället, medan representationernas rum är 

var motståndet till denna implementering sker.49 Allen utforskar hur olika 

slags rum kan kodas för att utesluta och göra särskilda grupper ovälkomna, 

samtidigt som det alltid finns en risk att dessa grupper i stället tillskansar sig 

dessa rum för sig själva. Koder kan alltid manipuleras och i interaktionen som 

sker kring specifika platser där ett särskilt slags rum ska upprätthållas kan både 

konflikter och förhandlingar uppstå.50 Denna mjuka och vardagliga påverkan 

kan vara högst flyktig i de historiska källorna, men jag ser det som att den 

också har en särskild potential som historisk kraft. Allens perspektiv erkänner 

uppenbara skillnader i maktförhållanden, men tillskriver också de 

underordnade handlingsutrymme nog att kunna stå för förändring och 

                               
45 Harvey 2009, s. 155.  
46 Stobart, Hann, & Morgan 2007, s. 149, 168–170. 
47 Harvey 1996, s. 284. 
48 Detta är ett argument influerat av Swati Chattopadhyay, professor i arkitekturhistoria, i 
Chattopadhyay 2014 samt keynote-föreläsningen ”Urbanism and Subalternity” som hölls den 
25 augusti 2016 i Helsingfors vid en konferens arrangerad av European Association for Urban 
History. Se även Amin & Thrift 2002, s. 106–108, 119. 
49 Allen 2003, s. 160–161. Vad gäller avhandlingens inledande exempel menar jag att det inte 
bara är möjligt utan också lämpligt att tolka polisbetjäningens ovilja att bryta upp dörren alltför 
hastigt inom denna ram. De förefaller ha gått en balansgång. 
50 Allen 2003, s. 163–165, 170–172. 
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påverkan.51 I deras agerande kan finnas såväl ett medvetet brytande mot koder 

som ett mer oavsiktligt kringgående, en sorts minsta motståndets väg när 

människor söker att leva sina liv.52  

Michel de Certeau har fruktbart konceptualiserat förhållandet mellan över- 

och underordnade genom att skilja mellan strategier och taktiker. De förra 

tillhör de med makt som tänker ut och önskar implementera representationer 

av rum, medan de senare tillhör de andra och underordnade med tillgång till 

representationernas rum. I korthet är taktiker det som används för att kringgå 

strategier, om än bara för stunden. Taktiker hör vardagliga praktiker till och 

har en chans att långsamt nöta ned strukturer och frambringa förändringar i 

strategierna.53 Detta slags manipulation och långsamma påverkan blir möjlig 

att se i förhållande till specifika platser genom en undersökning av 

Poliskammarens material. 

Förblev polisbetjäningens praktiker kring olika slags platser konstanta 

genom undersökningsperioden? Stockholms invånare verkade ju trots allt i det 

sammanhang som gavs utifrån ordningsmaktens upprätthållande av rådande 

förordningar. Denna fundering är inspirerad av Certeaus resonemang då han 

talar om ”den subtila, envisa, motståndskraftiga aktivitet som grupper ägnar 

sig åt då de saknar sina egna rum, och måste klara sig inom ett nätverk av 

redan etablerade krafter och föreställningar.”54 Citatet understryker vad det 

innebär att existera i en värld med historia, snarare än ett teoretiskt vakuum, 

och hur vi till stor del är utelämnade åt krafter bortom vår kontroll. Likaså har 

sociologen Martina Löw argumenterat för att varje stad kan betraktas som en 

plats med en egen logik (Eigenlogik). I Löws resonemang finns viss lyhördhet 

för historiska processer, då analysen måste beakta skillnader i handlingar 

såsom de influeras av specifika materiella omständigheter och flöden. Löw 

menar att städer kan ses som kristalliserade uttryck för föreställningar vilka 

influerar invånarnas praktiker och i sin tur påverkas av dessa praktiker. En 

stads Eigenlogik är således svårförändrad. Den är dock möjlig att identifiera 

genom dess praktiker, detta eftersom att en stads struktur uppstår genom 

regelstyrning, rutinmässighet och maktutövarnas resurser.55  

Löws något statiska syn på platsen kan fördelaktigt kombineras med 

Doreen Masseys idé att rummet är ett resultat av interrelationer och inter-

aktioner som är under konstant konstruktion. Enligt Massey är platser främst 

att betrakta som öppna och porösa. Kampen om kontroll över och ordnande 

av platser driver förändring.56 Kombineras Löws och Masseys synsätt framstår 

                               
51 Österberg 1995. Se även föregående not 27 för kvalificering av förhandlingsbegreppet. 
52 Cresswell 2015, s. 42. I dessa konflikter uppstår och formas anpassningar och samförstånd 
kring ”rumsliga regler” som fungerar för det lokala sammanhanget, Laitinen 2017a, s. 15–18. 
53 Certeau 1984, s. xviii–xix. Se även Jansson 2017, s. 35–37. 
54 Certeau 1984, s. 18. Se även Cresswell 2015, s. 66. 
55 Löw 2012, s. 304–310; Löw 2013, s. 900, 904.  
56 Massey 1994, s. 5, 155–156. Ett perspektiv som också kommer till uttryck hos Allan Pred, 
då han återkommande beskriver platsen som en historiskt avhängig process. Pred 1986, s. 2ff. 
Se även Massey 2005, s. 9, 104–142 för en utveckling av detta resonemang. 
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platser som påverkade av sin historia, men samtidigt beroende av stunden och 

möjliga att förändra.57 För denna avhandling blir då särskilt relevant att en-

staka interaktioner sällan helt belyser eller omformar etablerade strukturer. 

Genom upprepningar över tid blir dock förändringar möjliga. Sådana 

förändringar torde gå att observera i en undersökning av Stockholms myller, 

åtminstone koncentrerat till vissa praktiker och platser inom stadsrummet. 

Social praktikteori 

Det sägs ofta att staden, mer än något annat samhälleligt fenomen, är en 

palimpsest. Genom olika handlingar skrivs stadsrummen ständigt om och 

över. Jag vill hävda att normativa material såsom förordningar och dylikt är 

mindre intressanta att förstå i sig än vad som sker i normernas möte med 

faktiska praktiker. Någon måste trots allt stå för implementeringen av dessa 

normer; under föreliggande undersökningsperiod var detta Stockholms 

polisbetjänter. Rutinmässighet och upprepningar formgav på snåriga stigar 

gradvis den komplexa modernitet vi genomlever idag. Tillblivelsen av detta 

ständiga ordnande av ökande intensitet blir synlig när forskaren riktar in sig 

specifikt på utvecklingen av praktiker i den tidigmoderna staden. 

Hur kan då praktiker betraktas och undersökas på ett systematiskt vis? 

Social Practice Theory (hädanefter praktikteori) såsom den presenteras av 

sociologen Andreas Reckwitz ger vissa möjligheter.58 Reckwitz lyfter 

praktikteori som ett sätt att studera det rutinmässiga beteendet som den arena 

där det sociala sker och ordning huvudsakligen uppstår.59 Praktiker är alltså 

handlingar och aktiviteter som passar in ett större sammanhang. Då dessa 

praktiker måste utföras av kroppar är de också självklart rumsliga, även om 

de också har en mental komponent. Därigenom är studien av det rumsliga och 

hur det influeras av praktiker, samt i sin tur influerar praktikerna, av värde för 

den här avhandlingen. Perspektivet för ned abstrakta och högtflygande 

begrepp om rumslighet och sociala processer till små och observerbara 

instanser av handlingar i specifika situationer.60 Trots att enstaka praktiker är 

flyktiga skapar rutiner och upprepningar någonting bestående. Social ordning 

uppstår genom social reproduktion, men det är genom oordning som 

förändringar kan ske. Vardagliga ”kriser i rutiner” möjliggör skiften och 

brytpunkter där aspekter av praktikerna kan bytas ut.61 Sådana kriser, vilka kan 

handla om allt från små anpassningar till regelrätta konflikter, är alltså 

nödvändiga för att förstå förändring och är just vad som uppstod i 

interaktionen mellan invånare och polisbetjänter kring specifika platser. 

                               
57 Farías 2010, s. 13–15. 
58 Särskilt i hans artikel från 2002 ”Toward a Theory of Social Practices: A Development in 
Culturalist Theorizing” som lagt grunden till en stor del av dagens praktikteoretiska diskussion. 
59 Reckwitz 2002, s. 250–251. 
60 Pred 1986, s. 6–7. 
61 Reckwitz 2002, s. 255. 
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Praktikteorin har ännu inte koagulerat i en given form.62 Snarare är det ett 

teorikluster som fortfarande håller på att hamras ut. En person som har tagit 

upp denna fråga är sociologen Elizabeth Shove. Likt Reckwitz understryker 

hon betydelsen av rutinmässigt agerande, vilket hon kopplar samman med 

Lefebvres föreställningar om vardagens särskilda rytm.63 Därmed kan idén om 

rumslig praktik sammanföras med teorin om sociala praktiker. Tillsammans 

kan dessa två perspektiv förklara förhållandet mellan handlingar åtskilda i 

rum-tiden och kontinuerlig förändring.64 Shove och hennes medarbetare har 

delat in praktiker i tre separata element: material, materiella omständigheter 

såsom saker, teknologier, fysiska entiteter och det utifrån vilket föremål 

skapas; kompetenser, vilket inkluderar förmågor, färdigheter, kunskap och 

tekniker; samt föreställningar, vilket handlar om symboliska betydelser, 

tankar och normer.65 Syftet är alltså att dela upp handlingar i deras materiella 

komponenter, kunskapen om hur man utför dem och tankarna kring detta, för 

att på så sätt kunna utpeka exakt var i en specifik praktik som förändringar 

sker.66 Exakt vad som driver förändringar kan därmed variera. 

I metoddiskussionen nedan presenterar jag närmare hur jag 

operationaliserar Shoves metod i denna avhandling. Redan nu är det dock värt 

att föregripa detta något och beskriva hur mitt inledande exempel skulle kunna 

brytas ned enligt hennes schema. Som material kan betecknas de materiella 

omständigheterna i gatan, krogen och den stängda dörren som drog en gräns 

däremellan, alltså såväl redskapen för en handling som objektet handlingen 

riktas emot. Som kompetenser kan betecknas såväl krögerskans förmåga att 

stänga och låsa dörren som polisbetjäningens möjligheter att få upp den, 

antingen med förhandling eller våld. Som föreställningar kan slutligen 

betecknas de olika idéer och argument som kommer till uttryck i de olika 

parternas möte. Genom att undersöka många liknande fall över tid framhäver 

detta ramverk om det är hos specifika element som förändringar 

huvudsakligen sker. 

Denna version av praktikteori har förvisso många lager av komplexitet, 

men den löser många av de oklarheter den rumsliga trialektiken lämnar 

angående hur förändring sker i vardagslivet.67 Denna fråga utforskas senare i 

avhandlingen, men redan nu kan det sägas att Shoves ramverk gör det möjligt 

att förstå hur och varför specifika platser och socialt producerade rum 

förändras genom att olika praktiker ackumuleras och upprepas.68 

                               
62 Reckwitz pekar ut problem, men föreslår inget metodologiskt tillvägagångssätt för analys. 
63 Detta är nära hur även Certeau talar om trajektorier. Certeau 1984, s. 33; Crang 2000, s. 150. 
64 Shove, Trentmann, & Wilk 2009, s. 18. 
65 Shove, Pantzar, & Watson 2012, s. 14. 
66 Shove, Pantzar, & Watson 2012, s. 8, 12–13.  
67 Merrifield 2000, s. 176–178. 
68 Shove, Pantzar, & Watson 2012, s. 130–134. 
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Tidigare rumsforskning och en stad i stagnation  

Rumsteoretiska undersökningar av historiska fenomen har bidragit med nya 

och berikande ingångar inom en mängd olika fält, särskilt internationellt. Det 

är inte praktiskt möjligt att redogöra för den stora bredden av tidigare 

forskning här.69 Helt kort kan dock nämnas värdefulla exempel på hur 

historiker inom några historievetenskapliga områden har hanterat rumslighet 

och rumslig förändring. Inom urbanhistoria bidrog rumsperspektivet tidigt till 

förståelsen av hur förbättringsansatser och en ”urban renässans” krävde 

befolkningens underordning och fastigheters inordning i en gemensam vision 

av staden.70 Konsumtionshistoriker har visat hur särskilda grupper av 

konsumenter var avgörande för att omdana gator och butiker samt hur 

specifika konsumtionsmönster påverkade stadsrummet under modernitetens 

genombrott.71 Politiska historiker har genom perspektivet bättre förstått 

exempelvis hur det varit en central strategi att kväsa proteströrelser genom 

begränsandet av offentliga platser, samt hur alternativa mötesplatser vuxit 

fram som ändå möjliggjort politisk handling.72 Denna avhandling kan ses som 

en del av detta bidrag vad gäller vardagliga mikrogeografiska perspektiv.73 

För min undersökning är valda delar av den tidigare forskningen gällande 

Sverige och Stockholm särskilt relevanta som utgångspunkter. Den rumsliga 

vändningen inom svensk historisk forskning har egentligen slagit igenom 

ordentligt först på senare år.74 I en urban kontext har huvudsakligen Stockholm 

stått i fokus, med vissa notabla undantag.75 Det finns flera skäl till att just 

                               
69 Jag redogör närmare för vissa projekt allteftersom det är närmare relevant att jämföra deras 
slutsatser med dem jag når i denna avhandling. 
70 Se exempelvis inflytelserika Borsay 1989; Langford 1989; Joyce 2003 som tillsammans alla 
visar på betydelsen av att förstå lokala eliters ideologiska ramverk för omdanande av stadsrum. 
71 Se exempelvis Stobart, Hann, & Morgan 2007; Furnée & Lesger 2014; Borsay & Furnée 
2016; Jenkins 2016; Arnout 2018; Jenkins & Stobart 2020. Framför allt den första ger en 
intressant operationalisering av Lefebvres trialektik. Stobart, Hann, & Morgan 2007, s. 18–22.  
72 Ett praktexempel på detta är Katrina Navickas extensiva forskning om populära 
proteströrelser och rätten till offentliga platser. Se Navickas 2016a; 2016b som framhäver hur 
motståndshandlingar måste förstås som situerade i rummet och kan ta sig uttryck i liten skala.  
73 Andra bidrag återfinns exempelvis i Lisa Hellmans studie av svenskar i Kanton och Macao, 
Riitta Laitinens undersökning av urban ordning i Åbo och en mängd olika städers 
mikrogeografier i en nyutkommen antologi redigerad av Alida Clemente, Dag Lindström och 
Jon Stobart. Hellman 2015; Laitinen 2017a; Clemente, Lindström, & Stobart 2020b. För fokus 
på just marginaliserade utövare som förändrade rummet genom praktiker, se Sleight 2013. 
74 Den rumsliga vändingen är etablerad inom minnesforskning och idéhistoria men mer obekant 
vad gäller flyktig rumsanvändning och platsskapande som inte lämnar bestående monument. 
Cronqvist 2008. Det pågående genomslaget är därför positivt, särskilt vad gäller tidigmoderna 
skeenden. Ett uttryck för detta är exempelvis antologin Politiska rum från 2014 som behandlar 
perioden 1300–1850 från en mängd olika perspektiv och geografier. Hallenberg & Linnarsson 
2014. Ett annat uttryck är aktuella samarbeten mellan historia och arkeologi för att uppnå en 
djupare förståelse av hushåll som enhetliga aktörer och deras påverkan på platser som står till 
deras förfogande. Dessa samarbeten visar på den kreativa potentialen i vändningen då skiftande 
rumsliga agendor påvisas i hushållens olika stadier, se Lindström & Tagesson 2015. 
75 Horgby 1986; Fagerlund 2002, s. 132–136; Gustafsson 2006; Lindström 2019. Vidare är läget 
inom arkeologi självklart ett helt annat, se exempelvis Tagesson 2002; Nilsen 2020. 
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Stockholm utgör en perfekt fallstudie för även denna avhandling. Två av dem 

är det särskilda källmaterial som finns tillgängligt och kontexten i vilken 

Poliskammaren verkade. Trots att staden varit i fokus för en mängd olika 

undersökningar betyder det inte att stadsrummet är uttömt som 

forskningsobjekt. Vissa perspektiv saknas ännu i historiografin. 

Av naturliga skäl har historiker hittills främst riktat blicken mot politiska 

och högprofilerade platser och rum.76 Detta gäller för exempelvis Karin 

Sennefelts forskning och särskilt Politikens hjärta, där den rumsliga 

vändningen utgör ett centralt ramverk. I studien av frihetstidens stadsrum som 

ett politiskt landskap framträder ett antal betydelsefulla platser som noder, den 

överlägset främsta av vilka var Riddarhustorget.77 Vid Riddarhustorget och 

andra platser av betydelse hade de med tillgång möjlighet att utöva makt, 

tillskansa sig information och delta i det politiska livet. Det är dock signifikant 

att de noder Sennefelt identifierar i staden är just de politiska. Att politiska 

noder var viktiga utesluter inte att staden var fylld av andra slags noder, såväl 

rumskategorier som specifika platser likt Riddarhustorget, runt vilka andra 

slags liv och processer graviterade.78 Perspektivet i denna avhandling kan 

synliggöra alternativa noder i vardagslivet bortom upplopp och politiskt spel.79 

En central utgångs- och diskussionspunkt för denna avhandling är också 

det faktum att Stockholm under perioden från tidigt 1700-tal till cirka 1850 

har karaktäriserats som en stad i stagnation.80 För den som exempelvis läser 

den inflytelserika stadshistoriken Staden på vattnet i två band från 2002 heter 

den del som är av relevans för denna avhandling ”Stad i stagnation 1720–

1850”. I den delen av verket sammanfattar Eva Eggeby och Klas Nyberg tiden 

från frihetstiden som en ”stagnationsperiod” med ”demografisk nedgång, 

stora svårigheter på arbetsmarknaden, tilltagande fattigdom, utslagning, hög 

dödlighet, utbredd alkoholism och ohälsa” som bryts först kring 1850.81  

                               
76 Nämnas här bör Mats Berglunds avhandling Massans röst som tacklar upplopp och gatubråk 
1719–1848. Berglunds undersökning må överlappa med perioden för denna avhandling, men 
fokus ligger på befolkning, överhet och press samt den demokratiseringsprocess som kom till 
uttryck i interaktionen mellan dessa. Berglund visar att specifika platser inom staden var 
återkommande och av central betydelse. Dessa platser och folkmassornas rörelse genom 
stadsrummet förefaller dock ha varit avhängiga den interna logiken hos respektive upplopp och 
således långt ifrån den vardag som undersöks här. Berglund 2009, s. 24, 148, 170, 225, 265, 
292, 361. 
77 Sennefelt 2011, s. 50–64, 85–87. 
78 I detta kan ytterligare paralleller dras till Mats Hayens avhandling som identifierar en mängd 
platser i Stockholm som ”nyckelpunkter” och ”domäner” för olika sociala processer. Hayen 
2007, s. 54–56. Jag delar dock inte Hayens tidsgeografiska ansatser och fokus på hushållet som 
socialt fenomen, vilka skiljer sig på grundläggande vis från min mikrogeografiska ingång. 
79 Det finns några ytterligare exempel i svensk historieforskning där det vardagliga rummet har 
en central roll. Antologin Politiska rum har redans nämnts. Sofia Lings forskning om vad 
kvinnor kunde arbeta med i det tidigmoderna Stockholm, samt hur de uppfattade och försökte 
påverka sina möjligheter till försörjning, bör också räknas till denna grupp. 
80 Höjer 1953, s. 1, Söderberg 2000, Berglund 2009, s. 15, 66. 
81 Eggeby & Nyberg 2002, s. 187, 274–276. 
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Bilden av Stockholms stagnerande är inte utan fog. Den tidigare 

forskningen på ämnet är gedigen. Det finns dock en risk att denna karaktäristik 

döljer eller slätar över perspektiv bortom de ekonomiska och demografiska. 

Stagnationsnarrativet ligger i det närmaste som en våt filt över perioden och 

medför att förändringar av andra slag, möjligen väldigt dynamiska sådana, inte 

får den uppmärksamhet de förtjänar. En utgångspunkt för denna avhandling 

är alltså ett problematiserande förhållningssätt till ett för alltomfattande 

stagnationsnarrativ. Stockholm 1850 var inte samma stad som Stockholm 

1750. För att närmare förstå vad som hade förändrats under dessa hundra år 

och hur det hade gått till krävs nya perspektiv, bland annat från en 

rumsteoretisk utgångspunkt. Först måste dock framhävas i vilken mån tidigare 

forskning påvisat stagnationen som genuin och ofrånkomlig.  

Under de sex decennier som denna undersökning rör sig genom växte 

Stockholms befolkning med cirka 12–14 procent, från ungefär 72 800 år 1776 

till 83 000 år 1835.82 Detta är en försiktig ökning för perioden, även i 

jämförelse med andra samtida och jämförbara städer i Sverige, Skandinavien 

och Baltikum, för att inte tala om städer på de brittiska öarna och 

kontinenten.83 Hur stagnationen tog sig uttryck och dess orsaker, bortom att 

perioden befinner sig mellan det sista stora pestutbrottet 1711–1713 och 

industrialiseringens genombrott, har framför allt undersökts inom 

forskningsprojektet Stagnating metropolis. Johan Söderberg, Ulf Jonsson och 

Christer Pettersson pekar på fem aspekter av Stockholms stagnation: hög 

dödlighet (särskilt för män i åldrarna 25–50 sticker den ut i internationella 

jämförelser) med nedåtgående födelsetal och otillräcklig inflyttning för att 

upprätthålla samma positiva trend som Europa i stort och Sverige i övrigt; 

textilindustrins relativa nedgång i jämförelse med andra orter under en period 

när denna industri utgjorde kärnan av stadens manufaktur; Stockholms förlust 

av andelar i Sveriges internationella handel till fördel för andra svenska städer; 

hantverksindustrins minskande vinst; och reallöneminskningar för arbetare. 

Som en konsekvens av denna stagnation menar de att den urbana ekonomin 

under perioden, allteftersom att stagnationen fortsatte, försköts från ramverk 

såsom skrån och formella anställningar till mer tillfälliga och osäkra 

arrangemang.84 

Så långt stämmer således stagnationsnarrativet. Som tankefigur har den 

stagnerade staden dock funnits länge och fått vid spridning. En författare av 

en memoar utgiven 1895 menar bland annat att Stockholm utvecklades lika 

mycket under 1800-talets andra hälft som under hela perioden från 

frihetstidens början till 1848. Författaren anser sig i stort vara uppvuxen i 

                               
82 Stockholms stads statistiska kontor 1905, s. 68–69 och Utrednings- och statistikkontoret 
2005, s. 55. Se även Statistiska centralbyrån 1969, s. 49–50 tabell 5. 
83 Söderberg 1987; Lilja 1994; 2003; Brock & Van Lottum 2019. Exempelvis verkar Göteborg 
ha upplevt en radikal befolkningsökning under 1700-talets andra hälft. Larsson & Andersson 
Palm 2021, s. 567. 
84 Söderberg, Jonsson & Persson 1991, s. 12–13, 26–30, 63–64, 201–210. 
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Bellmans Stockholm.85 Denna bild av stiltje i utvecklingen har över lag blivit 

bekräftad av den existerande forskningen om Stockholms demografiska och 

ekonomiska utveckling.86 Dock har tanken om stagnation en tendens att 

fullständigt dominera föreställningarna kring denna period av Stockholms 

historia, inte endast i ekonomiskt och demografiskt hänseende, utan som ett 

uttryck för en allmänt stillastående och oföränderlig stad. Mer vetenskapliga 

verk är generellt noga med att tala om just ”ekonomisk stagnation” eller dylikt. 

Även författarna av dessa verk tenderar dock av naturliga skäl att tappa denna 

kvalificering i längre resonemang, något som till och med Söderberg själv och 

exempelvis även Jarrick gör någon gång.87 För den som inte är införstådd i 

stagnationsbegreppets ekonomiska och historiska betydelse blir därmed 

intrycket en allomfattande stagnation, ett intryck som sedan hänger med under 

läsningen av andra texter. I synnerhet vad gäller översiktsverk om Stockholms 

historia, för vilka stagnationen är ett tydligt och tillgängligt narrativ, ligger det 

i farans riktning att läsaren får detta intryck. Ett exempel på ett sådant verk är 

redan nämnda Staden på vattnet vars betydelse inte kan överskattas. Eftersom 

den är ett påkostat jubileums- tillika standardverk utgör den första ingången 

till ämnet för många både bland allmänheten och i forskarkåren.88 Därutöver 

finns även andra populärvetenskapliga böcker som förhåller sig väl 

okomplicerat till ”stagnationsperioden”.89 Även om stagnationsbegreppet i sig 

inte säger något om oföränderlighet bortom de aspekter som Söderberg, 

Jonsson och Pettersson påvisat är det alltså lätt att få intrycket att Stockholms 

karaktär förblev oförändrad under större delen av 1700- och 1800-talet. En 

sådan statisk bild missar hur stagnationen i sig kan ha varit drivande bakom 

andra slags förändringar. 

Här sällar jag mig till historiker som mer aktivt komplicerat stagnations-

narrativet och belyst aspekter där staden förändrades under dessa år. 

Exempelvis har Mats Berglund menat att perioden också kan tolkas som en 

dynamisk övergångsperiod, särskilt i fråga om synen på samhället och dess 

strukturer.90 My Hellsing har å sin sida argumenterat för att perioden är 

underskattad och turbulent utifrån ett hovpolitiskt perspektiv på stadslivet.91 

Därtill har Mats Hayen på ett förtjänstfullt sätt visat att perioden medförde 

aktiva och betydelsefulla förändringar vad gäller hushållens organisering, 

särskilt i vissa grupper och områden, vilket är centralt för denna avhandling. 

                               
85 Stridsberg 1895, s. 19. 
86 Brock & Van Lottum 2019, s. 239, 241; Hayen 2007, s. 48–52. 
87 Edgren 1987, s. 54; Franzén 1992, s. 54; Andersson, Jarrick, & Söderberg 1994, s. 28; 
Söderberg 2000; Jarrick 2008, s. 238. 
88 Eggeby & Nyberg 2002, s. 227. 
89 Se exempelvis Gullberg 2001, s. 35 som anger att ”Hela tidsrymden från 1680 till 1850 kan 
på goda grunder betraktas som en stagnationsperiod i Stockholms utveckling.” och Lars Ericson 
Wolke som talar allmänt om ”stagnationsperiodens Stockholm”. Ericson Wolke 2009, s. 61; 
2016, s. 53. Se även Friman, Söderström, & Nordqvist 2008, s. 80.  
90 Berglund 2009, s. 403–415. 
91 Hellsing 2013, s. 104; 2018.  
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Hayen menar att det fanns en tydlig trend mot att hushållens storlek minskade 

och vardagslivet förflyttades ut på gatorna allteftersom individer sökte sig till 

offentliga inrättningar för mat och dryck i större utsträckning än tidigare. 

Dessa förändringar påverkade upplevelsen av och föreställningar om 

stadsrummet.92 Han påvisar hur en förhållandevis blygsam minskning av 

hushållen, från 3,53 personer per hushåll 1760 till 3,31 personer 1830, döljer 

bråddjup vad gäller vardagslivets organisering och flöden.93 Undersökningar 

av andra svenska städer under samma period visar på liknande tendenser.94  

Sammantaget indikerar dessa komplicerande rön att föreliggande 

undersökningsperiod skulle kunna vara dynamisk vad gäller Stockholms 

urbana rum, vilket inbjuder till ytterligare forskning från en mängd perspektiv. 

Den ekonomisk-demografiska stagnationen är en viktig kontext till och 

drivkraft bakom andra processer som framträder under perioden. 

Föreställningen om den oföränderliga staden måste problematiseras då den 

inte nödvändigtvis ger en korrekt bild av stadsrummet på en mikrogeografisk 

nivå. Snarare än ett problem blir därmed stagnationsnarrativet något som 

undersökningen stöter ut ifrån. Här finns ytterligare djup att utforska. Denna 

stad, denna period och denna organisation passar därför utmärkt att studera 

för att belysa hur stadsrum kan omförhandlas via vardagliga praktiker. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna avhandling är att utveckla förståelsen av hur rum 

omförhandlas och förändras över tid genom vardagliga interaktioner och 

praktiker. I detta kapitel har jag sökt klargöra att jag ser rummet som ett 

bärande medium för historiska processer. Ett urbant rum med dess 

koncentration och intensitet av människor och händelser lämpar sig särskilt 

väl för att studera social förändring. Stockholms stad under 1700- och 1800-

talet i den specifika kontexten av en ekonomisk och demografisk 

stagnationsperiod är ett särskilt intressant och värdefullt fall att undersöka. 

                               
92 Hayen 2007, s. 80–126 (se särskilt tabell 5 sidan 80 respektive tabell 9 sidan 125), 170–171.  
93 Dock kan det konstateras att Hayens fokus på just hushållen av nöden lämnar andra avenyer 
outforskade. Han konstaterar exempelvis att proletarisering (att fler individer längre ned i den 
sociala hierarkin blev lönearbetare och egna hushållsföreståndare) och ökad utflyttning från 
arbetsgivares hushåll medförde en stegring i behovet av bostäder för den fattiga befolkningen. 
Vad skedde då med de fattiga som inte lyckades ta del av detta och skapa sina egna hushåll? 
Denna fråga är ett exempel på hur Poliskammarens verksamhet kan belysa nya aspekter av 
vardagslivets och stadsrummets omdaning. 
94 Bland annat finner Ann Hörsell i sin studie av Eskilstuna under övergången till industrialism 
stor dynamik i hushållens storlek. Hörsell identifierar en ökning mellan cirka 1750 och 1771, 
minskning från 1784 till 1794 och sedermera ökning igen 1806 till 1830. Hörsell 1983, s. 49–
50, 63–64. Se särskilt tabellerna V:3 och VI:3. I en aktuell artikel har också Dag Lindström 
kunnat påvisa en drastisk minskning av hushållsstorlekar i Linköping från 1750 till 1850, med 
en särskild ökning av hushåll under ledning av en enskild individ på bekostnad av dem under 
ledning av gifta par. Lindström 2019, s. 235–240. 
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På en konkret nivå handlar avhandlingen alltså om att förstå den rumsliga 

praktik som över tid kom till uttryck i mötet mellan Stockholms invånare och 

polisbetjäningen tillhörande Kungliga Poliskammaren, Sveriges första polis-

organisation. Avhandlingen ska även nyansera förståelsen av detta stadsrum 

under en period som präglades av demografisk och ekonomisk stagnation.95 

Undersökningen är begränsad till tre nedslag under åren 1776–1835, vilket 

fångar kammarens etablering och utveckling.96 Poliskammarens arkiv 

innehåller detaljerad dokumentation av alldagliga förseelser och möten, 

sådant som huvudsakligen ledde till relativt låga böter eller lättare straff och 

som ditintills inte dokumenterats och bevarats på ett systematiskt vis. Att 

studera Poliskammarens material ger således forskaren en unik möjlighet att 

komma nära vardagens polisiära praktiker i stadens mikrogeografier.  

På en mer övergripande och abstrakt nivå handlar denna avhandling om 

städer i allmänhet och rumslighet i synnerhet ur ett teoretiskt perspektiv. I 

detta avseende tar avhandlingen kritiskt ställning till och deltar i en pågående 

teoretisk debatt. Genom polisens och befolkningens praktiker i en kontext av 

stagnation finns möjlighet att belysa, förstå och kritisera samspelet mellan 

rumsliga föreställningar och materiella omständigheter.97 Upprepade 

interaktioner kring specifika platser kan på en aggregerad nivå över tid låta 

förändringar i urbana rum identifieras, analyseras och förklaras. Hur rummet 

formas av och formar sociala processer står här i fokus. Undersökningen 

operationaliseras genom en huvudfråga som omfattar båda dessa nivåer:  

 Varför var vissa platser i stadsrummet omstridda?  

Begreppet omstridd tydliggör att de platser jag har valt att studera är de kring 

vilka det fanns någon form av oenighet. I ordet ryms konflikter där den som 

innehade våldsmonopolet körde över motparten, men också förhandlingar där 

befolkningens argument och perspektiv tillskrevs ett visst värde. Det handlar 

dock om vardagliga platser, sådana som generellt inte bar ett högt 

symbolvärde, var av politisk betydelse eller utgjorde ytor för upplopp. Genom 

svaren på huvudfrågan söker jag förstå inte bara vilka slags platser det 

handlade om, utan också djupare analysera vad som förenade dem och vad 

som skilde dem åt. Jag söker också förklara på vilket sätt dessa platser var 

omstridda, hur detta kom till uttryck och hur det skiftade över tid. För att ge 

en tydligare struktur till avhandlingen måste denna huvudfråga utforskas från 

en mängd olika vinklar och i relation till några utvalda slags rum genom en 

serie underfrågor:  

                               
95 Söderberg, Jonsson & Persson 1991. 
96 Hur poliskammaren utvecklades är empirisk kunskap som i dagsläget saknas, med undantag 
för ett par korta ögonblicksbilder i undersökningar med ett annat fokus, exempelvis Jarrick & 
Söderberg 1998, s. 190–206. 
97 Som sagt ovan så menar Lefebvre med flera att varje givet samhället producerar sitt eget rum. 
Därför är det av stort intresse huruvida ett samhälle under stagnation uppvisar en dynamik i det 
rum som produceras. Det betyder att ett finmaskigt nät krävs för att fånga de drivande faktorerna 
bakom denna förändring, vare sig de visar sig bestå i kultur, hushållsstruktur, föreställningar 
eller något annat. 
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 Vilka föreställningar hade överheten om hur rummet borde fungera?  

Denna första fråga är sprungen ur representationer av rummet (secondspace), 

såsom det presenterades ovan. Genom att kartlägga de normativa 

föreställningar och påbud som kom från överheten framträder en nödvändig 

grund och relevant kontext för att analysera specifika förseelser däremot, samt 

tolka vari idealen inte stämde överens med verkligheten. Denna underfråga 

följs av två sammankopplade frågor som handlar om de centrala aktörerna i 

denna verklighet: 

 Hur agerade polisbetjäningen för att kontrollera rummet? 

 Hur bemöttes detta av stadens befolkning?  

Dessa frågor om polisbetjäningens och befolkningens praktiker bygger vidare 

på den föregående för att förstå hur förseelserna hanterades och hur detta 

bemöttes. Frågorna siktar på representationernas rum (thirdspace) där 

agendor möttes, rutiner krisade och förhandlingar skedde. Svaren på dessa 

frågor utgör den empiriska kärnan i denna avhandling. Sammanställt och 

överblickbart låter resultatet mig säga något övergripande om respektive tid 

och sammanhangs socialt skapade rum. Fortfarande saknas dock förändringen 

som skedde mellan mina nedslagspunkter, varför ytterligare en underfråga 

krävs: 

 Hur förändrades dessa praktiker över tid? 

Denna sista fråga, hur praktikerna förändrades över tid, handlar mer allmänt 

om den rumsliga praktik (firstspace) som existerar och utvecklas under 

avhandlingens tre nedslag. Svaret på denna fråga kan visa såväl på 

oföränderlighet som dynamiska processer i det rum som producerades under 

undersökningsperioden. Tillsammans tjänar alltså dessa underfrågor till att 

besvara huvudfrågan och koppla an till olika aspekter av de teoretiska 

utgångspunkterna. 

Dessa underfrågor genomsyrar därmed, tillsammans med huvudfrågan, 

varje empiriskt kapitel och besvaras utifrån varje respektive kontext. Även i 

det fall svaren skiljer sig åt mellan olika sorters sociala rum, exempelvis 

genom att belysa förändringar av ojämn intensitet, kan de tala för en 

gemensam rörelse mot ett nytt slags stadsrum under undersökningsperioden. 

Innan jag går vidare till de empiriska kapitlen är det dock nödvändigt att 

redogöra närmare för mitt källmaterial och operationaliseringen av denna 

undersökning. 

Källmaterialet 

Arkivet 

Kungliga Poliskammarens arkiv är en särdeles rik men hittills föga utforskad 

källa när det handlar om uppslag om livet i Stockholm. Dess potential för 
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spännande studier och nya perspektiv har lyfts upprepade gånger.98 Som redan 

antytts dokumenterar materialet små interaktioner på ett metodiskt sätt och 

lämpar sig därmed särskilt väl för undersökningar riktade mot just vardagen.99 

Mot denna framställning är det möjligt att framföra kritiken att polisingrepp 

knappast kan räknas till vardagen. Denna kritik stämmer förvisso om man med 

vardag menar det som fortskrider helt oproblematiskt och utan konflikt. Detta 

slags vardag är dock få förunnad och ger sällan historiska avtryck. I denna 

avhandling definieras vardag som rutinmässiga och upprepade handlingar. 

Det är absolut vad som kommer till uttryck här, om inte annat så bara genom 

det stora antalet dagliga fall. Polisingreppen var således vardag för 

betjäningen och situationerna de ingrep i utgjorde ofta vardag för 

befolkningen. 

Arkivet består av olika delar men det är naturligt att ta avstamp i diariet. 

Där dokumenterades och sammanfattades varje fall som kammaren 

behandlade. Dessa fördes in dagligen, undantaget söndagar och övriga 

helgdagar, allteftersom de dök upp baserat på huvudsakligen 

polisbetjäningens rapporter.100 Sedan ett fall anmälts till Poliskammaren 

behandlades det generellt inom de närmaste dagarna vid en protokollförd 

session där antingen polismästaren eller någon av ståthållarna agerade 

domare. Stadsfiskaler kunde fungera som åklagare, men dessa syns generellt 

endast i fall av komplex natur då de yrkade på något särskilt straff och 

förefaller inte ha fyllt någon funktion vid enklare ärenden. Kammaren 

fungerade därmed som en polisdomstol och hade relativt långtgående 

auktoritet att döma ut olika påföljder. I diarierna noterades därför också, i en 

egen kolumn, alla åtgärder i respektive fall. Här ges en summarisk bild av 

Poliskammarens egna beslut, vare sig de friade eller fällde, och om fall 

remitterades till andra domstolar så anges detta och deras utslag. Det är även 

möjligt att följa olika personer över åren genom diarierna, korsreferenser kan 

ske med många års mellanrum, om exempelvis någon förekom som lösdrivare 

1804 och hade gjort det också 1797 noteras detta i diarierna för båda år. På 

detta sätt var diarierna med tillhörande namnregister ett aktivt och viktigt 

arbetsredskap.101 Hur de ser ut framgår i bild 1 som återger ett uppslag för den 

29 juni 1776. 

                               
98 Hayen 2007, s. 214; Sennefelt 2011, s. 269. 
99 Mattsson 2019a, s. 406. 
100 De flesta diarieförda fall förefaller vara baserade på skriftliga rapporter från berörda 
polisbetjänter (endast i enstaka fall anges upphov till ärenden som muntliga). Alla utom ett fåtal 
av dessa skriftliga rapporter har kasserats efter att ha blivit införda i diariet. Bevarade exempel 
indikerar dock att de har kopierats i princip ordagrant och att diarierna är trogna 
polisbetjänternas redogörelser. Smärre korrektur, exempelvis av namn, har skett i efterhand i 
vissa fall. 
101 Vilket också har påtalats av litteraturvetaren Annie Mattsson då de utgör den del av arkivet 
som är inbunden för att kunna slå i och lättare få fram information ur. Mattsson 2019a, s. 415. 
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Bild 1. Ett representativt uppslag i Poliskammarens diarium. Tre fall behandlas per 
sida. I den vänstra kolumnen presenteras respektive fall och i den högra dokumente-
ras de åtgärder som vidtogs. Längst ned till höger återfinns ärendet med den hemlösa 
kvinnan Catharina Dickman, något som behandlas närmare i kapitel 3. Källa: SSA, 
ÖÄP, ÄPK, Diarium, 29 juni 1776, sidan 338–339. Foto: Tobias Osvald, 2021.  

För hela Poliskammarens existens har dessa diarier bevarats, trots enstaka 

tomma perioder är det således ett utmärkt material för att få en överblick. I 

vissa komplexa fall återfinns redogörelser från förövare eller vittnen bevarade 

i diarierna, i undantagsfall anges det som citat. Här framkommer inte sällan 

de åtalades egna perspektiv på vad som skett. Det kan handla om såväl den 

första kontakten, mötet ute i staden med polisbetjäningen, som senare skeden 

och förhör innanför Poliskammarens väggar. I båda led går det inte sällan att 

utröna individers perspektiv på konflikter och se dem förhandla och 

argumentera för ett visst domslut. Det är självklart inte nödvändigtvis så att 

dessa anteckningar är fullt trogna mot vad som sades i staden och 

sessionsrummet, men de signalerar att polisbetjäningens upplevelser 

kombinerades med uttalanden från invånare på ett sätt vilket var logiskt för 

notarierna.102 Det ska också sägas att alla som ville överklaga ett beslut, var 

involverade i ett ärende eller avsåg publicera något i relation därtill, hade 

rättighet att ta del av underlaget. Även om det är svårt att veta i vilken 

utsträckning så skedde (sannolikt väldigt sällan), bör detta ha inneburit en 

kontrollfunktion. De grundläggande fakta bakom vad som hänt kunde inte 

                               
102 Något som kan jämföras med Walker 2003, s. 5–9.  
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kringgås i någon större utsträckning, trots att polisbetjäningen och notariernas 

vokabulär dominerar.103 

Diarierna är dock inte det enda som står till buds. Genom bevarade 

protokoll är det möjligt att gå på djupet i vissa fall och höra fler röster. Vid de 

dagliga sessionerna förefaller det ha varit regel att anteckningar 

(memorialprotokoll) fördes i all hast av notarierna. I vissa fall har de legat 

grund till grova protokoll (konceptprotokoll) vilka i sin tur sedan renskrivits 

till regelrätta protokoll.104 Detta skedde, särskilt allteftersom att kammarens 

verksamhet utvecklades, bara i en andel av fallen. De flesta ärenden, särskilt 

av den karaktär som här studeras, finns endast i själva diarierna. Protokoll i 

någon utsträckning finns trots detta bevarade för de flesta år. De luckor som 

finns verkar ha uppstått genom såväl slarvig förvaring i Poliskammarens 

bristfälliga lokaler som avsiktlig gallring.105 I de fall där protokollen finns är 

det möjligt att komma än närmare befolkningens perspektiv och 

argumentation i möte med kammaren. Förutom diariet och protokollen kan 

tilläggas kompletterande material, såsom enstaka rapporter, inkomna 

skrivelser och listor av olika slag som bevarats i sporadisk utsträckning.106  

Som komplement till polisarkivet är det möjligt att följa de fall som 

hänvisades till andra instanser än Poliskammaren, exempelvis någon av 

kämnärsrätterna. Med tanke på mängden material som finns i arkivet och 

ansatsen i denna avhandling, är det dock överflödigt att gå till andra 

institutioner annat än för vissa klargöranden. Detsamma gäller kompletterande 

material som förordningar, instruktioner och kungörelser, varav några redan 

är nämnda men många ytterligare krävs för att ge en korrekt kontext i form av 

föreställningar och förutsättningar kring kammarens agerande.107 Dessa berörs 

                               
103 Mattsson 2019a, s. 409, 411–412, 417, 423–424. Angående dessa polisdiarier har Christine 
Bladh argumenterat för att de inte passar sig för numerära överblickar. Det beror dock självklart 
på vilka slags frågor som ställs. Bladh säger att antalet ”anklagade och brottstypen visar mer på 
vilken typ av brott som polisen koncentrerade sig på det aktuella året, än på hur många som 
överskred de lagar och förordningar som rörde mångleri”, Bladh 1991, s. 154, 165–166. Denna 
skepticism är förståelig så länge målet är ett objektivt mått av en specifik förseelse, tydligt 
avgränsad i samtidens juridiska kontext. För denna undersökning, med ett mycket bredare 
anslag än Bladhs, en helhet av fall över flera nedslag och ett fokus just på de prioriteringar som 
polisens praktiker ger uttryck för, föreligger dock inte de problem som Bladh anger. 
104 Som Annie Mattsson påtalat utfördes sista steget sannolikt framför allt då fall remitterades 
till andra domstolar, Mattsson 2019a, s. 417. 
105 Staf 1950, s. 489; Mattsson 2019a, s. 418, 433–435. 
106 Exempelvis finns det för mars 1790 den enda bevarade målslistan från det århundradet, med 
läget nästan lika illa för det efterföljande. I målslistor finns bevarade alla dokument relaterade 
till specifika fall, vilket ger en komplett bild men sällan säger något mer än diarierna och 
protokollen, vilket förklarar varför de gallrats bort. Se exempelvis SSA, ÖÄP, ÄPK, Målslista 
för tiden före 1875, 1790. 
107 För att tillgå detta slags normativa material använder jag mig av huvudsakligen Årstrycket 
framför exempelvis R. G. Modées Utdrag eller Branting 1827. (Se Ridbäck 2000 för en gedigen 
överblick av samlingar av svenska förordningar och kungörelser.) Årstrycket är som bekant den 
mer heltäckande samlingen, medan de nämnda sammanställningarna är kända för att sakna visst 
material. Reuterswärd 2001, s. 113 (not 16) och 126 (not 42). En central fördel med årstrycket 
är att det även samlar Överståthållarämbetets kungörelser och andra förordningar specifika för 
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kontinuerligt i respektive delundersökning. Även kartor används genom 

samtliga empiriska delar på olika analytiska och illustrativa vis.108 Slutligen 

utnyttjas samtida dagböcker, skrifter, nyhetsmaterial och avbildningar i en 

begränsad utsträckning för att fördjupa och berika olika sammanhang. 

Urvalet 

Under de år då Poliskammaren existerade, från 1776 till 1850, behandlades 

tiotusentals ärenden. De första decennierna handlar det om cirka 2 000 fall per 

år och mot slutet trefaldigt detta.109 En närmare titt på det första året ger en 

viss indikation på hur gallringen av material kunde se ut. För de 2 601 fall som 

presenteras i diariet har ytterligare information i någon form, från enstaka 

rapporter till långa protokoll, bevarats för cirka 9 procent. Vid en överblick av 

resten av arkivet förefaller ökningen av antalet fall mötas upp av en ökning av 

bevarat material. Arkivet är alltså stort och ett urval har genomförts. 

Då det är vardagen och skiften i praktiker som undersöks så har en 

någorlunda jämn uppdelning med tre nedslag eftersträvats. Det ger en 

hanterbar mängd data, men framhäver fortfarande skiften och nyanser som 

bara två nedslag skulle missa. Undersökningen undviker år då risken för 

politisk oro var högre på något vis. Det skulle endast nödvändiggöra att 

förhålla sig till ytterligare lager i stadsrummets hantering och press på 

Poliskammaren. Därför består urvalskriterierna i att utesluta år då det skedde 

upplopp, krig, kröningar, riksdagar, statsvälvningar och konungamord.110  

Beträffande sprången mellan nedslag finns goda skäl att titta på en så lång 

period som möjligt. Jag redogör närmare för Poliskammarens historia i nästa 

kapitel, men beaktansvärt är att kammaren upplevde såväl fram- som 

motgångar under sin tid.111 Kammaren existerade också under, samt var tydligt 

                               

Stockholm, något som inte är fallet för dylikt normativt material för andra städer ute i landet. 
Reuterswärd 2001, s. 43. Där inte annat anges kommer därmed förordningar, kungörelser, 
instruktioner och reglementen från årstrycket och mer specifikt samlingen som står att finna 
hos Uppsala Universitetsbibliotek. Det kan dock noteras att Överståthållarämbetets kungörelser 
inte publicerats i Svensk Författningssamling, vilket medför att deras tillgänglighet är mer 
problematisk efter 1833 då årstrycket upphörde och SFS slutgiltigt tog över. Ridbäck 2000, s. 
1. För att identifiera och kunna söka upp normativt material av eventuellt intresse från åren 
därefter som annars skulle riskera missas är därmed Quiding 1865 användbar. Av särskilt värde 
är därtill Poliskammarens interna register av författningar som de bedömde som relevanta 
(samlade i de tre volymerna under SSA, ÖÄP, PS, Kungörelser, 1640–ca1880). 
108 Här tas särskild inspiration av Panu Savolainen, som särskilt i sin avhandling från 2017 men 
även i övrigt brukat kartor över Åbo på en mängd intressanta vis. Savolainen 2017; 2018. 
109 Staf 1950, s. vii, 61–62. 
110 Givet antalet år som kvarstår efter en dylik rensning av den sjuttiofemåriga perioden så 
skulle man kunna fråga sig i vilken grad de är vardagliga snarare än exceptionella. Är det då 
inte mer representativt att inkludera något krigsår? Det beror på vilken fråga som ställs och 
vilken undersökning som genomförs. Med föreliggande frågeställningar och ambitioner råder 
det inga tvivel att år som undviker dessa omständigheter är fullgoda för att ge värdefulla 
resultat. 
111 Furuhagen 2004, s. 52. 
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influerad av, europeiska upplysningidéer och tankar om hur polis borde 

fungera.112 Fungerat förefaller den också ha gjort, åtminstone initialt. Gällande 

Poliskammarens motgångar har det konstaterats att det var särskilt under dess 

sista tid som kritiken ökade kraftigt. Kritiken är problematisk då jag trots allt 

är intresserad av att studera praktiker under en tid då Poliskammaren sågs som 

mer eller mindre välfungerande och polisbetjäningen hade legitimitet. Av 

denna anledning har jag landat i att undersöka Poliskammarens verksamhet 

under cirka sextio år, från 1776 fram till 1835. Jag går inte senare för att 

undvika den kritik som uppstod under senare delen av 1830-talet och växte 

framför allt under decenniet därefter.113 Undersökningen upphör därmed också 

innan den förnyade instruktionen för stadsfiskalerna och polisbetjäningen som 

presenterades år 1839. Instruktionen implementerades aldrig till fullo före den 

större reformen 1850. Exempelvis dröjde de standardiserade uniformerna till 

den senare. Dock innebar den förnyade instruktionen att den länge diskuterade 

indelningen av Stockholm i polisdistrikt färdigställdes.114 Utöver 

Poliskammaren som vid denna tid låg på Helgeandsholmen tillkom vaktkontor 

på Norrmalm (Oxtorgsgatan) och Södermalm (Södermalmstorg), öppna för 

allmänheten dygnet runt, varifrån polisbetjäningen utgick.115 Därmed ersattes 

slutligen den delvis ambulerande tillvaro som polisbetjänterna fört i 

stadsrummet. Trots att polisreformen från 1850 tenderar att stjäla fokus från 

instruktionen 1839, till stor del just därför att den tidigare aldrig blev 

verklighet till fullo och i stort la grunden för den senare, så utgör den tidigare 

enligt mig ändå ett väsentligt skifte i Stockholmspolisens historia. Därför har 

jag valt att bryta undersökningens period tidigare än så, cirka sextio år framåt 

från grundandet. Ett sådant spann, studerat i början och slut, med ett nedslag 

på lämpligt år i mitten för att fånga skiftningar, innebär alltjämt ett extensivt 

material att gå igenom.116 Ytterligare avgränsningar har skett vad gäller det 

slags fall som studeras, men innan dessa introduceras måste de specifika år 

som jag tittat närmare på presenteras. 

Det finns goda argument för att inkludera det första verksamhetsåret i en 

dylik undersökning och det finns goda argument för att utesluta det. Poliskam-

marens startade verksamhet 22 april 1776. Trots att inga dokumenterade fall 

finns bevarade för andra halvan av december för det året behandlade 

kammaren fler ärenden på åtta månader än vad den gjorde på helåren som 

följde. Under det första året prövade organisationen uppenbarligen sina 

vingar, omfånget av verksamheten var ännu oklart och gränser etablerades 

                               
112 Denys 2010; Mattsson 2019b. Se även Mührmann-Lund 2018, s. 230. 
113 Furuhagen 2004, s. 48–49. 
114 Två på Stadsön, fem på Norrmalm och tre på Södermalm. Staf 1950, s. 428.  
115 SFS, 1839:41, Överståthållareämbetets Instruction för Stockholms Stads Fiskaler och Polis-
Betjente; Gifwen och utfärdad i Stockholm den 12 October 1839. 
116 Det är också viktigt att notera att denna begränsning i tid fortfarande fångar ideologiska 
skiftningar, och möjliggör förståelsen av Stockholm och dess unika förutsättningar, i relation 
till en bredare europeisk kontext och utvecklingar av stadsrum i stort. 
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samt prövades kontinuerligt. Poliskammaren genomgick en lärprocess. Det 

sammanhanget skulle kunna tala för ett uteslutande av året som inte vardagligt 

nog. Dock gör den prövande aspekt av verksamheten också vissa mönster mer 

synliga än vad de skulle komma blir sedan. Protokoll fördes och vittnesmål 

dokumenterades i ärendetyper som efter bara några månader i stället endast 

behandlades i korthet i diariet. Poliskammaren förefaller då ha varit öppen för 

argument kring gränsdragningar och grunder lades vilka skulle formge arbetet 

för många år därefter. Därmed inte sagt att polisbetjäningen utgjordes av några 

duvungar utan erfarenhet. Som redan nämnt skedde det förvisso nyanställ-

ningar men majoriteten bestod av män med erfarenhet från tidigare organisat-

ioner. Med allt detta sagt har det första verksamhetsåret för stor möjlighet att 

belysa avhandlingens frågeställningar för att uteslutas. För att ge en något mer 

komplett bild och ett underlag som är så jämförbart med efterföljande nedslag 

som möjligt har jag beslutat att även inkludera allt material som är bevarat 

från 1777. För detta andra år finns september till december av oklar anledning 

inte bevarade i diariet men väl 1 700 fall från januari till augusti.117 Därmed 

får mitt första nedslag ett totalt antal fall om 4 301. I dessa fall går det att se 

kammaren etablera sin verksamhet och pröva ut hur dess praktiska verksamhet 

borde te sig i relation till diffusa instruktioner. För denna undersökning som 

fokuserar på polisbetjäningens praktiker lockar dessa års resonerande och 

utredande som satte ramar för verksamheten som följde. Trots att det inte ger 

helår att jämföra med helår så är inte detta något större hinder, det är trots allt 

den inbördes relationen mellan olika praktiker som undersöks. 

För det andra nedslaget har jag landat i 1804. Det är halvvägs till 1835 och 

är rimligt utifrån urvalskriterierna. Året har också något fler protokoll 

bevarade än kringliggande år. Genom detta val undviks med god marginal 

såväl förmyndarregeringen och riksdagen i Norrköping som krigen under 

senare delen av decenniet och regeringsperioden i Malmö. Antalet fall som 

behandlades under detta år var 3 903.118 

Mitt sista nedslag är 1835. Som nämnt ovan hade jag absolut kunnat välja 

något annat upp till eller närmare 1850. Jag vill dock alltjämt undvika inte 

bara revolutionsåret 1848 med allt som hör därtill, utan även 1838 med 

kravaller och den reform i instruktioner från 1839 som omdanade polisens 

relation till stadsrummet. Just 1835 är lämpligt då koleraepidemin från 1834 

hade klingat av vid detta lag. Det hade varit problematiskt om så inte vore 

fallet eftersom en Allmän sundhetskommitté och församlingsnämnder 

inrättades 1831 för att ta ett helhetsgrepp om sanitetsfrågor och möta upp 

epidemirisken. Kommittén hade dock spelat ut sin roll redan mot slutet av 

                               
117 Protokoll finns bevarade för senare delen av 1777, så verksamheten fortsatte. Gissningsvis 
fanns det en ytterligare diariebok för dessa månader som inte har bevarats.  
118 Notera att posten som överståthållare var vakant under detta år. Jag bedömer dock att det 
inte bör påverka de slags fall som här undersöks nämnvärt och att eventuellt extra svängrum 
som fanns för polismästaren Olof af Wannquist härigenom bör ha stävjats bland annat av hans 
korta tid på posten och den gedigna erfarenheten hos underståthållaren Daniel Edelcreutz. 
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1834 och ansvaret återgick huvudsakligen till kammaren.119 Att den urtima 

riksdagen från föregående år avslutades först i maj 1835 bedömer jag som 

acceptabelt. Detsamma gäller sammanslagningen av stadsvakten och 

brandvakten som skedde det valda året, något som utifrån en genomgång av 

källorna inte förefaller ha påverkat rutinerna i kammaren överhuvudtaget. 

Antalet fall som behandlades under detta år var 5 646. 

Dessa tre nedslag, någorlunda jämt fördelade med cirka tre decennier 

emellan, ger goda möjligheter att belysa förändringar i polisens och även i 

någon mån befolkningens praktiker. Trots att instruktionen för 

överståthållaren förändrades under perioden och nya förordningar ständigt 

utkom förblev Poliskammarens grundinstruktion densamma, mer eller 

mindre.120 Överblicken av dessa nedslag är möjlig genom kammarens diarier 

där samtliga fall dagligen registrerades, generellt baserat på polisbetjäningens 

skriftliga rapporter. Antalet presenteras i tabell 1. 

Tabell 1. Antal fall diarieförda av Poliskammaren under 1776, 1777, 1804, 1835  

Månad Fall år 1776 Fall år 1777 Fall år 1804 Fall år 1835 

Januari - 194 304 392 

Februari - 255 284 386 

Mars - 171 289 467 

April 200 207 257 429 

Maj 461 189 323 497 

Juni 259 178 360 444 

Juli 318 211 348 480 

Augusti 284 295 401 539 

September 231 - 379 576 

Oktober 289 - 373 525 

November 393 - 342 459 

December 166 - 243 452 

Totalt 2601 1700 3903 5646 

Källa: SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, volym 1–4, 31, 62. 

Bortom ett konstaterande av en någorlunda jämn fördelning av mängden fall 

över nedslagen och deras månader sker närmare analys i följande kapitel. I 

                               
119 Staf 1950, s. 411–415; Zacke 1971, s. 71–79, 153–154. Se även SSA, SASK, Protokoll med 
bilagor, 1831–1848 som visar på en tynande verksamhet, särskilt från 3 januari 1835 då 
Stockholm förklarades kolerafritt. 
120 Vissa övertramp från Poliskammaren, i form av hårda utslag i fall av en sådan natur att de 
borde ha hänvisats till andra domstolar, ledde 1795 fram till ett kungligt brev vilket i en lista 
om trettiotvå punkter klargjorde vilka slags ärenden kammaren egentlig fick uppta och döma i. 
Staf 1950, s. 268–270. Detta brev kom sedan att gälla för återstoden av undersökningsperioden 
och ligger uppenbart till direkt grund för denna del av den nya instruktionen som kom 1839. 
SSA, ÖÄP, PS, Kungl. brev och statsdepartementets skrivelser, 1663–1808, Til Öfwer-
Ståthållaren angående hwilka mål böra hädanefter uti Police-Kammaren handteras och 
dästädes med slut afhjelpas. Den 23 April 1795. 
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min genomgång har jag gått igenom samtliga diarieförda fall, nästan 14 000, 

för att identifiera vilka som är av intresse för mina frågeställningar och även 

sett över alla bevarade protokoll och kompletterande material. Bland dessa har 

gjorts ett urval som fokuserar på tre kategorier av ärenden som alla hade 

särskilt tydliga rumsliga element: uteliggande, kroghållning och renhållning. 

Dessa kategorier presenteras närmare nedan, men en överblick ges i tabell 2. 

Tabell 2. Antal fall av utvalda kategorier diarieförda av Poliskammaren under 1776, 
1777, 1804, 1835 

Förseelsekategori Antal fall Andel av samtliga fall 

Hemlöshet 457 3,3 % 

Krognäring 1 369 9,9 % 

Renhållning 1 374 9,9 % 

Summa 3 200 23,1 % 

Samtliga fall 13 850 100,0 % 

Källa: SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, volym 1–4, 31, 62. 

Det är således 3 200 fall som har undersökts och analyserats på djupet. 

Grunderna för urvalet diskuteras senare, men det är dessa förseelsekategorier 

jag bedömer som har mest att säga i relation till mina frågeställningar om 

omstridda rum.121 Först måste dock källornas begränsningar diskuteras. 

Några brister 

Innan jag går in på metod och operationalisering, med genomgång av 

allmänna källkritiska aspekter och överväganden för detta slags material, vill 

jag uppehålla mig vid några faktorer som inte kan sägas vara allmängiltiga för 

rättshistoria, men ändå är högst relevanta just i relation till kammarens arkiv. 

Till att börja med kan det konstateras att det är tidskrävande att gå igenom och 

systematiskt extrahera information från ett arkiv vars enda organiserande 

princip är kronologi. Vidare hade Poliskammaren redan från start otillräckliga 

resurser för ett välhållet arkiv och det har gallrats sporadiskt.122 

Bortom arkivets materiella omständigheter är en relevant källkritisk faktor 

det faktum att polisbetjänter kunde ha ekonomiska incitament att ljuga. Det 

var nämligen enligt gammal hävd så att uppsyningsmännen som en del av sin 

lön skulle tilldelas en tredjedel av böter och beslag i ärenden de förde fram.123 

Detta system av ”ensaksböter” hängde med in i Poliskammaren och var under 

                               
121 De återstående dryga 10 000 fallen skulle kunna tjäna till en mängd andra undersökningar. 
Exempelvis om stöldmönster, hälerinätverk, skattefusk, olaga handel och bristfälliga varor, 
brandsäkerhet, trafikfrågor och mycket mer. För avhandlingens syften måste de dock lämnas 
därhän då det vid dylika förseelser sällan förelåg någon konflikt om de specifika platserna. 
122 Staf 1950, s. 487; Mattsson 2019a, s. 412–418.  
123 Wester 1946, s. 17. 
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hela undersökningsperioden en faktor.124 Det handlade generellt om små 

summor, de absolut vanligaste bötessummorna för samtliga tre nedslag 

oavsett förseelsekategori var vid förstagångsförseelser 1 riksdaler och 32 

skilling.125 Det fanns återkommande diskussioner om att denna lösning borde 

avskaffas, just för att undvika oegentligheter. Kritikerna av systemet medgav 

dock att sådana lögner inte skulle kunna upprätthållas någon längre tid. 

Medgivandet öppnade en utväg för att undvika kostnaden som en ändring hade 

inneburit för staden och staten.126 Denna förhoppning åsido är denna 

eventuella felkälla något historiker måste leva med. Det fanns ett antal 

ytterligare säkerhetsåtgärder för att systemet inte skulle missbrukades 

systematiskt: möjlighet till överklagan fanns för den person som ansåg sig 

orättvist dömd, straffen för ljugande poliser var tämligen hårt och att då det 

fanns brist på bevis var två polisbetjänter tillsammans tvungna att föra fram 

fall med samstämmiga redogörelser.127 Så trots att specifika ärenden kan ha 

grundats i ekonomiska motiv är min bedömning att ett aggregat av fall och 

helheten som föreligger kan tas för i stort överensstämmande med 

verkligheten. Rörelsen bort från dessa ”ensaksböter” kom först under senare 

delen av 1840-talet då förslag om andra löneförmåner som skulle ersätta dem 

började vinna gehör.128  

Vidare bör det diskuteras vilka slags individer som egentligen förekom i 

Poliskammaren. Redan innan kammarens inrättande fanns en bild om att lagar 

och förordningar i Stockholm inte gällde lika för vanligt och finare folk.129 

Detta är också i enlighet med hur Sennefelt funnit att det i praktiken var 

                               
124 Staf 1950, s. 4, 226, 277–278. 
125 I fråga om köp av varor och tjänster motsvarande dagens penningvärde handlar det om cirka 
500–700 kronor beroende på om man tittar till 1777, 1804 eller 1835. Sett till idag motsvarande 
betalning för arbetstid handlar det om cirka 19 000–21 000 kronor jämfört med en manlig 
industriarbetare eller hantlangares löneindex. Edvinsson & Söderberg 2011 samt 
Prisomräknare från medeltiden till 2100. Uträckningen är för riksdaler specie, vilket jag 
bedömer är det rimligaste att räkna på i officiella straffsammanhang. Under perioden 1777–
1808 hade daler specie samma värde som sitt betalningsmedel bankosedlarna. Kärrlander 2017, 
s. 576, särskilt not 3. Det kan dock noteras att riksgäldssedlarna, vilka under perioden kom att 
undantränga bankosedlarna i allt större utsträckning vad gäller vardagliga sammanhang, hade 
ett nedgående värde. År 1804 växlades 1 riksdaler specie eller banco mot 1 ½ riksdaler riksgäld, 
år 1835 växlades 1 riksdaler specie mot 2 2/3 riksdaler banco och mot 4 riksdaler riksgäld. 
Mårtenson 1958, s. 3–4; Lagerqvist 2011, s. 68. Den näst vanligaste bötessumman efter 1 
riksdaler och 32 skilling var det dubbla, 3 riksdaler och 16 skilling. 
126 Staf 1950, s. 40. 
127 Kongl. Maj:ts nådiga Förordning, angående Policens förbättrande här i Residence-Staden. 
Gifwen Stockholms Slott then 13 Februarii 1776, § 6. 
128 Staf 1950, s. 464–465. 
129 Stockholms oordentligheter, 1770, no 8, s. 59–60. ”En lag utan Execution är skadeligare än 
ingen Lag. … Hos oss skulle man tänka, att de förflutne åren, de Förnäma och Rika warit de 
Laglydigaste: ty mig witterligen har ingen af högre stånd warit anklagad för brott emot 
ÖfwerflödsFörordningarna. … Mån tro de rika och förnäma hela denna tiden afhållit sig ifrån 
att dricka Caffe och fina Winer? … Jag känner helt noga, och hwar man wet, huru swårt, at icke 
säga nästan aldeles omöjeligt, det blifwer att lagföra ett stort Herrskap.” 
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skillnad på person och person.130 Därutöver ska det sägas att Poliskammaren i 

vissa ärenden, exempelvis fylleri, under vissa perioder drogs med 

begränsningar i vilka slags personer (såsom ämbetsmän, militärer av rang och 

präster) de fick föra klagan mot. Härom måste man vara medveten i analysen 

av källorna och förstå att Poliskammaren inte behandlade alla lika. De 

forskaren möter där är huvudsakligen gemene man, medan ståndspersoner 

generellt lyser med sin frånvaro.131 Det är också särskilt vardagliga 

interaktioner som kommer till ljuset i materialet och det ger på intet sätt en 

fullständig bild av den komplexa rumsliga dynamiken i en stad likt Stockholm. 

Trots dessa begränsningar förtas inte värdet av de nya perspektiv som 

polisarkivet kan tillföra. 

Som redan nämnt fanns möjligheten att anmäla besvär i ärenden och 

överklaga ett beslut som den dömda var missnöjd med.132 Detta och 

möjligheten att bese allt underlag i ett fall inför publikation utgjorde då en 

liten, men långt ifrån perfekt, kontrollfunktion för att rättsövergrepp av 

polisbetjänter och påhitt av notarier inte skulle ske. Sådant förekom dock utan 

tvivel trots allt men genom de fåtal fall där detta varit så grovt att det nått 

pressen och allmän opinion framgår också att det inte var riskfritt med 

övertramp.133  

Slutligen kan det nämnas att det alltid fanns en risk för att hela 

polisapparaten skulle konspirera och gå samman för att brodera ut 

förhörsprotokoll eller begå andra oegentligheter. Sådant har påtalats i enstaka 

fall med stor politisk betydelse.134 Det faktum att denna undersökning är riktad 

mot vardagen och just fall som saknar denna politiska laddning har således 

både för- och nackdelar. Möjligheten till enstaka övergrepp av den arten utan 

att det skulle komma till allmän kännedom är större, men samtidigt är motiven 

för sådant i min bedömning radikalt mycket mindre. I någon mån är detta det 

förbehåll som alltid finns vid analys av källor med inbyggd maktdiskrepans 

mellan aktörer. Det går inte att undkomma, utan är bara att förhålla sig till, 

vilket för diskussionen in på mindre kontextuellt avhängiga metodologiska 

överväganden. 

                               
130 Se exempelvis Sennefelt 2008, s. 191–192; 2011, s. 98–99. 
131 Helt exkluderade är de dock inte. Personer av högre rang förekom i enstaka ärenden, 
huvudsakligen sådana där deras roll som fastighetsägare var av betydelse, se Larsson 2019. 
132 Staf 1950, s. 32–37, 43–44, 268–269.  
133 Nämnas särskilt bör en mordutredning från 1817 där Poliskammarens förhörsmetoder blev 
ett hett debatterat ämne sedan utverkade bekännelser drogs tillbaka när fallen behandlades i 
domstol. Staf 1950, s. 348–357. Se även för debatten 1818: Anmärkningar wid Höglofl. Lag-
Utskottets Betänkande, 1818; Balsam för policen, 1818; Betragtelser öfver Policens Magt och 
Myndighet, 1818; Nå, hur går det med polis-mästaren, 1818; Polisen och Pöbeln, 1818; 
Påståenden och förklaringar, angående de med seqvester belagde skrifterne, 1818; Fria Tankar 
om det stockholmska polisväsendet, 1819. Det ska sägas att kammarens tidigaste förekomst i 
pressen presenterar den nya organisationen i positiva ordalag, Staf 1950, s. 66–67. Tidig kritik 
fanns också, för en sammanfattning av denna se Mattsson 2019b, s. 20–22.  
134 Staf 1950, s. 260–262. 
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Metod och operationalisering 

Eftertanke krävs vid närmandet av ett material likt det grundat i den tidiga 

polisorganisationens lägre nivåer. Polisbetjänterna mötte Stockholms 

invånare dagligen, konfronterade dem på gatan och trängde sig in i de mer 

privata sfärerna.135 De var personer i relativt låg ställning som hade mycket 

gemensamt med människorna de bevakade. Trots att risken för en direkt 

intressekonflikt utan tvivel var mindre än i små samhällen utanför 

huvudstaden var det fortfarande ett begränsat och gemensamt stadsrum de 

rörde sig i.136 Från detta perspektiv vill jag hävda att det är inte bara lämpligt, 

utan också nödvändigt, att betrakta polisbetjäningen som ”inter-hierarkiska 

figurer”. Det ett koncept utarbetat av Joan Kent för att diskutera den särskilt 

prekära situationen som 1500- och 1600-talets engelska bykonstapel befann 

sig i då han mötte tryck såväl ovanifrån som underifrån.137 För en period 

närmare den som undersöks i denna avhandling har Peter K. Andersson 

undersökt konstaplarna i det viktorianska London och trots att dessa kunde 

åtnjuta viss anonymitet så var inte heller de förskonade från 

intressekonflikter.138 Överhetens bristande tilltro till sina polisbetjänter är 

något som kommer till uttryck ända fram till 1830-talet då överståthållaren 

kommenterade att ”det visat sig svårt att erhålla skickliga och pålitliga 

personer till dess besvärliga och obehagliga befattningar”.139 Denna komplexa 

situation måste beaktas. Genom att se polisbetjäningen som interhierarkiska 

figurer som behövde balansera mellan sina överordnade och den befolkning 

de bevakade blir en djupare förståelse av deras praktiker möjlig. 

Rättshistoriska överväganden 

Historiska undersökningar av polis och ordningsstörning tenderar att fokusera 

på brott. En av de mer allmänt accepterade definitionerna av brott kommer 

från J. A. Sharpe som anger det vara olagligt beteende som, om upptäckt och 

åtalat, kan leda till fällande i en domstol med något straff som påföljd.140 Detta 

har problematiserats av Clive Emsley som påtalat att viss lagstiftning kring 

offentlig ordning ger medborgare, och särskilt maktens tjänstemän, självrådig 

makt i vissa frågor.141 Detta slags maktutövning orsakar problem vad gäller 

klassifikationer för historiker som undersöker brott och dylikt, exempelvis då 

                               
135 Se utförligare resonemang om begreppsparet privat och offentligt nedan. 
136 I Stockholms Oordentligheter anmärks bland annat ”Upsyningsmännerne äro gemenligen 
bröder och krogkamerater med Åkarne”, Stockholms Oordentligheter, 1770, no 6, s. 47. 
137 Kent 1986, s. 14, 279–280. 
138 Andersson 2012, s. 251–252. 
139 Kongl. Maj:ts Öfverståthållares uti Stockholms Stad till Kongl. Maj:t i underdånighet 
afgifne Femårs-Berättelse, för Åren 1828, 1829, 1830, 1831 och 1832. Stockholm, Ecksteinska 
boktryckeriet, 1834, s. 59. 
140 Sharpe 1982, s. 188; 1984, s. 4. 
141 Emsley 1987, s. 2. 
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de flesta människor i någon mån skiljer mellan ”förseelser” vilka sällan prövas 

i domstol och ”riktiga brott”. Denna poäng gäller sannerligen också för Polis-

kammarens material, då inte allt som de behandlade ledde till åtal (trots att 

kammarens funktion som polisdomstol medför att alla deras fall kan betraktas 

som genomgående en rättsprocess) och straffen ofta inte var på förhand 

definierade eller garanterade. Av denna anledning talar jag genomgående i 

denna avhandling om begreppet ”förseelse”, vilket tillåter mer svängrum och 

förhandling i ovannämnda maktutövning. Samtidigt tydliggör det också vilken 

bredd som kunde finnas kring specifika platser, rum och praktiker. Det bör 

dock noteras att jag håller med Charles Tilly om att undersökningar av 

konflikter knappast behöver betyda bristande ordning, ”the more closely we 

look at […] contention, the more we discover order”,142 utan snarare kan 

handla om något som upprepas rutinmässigt och följer en egen logik.143 Därför 

kan och bör källor som betonar konflikter belysa just vardagliga processer i 

förändring under den period och plats som här föreligger.144  

En studie särskilt meningsfull att ta stöd hos här är Drew D. Grays 

undersökning av Londons summary courts under 1700-talet. I likhet med 

Poliskammaren hanterade dessa förseelser av lägst tänkbara grad associerade 

till liten prestige och låga straffsatser. Detta innebar att domstolarna kom att 

brukas av individer tämligen långt ned på den sociala hierarkin, vilket leder 

till särskilda insikter vad gäller staden.145 Precis som vad gäller materialet från 

Poliskammaren så ger dessa protokoll redogörelser från de dagligt 

förekommande sessionerna: vilka individer som var involverade, vad 

undersökningar ledde fram till och vad utfallen blev. Gray beaktar särskilt, 

precis som Kent har gjort och jag gör, den prekära situationen konstaplarna 

befann sig i.146 Genom specifika typer av förseelser såsom brott mot 

gaturegleringar, tjuragitering, tiggeri och lösdriveri lyckas han påvisa en 

rörelse mot ett mer ”modernt” stadsrum.147 Detta menar Gray förklaras genom 

en gradvis erosion av informella system som ersattes av ett hårdare reglerat 

samhälle. Detta skifte är knappast förvånande i sig självt, men det förevisar 

tydligt hur gradvis förändringar kunde ske. Institutioner behövde välja vilka 

strider de skulle ta. Individer och invånare i städer hade möjlighet att påverka 

denna förändring genom vardagliga praktiker.148 

                               
142 Tilly 1986, s. 4. En slutsats han drar genom att identifiera den underliggande logiken av 
franska politiska konflikter som sprungen ur vardagens rutiner och sociala organisering. 
143 Eva Österberg talar också för rätten i funktion och lösandet av konflikter som det främsta 
sättet att förstå processer som annars hade förblivit dolda. Österberg 1995, s. 118–119, 122. 
144 Hayen 2007, s. 213. 
145 Gray 2009, s. 4–6. Även jämförbart med källorna hos Pierik 2021, s. 107–109. 
146 Källorna som Gray använder sig av är huvudsakligen överlevande protokollböcker från 
rättssalarna Guildhall och Mansion House. Han pekar på hur detta material är av en ojämn 
kvalitet och att målsättningarna snabbhet och detaljrikedom ofta stod i motsättning till varandra. 
Gray 2009, s. 9–11, 49, 90–91.  
147 Gray 2009, s. 116, 147, 155. 
148 Gray 2009, s. 172–174. För perspektiv på institutioners försök att påverka vad som är möjligt 
att göra och veta i vardagen som drivande historisk förändring, se Pred 1986, s. 12, 26–31. 
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Detta perspektiv satt i en rumslig kontext söker efter upprepade praktiker 

och rutiner för hantering av särskilda slags omstridda platser, något som har 

möjligheten att påvisa en systematik och underliggande logik. Man bör dock 

vara försiktig med att tillskriva denna ordning någon medveten struktur eller 

teleologi. Det handlar om att invånare i en stad hade egna vägar de följde i 

olika sammanhang, snarare än att bara följa eller reagera på påbud ovanifrån, 

och att även polismän trots tryck från flera håll hade egna agendor och 

taktiker.149 

Med avstamp i detta brukar jag den metod inom ”criminal justice theory” 

som framförts av bland annat Peter Lawson vad gäller dylika källor. Lawson 

talar för en positivistisk läsning där dokumenterade fall betraktas som en 

hyfsat korrekt representation av situationer, vilken bör kombineras med en 

interaktionistisk läsning som väger in kontext och procedur kring denna 

dokumentation. Lawson uppskattar inte dessa tekniska termer och kallar det 

för en kombination av sunt förnuft och kritik i läsningen.150 Själv anser jag att 

det är vanskligt att tala om sin metod som sprungen ur ”sunt förnuft”. Jag är 

dock helt enig med Lawson att en dylik hållning kan vara nödvändig när det 

handlar om rättsligt material med inbyggda diskrepanser i maktrelationerna 

mellan olika aktörer. En försiktig positivism krävs trots allt om dessa källor 

ska kunna analyseras bortom sin tillblivelse. Så länge detta perspektiv 

appliceras på ett systematiskt och försiktigt vis kan det bli möjligt att betrakta 

dessa dokumenterade interaktioner som om de är en integrerad del av sin 

samtid och har möjlighet att avslöja något därom.151 Det är av stor betydelse 

att som historiker betrakta maktutövningen och praktikerna hos 

polisbetjäningen som en integrerad del i deras samhälleliga kontext.152 

Förändrade praktiker har därmed möjlighet att säga något om samhällets 

förändring i stort.153 

                               
149 Gunnel Karlsson, i sin analys av den reglerade prostitutionen i Göteborg på 1860-talet, går 
också igenom polismaterial. Hon menar att kvinnornas överlevnadsstrategier i ett noga reglerat 
landskap kunde ta sig olika uttryck, Karlsson 1987, s. 179–180: adaption (manipulation av 
regler); konformism (lyda regler); förnekande (hävda annan version/neka); och uteblivande 
(”avvika”). Uttrycken kallar Karlsson för olika strategier, men de passar snarare in i ramen för 
taktiker i certeauansk mening. Det är ad hoc-lösningar i stunden snarare än planerade och 
återkommande fenomen. Karlsson studerar främst de mer aktiva uttrycken adaption och 
förnekande, då hon menar att det är de som framträder de polisprotokoll hon betraktar. För min 
del är dock samtliga dessa uttryck förekommande, även uteblivande som kan läsas som ett led 
i det strategiska förhalande som beskrivits av Dag Lindström som en central del i svensk 
förhandlingskultur. Lindström 2005, s. 20–23. Vidare har Christine Bladh berört dessa 
överlevnadsstrategier då hon tittar på månglerskorna i Stockholm och deras brottslighet under 
perioden 1819–1846. Bladh 1991, s. 152. 
150 Lawson 1986, s. 102. 
151 För utveckling av Lawsons tankar se Innes & Styles 1986, s. 401–402, 431–432. 
152 Pred 1986, s. 3.  
153 Värdet i att undersöka en institution som tillser ordningen på denna lägre nivå för att 
identifiera och analysera förändring har uppvisats tidigare på en mängd olika områden. Detta 
ligger i linje med hur Elin Hinnemo argumenterar för det tidigmoderna rättssystemet som 
situationsberoende och menar att diskrepanser mellan föreskrifter och praktik bara är att 
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Rumsliga ramverk 

Undersökningar med ett specifikt rumsligt ramverk i historiska 

undersökningar har operationaliserats tidigare, men de är förenade med vissa 

svårigheter.154 Arkeologen Axel Christophersen argumenterar för hur 

praktikteori ger möjligheten att studera hela städer som en produkt av 

vardagsliv och rutinmässigt aktivitet. Han plockar upp praktikteori, såsom den 

formulerats av Reckwitz och raffinerats av Shove, och menar att det finns en 

ofrånkomlig koppling mellan utvecklingen av praktiker och platser, då det 

bara är genom specifika platser som praktiker kan upprätthållas på något 

beständigt vis. Därmed landar han i att platsen i sig är en betydelsefull 

empirisk källa för att observera förändringar och mönster i det urbana.155 Trots 

att arkeologer har en närmare koppling till den faktiska platsen än historiker i 

allmänhet har textmaterial framställt i relation till specifika platser och 

praktiker ändå möjlighet att belysa samma slags förändringar och mönster. 

Såsom tydligt framgått ovan är jag intresserad av det som Ogborn kallar 

för små geografier och jag för mikrogeografier. Just under denna period och 

genom detta källmaterial blir dessa möjliga att studera systematiskt. Om 

särskilda noder uppstod i vardagen (snarare än i sådant som medveten 

planering, byggnadsförordningar och arkitektur) under denna period så bör de 

vara möjliga att åtminstone delvis identifiera genom kammarens material. I 

relation till detta, rent metodologiskt, talar Alida Clemente, Dag Lindström 

och Jon Stobart i en nyutkommen antologi om mikrogeografisk metod som 

något separat och unikt som kan röna särskilda framgångar. Metoden 

framhäver rummet som såväl abstrakt som materiellt. Genom den är det i den 

småskaliga vardagen möjligt att betrakta små processer och förhållanden vilka 

inte är synliga på makronivå.156 Denna avhandling bör ses som en del i detta. 

Jag ställer mig därmed också skeptisk till perspektivet av platsen som en paus 

i rummet, något som skapas när vi stannar upp, som annars är vanligt i svensk 

historisk forskning. Platser som pauser ser jag som förenklat perspektiv vilket 

inte betraktar platser som fullt ut situerade och historiskt belastade, vilket de 

utan tvivel är.157 Vi rör oss inte genom ett vakuum, det finns alltid sådant vi 

                               

förvänta sig, men också utgör goda ingångar för historisk analys. Hinnemo 2016, s. 22. Likaså 
framhäver Julie Hardwick i sin bok Family Business betydelsen av att betrakta juridiska 
processer som en plats där såväl förhandling som konflikt sker, bådadera led i och aspekter av 
produktionen av kulturella fenomen. I analys av dessa källor finns möjligheter att betrakta 
praktiker och se stora processer i små interaktioner. Hardwick 2009, s. 14–15, 85–87, 233. Se 
även Kamp 2019, s. 8–31. 
154 Katrina Navickas för fram det svåra med att genomföra rumslig analys av textuella källor 
och de särskilda hindren som finns för den tidigmoderna perioden, men hon argumenterar ändå 
väl för möjligheten att analysera rumsliga relationer därigenom. Navickas 2016a, s. 74–75. 
155 Christophersen 2015, s. 115–119. 
156 Clemente, Lindström, & Stobart 2020a, s. 1–7. Se även de Vito 2019. En del fenomen 
förekommer endast på vissa nivåer och saknar skalbarhet, Tsing & Elkin 2018, s. 53–54.  
157 Undantaget om man önskar tala om mänskligt platsskapande i relation till en ”orörd” natur, 
detta är dock ett slags narrativ jag är avvaktande inför och som i vilket fall inte är aktuell här. 
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måste förhålla oss till.158 För den enskilda individen sker rörelse från en 

obekant plats till en upplevd plats, men detta kan kallas platsskapande endast 

från ett subjektivt psykologiskt perspektiv. Därmed inte sagt att platser inte 

kan omskapas och omförhandlas. Så sker direkt materiellt, men också genom 

att de blir en del av olika slags sociala rum. Detta omskapande är en ständigt 

pågående process som jag analyserar genom att se de specifika platserna som 

nämns i fall, men även de sammanhang och sociala rum vilka de måste anses 

vara en del av.159 

En studie närliggande denna avhandling är Riitta Laitinens undersökning 

av Åbo. Det finns dock vissa skillnader som framhäver våra olika 

metodologiska överväganden.160 Laitinen är, precis som jag, intresserad av att 

undersöka konflikter av en rumslig natur och detta styr hennes urval helt och 

hållet. Hennes urval innebär en närstudie av rättsfall som nämner materiella 

komponenter av stadsrummet, från dörrar och fönster till gator och hus, i 

relation till praktiker för att upprätthålla ordning. Laitinens källor återger, likt 

de som här analyseras, endast i undantagsfall vad som sagts ordagrant.161 

Snarare handlar det om sammanfattningar av notarierna. Det är dock 

fortfarande möjligt att plocka ut olika narrativ och beskrivningar av skeenden. 

Att till fullo nå fram till vad som ”faktiskt” skedde är inte möjligt, men 

eftersom det som intresserar oss båda är den interna logiken som praktikerna 

återfinns i så är dessa narrativ tillräckliga. Därför särskiljer Laitinen fallen där 

det rumsliga nämns bara i förbifarten, vilket bör medföra att intresset för att 

förvanska denna information var obefintligt. Sådana fall kan kontrasteras mot 

de fall där det rumsliga är själva kärnan i konflikter. Dessa senare fall, vilka 

är de jag fokuserar på, kräver mer varsam hantering. Laitinen menar dock att 

en försiktig kontextualisering genom redogörelser för relevanta lagar och 

förordningar är en metod som gör det möjligt att skapa sig en bild av rådande 

                               
158 Pred 1986, s. 198. 
159 Med denna ingång är det inte nödvändigtvis analytiskt centralt att se till de olika fallens 
specifika geografiska fördelning inom staden. Det är alltid intressant i någon mån men beroende 
på hur en specifik delundersökning ter sig så kan det vara mer eller mindre fördjupande av 
förståelsen. En geografisk koncentration av exempelvis renhållningsproblem kan eventuellt 
belysa hur vanligt förekommande det var inom en viss stadsdel, alternativt så belyser det bara 
att Poliskammaren av någon anledning koncentrerade sina insatser där. Sannolikt handlar det 
om en kombination men då det sällan går att finna uttalade strategier i detta är det omöjligt att 
avgöra med säkerhet. Likaså är det möjligt att spridningen av ”uteliggande”, vilka rimligen bör 
förekomma mer i stadens offentliga rum, ter sig väldigt annorlunda från de delvis privata 
sfärerna som näringsställen utgör. En dylik skillnad säger inte nödvändigtvis någonting på ett 
analytiskt plan, kategorierna är för väsensskilda. Alltså behandlas kartering och jämförelse över 
tid inom ramen för respektive delundersökning. Vad som däremot kan vara gemensamt och mer 
jämförbart är sådant som kompetenser i hanteringen av och föreställningar om dessa omstridda 
rum. I detta är samlande och komparation möjligt. 
160 Laitinens material är jämförbart med det här föreliggande, men då Åbo saknade en 
polisdomstol var det rådhusrätten som behandlade liknande fall som ger insikt i stadens 
vardagsliv. 
161 I avhandlingens källor återges framför allt förolämpningar oftast ordagrant, jämförbart med 
Cohen 2012, s. 425. 
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rumslig praktik och analysera samhällens lägre skikt, vilket jag håller med 

om.162 

Härmed för Laitinen också fram praktikteorins möjligheter, även om hon 

inte operationaliserar dessa på ett helt tydligt sätt. Laitinen förhåller sig 

huvudsakligen till Reckwitz och beaktar inte de mer systematiska 

förhållningssätten som utvecklats på senare tid. Laitinen argumenterar 

däremot väl för värdet av en rumslig lins i studiet av lokal organisering och 

ordning. Dessa ordningsprocesser analyseras genom att undersöka enkla 

praktiker, i relation till deras materiella kontext och vardagens mångsidiga och 

kaotiska natur, för att ge insikter om hur liv byggs i och genom rummet.163 

Genom en distinktion mellan vardagliga ”rumsliga regler” och de officiella 

lagarna och förordningarna som styr ett samhälle framträder praktiker särskilt 

tydligt. Praktikerna undersöks genom att titta specifikt på de materiella 

elementen i rumsliga interaktioner, snarare än att lägga fokus på sociala 

institutioner som exempelvis hushåll och så vidare. De materiella elementen 

involverar sådant som dörrar, trösklar, gårdar, portar, plank, fasader med 

mera.164 Laitinen vill därmed inte framhäva just konflikt i allt för stor 

utsträckning, det är inte nödvändigtvis så enkelt att ett påbud från ovan 

påtvingas en motvillig befolkning.165 Snarare kan diskrepanser mellan 

förordningar och vardagliga praktiker vara något som uppstår ur specifika 

omständigheter och individuella kompromisser. Praktiker kan ses som 

influerade av, men inte nödvändigtvis i direkt anpassning eller för den delen 

direkt motsättning till, föreställda ideal.166 

Apropå detta är det relevant att beröra begreppsparet privat och offentligt. 

Ali Madanipour anser att dessa två begrepp bör betraktas som hemmahörande 

på ett spektrum snarare än som en enkel dikotomi.167 Det finns dock analytiska 

poänger i att åtminstone initialt göra tydlig åtskillnad mellan de två tillstånden. 

Det kan belysa hur olika platser och rum förflyttades längs detta spektrum och 

komplicera förståelsen av sådant som egentligen bör betraktas som delvis 

offentligt, delvis privat eller något helt separat. I denna avhandling brukas 

detta begreppspar sparsamt eftersom de inte nödvändigtvis är de lämpligaste 

                               
162 Laitinen 2017a, s. 19–21. I detta följer hon Amanda Flather som menar att detta generellt 
inte var i fokus för domstolar. Flather 2007, s. 14–16. Likaså argumenterar Danielle van den 
Heuvel för att rättsligt material kan ge särskilda ingångar till såväl bruket av som föreställningar 
om praktiker. van den Heuvel 2019, s. 697–698. 
163 Laitinen 2017a, s. 14–16 (se särskilt not 14). 
164 Laitinen 2017a, s. 15–18, 25, 191ff. 
165 Laitinens tillvägagångsätt är i detta inspirerande, men det löper viss risk att släta över 
eventuella motsättningar som faktiskt existerade. I kontrast till detta är elementet av konflikt 
mycket mer närvarande in en artikel från 2007 där Laitinen argumenterar för att även när vi tror 
oss ha en full förståelse av platsers betydelse så finns det fortfarande en möjlighet för korta 
källor sprungna ur konflikter att ge oss nya insikter. Argumentet är för vardagen som den sfär 
där kultur huvudsakligen uppstår och att materiella omständigheter och erfarenheter av 
situerade praktiker är centrala för att förstå ett samhälle. Laitinen 2007, s. 603–604.  
166 Laitinen 2017a, s. 12. 
167 Madanipour 2003, s. 239–242.  
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för att förstå undersökningsperioden utifrån valda perspektiv.168 De kan brukas 

för analys, men de förekom sällan på marknivå i källorna trots att de självklart 

fanns också i samtiden med distinkta laddningar.169 Ett fokus på dikotomin 

offentligt-privat riskerar att dölja hur specifika platser som ett led i olika 

taktiker kunde hävdas på olika positioner längs en skala av olika 

verksamheter, såsom krognäring, härbärge och privatbostad. Därigenom 

kunde platser tillhöra olika slags sociala rum beroende på sammanhang och 

vad som var gynnsamt för tillfället. 

Praktikanalys och förseelsekategorier 

I denna avhandling tar jag stöd, i enlighet med vad som redan påtalats, i 

praktikteori för att studera återkommande beteende som kärnan i skapandet av 

ordning och det sociala i stort. Rutiner och upprepningar av rumsligt situerade 

handlingar är i detta centralt. Genom oklarheter, kriser eller konflikter om hur 

praktiker bör se ut går det således att studera social förändring.170 För att 

undvika att det bara blir ett konstaterande att vissa handlingar vid ett tillfälle 

är identiska med eller särskilda från liknande handlingar vid ett annat tillfälle 

behöver praktiker brytas upp. Därför tillkom den strömning som menar att 

praktiker består av material, kompetenser och föreställningar.171 Dessa tre 

komponenter får agera hjälpmedel i analysen av de praktiker jag ser i 

materialet och huruvida de ändrades under perioden. Material förstås 

genomgående som de materiella omständigheterna som polisbetjäningen 

mötte i interaktionen med invånarna i olika slags fall, kompetenser beskriver 

parternas kunskap och tekniker för att hantera dessa situationer och 

föreställningar handlar om de högre idealen och målen som kom till uttryck i 

detta.172 Genom denna nedbrytning är det möjligt att se i vilka komponenter 

som förändringar huvudsakligen skedde och förhoppningsvis peka på vad som 

drev dessa. 

I exemplet krog 353 från 1776 identifierade jag som sagt: material 

bestående i den öppna gatan, den stängda krogen och dörren som drog en gräns 

däremellan; kompetenser bestående i krögerskan Söderbergs stängande och 

låsande, samt polisbetjänterna Dickman och Dahlqvists ansats att få komma 

in, först med uppmaningar och sedermera med våld; och slutligen 

föreställningarna bestående i de olika idéerna och argumenten, som från 

krögerskans håll menade att krogen inte längre var att betrakta som en 

utskänkningsplats utanför ordinarie tid, medan polisbetjäningen menade sig 

ha rätten att kontrollera krogrummet obeaktat tidpunkt om någon misstanke 

                               
168 För en utförligare diskussion av problemen med dylika kategoriseringar, se van den Heuvel 
2019, s. 698–701. 
169 Se Vickery 2008 samt Savolainen 2018a om detta.  
170 Reckwitz 2002, s. 251–255. 
171 Shove, Pantzar, & Watson 2012, s. 14. 
172 En jämförbar operationalisering, i mindre skala, finns hos Sennefelt 2020, s. 310–311. 
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fanns. Genom att undersöka många liknande fall över tid framhäver detta 

ramverk om det är hos några specifika komponenter som förändringar 

huvudsakligen sker. Om det är så att snarlika fall under 1804 och 1835 inte 

uppvisar någon förändring alls visar det helt enkelt att Stockholm var 

oföränderligt även i denna aspekt. Är det däremot så att liknande fall där 

utskänkningssplatser är omstridda på något vis uppvisar förändring är det 

högst relevant att kunna peka närmare på var. Är det exempelvis så att det 

materiella kring krogar, alltså deras lokaler och portar, förändras under de tre 

nedslagen? Inte nödvändigtvis. Handlar det kanske i stället om nya 

kompetenser, i form av hur krögerskor eller polisbetjänter hanterar en dylik 

situation? Kanske. Eller kan det tänkas att material och kompetenser består 

medan föreställningar skiftar och en helt annan syn på utskänkningsplatserna 

framkommer i mitt material? Oavsett om det är något separat eller en 

kombination av flera komponenter så kommer det kunna ge en ingång i hur 

rumslig och social förändring bör förstås. 

För att genomföra detta krävs kategorier som hjälper till att identifiera 

snarlika fall och handlingar över tid, som ger tillgång till praktikerna. Jag har 

som sagt gått igenom samtliga fall som anges ovan. Helheten handlar om de 

13 850 fall som förkommer i diariet, vissa med tillhörande protokoll och 

kompletterande material. Jag redogör dock inte för samtliga av dessa, utan ett 

närmare urval har skett genom vissa kategorier. I detta har jag inte följt 

Laitinens metod eftersom hon fokuserar på rent materiella omständigheter i 

sitt urval. Utifrån de redogörelser som finns i mitt material har jag i stället 

identifierat och excerperat de fall där omstridda rum på något vis utgör kärnan 

i oordningen. Med detta menar jag att mitt fokus ligger på fall där praktiker 

bundna till särskilda slags platser återkommande utgjorde källan till oenighet, 

där konflikter uppstod mellan polisbetjäningen och befolkningen, där 

förhandlingar skedde eller den starkes vilja helt enkelt segrade.173  

Dessa fall med omstridda rumsliga element har jag brutit lös och 

kategoriserat, vilket gett upphov till avhandlingens tre centrala delar. Genom 

detta har jag fått ett slags rumsligt influerade förseelsekategorier (snarare än 

brottskategorier), vilka överskrider de individuella platserna och visar på 

generella problem och mönster som förekom över hela staden.174 Gemensamt 

                               
173 Självklart var dock ingenting som polisen befattade sig med utan rum. Det finns nämligen 
gott om platser som angavs som bakgrundsinformation utan att vara omstridda på något sätt. 
Det gäller exempelvis stölder, då det är relevant att ange varifrån något blivit stulet. Här var 
platsen en faktor men på intet sätt omstridd. Det finns också gott om fall där platsen inte angavs 
överhuvudtaget, då det helt enkelt inte var relevant, exempelvis vid hor och lönskaläge. Dessa 
saker hade självklart skett någonstans, men informationen därom tillförde uppenbarligen inte 
något till det polisiära arbetet. Därför är också dylika fall ointressanta för denna undersökning. 
174 Genom att min bas är dessa kategorier blir det också möjligt att inkludera likartade fall där 
specifika platser av någon anledning inte anges, dessa undantag kan vara talande i sig då det 
trots allt handlar om kategorier där mängden rumsliga angivelser är högst representerade. 
Exempelvis under 1776 så anges platsen för förseelsen i över 96 procent av fallen relaterade till 
renhållning, men endast i 41 procent av stöldfallen och i 27 procent vid fall av otukt. 
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för de fall jag studerar är också att det oordningsamma generellt hade varit 

möjligt att lösa genom någon rumslig åtgärd, bara förövaren vore villig därtill. 

Det ska dock understrykas att fall av liknande natur kunde ha olika fokus på 

platser under olika perioder. Avgörande för mitt urval har därför varit det 

omstridda rummet som en kärna i fallen under något av mina tre nedslag, men 

inte nödvändigtvis samtliga. Skillnader över tid är snarare av särskilt intresse 

eftersom det säger något om förändrad syn på den rumsliga dimensionen av 

olika slags oordning.  

De olika delstudierna har därmed sin grund i olika skäl på en detaljnivå, 

men de indikerar ändå gemensamma mönster. Det är endast dessa mönster jag 

kan uttala mig om med säkerhet. Då jag utgår från polisens eget material så 

avslöjas alltid mer om deras syn och deras fokus, snarare än att det ges 

definitiva svar om huruvida eventuella förändringar jag ser beror på materiella 

omständigheter eller endast handlar om nya prioriteringar. Genom att 

underbygga kontexten så långt som möjligt har jag dock sökt formulera 

hypoteser om vad för orsaker mina resultat bör betraktas som sprungna ur, hur 

det kommer sig att olika slags sociala rum uppvisar gemensamma drag, och 

vad det säger om ett stadsrum i förändring. 

Vad gäller vilket slags personer som förväntas mötas i källorna så har det 

redan klargjorts att det är en bred men förhållandevis begränsad skara. 

Ståndspersoner förekommer som redan påtalat knappast i någon större mängd, 

utan de som befinner sig relativt långt ned på Stockholms sociala hierarki 

dominerar. Avseende män respektive kvinnor har jag en mer agnostisk 

hållning. Garthine Walker menar att det kan finnas brott som uppfattas vara 

kvinnligt respektive manligt kodade men att detta inte beror på någon 

essentiell skillnad. Snarare handlar det om olika förutsättningar och 

verksamhetsområden som förvisso ger upphov kluster av män respektive 

kvinnor, men som lika gärna kan överskridas.175 På samma vis vill jag hävda 

att det finns en risk, med mina olika förseelsekategorier och deras tillhörande 

sociala rum, att föreställa sig en könslig uppdelning som maskerar mer 

komplexa förhållanden. För i samtliga av undersökta kategorier förekommer 

nämligen såväl män som kvinnor i en mängd olika kapaciteter och roller. 

Frågor kring genus kan dock självklart påverka hur likartade fall förlöpte. 

Medvetenhet om vilka personer som huvudsakligen förekommer inom de 

olika kategorierna bör alltså inte leda till ett avfärdande av de som avviker från 

majoriteten och genuskodning av olika rum.  

Förseelsekategorierna uteliggande, kroghållning och renhållning 

presenteras närmare inom ramen för respektive empirisk del. Dessa tre är de 

som tydligast framträtt för mig under genomgång och analys i enlighet med 

ovan. De är också störst till antalet, med sina gemensamma 3 200 unika fall. 

Det ska sägas att jag självklart hade kunnat välja andra, mindre kategorier än 

dessa. Frågor om brandsäkerhet, trafikfrågor, lykthållning och annan 

                               
175 Walker 2003, s. 3–5, 270–279. 
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näringsverksamhet är bara några ytterligare spår där rumsförhållanden kan ses 

vara under konflikt och förhandling. Andra val hade ofrånkomligen lett till 

unika resultat för respektive kategori. Det är dock min övertygelse om att detta 

inte hade påverkat de mer övergripande resultaten. Vad gäller polisens 

praktiker, förståelsen av Stockholm i stagnation och hur sociala processer 

format vårt gemensamma rum finns det vissa generella mönster och trender 

som förenar de tre delundersökningarna. Därmed finns förutsättningarna för 

att kunna ge ett enhetligt och meningsfullt svar på huvudfrågeställningen om 

varför vissa platser i stadsrummet var omstridda. 

Disposition 

Innan undersökningen påbörjas är viss grundförståelse nödvändig. I nästa 

kapitel redogör jag för vissa centrala aspekter av den samtida synen på ordning 

som Poliskammaren är sprungen ur och redogör närmare för polisens 

historiska bakgrund och utveckling. Jag söker därmed också placera 

kammarens roll i stadens rättsordning och markera vilka slags normativa 

dokument och instruktioner som polisbetjänterna hade att förhålla sig till. 

Genom dessa normativa föreställningar och påbud från överheten ges en 

nödvändig bas för att förstå de praktiker som kommer till uttryck i följande 

delar. 

Som redan har framgått är kärnan av denna avhandling fördelad på tre 

tematiska delar i relation till hur polisen i praktiken hanterade ärenden kring 

olika förseelsekategorier, nämligen uteliggande, kroghållning och 

renhållning. Specifikt handlar det om olika fall relaterade till rumslig 

oordning. Avseende där personer som upplevde hemlöshet sov på fel plats. 

Avseende där utskänkningsverksamhet bedrevs. Avseende där renhållning 

borde ske men ofta misslyckades. Delarna följer den ordningen och har 

underkapitel utifrån det teoretiska ramverket. 

En tematisk uppdelning har fördelen att framhäva eventuella förändringar 

över tid och visa på trender specifika för respektive del, men samtidigt 

identifiera gemensamma drag och riktningar. En uppenbar nackdel med detta 

tillvägagångssätt är dock att varje tema kräver sitt eget forskningsläge. Ovan 

har jag presenterat ett allmänt sammanhang vad gäller historisk rumsforskning 

och Stockholm som en stad i stagnation. Detta sammanhang lägger en grund 

för delundersökningarna som alla kräver sin respektive kontext, såväl vad 

gäller tidigare forskning som relevanta förordningar och lagar vid valda 

nedslag. Varje empiriskt kapitel inleds därmed av nödvändighet med en 

delintroduktion som berör dessa aspekter. Vidare ställer detta breda anslag 

krav på att i slutändan kunna föra samman delarna och visa på likheter och 

skillnader. 

För att lyckas med detta följer de tre delundersökningarna samma mönster. 

Jag inleder varje del med att presentera relevant kontext vad gäller tidigare 
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forskning respektive normativa dokument och förordningar. Inledningarna 

betonar representationer av rummet (secondspace) och söker besvara den 

första underfrågan gällande vilka föreställningar fanns från överheten om hur 

detta rum borde fungera. Därefter undersöks fallen kronologiskt utifrån de tre 

nedslagen med fokus på olika aspekter av parternas praktiker som belyser 

oordningens kärna. Här framhävs representationernas rum (thirdspace) där 

agendor möttes, rutiner krisade och förhandlingar skedde. Därmed besvaras 

för olika perioder den andra och tredje underfrågan angående hur 

polisbetjäningen agerade för att kontrollera dessa rum samt hur detta bemöttes 

av stadens befolkning. I en avslutande del drar jag sedan samman de tre 

nedslagen och diskuterar allmänna drag och utvecklingen av Stockholms 

rumsliga praktik (firstspace), vare sig den var svag eller kraftig, stegvis eller 

plötslig. På detta sätt besvaras den sista underfrågan om hur dessa praktiker 

förändrades över tid. De tre delarna ger alltså separata svar om de platser som 

tillhörde uteliggandets rum, kroghållningens rum och renhållningens rum, 

samt varför de var omstridda. 

Dessa resultat förs slutligen samman i ett avslutande kapitel med en ansats 

att utifrån dem ge allmängiltiga svar om utvecklingen av polisiära praktiker, 

Stockholm som stad och det urbana rummet i allmänhet. Varför vissa platser 

var omstridda blir därigenom ett sätt att utöka förståelsen av hur rum 

omförhandlas genom vardagliga interaktioner och hur människor format och 

formats av det utrymme de tillhandahållit eller nekat varandra. 
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Kapitel 2. Polisens ideal och förutsättningar 

Ordning, är et litet ord, men af stort innehåll: Det är som kalken uti et MurBruk, 
det sammanbinder de minsta sandkorn med stora stenarna, så at en fast mur 
blifwer beståndande: Ordningen lika så - - han sammanbinder alt i naturen till 
bestånd; och då oordentligheten smyger sig in uti et land, stad eller hus, blifwer 
ödet gärna swårt; det förderfwar och omsider ödelägger, om icke det 
bristfälliga undergår en tidig reparation. 

Stockholms Oordentligheter, N:o 2, 1770, s. 1. 

De praktiker som omgärdade Poliskammarens verksamhet måste förstås 

utifrån det ideal som organisationen var menad att upprätthålla i sin samtid. 

Ovanstående citat kommer från tidskriften Stockholms Oordentligheter som 

utgavs av Wilhelm Momma i 16 nummer under åren 1770–1771. Däri 

samlades anonyma redogörelser för stadens besvär, missförhållanden och 

oegentligheter. Trots att tidningen var kortlivad och av ringa inflytande så ger 

den unik insyn i vardagslivet i Stockholm under perioden.176 Citatet ger 

därmed också en god inblick i en vedertagen syn på begreppet ordning och 

vad det kunde innebära under föreliggande undersökningsperiod. Ordning gav 

samhället stabilitet och var något som behövde slås vakt om med noggrannhet 

och hast. Oordningens upplösande kraft hotade ständigt.  

Tillsammans med ordning var det synonymt använda begreppet ”politi” 

centralt i relation till kammarens tillblivelse. Det stammar från det grekiska 

politeia och latinska politia som har att göra med medborgarskap och 

statsförvaltning.177 Trots att begreppets exakta betydelse har skiftat mellan 

olika perioder och geografier är det alltjämt ett viktigt koncept vad gäller 

administration och styre av europeiska samhällen.178 När det handlar om 

svenska förindustriella förhållanden har tidigare forskning påpekat att 

betydelsen som vi känner idag, polis som en offentlig myndighet vilken ska 

upprätthålla allmän ordning och lösa brott, ännu inte kommit att dominera. I 

stället kan man tala om två huvudspår i betydelsen av politibegreppet. I det 

första beskriver begreppet ett idealtillstånd vilket eftersträvas, ett konkret mål 

vilket ofta benämns god politi eller god politie (på tyska gute Policey). God 

politi kan förstås som en synonym till god ordning i så vid betydelse som 

möjligt (exempelvis socialt, ekonomiskt, moraliskt och religiöst). För det 

                               
176 Fogelström 1994, s. 139–140. De sidnummer som anges i referenser till tidskriften avser det 
sammanbundna exemplar som finns på Kungliga Biblioteket. 
177 Wester 1946, s. 5; Sjöholm 1964, s. 7. 
178 Dodsworth 2008, s. 589. 
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andra beskriver begreppet de åtgärder och handlingar som är ägnade åt att 

upprätthålla sagda ordning.179 Forskning om begreppet har tenderat fokuserat 

på perioden före andra halvan av 1700-talet, varför den fullständiga 

betydelsen av politi i denna avhandlings kontext inte är möjlig att utläsa. 

Tydligt är dock att betoningen ökade på åtgärder och sedermera en 

organisation för att uppnå god ordning just under denna period.180 

Poliskammarens tillblivelse kan alltså förstås som en ansats från 

makthavandes sida att uppnå idealtillståndet god ordning i det konkreta 

stadsrummet som Stockholm utgjorde. Därigenom är inrättandet ett 

praktexempel på en strategi genom maktens hårdnande grepp om en 

avgränsad plats.181 

Denna bild bekräftas också om man tittar på ett avgörande dokument som 

är samtida med Poliskammarens tillblivelse. Carl Sparre, överståthållare i 

Stockholm och således huvudansvarig för kammarens verksamhet, hade en 

avgörande del i utformandet av Poliskammarens slutgiltiga organisation.182 

Året efter kammarens inrättande fick han chansen att lägga ut sina tankar om 

politibegreppet, vilka rimligen också på ett grundläggande sätt styrt hans 

arbete kring Poliskammaren, då han höll tal inför Kungliga 

Vetenskapsakademien den 17 februari 1777. Hans anförande, Tal, om politie 

i allmänhet, är ett tidigt utforskande av begreppet av stor betydelse för mig.183  

I talet trycker Sparre just på politins sanna mål som att administrera och 

upprätthålla de regler och förordningar vilka syftar till god ordning. Denna 

ordning är sprungen ur ”GUDS och Naturens lagar” och syftar till att bibehålla 

rådande samhällsstruktur. Regenten är den högste garanten för detta och 

skyddar undersåtar som uppfyller sina skyldigheter utan att tyrannisera dem.184 

Lagarna söker ordning och ordning är att lagarna efterföljs. Denna syn på 

ordning bekant, den säger att rådande normer ska upprätthållas och etablerade 

roller spelas, utan avvikelser.185 Sparre gör, i enlighet med ovannämnda 

historiska genomlysningar, distinktionen mellan den juridiska och praktiska 

aspekten av detta. För det första menar han på att det finns givna 

ämnesområden, hemmahörande antingen inom den enkla (smärre förseelser 

vilka oftast endast leder till böter, några dagars fängelse eller straffarbete), 

                               
179 Se Kotkas 2013, s. 1–8. I kapitlet om Sverige i den betydelsefulla överblicken Repertorium 
der Policeyordnungen der Frühen Neuzeit fångar Pär Frohnert också upp dessa dubbla spår då 
han talar om politi som både ”inre ordning i ett land eller en stad” och medlen samt med tiden 
alltmer nödvändiga tvångsåtgärder för att uppnå denna goda ordning. Frohnert 2017, s. 23–24. 
För ett danskt perspektiv på begreppet se Mührmann-Lund 2018, s. 222–224; 2019, s. 25–29. 
180 Wester 1946, s. 5. 
181 Certeau 1984, s. 35–36. 
182 Staf 1950, s. 41–42. 
183 Tal, om Politie i allmänhet, hållet för Kongl. Vetenskaps-Academien, vid Praesidii 
nedläggande, den 15 Februarii 1777, af Hans Excellence Herr Baron Carl Sparre, Kongl. 
Maj:ts och Riksens Råd, Öfwer-Ståthållare i Stockholm, Commendeur af Svärds-Orden med 
Stora Korset. Stockholm: Tryckt hos Johan Georg Lange, 1777.  
184 Tal, om Politie i allmänhet, 1777, s. 9, 34–35, 45. 
185 Goffman 1966, s. 8–9; Braddick & Walter 2001, s. 11, 38. 
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kriminella (brott av en allvarligare natur vilka måste hanteras inför en 

domstol) eller civila (ärenden tillhörande en stads magistrat, såsom gällande 

skrån och deras privilegier) politin. Så länge förordningar inom dessa områden 

är kända samt allmängiltiga och överträdelser däremot hanteras med 

eftertanke och proportionalitet (den som straffas ska själv känna att det är för 

det allmännas bästa) fungerar den juridiska aspekten av politin.  

Vad gäller politins praktiska upprätthållande trycker Sparre på behovet av 

ett vakande öga på befolkningen. Människor är nämligen svaga och kommer 

begå felsteg, särskilt i städer.186 Tre centrala komponenter för framgång i detta 

är en konstant upprepning av relevanta förordningar och kunskap därom, en 

organisation som kan tillse deras efterföljande, och att så sker konsekvent. 

Idealet beskrivs som en maskin, under konstant bruk och underhåll av en 

hängiven operatör.187 Sparre trycker också på hur övervakning och åtgärder 

utan fördröjning är centrala för att påverka och styra beteenden hos 

befolkningen.188 Annie Mattsson har påtalat hur detta rimmar särdeles väl med 

Foucaults tankar om övervakning och bestraffning.189 Det ”vakande öga” som 

Sparre förordar låter sannerligen suggestivt panoptiskt. Detta slags 

centralisering av polismakten under tidigmoderna perioden är också 

identifierat av Foucault som ett direkt uttryck för monarkisk absolutism och 

personer influerade av hans tankegångar har beskrivit polisen som 

”panopticismen personifierad”.190 Vad var då bakgrunden till den organisation 

som skulle uppfylla detta högtflygande mål? Poliskammaren uppstod 

nämligen inte i ett vakuum, vare sig vad gäller i jämförelse med andra länder 

eller i relation till Stockholms egen historia. Här följer därför en kort 

genomgång av den forskningskontext och utvecklingsprocess som kammaren 

måste förstås inom ramen för.  

Polisen internationellt och i Sverige 

När det handlar om polisen internationellt har London och Paris redan nämnts 

exempel där företeelsen studerats i en stadskontext. Storbritannien och 

Frankrike tillsammans med Tyskland står över lag ut vad gäller 

polisforskningen.191 Specifika exempel på detta presenteras där intressanta 

                               
186 Tal, om Politie i allmänhet, 1777, s. 32. Resonemanget känns igen från Leif Runefelts 
redogörelse för synen på begär och behovet av kontroll under perioden. Runefelt 2015. 
187 Trots att det aldrig sägs explicit så är det underförstått att denna organisation i Stockholm 
handlar om Kungliga Poliskammaren och att den hängivna operatören är Sparre själv. 
188 Denna diskussion förefaller spegla det resonemang avseende distinktionen mellan lagar och 
ordningsregler som Montesquieu för i Om lagarnas anda, femte delen, tjugosjätte boken, 
kapitel XXIV i utgåvan från 1757. Montesquieu & Strömholm 1998, s. 362–363. 
189 Foucault 1995, s. 23–24; Mattsson 2019b. 
190 Foucault 1995, s. 213; McMullan 1998, s. 122. 
191 Vad gäller den engelska polisen så är namnet framför alla andra Clive Emsley, som nästan 
egenhändigt byggt upp fältet och skrivit flertalet böcker. Exempelvis Emsley 1987; 1991; 2007; 
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paralleller finns; här räcker det att betrakta Sverige under föreliggande 

undersökningsperiod som del av ett kontinentalt upplysningssammanhang.192 

För att finna djupgående polisforskning är det tillräckligt se till Danmark 

och Norge.193 Köpenhamn fick förvisso en poliskammare mycket tidigare än 

Stockholm, men båda modellerades på dem i Paris och Nederländerna. 

Köpenhamns kammar inrättades redan 1682, vilket hängde nära samman med 

enväldet och politiska överväganden.194 Precis som i Sverige var syftet att få 

en operativt ansvarig polismästare för att leda en fungerande säkerhetspolis 

med möjlighet att hålla reda på politiska motståndare och upprätthålla 

ordning.195 Denna funktion kvarstod också som central så länge som enväldet 

existerade.196 Jørgen Mührmann-Lund, som studerat den danska polisens 

framväxt och lagt särskild vikt vid mindre städer och landsbygden, finner dock 

att den säkerhetspolitiska aspekten inte bör överskugga att polisarbetet 

mestadels fokuserade på lokala behov.197 Detsamma borde rimligen kunna 

sägas gälla också för Kungliga Poliskammaren i Stockholm. Det har dock inte 

bevarats någon större mängd säkerhetspolitiskt material från Stockholm, 

varför en jämförelse är svår att genomföra.198 Detta åsido är det osannolikt att 

ett fullständigt spionarkiv skulle kunna jämföras med det stora antalet fall som 

behandlades till vardags och sannolikt svarade mot lokala behov.199 

I kontrast till nämnda länder så har den svenska polisens historia utforskats 

i förvånansvärt begränsad utsträckning. Det är något som berörts särskilt 

                               

2011. Ser man till hela Storbritannien och även lyfter blicken till Irland (inte sällan prövomark 
för olika brittiska polisiära system) finns nästan ingen ände på forskning om polisen, för att inte 
tala om den forskning som fokuserar på brott och straff. Kent 1986; Palmer 1988; Ogborn 1993; 
Beattie 2001; 2012; Rawlings 2002; Dodsworth 2004; 2008; 2008; 2011; Barrie 2008; 2010; 
Lawrence & Dodsworth 2014; Churchill 2017. När det handlar om Paris finns titaner som 
Richard Cobb och Arlette Farge att förhålla sig till, men också många fler. Cobb 1970; Williams 
1979; Garrioch 1986; 1994; 2002; Roche 1987; Farge 1993; 1995; Denys 2010. För Tyskland 
finns också gedigen forskning om såväl förordningar som polisens praktik. Biernath 1977; 
Lüdtke 1989; Schilling, Stolleis, & Härter 1996; Holenstein 2001; Lisken, Denninger, & Rachor 
2007; Iseli 2009; Härter 2010; Kamp 2019. 
192 Se exempelvis Barrie 2010 och Denys 2010 för en fördjupning i detta sammanhang från 
europeiskt håll. För en redogörelse av straffrättsreformerna under Gustav III och i vilken 
utsträckning dessa var sprungna ur upplysningen, se Anners 1965. Poliskammaren bör 
åtminstone delvis tolkas i relation till denna rörelse. Upplysningssammanhanget har även 
påtalats av Annie Mattsson. Mattsson 2019b.  
193 Där finns allt från översiktsverk likt Henrik Stevnsborgs Politi 1682–2007 till mer 
detaljerade artiklar och antologier som berör en mängd områden. Stevnsborg 2010; 2013; 
Bjerkas 2017; Christensen 2017; Dørum & Bjerkås 2017. 
194 Koch 1982; Mührmann-Lund 2018, s. 221–222. Motsvarande reform för Oslo skedde genom 
polismästarens inrättande 1744 och polisförordningen 1745. Valen-Sendstad 1953, s. 21–30. 
195 Munck 2007; Mührmann-Lund 2018, s. 224–226. 
196 Detta framgår tydligt i Karl Peder Pedersens Kontrol över København. Pedersen 2014. 
197 Mührmann-Lund 2016a; 2016b; 2019. 
198 Staf 1950, s. 47–54. 
199 Samma slags apparat som fanns i exempelvis Paris, se Farge 1995, var heller inte nödvändig 
i lilla Stockholm. Henric von Sivers kunde i egenskap av den första polismästaren hålla all 
relevant känslig information i huvudet och fick snart avge muntliga rapporter direkt till Gustav 
III, snarare än via överståthållaren såsom det var tänkt. Mattsson 2019a, s. 411, 432–433. 
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avseende Stockholms historia beträffande sådant som upplopp, brottslighet, 

tillstånd, näringsverksamhet och prostitution.200 Särskilt relevant att lyfta är 

Mats Hayens syn på Poliskammaren då han menar att den bör tolkas som ett 

uttryck för vardagslivets tyngdpunktsförskjutning från hushållen till stadens 

gator och torg. Dess införande sker enligt honom som ett svar på 

tillbakagången av patriarkala strukturer.201 Det ligger säkerligen en del i detta, 

men det är knappast hela sanningen. Det är ett naturligt perspektiv för Hayen 

eftersom han börjar i en helt annan ända än vad föreliggande undersökningen 

gör och låter kammaren stå som ett illustrativt exempel på sin tes. I kontrast 

till detta ligger denna avhandlings empiriska startpunkt just i Poliskammaren.  

När det handlar om fokus på tidig svensk polis finns ett fåtal centrala verk 

vilka samtliga undersöker Poliskammaren på olika vis. Av särskild betydelse 

för denna avhandling är Nils Stafs Polisväsendet i Stockholm 1776–1850 och 

Nils Westers Kungliga politi och brandkommissionen.202 Dessa båda fokuserar 

huvudsakligen på polisens organisatoriska och politiska historia och rör sig 

högst begränsat ute på gatorna, vilket skiljer sig betydligt från min ambition 

att studera polisens praktiker. De ger dock en grundläggande förståelse av 

kammarens sammanhang. Vidare har Mattsson undersökt de praktiker som 

gett upphov till Poliskammarens arkiv såsom det finns kvar idag.203 När det 

handlar om undersökningar riktade mot den mer vardagliga interaktionen 

mellan individuella polismän och befolkning är det främsta, och egentligen 

enda, exemplet Björn Furuhagens Ordning på stan. Polisen i Stockholm 1848–

1917. Han redogör för hur poliskåren till följd av revolutionsåret 1848 

omdanades till en modern fungerande organisation. Moderniseringen är något 

som även Stefan Nyzell har berört.204 Furuhagen ger också förståelse för såväl 

de enskilda männen som deras arbete och erbjuder insyn i deras relation till 

stadens invånare. Den period som Furuhagen behandlar belyser stora 

förändringar och hur Stockholm kom att få en genuint modern polis.205 Denna 

avhandling undersöker således den föregående organisationen, vilken till en 

början hyllades som en lyckad reform men sedan rasade i popularitet och 

                               
200 Om polisen utanför Stockholm berör exempelvis Björn Horgbys forskning om social 
förändring under industrialiseringen i Norrköping den tidiga polisen där. Horgby 1986, s. 106–
115. Vidare finns Mats Berglunds forskning om upplopp, där det av naturliga skäl är nödvändigt 
att förhålla sig till ordningsmaktens utveckling. Berglund 2009, s. 69–79. Likaså är Arne Jarrick 
och Johan Söderberg i sin undersökning av folk och brott i det gamla Stockholm inne på 
Poliskammaren och gör bland annat nedslag i könsfördelningen bland anmälare respektive 
anmälda i diarierna. Jarrick & Söderberg 1998, s. 190–200. Elin Hinnemo berör kammarens 
hantering av krogar och deras tillstånd. Hinnemo 2016, s. 28ff. Sofia Ling nämner de 
uppsyningsmän under stadens kollegium som sedermera kom att bli en del av Poliskammaren 
vid dess etablering. Ling 2016, s. 134. Yvonne Svanström berör även kammaren i sin 
undersökning av prostitutionen i Stockholm under 1800-talet. Svanström 2000, s. 185–193. 
201 Hayen 2007, s. 190, 208, 224. 
202 Wester 1946; Staf 1950. 
203 Mattsson 2019a. 
204 Nyzell 2014; Nyzell & Larsson 2016. 
205 Han betonar även bristen på svensk polisforskning. Furuhagen 2004, s. 38, 39–40; 205–208.  
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kritiserades.206 Därigenom belyser denna avhandling även ett led i 

utvecklingsprocess som Furuhagen beskriver och kompletterar förståelsen 

inte bara av stadsrummet, utan också av praktiken hos Poliskammaren samt 

dess förändring i ett större sammanhang. 

Inrättandet av Poliskammaren var ett betydelsefullt steg i 

professionaliseringen av stadens ordningshållande. Den ersatte vissa och 

omslöt andra av en mångfald men illa synkroniserade organisationer som 

dessförinnan var tilldelade ansvaret att upprätthålla ordningen. Med sin 

jurisdiktion som en polisdomstol skulle den fungera snabbt och effektivt, med 

möjligheten att hantera fler fall än sina föregångare på kortare tid. Hur såg det 

då ut före Poliskammarens inrättande?  

Kungliga Poliskammaren och dess föregångare 

Ordningshållande är en ofrånkomlig del i alla sociala formationer och detta är 

särskilt tydligt vad gäller städer. Det har således alltid funnits någon eller 

några sätt att upprätthålla ordningen, men hur detta gick till blir höljt i dunkel 

ju längre tillbaka blicken söker sig. Här ges en kort överblick av de olika 

organisationer som funnits just i Stockholm, med fokus särskilt på 

Poliskammarens direkta föregångare. Överblickar gällande olika vakter och 

ordningsupprätthållande organisationer i Stockholm från äldre tid fram till 

frihetstidens slut har skrivits många gånger. Här tas därför stöd i dessa och 

fokus ligger på det som är av störst betydelse för denna avhandling.207 

När det handlar om stadens styrelse är det relevant att påtala 

Överståthållarämbetet vilket inrättades 1634. Överståthållarens person 

utgjorde konungens ställföreträdare och var ett slags landshövding för staden. 

Myndigheten Överståthållarämbetet delade en mängd ansvar tillsammans med 

magistraten.208 Kollegierna bör också nämnas i det här sammanhanget. I 

enlighet med förordningen om Stockholms stads styrelse från 1672 blev dem 

fyra till antalet. Dessa kollegier var kopplade till magistraten, vardera under 

ledning av en borgmästare, och hade olika ansvarsområden. De bestod i 

Justitiekollegiet, Handelskollegiet, Byggnings- och ämbetskollegium samt 

Politikollegiet.209 Av särskilt relevans är Politikollegiet, vars uppgifter och 

anställda Poliskammaren sedermera delvis kom att överta.210 

                               
206 Staf 1950, s. 456 och Furuhagen 2004, s. 45–52. Se även Furuhagen 2009 för en överblick. 
207 Se exempelvis von Sydow 1897, s. 253–259; Wester 1946, s. 9–24; Staf 1950, s. 1–4; 
Furuhagen 2004, s. 41–45; Berglund 2009, s. 71–74. Verk likt Bengt Järbes populärt hållna 
Polisen i Stockholm förr och nu refereras endast till sparsamt. 
208 Sandström 1934, s. 38–43. 
209 Boëthius 1943, s. 10–14. 
210 För en närmare historisk överblick har detta förändrades och utvecklades fram till denna 
avhandlings undersökningsperiod se Johanson 1988. 
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Avseende det praktiska kom borgerskapets gemensamma ansvar för att 

agera vakt och upprätthålla den fredstida ordningen i staden från 1590-talet att 

övertas av den så kallade stadsvakten. Dess medlemmar kom snart att bli 

allmänt kända under öknamnet ”korvar”.211 Denna värvade organisation var 

militärt strukturerad, uniformerad och beväpnad, leddes av stadskaptenen och 

ställdes under Politikollegiet när detta inrättandes.212 Med tiden kom uppgiften 

att arrestera tiggare och lösdrivare att betraktas som under stadsvaktens 

värdighet. Detta synsätt ledde fram att den så kallade separationsvakten 

bildades 1722 och som komplement till ”korvarna” blev dessa allmänt kända 

under öknamnet ”paltar”.213 Den bestod av inledningsvis tolv och snart tjugo 

man, merparten gamla stadsvakter, vilka hade till uppgift att bevaka 

tukthusfångar och sköta vissa fångtransporter. De bar ett annat slags uniform, 

hade mindre beväpning och åtnjöt inte samma rättigheter som ordinarie 

stadsvakter. Hur dessa två vaktkategorier såg ut framgår genom bild 2 och 3.t 

Bild 2 och 3. Detalj ur t.v. Paltar, datering osäker, Pehr Nordqvist (1771–1805) och 
t.h. Korfvar, datering osäker, Hjalmar Mörner (1794–1837). Källa: Stockholm 
stadsmuseum, 500709 och 500710. 

Till följd av storbranden på Södermalm år 1723 inrättades 1730 också en 

särskild brandvakt. Denna uniformerade kår var ställd direkt under 

överståthållaren och skulle patrullera gatorna om nätterna för att tidigt 

upptäcka bränder och minska risken att sådana överhuvudtaget uppkom. De 

hade därtill ett ansvar för att hantera de ordningsförseelser de stötte på. Deras 

                               
211 Det har inte gått att identifiera någon bevisad förklaring för grunden till detta öknamn men 
olika teorier cirkulerar. Bland de mer osannolika är att de såg ut som stoppade korvar i sina 
uniformer. Den förklaring jag personligen håller för mest sannolik är att det är en förvanskning 
av namnet på deras högkvarter, corps-de-garde. 
212 Som Mats Berglund påtalat går uppgifterna isär om vakternas numerär. Vid frihetstidens 
början var antalet cirka 148, detta fluktuerade och kom 1762 att utökas till 200. Wester 1946, 
s. 109. Detta antal förefaller ha bestått också 1776. 
213 Stridsberg 1895, s. 32. 
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uppgifter överlappade alltså med både stadsvaktens och polisbetjäningens.214 

Likheten i uppgifter föranledde att brandvakten och stadsvakten slogs samman 

1835 till Stockholms stads militärkår, vilken fungerade som både vakt och 

brandkår.215 Utöver civila vaktorgan fanns också olika grenar av krigsmakten 

under olika perioder förlagda till huvudstaden.216 Dessa är dock inte av direkt 

relevans här.  

Under mitten av frihetstiden gjordes en ansats att uppnå det slags överblick 

av vardagliga förseelser och oordning som Poliskammaren sedermera skulle 

ge.217 Det som skedde var att överståthållaren i Stockholm i februari 1747, med 

anledning av en allmän order som konungen utsänt månaden dessförinnan till 

sina befallningshavande, uppdrog åt stadsfiskalen att dagligen klockan 7 om 

morgonen inlämna samtliga vaktrapporter från natten som relaterade till 

allmän oordning och sådant som hotade stadens säkerhet. Dessa rapporter 

lämnades sedan vidare till Justitiekanslern i vars arkiv de finns bevarade 

idag.218 Så skedde också från veckan därpå och med god regelbundenhet fram 

till och med 1755. Därefter finns rapporter endast bevarade från juni till 

december 1760. Som Mats Berglund påtalat så finns inga skäl att tro att 

rapporteringen skulle ha upphört åren 1756–59 eller efter 1760. Det är således 

mycket möjligt att dylik inrapportering skedde ända fram till Poliskammarens 

inrättande, varefter nattrapporter i stället överlämnas dit. I dessa tidiga 

rapporter återfinns därför också just det slags fall som studeras i denna 

avhandling. De är dock relativt få till antalet och svåra att överblicka.219 

                               
214 Brandvakten utgjordes ursprungligen av 160 man men kom att utökas till 172 år 1757 och 
200 år 1788. Detta antal inkluderar inte brandvaktskaptenen samt de två brandvaktslöjtnanterna, 
sex brandvaktmästarna och tolv brandvaktsrotemästarna. Wester 1946, s. 132.  
215 Då denna sammanslagning skedde under denna avhandlings sista undersökningsår är det en 
relevant kontext att känna till. Det är dock min bedömning att det inte på något väsentligt vis 
försvårar föreliggande analys eller förhindrar möjligheten till komparation över tid. 
216 Under samlingsnamnet garnisonsvakten kan nämnas exempelvis flottans stockholmseskader 
på Skeppsholmen, artilleriregementet på Ladugårdslandet samt Svea livgarde. Dessa var inte 
formellt ställda under staden, men samarbetade ibland med dess ordningsmakt. Vidare 
patrullerade också livgardet till fot staden och hade en uppgift jämförbar med de civila vakterna. 
Berglund 2009, s. 73–74; Staf 1950, s. 3. Bortom dessa organisationer fanns fler med 
övervakningsuppdrag i Stockholm, såsom inspektoren vid bron med sina besökare 
(tulltjänstemän), beslagskarlarna och flera fogdar. Wester 1946, s. 18–20. 
217 Som redan beskrivits i Berglund 2009, s. 69–70, 74 och därför presenteras här i korthet. 
218 RA, JK, Överståthållarens polisrapporter, 1747–1760. 
219 En stor del av volymerna utgörs av listor på ankomna resande och i Berglunds bedömning 
är ungefär två tredjedelar helt enkelt redogörelser om att det inte fanns något att rapportera, en 
bild jag kan bekräfta efter en genomgång av materialet från 1747 och 1755. Huruvida detta bör 
tillskrivas att vakterna faktiskt inte påträffade någon oordning, att ordningshållandet i 
Stockholm under frihetstiden var dysfunktionellt, eller någon kombination därav är svårt att 
uttala sig säkert om. Bortom tvivel är dock att dessa rapporter endast utgör en försmak av det 
som skulle dokumenteras och bevaras sedan Poliskammaren kom till, och jag hävdar med emfas 
att det material som ligger till grund för denna avhandling ger en mer heltäckande bild. Det kan 
också noteras att varken Berglund eller Terese Sjölund (som undersökt materialet för en 
studentuppsats) finner mer än några enstaka ärenden utanför staden, malmarna och 
Ladugårdslandet. Kungsholmen och Djurgården förekommer alltså nästan inte alls. Sjölund 
1998, s. 25–26.  
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Om detta slags rapporter utgör en gren av ordningshållandet i Stockholm 

som skulle komma att övertas av Poliskammaren så är en annan gren 

Politikollegiets andra division, vilken inrättades 1763 för att särskilt behandla 

politi- och beslagsmål.220 De bevarade protokollen från denna division ger 

också en försmak av kammarens verksamhet men finns i högst begränsad 

mängd.221 Vid läsningen av protokollen framgår vilken tids- och 

effektivitetsvinst som kammaren kom att representera. Därför är det föga 

förvånande att Politikollegiets andra division avvecklades när kammaren blev 

till. Den senare tog från kollegierna över inte bara uppsyningsmännen som var 

lägst i rang och gevaldigerna som var deras överordnade, utan också 

administrativ personal.222  

Till följd av den stora branden 1 maj 1723 som ödelade stora delar av 

Södermalm sammankallades ganska exakt ett år senare den Kungliga Politi- 

och brandkommissionen, vilken hade till uppdrag att förbättra stadens 

ordning, säkerhet och efterlevande av regleringar. Kommissionen blev en 

långdragen historia med många förslag men utan några resultat under hela 

frihetstiden.223 Först efter statsvälvningen 1772 kom saker att riktigt röra på 

sig. Betydelsen av absolutismens återinförande för reformen kan alltså inte 

överskattas.224 Trots att den specifika formen för hur det skedde och ordades 

om kan ses som en del av ovannämnda europeiska upplysningsnarrativ så är 

det likväl möjligt att se paralleller till behovet av en säkerhetspolis som 

övervakade befolkning och politiska motståndare. Det behovet var trots allt 

vad som ledde till den liknande reformen i Köpenhamn ungefär ett sekel 

tidigare. Då Kommissionen omorganiserats av Gustav III dröjde det inte innan 

resultat lät visa sig.225 Inrättandet av Poliskammaren kungjordes till sist i 

februari 1776 och skedde i april samma år. 

Precis som vid liknande reformer i Danmark, Nederländerna och Frankrike 

århundradet dessförinnan kan den viktigaste nyheten sägas bestå i inrättandet 

av den nya posten polismästare. I egenskap av operativt ansvarig hade denne 

tydlig auktoritet och möjlighet till att styra ordningsväsendet i staden på ett 

effektivt och från ovan förordnat vis. Polismästaren var underordnad 

överståthållaren, vilken som riksråd var i regelbunden kontakt med monarken, 

snarare än magistrat eller dylikt. Därmed försköts ansvaret för politin, i 

                               
220 Wester 1946, s. 109–110; Staf 1950, s. 23–24, 44. Det bör noteras att dessa fall behandlades 
av Politikollegiet dessförinnan men då utan att särskiljas från övriga ärenden. Staf 1950, s. 5. 
221 Som en explicit del av divisionens verksamhet finns endast en volym som samlar protokoll 
för vissa datum åren 1763–1767 samt några enstaka dagars registratur: SSA, PK, Protokoll, 
1763–1767, där en titelsida anger ”Stockholms Stads Politie Collegii Andra Divisions 
Protocoller hållna uti Beslags- och Politie mål åren 1763, 1764, 175 och 1766”. Efterföljande 
år finns dock protokoll som bör ha sorterats under den andra divisionen: SSA, PK, Protokoll, 
volymerna 85–87, 89–90, 92 och 97–98 som sträcker sig över åren 1768–1776. 
222 Staf 1950, s. 59. 
223 Wester 1946. 
224 Alm 2003, s. 23. 
225 Wester 1946, s. 81–82, 111–113. 
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bemärkelsen stadens förvaltning, på radikalt vis från borgerskapet och mot 

staten.226 

Hur såg då Poliskammarens lägre led ut när organisationen kom på plats? 

Vilka var det som skulle gå längs stadens gator och upprätthålla den 

vardagliga ordningen? Nils Staf menar att polisbetjäningens antal vid 

kammarens inrättande är oklart. Känt är att sex gevaldiger och trettio 

uppsyningsmän, de senare avlönade av staden, överfördes från kollegierna. 

Dessutom tillkom ett oklart antal nya uppsyningsmän som fick sin lön direkt 

från kronan.227 Genom att läsa personalhistoriken i den anställningsrulla som 

finns bevarad från 1782 och stämma av denna med diariet för 1776 är det 

möjligt att konstatera att kammaren under dess första år snart kom att ha cirka 

tio gevaldiger och cirka femtio uppsyningsmän (såväl extraordinarie som 

ordinarie).228 Detta antal är något högre än de totalt femtio individer som anges 

i Bertil Boëthius historik över Stockholms magistrat och borgerskap.229 

Antalet ökade försiktigt under kammarens existens. Staf har funnit att 

polisbetjäningen totalt utgjordes av sjuttio individer 1812 och åttiotre precis 

före reformen 1850.230 Vid en sammanräkning av Poliskammarens anställda 

och vakterna vid inrättandet 1776 har Mattsson funnit att antalet individer som 

utgjorde en del av stadens övervakning i relation till befolkningens storlek är 

jämförbart med läget i Paris.231 Detta signalerar tydligt ambitionen som fanns. 

Vad gäller polisbetjäningens bakgrund har Staf funnit uppgifter genom att 

gå igenom sagda rulla som också anger de anställdas tjänster utanför 

kammaren. Det framgår att polisbetjänterna huvudsakligen rekryterades bland 

betjänter, gesäller och lärlingar, drängar och arbetare, eller personer från 

någon gren av militären.232 I kammaren verkade under föreliggande 

undersökningsperiod alltså längst ned uppsyningsmännen, vilka stod under 

gevaldigerna, vilka i sin tur stod under de fyra stadsfiskalerna. Fiskalerna 

fungerade som åklagare men kunde även medfölja sina underordnade på 

tillslag och själva agera precis som den övriga polisbetjäningen. Därutöver 

tillkom en grupp vaktmästare, notarier, kanslister och en registrator.233 

                               
226 Boëthius 1943, s. 390; Staf 1950, s. 52–53; Eggeby & Nyberg 2002, s. 223–225. Ett 
gemensamt ekonomiskt ansvar och en komplex väv av överlappande rättigheter kvarstod dock. 
227 Staf 1950, s. 486. 
228 SSA, ÖÄP, ÄPK, Rulla över polispersonalen, 1782–1840. Exakt när de nya anställningarna 
ska ha skett är oklart. I rullan framträder den 21 juni som ett centralt datum, då många anges 
som anställda eller befordrade (exempelvis från extraordinarie till ordinarie, eller 
uppsyningsman till gevaldiger) då. Det stämmer inte överens med diariet, då många nyanställda 
förekommer tidigare än det datumet. Denna diskrepans tolkar jag som att anställningsrullan 
förenklar läget. Vad gäller det antal personer som nämns så stämmer rullan dock väl med diariet.  
229 Boëthius 1943, s. 392. Underlagen för hans redogörelser är något oklara och över lag är 
självsäkra utsägelser om hur Poliskammaren såg ut endast utifrån förslag och förordningar, 
snarare än källor sprungna ur praktik, vanligt förekommande. 
230 Staf 1950, s. 275, 487. 
231 Mattsson 2019b, s. 13. 
232 Staf 1950, s. 487–488. 
233 Staf 1950, s. 9, 41–47, 59. 
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Gevaldigerna och uppsyningsmännen, som är de vilka framträder tydligast i 

denna avhandling, benämndes i samtiden gemensamt som polisbetjäning och 

det är dessa som hänvisas till då begreppet förekommer i denna avhandling. 

Polisbetjänter bar inte någon uniform. En sådan kom på förslag 1839 men 

skulle inte bli verklighet före reformen 1850. De var inte heller beväpnade på 

något vis. Redan 1762 kungjordes att gevaldigerna skulle tilldelas en bricka 

av silver med stadsvapnet på, samt att uppsyningsmännen sedan tidigare hade 

liknande brickor i mässing.234 Trots smärre uppdateringar under åren förblev 

dessa brickor enhetliga under föreliggande undersökningsperiod. Hur de såg 

ut framgår i bild 4. 

Brickorna förväntades inte polisbetjäningen bära synliga. De var en resurs 

att kunna visa upp för att hävda 

sin auktoritet både för stadens 

invånare och för medlemmar av 

ovannämnda vaktorganisationer 

vilka betjäningen hade rättighet 

att rekvirera för handräckning. 

Det fanns således inga uppenbara 

yttre tecken som särskilde 

polisbetjänterna då de gick längs 

stadens gator.235 Detta var dock 

uppenbarligen ingen skydd mot 

att någonsin bli igenkända. En 

sådan risk löpte de alltid. 

Däremot gör det sannolikt att de 

oftast kunde röra sig anonymt 

genom stadsrummet för att 

komma nära inpå pågående 

oegentligenheter och fånga 

vardagliga förseelser i stunden.  

Bild 4. Polisbricka från 1776 tillverkad av silversmidesmästare Anders Stafhell. 
Källa: Polismuseet, föremål 2781. Foto: Tobias Osvald, 2020. 

                               
234 Kongl. Maj:ts Nådige Kungiörelse, Angående Wissa Teckn, som thenna Stadsens Fiscaler 
och Politie Gewaldigare hädanefter komma at bära samt wid förefallande tillfällen upwisa. 
Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren then 14 December 1762. Här klargörs även att 
stadsfiskalerna försågs med ”en liten Baton eller Staf af Äbenholts med krona på then ena och 
Stadsens Wapn St. Erics på the andra ändan af Silfwer”. För att särskilja dem från stadens 
tulltjänstemän kom snart även uppsyningsmännens brickor att tillverkas i silver. Kungörelse, 
Angående Den förändring, som blifwit gjord med de tecken, Stadsens Upsyningsmän bära, til 
beteknande af de syslor, de wid Staden innehafwa. Gifwen Stockholms Råd-Hus, d. 12 April 
1769. Se även Kjellberg 1979, s. 30–34 för en överblick av den svenska polisens tidiga 
ämbetstecken. 
235 Christine Bladh har gjort samma poäng att polisbetjäningen, klädd i civila kläder, sannolikt 
var svår att känna igen på avstånd men att de inom kort, med anledning av deras fåtal, lär ha 
blivit kända av stadens befolkning. Bladh 1991, s. 153. 
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Fördelningen av stadsrummet 

Om polisbetjänterna kunde röra sig anonymt så är det relevant att beakta hur 

de och den nya Poliskammaren var tänkt att förhålla sig till Stockholms 

stadsrum. Som redan nämnts var kammaren inspirerad av systemet i Paris.236 

I detta hade man en förebild där avancerad övervakning och kontroll över hela 

staden var en ledstjärna. Farge, Roche och Garrioch har samtliga påtalat hur 

den parisiska polisens arbete ansågs nå större framgång om den kunde uppnå 

ett helhetsgrepp om staden eller åtminstone ge bilden av en allvetande 

kontrollapparat. Detta slags grepp kom inom räckhåll genom Paris delades 

upp i tjugo distrikt, vilka i sin tur fördelades i quartiers med särskilt ansvariga. 

Dessa kvarter bröts vidare upp i gator och hus. De senare fördelades i 

våningsplan och enskilda lägenheter. Allt numrerades noggrant i polisens 

register.237 Redan från början av Politi- och brandkommissionens 

verksamhetstid fanns tanken om att göra en liknande uppdelning av 

Stockholm. Ett av de tidigaste förslagen från 1720-talet föreslår att staden ska 

uppdelas i 14 distrikt, ett antal som kom att justeras många gånger under 

kommissionens dryga fem decennier.238 I det slutgiltiga förslaget från Sparre 

föreslås hela 33 distrikt. Vart och ett av dessa distrikt skulle delas mellan en 

av kammarens uppsyningsmän och en civil kvarterskommissarie, de senare 

valda ur borgerskapet och utan lön med underställda huskvartersmästare 

ansvariga för upp till tolv husägare vardera.239  

Som Berglund påtalat går forskningen isär huruvida denna ambitiösa 

aspekt av den nya organisationen någonsin implementerades.240 Det bör 

noteras att de som huvudsakligen påstår att så var fallet är Boëthius och Järbe, 

medan Staf är mer försiktig i frågan.241 Efter genomgång av samtliga fall under 

kammarens två första år vill jag hävda att detta system aldrig blev verklighet. 

I de 4 301 ärenden som förekommer 1776–1777 nämns inte 

kvarterskommissarier eller huskvartersmästare en enda gång. Endast i ett av 

dessa görs något slags referens till två uppsyningsmän som ansvariga för en 

specifik ”tract”.242 Om detta enda fall är en indikation på att det trots alltså 

fanns en uppdelning av staden hos polisbetjäningen så signalerar det också att 

denna inte hade någon administrativ funktion.243 

                               
236 Wester 1946, s. 57. 
237 Roche 1987, s. 271–272; Farge 1993, s. 11; Garrioch 1994, s. 515. 
238 Staf 1950, s. 52. 
239 Boëthius 1943, s. 392–393; Staf 1950, s. 52. 
240 Berglund 2009, s. 75. Se även Mattsson 2019a, s. 410. 
241 Boëthius 1943, s. 392–393; Järbe 1975, s. 47. Det är förefaller sannolikt att Järbe helt enkelt 
parafraserar Boëthius i detta och att den senare baserar sitt påstående på Sparres förslag. 
242 SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 30 juli 1776, sidan 443: ”uti Upsyningsmännen Wittings och 
Forssells tract å Norrmalm”. 
243 Detta påstående vore dock möjligt att motbevisa, exempelvis genom en undersökning 
brukande historisk GIS (geographic information system) som kan placera enskilda 
polisbetjänter förekommande huvudsakligen inom olika delar av staden. 
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Det ska dock påtalas att ett slags rumslig uppdelning av staden skulle 

komma att formaliseras tjugo år senare. Den 19 juli 1797 upprättades en 

förteckning över ansvarsområden för staden mellan polisbetjäningen.244 I 

denna tillskrevs en gevaldiger och ett antal uppsyningsmän ansvar för 

specifika områden. Det handlade om tre trakter inom broarna, Kungsholmen 

som en egen trakt, Norrmalm uppdelad i sex och Södermalm uppdelad i fem.245 

Som Staf påtalar förefaller denna förteckning ha legat till grund för 

Överståthållarämbetets kungörelse av den 3 oktober samma år. I denna 

fördelades områdena så att olika gevaldigerna och uppsyningsmännen angavs 

vara ansvariga för samma trakt som de var boende i. Därmed gick de att nå 

för stadens invånare närhelst problem uppstod.246 Det är en intressant fråga 

huruvida polisbetjäningen av en händelse var lämpligt utspridd i staden och 

trakterna styrdes av detta eller om de hade utplacerats i enlighet med en 

föreställning om var det borde finnas polisbetjäning på plats som ett slags 

närpolis. Svaret är oklart men tydligt är åtminstone att detta system tillät 

flexibilitet och flyttningar. Kungörelsen förnyades nämligen åtminstone fyra 

gånger under följande år.247 Det har inte varit möjligt att belägga en dylik 

ansvarsfördelning efter 1807. Möjligen handlade just dessa trakter således om 

ett tioårigt experiment som sedan lämnades åt sidan, men sannolikt fyllde 

någon slags inofficiell fördelning mellan olika polisbetjänter en liknande 

funktion såväl innan 1797 som efter 1807. En definitiv och beständig 

uppdelning av staden i trakter, oberoende av enskilda polisbetjänters hemvist, 

kom först med den förnyade instruktionen av år 1839 vilken diskuteras 

närmare nedan. 

Poliskammaren inhystes vid sitt inrättande i anslutning till 

Överståthållarbostället, Tessinska palatset, en ståtlig barockbyggnad belägen 

mittemot slottet som idag är residens för Stockholms läns landshövding. 

Kammarens lokaler var dock i en mer oansenlig tillbyggnad på den sydvästra 

flygeln (idag konverterad till lägenheter), med ingång i hörnet av vad som 

numera är Trädgårdsgatan och Skeppar Olofs gränd.248 För de två första av 

                               
244 Staf 1950, s. 274. 
245 SSA, ÖÄP, PS, Handlingar till diariet, 1797, Rulla öfver Police Betecningen. 
246 ÖfwerStåthållareEmbetets Kungörelse, om Police-Betjeningens hemwist. Gifwen Stockholm 
den 3 October 1797: ”Som förbytelser och oordningar, hvilka tilhöra Policens upmärksamhet, 
lättast förekommas eller säkras följas på spåren genom en skyndsam och promt handräckning 
af des Betjäning, som därtil, under Lagarnes hägn, blifwet förordnad; men erfarenheten ej sällan 
bestyrkt, at Stadens Innewånare, i okunnighet om närmaste Police-Betjänts hemwist i tracten, 
måst sakna en slik handräckning, enär den för ögonblicket warit af nöden; Så har jag, efter 
infordrad upgift på Police-Betjäningens hemwist, härigenom welat lämna Allmänheten, för 
dess beqwämlighet, underrättelse därom, på det hwar och en, som wid förefattade tillfällen kan 
behöfwa och äska dess åtgärd, må weta hwart han har at sig wända”. 
247 Dagligt Allehanda, 23 april 1800, 6 oktober 1800, 8 december 1801, 27 oktober 1807. 
248 Staf 1950, s. 343–344. Fram till 1850 kom kammaren att inneha en serie adresser. 1792 
flyttades verksamheten till Indebetouska huset något längre upp på slottsbacken, 1795 till 
Sparreska palatset på Riddarholmen, 1797 åter till ursprungslokalerna i Tessinska palatset och 
slutligen från 1818 till det så kallade Sundsvallska huset på Helgeandsholmen. Avseende den 
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avhandlingens nedslag var det just i ursprungslokalerna i anslutning till 

Överståthållarbostället som verksamheten utgick ifrån, medan det 1835 var 

Sundsvallska huset vid Norrbro. Från dessa lokaler utgick verksamheten och 

även de polisbetjänter som inte övernattade i anslutning till lokalerna behövde 

dagligen besöka kammaren för att få förhållningsorder, lämna in sina 

rapporter och presentera sina redogörelser för fall allteftersom de behandlades. 

Det var således från dessa punkter, presenterade i karta 1, som betjäningen 

huvudsakligen spred sig i staden. 

Karta 1. Kungliga Poliskammarens lokaler under undersökningsperioden. Detalj ur 
Grundritning över Stockholms stad nr. 1 tillika med en del av förstäderna Norr- och 
Södermalm, 1771, Jonas Brolin (1731–1804). Källa: Stockholms stadsarkiv, 
SE/SSA/Stockholmskartor/Brolin 1771 Karta över Gamla Stan. 

Därmed har presenterats en bild av kammarens tillkomst och förutsättningar. 

Polisbetjäningen hade möjligheten att röra sig tämligen anonymt genom 

staden. Till skillnad från diverse vaktorgan var de inte ålagda att göra det 

                               

första lokalen finns en del dokumenterat om kammarens beskaffenhet. För senare lokaler har 
det dock inte varit möjligt att utröna några närmare detaljer och över lag är omständigheterna 
för polisväsendets huvudsäte höljt i dunkel innan det 1852 inrättandes på Myntgatan 4 varifrån 
fotografiskt material och annan information står att finna. 
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under natten (men kunde uppenbarligen göra det) eller längs specifika rutter 

(vad vi känner till idag). De hade också möjlighet att söka handräckning i sitt 

myndighetsutövande närhelst behov uppstod. Hur detta myndighetsutövande 

var tänkt att se ut i detalj och vilka bedömningsgrunder de hade för att 

identifiera dylika behov måste dock beröras på ett allmänt plan. 

Polisbetjäningens förhållningsorder 

Hur skulle då de högtflygande målen som kom till uttryck genom kammarens 

bildande och fick en teoretisk inramning i Sparres tal egentligen omsättas i 

praktiken? Vad hade polisbetjäningen att förhålla sig till? Till att börja med 

kan vi nog anta att de som var ute och patrullerade längs gatorna knappast 

åhörde eller läste Sparres anförande. De förväntades inte heller ha 

missgärningsbalken ur 1734 års lag framför sig. Det var trots allt så att 

Poliskammaren inte hade rättighet att behandla regelrätta lagbrott. De skulle 

förvisso notera och föra fram sådana, men sedan skulle dessa snarast hänvisas 

till vederbörlig domstol. Det slags fall som kammaren hade helt under sin 

jurisdiktion, och som föreliggande förseelsekategorier alla tillhör, var endast 

det som Nils Staff kallar för ”bagatellmål”.249 Det var således dessa som 

polisbetjänterna skulle och kunde förväntas förstå och hantera självständigt. 

Som stöd i detta hade polisbetjäningen, snarare än lagtext och teoretiska 

utläggningar, mer verksamhetsnära förordningar, instruktioner och eder.250 

Viktigast var utan tvivel den förordning genom vilken kammaren inrättades.251 

I Kongl. Maj:ts nådiga Förordning, angående Policens förbättrande här i 

Residence-Staden. Gifwen Stockholms Slott then 13 Februarii 1776 anges att 

målet med den nya organisationen vara att uppnå en god politi och stävja 

uppenbar oordning vilken ditintills tillåtits härja fritt i huvudstaden. 

Förordningen innehåller 15 paragrafer, varav de flesta ägnas åt processen för 

de fall som förekommer hos kammaren och att dra gränser mot andra 

rättsinstanser i staden. De två första anger överståthållarens ansvar för god 

ordning och politi i Stockholm och uppdrar åt alla under honom (vilket 

omfattar de flesta ordningshållande organen, inklusive vaktorganisationer och 

militärkårer) att skyndsamt rapportera överträdelser mot detta. I den tredje 

                               
249 Staf 1950, s. 478–479. Denna gränsdragning var under perioder en stridspunkt och bland 
annat vad som ledde fram till 1795 års brev. En liknande kamp om polisens jurisdiktion förekom 
tidigare även i förhållande till Köpenhamn. Mührmann-Lund 2018, s. 226–228. 
250 Uplysning, rörande någon del af Policen i Stockholm. Tryckt i Gamla Kongl. Tryckeriet, 
1772, Stockholm, s. 9. 
251 De instruktioner som i någon mån ersattes i och med detta var Borgmästare och Råds 
instruction för uspyningsmännen i Stockholm. d. 14 Januarii 1670; Instruction för Quarters-
UpsyningsMännerne. Stockholms RådHus den 21 April 1722; Publication angående Qwarters-
UpsyningsMännerne. d. 4 Maji 1722 samt Kongl. Maj:ts Nådige Kungiörelse, Angående Wissa 
Teckn, som thenna Stadsens Fiscaler och Politie Gewaldigare hädanefter komma at bära samt 
wid förefallande tillfällen upwisa. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren then 14 December 1762. 
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presenteras i korthet det slags oordning som överståthållaren äger att hantera 

och som polisbetjänterna således har till huvudsaklig uppgift att bevaka och 

förhindra: 

förbrytelser emot Politie Författningarne, såsom angående gatornes och 
grändernes renhållning, lycktors upsättande och itändande, tiggeriers 
hämmande, Taxors öfwerträdade, förseende i mått och wigt, wanartigt löst 
folks upförande och straffande, förköp, olofligt månglerie och afsalu, 
ankommande främmandes angifwande, sittande på källare och krogar öfwer 
förbudne tiden, öfwerdådigt förande, med mera sådant som merendels kunna 
försonas med ringa penningeböter men hwarå näpst och rättelse i samma stund 
de föröfwas följa bör252 

På detta följer uppgifter om hur och var fall skulle inrapporteras, att 

polisbetjäningens auktoritet stammade från konungen och att hårda straff 

skulle ådömas den som inlämnade en icke sanningsenlig rapport. Under en 

stor del av kammarens historia var detta det mest konkreta som en polisbetjänt 

hade att förhålla sig till, undantaget sin tjänsteed. Ederna är tämligen allmänt 

hållna och ger ingen upplysning om hur det faktiska arbetet borde gå till, utan 

de understryker att tjänsten består i att tillse efterföljandet av förordningar.253  

Därutöver fanns alltså diverse specifika förordningar att luta sig mot, men 

den förutnämnda från 1776 utgjorde den enda sammanfattningen som var 

tillgänglig för den polisbetjänt som gick längs gatan.254 Åren 1793–1794 

förekom ett antal fall där Poliskammarens rättighet att döma i några specifika 

ärenden ifrågasattes. Slutsatsen blev att vissa slags fall borde ha hänskjutits 

till andra domstolar. Övertrampet resulterade i ett kungligt brev skickades till 

överståthållaren 1795 med en lista om 32 punkter angående vilka ärenden 

Poliskammaren borde hantera. Listan klargör att Poliskammarens funktion är 

                               
252 Kongl. Maj:ts nådiga Förordning, angående Policens förbättrande här i Residence-Staden. 
Gifwen Stockholms Slott then 13 Februarii 1776, 3. §. 
253 Fiskals-, gevaldiger- och uppsyningsmannaeden finns samlade, i vad jag bedömer vara 
relevant version även efter kammarens inrättande, i Uplysning, rörande någon del af Policen i 
Stockholm. Tryckt i Gamla Kongl. Tryckeriet, 1772, Stockholm, s. 15–16. Representativ är 
exempelvis den ed som svors av gevaldigerna: ”Jag N. N. swär och mig bepliktar wid GUD och 
Hans Heliga Ewangelium, at jag städse skal wara Hans Excellence ÖfwerStåthållaren, samt 
Borgmästare och Råd, samtelige Mine Förmån, hörig och lydig, uti alt hwad de mig, på 
Ämbetes wägnar bjudandes och befallandes warda; Gå ock uti detta mig anförtrodde Wice 
Fiscals (Extra Fiscals) Politie-Gewaldigers tjenst trogen, flitig och rättrådig mig ställa och 
förhålla, ingen sak nederlägga, mindre colludera med de brottslige, eller mig med Mutor och 
Gåfwor låta besticka, utan Stadsens och Borgerskapets rätt i akt taga, alla excesser, emot Kongl. 
Maj:ts och Stadsens Ordningar, samt olaga handel, utan anseende, i tid för Stads-Fiscalerne 
tilkänna gifwa, och låta för Rätta draga; Så sant mig Gud skal hjelpa till Lif och Skäl!” 
254 Överståthållarinstruktionen ändrades förvisso 1791 för att begränsa dennes makt och tillse 
att polismästaren höll sig inom sina ramar, men för polisbetjäningen specificerades eller 
ändrades inte deras vardagliga arbetsuppgifter. Instruction, hwarefter Öfwer-Ståhållaren öfwer 
Kongl. Majt:s Reisdence-Stad Stockholm sig hafwer att rätta. Gifwen Drottningholms Slott den 
25 Augusti 1791. Alltjämt betonas i första paragrafen ”god ordning och Politie” som det 
centrala. Polisväsendet och polismästaren berörs närmare i § 17 och 28, men inte på praktisk 
nivå. 
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att tillse samtliga förordningars efterlevande vad gäller: 1) renhållning, 2) 

lykthållning, 3) tiggeri, 4) taxor, 5) mått, mål och vikter, 6) löst folk och 

lösdriveri, 7) förköp, handel och fusk, 8) mångleri, 9) resandes anmälande, 

10) olovligt vistande på källare, krogar och härbärgen, 11) hårt och överdådigt 

körande, 12) hamnordningen och eldande på fartyg, 13) skämda matvaror och 

frukter, 14) mantalsskrivningen, 15) vagnar vid börsen och spektakel, 16) 

slagsmål, buller och fylleri, 17) tjänstehjonsstadgan, 18) spel och dobbel, 19) 

brandsynen, 20) tvister mellan skeppare och vågbetjänter, 21) tvister mellan 

allmoge och slaktare, 22) sjukdomars botande och medikamenters tillredande, 

23) tvister mellan broinspektoren och sjöfarande, 24) upphandling av ved och 

annat i torgen och hamnarna, 25) betalning för lämnade varor, 26) 

brandordningen, 27) fästande av och avlastning från fartyg och båtar, 28) 

privilegier för krogar, traktör, spiskvarter och likörkammare, 29) 

överflödsförordning, 30) införsel och försäljning av hantverksvaror, 31) 

stölder och brott, samt fasttagande av rymlingar, 32) sabbatsbrott.255  

Från allt detta framgår att av störst relevans för polisbetjäningen var, utöver 

sannolika muntliga förhållningsorder och interna diskussioner, de lokala 

förordningarna inom specifika områden. Dessa analyseras inte här utan i 

stället berörs de specifika förordningar som är av relevans för respektive 

delundersökning allteftersom. För att avgöra vad som är beaktansvärt här finns 

Poliskammarens interna register över kungörelser att tillgå. 

Kungörelseregistret var ett användbart redskap för polisen och utgör en dyrbar 

resurs för mig då det är tematiskt uppdelat och även i regel anger vad som 

kammaren ansåg vara de centrala aspekterna av de förordningar som hänvisas 

till.256 Det är därmed möjligt att se vilka kungörelser som Poliskammaren i sig 

bedömde borde styra arbetet. Därutöver hände det att notarier i vissa domslut 

också refererade till vilka förordningar (eller, i ett extremt fåtal av fall, 

lagparagrafer) som utgjorde grunden till ett visst utfall. I dylika fall kommer 

dessa också självklart att beröras. Det ska dock noteras att sådana referenser 

verkligen utgör undantag snarare än regel; generellt förväntades nog de 

berörda förstå av kontexten vilka politiförordningar det var som hade brutits 

mot. 

Staden, påbjudet ideal och komplex verklighet 

Utifrån alla dessa normativa dokument fanns således ett väldigt generellt 

idealtillstånd för Stockholm att utläsa. Det skulle vara en stad där ordning 

rådde genom ett snabbt och effektivt efterlevande av de lokala och allmänna 

                               
255 SSA, ÖÄP, PS, Kungl. brev och statsdepartementets skrivelser, 1663–1808, Til Öfwer-
Ståthållaren angående hwilka mål böra hädanefter uti Police-Kammaren handteras och 
dästädes med slut afhjelpas. Den 23 April 1795. Se även Staf 1950, s. 268–270. 
256 SSA, ÖÄP, PS, Kungörelser, 1640–ca1880, volym 1–3. 
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förordningar som upprätthöll samhällets struktur och stabilitet. Detta var den 

goda ordningen och politin som utgjorde syftet med Poliskammarens existens 

samt målet för polisbetjäningens interaktioner och förhandlingar med 

befolkningen.  

Detta skulle dock ske inom ramen för en komplex och materiell verklighet. 

Stockholm är inte och har aldrig varit en homogen konstruktion. Under 

föreliggande period var stadsbilden i stor utsträckning ett resultat av den 

byggnadsreglering som skett århundradet innan, delvis framgångsrikt och 

delvis inte, då Stockholm skulle uppfylla rollen som huvudstad för en 

stormakt. Denna byggnadsreglering gav många av de räta linjer som utgjort 

grunden för det Stockholm vi känner idag. Vidare medförde de många 

stadsbränderna, särskilt de större i Katarina församling 1723, Klara församling 

1751 och Maria församling 1759, att en stenstad växte fram ur askan. Viktigt 

för denna utveckling var även stadsarkitekt Johan Eberhard Carlberg och 

byggnadsordningarna av 1736 och 1763 med påbud om sten över lag och 

förbud mot trä i de centrala delarna. De olika stadsdelarna hade dock sin 

respektive drag och karaktär under perioden.  

Stadsön eller Stadsholmen, som vi idag mest känner som Gamla stan, var 

den enda del som huvudsakligen bestod av stenbyggnader i flera våningar.257 

Närmast över broarna på malmarna fanns påkostade dito. Detta var fallet 

särskilt på Norrmalm som under denna tid kom att bli en mer och mer central 

plats i stadens ekonomiska liv. Kungsholmen bestod i sin östra ända av 

stadsliknande bebyggelse i stil med Norrmalm, men då man rörde sig västerut 

övertogs ön snabbt av trädgårdar, lusthus och odlingar. Ladugårdslandet 

(sedermera Östermalm) dominerades av enklare bebyggelse i en till två 

våningar, företrädelsevis i trä. Södermalm bestod också huvudsakligen av 

enklare träbebyggelse, vilket förklarar dess upprepade brandhärjning under 

1700-talet, men ön hyste även flertalet malmgårdar och en stor mängd 

industrier vilka särskilt var förlagda till öns stränder. Stockholm var alltså en 

stad med en hård kärna av sten och hus i flera våningar som snabbt blev 

lantligare och glesare samt kom att domineras av trähus och klassisk 

gårdsbebyggelse ju längre ut man rörde sig.258 Denna stadsbild fångas särskilt 

väl i Johan Sevenboms sista fullbordade målning daterad till 1784, delvis 

återgiven i bild 5. Betraktaren står på Blekholmen vänd mot Norrmalm med 

såväl öppna ängar, träbebyggelse och stenstaden kring Drottninggatan i 

                               
257 En skotsk resenär beskrev dem summariskt som liknande husen i Edinburgh, i huvudsak 
bestående av tre våningar med källare och vind, mot gatan ofta med butiker i markplan, en 
privat innergård och med de bakre samt övre delarna brukade som bostäder. Laing 1839, s. 68. 
258 Ahnlund 1984, s. 242–252; Petersens & Bedoire 1985, s. 18–21; Råberg, Fredriksson, 
Lundkvist, & Stockholms stadsmuseum 1985, s. 27–61; Johansson 1987, s. 108–110, 127–128; 
Råberg 1987, s. 211–213; Järbe 1995, s. 14–18; Andersson & Monastra 1997, s. 41–52; 
Forsberg 2001, s. 197; Gullberg 2001, s. 31–33; Eggeby & Nyberg 2002, s. 227–230; Ericson 
Wolke 2009, s. 61–63; Hultin 2009, s. 284; Kallstenius & Ploom 2013, s. 81, 121, 209, 249, 
335. 
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blickfånget.259 Lägg därtill parker, kyrkor, slottet, palats, 

renhållningsreseservoirer, broar, slussar och alla andra kuriositeter och 

situationsbundna egenheter som tillhör varje stad. Stockholm var alltså ett 

högst heterogent rum att navigera för såväl befolkning som polisbetjäning.  

Bild 5. Detalj ur Utsikt från Blekholmen mot Gamla Brogatan och trakten kring 
Observatoriet, 1784, Johan Sevenbom (1721–1784). Källa: Stockholm stads-
museum, 101280. 

Det är inte möjligt att i detta skede uttala sig närmare om vilket slags idealstad 

det var som eftersträvades. En förståelse av den stad som producerades i 

praktiken är trots allt målet för denna avhandling. Därför finns inte utrymme 

för en djupgående genomgång av stadens arkitekturhistoria eller en fullständig 

överblick av samtliga förordningar och övriga normativa dokument som 

påverkade stadsrummet såsom lagar, kungörelser, reglementen och 

instruktioner.260 De materiella omständigheterna och förordningarna samt 

andra normativa dokument som är av direkt relevans för avhandlingens 

empiriska delar presenteras i och med redogörelsen för specifika kategorier av 

förseelser och sociala rum. Här har endast presenterats grunden för de höga 

                               
259 Hallerdt 2010, s. 126–130. 
260 Elisabeth Reuterswärd ger dock en överblick av funktionen som dylikt material tjänade 
under 1700-talet och hur kungörelser ger kunskap om ”de skiftande uppfattningar om 
verkligheten som överheten sökte förmedla till allmänheten”. Reuterswärd 2001, s. 36. 
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ambitioner som fanns avseende god politi och de knapphändiga instruktioner 

som polisbetjäningen hade för att uppnå dessa. Dessa ambitioner ger en 

idealbild väl överensstämmande med den som Marc Raeff beskrivit för den 

välordnade polisstaten, där moraliska fördömanden och religiösa rättesnören 

fick stå tillbaka för ett rationellt tillstånd dominerat av pragmatism, ordning 

och en välfungerande styrning av beteenden.261 Utifrån detta perspektiv hör 

Sverige hemma i ett större europeiskt sammanhang där genomgripande 

program av upplysningstankar påverkade synen på hur politi borde fungera. 

Därmed kan också resultat kring praktiker i stadens mikrogeografier 

möjligheten säga något i ett bredare polis- och urbanhistoriskt sammanhang. 

Om Poliskammaren och de normativa dokumenten är ett uttryck för politins 

strategier ligger det nära till hands att se polisbetjäningens agerande och 

handlingsutrymme inom samma ram. Jag vill dock höja ett varningens finger 

för detta och i denna avhandling vara öppen för ett annat perspektiv. I detta 

följs Andre Wakefield, som bemöter Raeffs välordnade polisstat med en 

oordnad dito och menar att den förra ger uttryck för en historieskrivning där 

planer och förordningar antas implementeras utan några brister, vilket 

Wakefield menar är högst osannolikt.262 Detsamma gäller i min bedömning av 

Poliskammaren och jag är öppen för att polisbetjäningen måhända inte hade 

resurserna, kunskapen eller viljan att nå fram till detta idealtillstånd. Det fanns 

en mängd olika faktorer som kringskar deras handlingsutrymme och det är 

vidare tänkbart att den enskilda polisbetjäntens personliga målsättning inte 

alltid sammanföll med strategierna från ovan. Om detta stämmer så befann de 

sig i en särskilt prekär men också inflytelserik position som utövare av 

taktiker. Med detta menar jag i enlighet med ovan att de måste betraktas som 

interhierarkiska figurer, ständigt i en balansakt mellan sina överordnades 

instruktioner och den befolkning de själva var sprungna ur och samtidigt 

skulle bevaka. Denna ställning är viktigt att ha med in på avhandlings tre 

empiriska huvuddelar. Däri framträder hur det i praktiken gick till då 

polisbetjäningen genom skyndsamma och återkommande åtgärder skulle 

forma invånarnas beteenden och producera den välordnade staden.  

                               
261 Raeff 1983, s. 41–42. 
262 Wakefield 2009, s. 134–144. Se även Mattsson 2019a, s. 436–437. 
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Kapitel 3. Där man låg ute 

Under sitt första år av verksamhet behandlade den Kungliga Poliskammaren i 

Stockholm tusentals fall. Allehanda bråkstakar, tiggare och lösaktiga individer 

återfinns bland dessa ärenden. Däremot förekommer det endast en person som 

vi idag skulle beskrivas som ”hemlös”. Hemlöshet har självklart alltid funnits, 

men vad som syns i källorna och vad man definierar som ett problem har 

skiftat mellan olika perioder. Detta fall, som kommer redogöras närmare för 

nedan, är unikt i att beskriva oordningen i en person utan tillgång till tak över 

huvudet och som kontinuerligt över en tid brukade stadens offentliga rum för 

att sova. Polisens osäkerhet kring hur detta fall borde förstås och hanteras är 

påtaglig. Decennierna därefter skedde dock något och den sortens ärenden 

blev allt vanligare. Alltjämt behandlade kammaren tusentals fall per år och 

bland dessa återfinns en stor andel individer vars situation tydligt passar inom 

hemlöshetens ram. Med uppfinningsrikedom kan de ses tillskansa sig platser 

och uppfylla stadsrummet. Bortom gator och rännstenar upptäckte 

polisbetjäningen dem i avträdeshus och fisksumpar, på höstackar och 

gödselhögar, i andra personers hem eller till och med gömda i kyrkor efter 

stängning. Sett till Poliskammaren och dess betjäning förefaller det som att 

den tidigare osäkerheten upphörde, praktiker och terminologier utvecklades, 

och många fall kategoriserades med tiden under en ny rubrik: ”uteliggande”.  

I detta kapitel belyses praktikerna hos de som vi idag skulle beskriva som 

hemlösa och polisbetjäningen i mötet med dem. För de individer som levde i 

samhällets marginal fanns vissa taktiker att tillgå för att verka inom de mer 

övergripande strategier vilka förkunnades från ovan och avgjorde hur stads-

rummet skulle brukas.263 Därigenom kunde också enkla handlingar på 

gatunivå, som syftade till överlevnad och på olika sätt kringgick rådande 

rumslig struktur, få en nästan politisk dimension.264 I polisens hantering av 

detta är det vidare möjligt att se hur gränser drogs och därigenom bidrog till 

skapandet nya sociala rum och konfliktytor.265 Det är förvisso svårt att 

definitivt säga vad som var den direkta orsaken till förändringarna och 

huruvida det handlar om ett skifte i reella termer eller bara i polisiära åtgärder. 

Utifrån nämnda utgångspunkter och tidigare forskning är det dock tydligt att 

de utan hem utgör en hittills förbisedd grupp som fick kraftigt förändrade 

                               
263 Certeau 1984, s. 35–39. 
264 Tonkiss 2005, s. 69–72. 
265 Löw 2016, s. xviii; Fuller & Löw 2017, s. 481; Löw & Weidenhaus 2017. 
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levnadsvillkor under perioden. I denna del av avhandlingen redogör jag för 

denna utveckling och utforskar skiftet då beständig hemlöshet förefaller ha 

blivit en självklar del av stadslivet på sätt som omdanade det urbana rummet. 

Alla hör hemma någonstans? 

Som nämnt ovan upplevde Stockholm från tidigt 1700-tal till cirka 1850 en 

stagnation i befolkningsutvecklingen. Vid denna avhandlings första nedslag 

år 1776 var befolkningen ungefär 72 800 och vid dess sista nedslag år 1835 

bestod den av cirka 83 000, en minst sagt måttlig ökning.266 För denna period 

av långsam demografisk utveckling har Mats Hayen påvisat hur hushålls-

storlekarna minskade och vardagslivet flödade ut på gatorna.267 Detta är 

intressant då tillhörigheten i ett hushåll var en central del i samhällets 

organisering på en mängd olika vis.268 Hushållstillhörigheten kontrollerades 

och dokumenterades kontinuerligt under perioden, exempelvis genom 

mantalsskrivningen.269 Det är inte heller så att hushållet endast var en admi-

nistrativ enhet, skattebas och social organisation. Det var även något väldigt 

konkret materiellt och i någon mån bundet till en specifik plats. Tidigare har 

den kopplingen betraktats som given om än inte enkel, tydlig om än inte utan 

grader, statisk om än med regional variation, bestående av de som var innanför 

och de som var utanför.270 Bilden av hushållen som tydligt avgränsade enheter 

har dock problematiserats på senare år. I detta har Joachim Eibach fram en 

diskussion om das offene Haus. Det är ett begrepp som söker förstå ett mer 

öppet och böljande fenomen, i kontrast till det redan väletablerade talet om 

das ganze Haus som beskriver en fast enhet med familjen och husfadern som 

sin kärna.271 Eibach för också fram att begreppet ”hus” har fördelar över 

begreppet ”hushåll”, då det undviker det senares historiografiska belastning 

och även befinner sig närmare de begrepp som återfinns i källmaterialet.272 

Obeaktat allt detta är det ofrånkomligen så vid studiet av hus och hushåll 

att det primärt är de individer som fick plats inom dem som är synliga i det 

                               
266 Stockholms stads statistiska kontor 1905, s. 68–69; Statistiska centralbyrån 1969, s. 49–50 
tabell 5; Utrednings- och statistikkontoret 2005, s. 55. 
267 Hayen 2007, s. 80–126, 170–171.  
268 Se exempelvis Hansen 2006, s. 18–22. Hansen visar på hushållets betydelse som 
upprätthållare av samhällsnormer under 1600-talet, något som dock inte upphörde med 1700-
talets inträde. Se även Jansson 2015, s. 113–129 för forskningsöverblick och 
begreppsdiskussion. 
269 Jacobsson, Jansson, & Vorminder 2020, s. 73–77. 
270 Laslett 1972, s. 27–40; 1983. 
271 Eibach 2011, s. 621, 635, 648–655. 
272 Eibach 2011, s. 636–639; 2015, s. 41–45. Detta konstaterande stämmer också överens med 
vad jag finner eftersom begreppet ”hushåll” knappt nämns medan ”hus”, inte bara i en materiell 
utan även i en abstrakt mening, är ofta förekommande. Laitinen finner detsamma vad gäller 
Åbo, Laitinen 2017a, s. 162–165. Se även Lindström 2019 som redogör ingående för 
komplexiteten i hushållens levda verklighet under 1700-talets andra hälft. 
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historiska materialet.273 Därför borde det också vara så att det finns de som 

hamnade utanför och behövde ta vägen någon annanstans, något som 

intresserar här mer än såväl den materiella byggnaden som den sociala 

organisationsenheten. I detta kapitel framträder åtminstone en del av dessa 

individer genom det rum vilka de tog strid för. Innan undersökningen går in 

på hur de personerna vi idag skulle beskriva som hemlösa kom att uppta en 

allt större del av stadsrummet är det viktigt att redogöra för rådande 

föreställningar och vad som är känt om hur hushåll, fattiga och så kallad 

husvillhet var tänkt att fungera.  

Tidigare forskning om fattigas försvar och vård  

När det handlar om tidigare forskning just om personer utan hem och deras 

plats ute i stadsrummet är läget skralt. Hemlöshet som det tar sig uttryck och 

som vi förstår det idag tenderar att betraktas som ett tämligen modern 

fenomen, varför forskningen specifikt därom också tenderar att fokusera på 

1900-talet och framåt.274 Sett bortom denna snäva avgränsning finns dock 

gedigen forskning vad gäller andra aspekter av individer i hushållens och 

samhällets marginaler, såsom fattiga och lösdrivare med fler. 

Det socialpolitiska forskningsområdet har en lång bakgrund. Exempelvis 

identifierar Arthur Montgomery, i sin gamla men alltjämt värdefulla 

undersökning av ämnet, 1800-talet som en stor omdaningsperiod. Han ser 

många paralleller till utlandet, särskilt de nordiska grannarna, men visar också 

på särskilda aspekter av den svenska utvecklingen. För den period som 

undersöks här noterar han att ”1750–1850 innebar att det sociala system som 

lagstiftningen sökte upprätthålla definitivt bröts ned”.275 Det är dock med ett 

tydligt ovanifrånperspektiv som han angriper frågan och trots att redogörelsen 

för lagstiftningens utveckling och socialpolitikens ekonomiska grund är 

gedigen så förekommer föga vad gäller hur det kunde se ut i praktiken på 

marknivå för den enskilde individen. Detsamma kan sägas också om 

exempelvis Anne-Lise Seip vars genomgång av norsk socialpolitik under 

drygt 200 år visar på de gemensamma dragen i de nordeuropeiska och 

protestantiska områdena. Fokus har historiskt legat på att identifiera rätta 

fattiga, som bedömdes vara arbetsodugliga, snarare än de orätta som i stället 

var arbetsovilliga. Här liknar alltså Sverige många andra länder. Stora likheter 

finns exempelvis mellan fattiglagarna i Sverige under drottning Kristina 

respektive de vilka implementerades tidigt under den elisabetanska eran. Över 

lag finns intressanta paralleller mellan England och Sverige på detta tema.276 

Än en gång, som Theresa Johnsson också påtalat, är det dock sparsamt med 

                               
273 Lext 1968, s. 150–152. 
274 Se exempelvis Swärd 2008. 
275 Montgomery 1951, s. 22. 
276 Seip 1984, s. 18–19; Beier 2008, s. 35–63. För senare likheter, se även Johnsson 2016, s. 
68–77. 
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forskning om de olika uttryck som dessa frågor kunde ta sig i praktiken.277 

Johnssons avhandling är ett standardverk i ämnet och tar ett helhetsgrepp om 

vad hon kallar ”lösdriveriets” sociala praktik. Detta är ett viktigt sammanhang 

för denna undersökning, men det är inget som gås i direkt klinch med. Snarare 

ger detta kapitel, med ett annat geografiskt och rumsteoretiskt fokus, uttryck 

för en hittills osedd aspekt av den sociala utvecklingens verklighet. 

I diskussionen om individer i hushållens marginaler är det också viktigt att 

särskilt beröra tjänstetvånget som var en integrerad del av lösdriverifrågan och 

länge spelat en central roll i det svenska samhället. Det tillskrev individer 

skyldigheten att inneha tjänst för att inte betraktas som en lösdrivare vilken 

riskerade ligga samhället till last, något som reglerats i olika så kallade 

legostadgor alltsedan 1664.278 Återkommande refererar Poliskammaren till 

laga försvar, ett begrepp som i Sverige fick en ökad betydelse från 1500-talet 

och framåt. Ursprunget består i adelns möjlighet att ”förswara” individer inom 

deras tjänst från utskrivning. Med tiden utvecklades det så att avsaknaden av 

försvar blev starkt sammankopplat just med lösdriveri.279 Detta nådde sin 

kulmen genom 1833 års försvarslöshetsförordning då begreppet försvarslös 

kom att överta den ställning som lösdrivare tidigare innehaft.280 Där, precis 

som i den förnyade legostadgan av samma år, markeras ansvaret för varje 

individ av vuxen ålder att kunna försörja sig själv genom egen 

näringsverksamhet eller, i brist därav, bli given försvar av en husbonde.281 

Detta innebar också att vissa grupper, såsom hantverkslärlingar, skulle bo 

inom sina husbönders väggar.282 Trots att detta formaliserades på sådant vis 

under 1800-talet fanns det ändå en kontinuitet i synen på detta tjänstetvång 

och samhällsordningen under hela föreliggande undersökningsperiod.283  

Det kan dock noteras att 1820- och framför allt 1830-talet genomgående 

framhävs som en brytpunkt, där ett nytt slags socialpolitik skulle komma att 

                               
277 Johnsson 2016, s. 27. 
278 Johnsson 2016, s. 13–14. 
279 Hammarskjöld 1866, s. 56; Johnsson 2016, s. 13, not 2. 
280 Kongl. Maj:ts nådiga förordning huru med förswarslöse personer förhållas bör; Gifwen 
Stockholms slott den 29 junii 1833. Se särskilt 1 § och 2 § för att få definitioner av försvar och 
försvarslös. För den definition av lösdrivare som då ersattes, se § 2 av Kongl. Maj:ts Nådiga 
Förordning, Angående Sysslolöse och wanartige personers insättande och hållande till arbete 
å de allmänna Arbets-Inrättningarna i Carlscrona och Wadstena; Gifwen den 31 Augusti 1819. 
281 Kongl. Maj:ts förnyade nådiga Legostadga för hus-Bönder och tjänstehjon; Given 
Stockholms Slott den 23 November 1833. 
282 Edgren 1987, s. 154–156. Detta förhållande kom dock att luckras upp alltmer under 
perioden. 
283 Se Grill 1985. Vidare har Börje Harnesk jämfört legostadgans föregångare från 1664, 1686, 
1723, 1739 och 1805 och funnit sakinnehållet tämligen konstant. Han särskiljer dock 1805 års 
stadga med att den patriarkaliska ideologin kommit i det främre rummet, detta menar han 
hänger samman med att patriarkalismen behövde hävda sin ställning i relation till sociala och 
kulturella förändringar i ett sammanhang av ökat lönearbete. Harnesk 1986, s. 333–334. 
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börja få genomslag.284 Därmed är det också intressant att se huruvida 1835 

särskiljer sig eller om det syns stegvis förändringar från 1776–1777 och 1804. 

Det går således inte att tala om ett enkelt ramverk som förblev konstant under 

föreliggande tre nedslag. Exempelvis menar Birgit Petersson att just 1833 års 

förordning utgjorde en skärpning i förhållande till bestämmelserna från 1820-

talet.285 I fångvårdsstatistiken för perioden anges att antalet häktade för 

försvarslöshet dubblades från 2 879 år 1835 till 6 002 år 1845.286 Sett till 

Stockholms stad specifikt är dess andel i detta väsentlig, med en än mer 

markant ökning.287 Det kan dock noteras att antalet domar för samma period 

endast ökade från 1 842 till 2 317.288 Det är således en viktig kontext att känna 

till och relationen häktade kontra dömda skulle kunna signalera att det snarare 

än en reell ökning av antalet försvarslösa handlade om en intensifierad 

eftersökning och kontroll av eventuellt försvarslösa, åtminstone delvis med 

ursprung i implementeringen av 1833 års förordning. En rimlig invändning 

mot detta är att man för att döma individerna också behövde kunna göra något 

av dem, resurserna för vilket kraftigt förändrades under denna period.289 

Dessa ändringar 1833 kan således vara en faktor också bakom ökningar av 

individer utan tillhörighet i något hushåll som framkommer i detta kapitel, 

dock förklarar det på intet sätt de särskilda uttryck som det tar sig i Stockholms 

stadsrum med polisbetjäningens särskilda fokus och självständiga 

terminologi.290 Om det vidare är möjligt att se längre trender och en gradvis 

förändring redan vid avhandlingens andra nedslag 1804 talar det starkt för att 

eventuella ändrade praktiker inte var sprungna huvudsakligen ur reformen 

1833. Det är dock sannolikt att praktikerna påverkades av reformen. 

Kontrollen av människors rörelse och hushållstillhörighet handlade 

självklart om social ordning, men också om vem som skulle ta ansvar och stå 

                               
284 Montgomery 1951, s. 73ff; Seip 1984, s. 54ff; Johnsson 2016, s. 15. I ett engelskt 
sammanhang framhävs perioden 1700 till 1824 som särskilt intensiv vad gäller dylik 
lagstiftning. Hitchcock 2011, s. 127–129. 
285 Petersson 1983, s. 22, 26, 32. 
286 Petersson 1983, s. 61–62. 
287 Johnsson 2016, s. 130 (diagram 3:1). 
288 SOU 1931:20, Arbetslöshetens omfattning, karaktär och orsaker, Stockholm 1931, tabell 1, 
sidan 12. 
289 Nilsson 1999, s. 203–207. 
290 För mer om begreppet lösdriveri och direkta konsekvenser av den nya 
försvarslöshetslagstiftningen rekommenderas som sagt Theresa Johnssons avhandling Vårt 
fredliga samhälle från 2016. De processer som där identifieras hänger tvivelsutan samman med 
dem som undersöks här, men jag vill hävda att detta tar sig särskilda uttryck i 
Stockholmskontexten. Exempelvis påtalar Johnsson i not 2 det faktum att termen försvarslös 
förekommer i tryck första gången 1819, medan hon kunnat identifiera dess bruk så tidigt som 
1811. När det handlar om Stockholm är det möjligt att tidigarelägga detta ytterligare eftersom 
termen förekommer flitigt i diariet redan under Poliskammarens första verksamhetsår. 
Exempelvis SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 2 december 1776, sidan 870: ”Hr Majoren och 
Riddaren Svedenhielm gjör anspråk på förswarslösa karlen Carl Ulric Moëll såsom förfallen 
till krigstjenst wid Hennes kgl Majts Enkedrottningens Regemente och Hr Majorens 
Compagnie.”  
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för kostnader. Personer som av någon anledning inte själva kunde försörja sig 

och som på något vis var hemmahörande inom ett givet samhälle omfattades 

av det gemensamma ansvaret, men ingen annan.291 De som påträffades i en 

annan ort än den där de kunde identifieras som tillhörande sändes därför 

snarast till sina hemorter. I Stockholm har organiseringen av detta ansvar 

varierat över tid. Generellt kan det beskrivas som en dragkamp mellan staden 

centralt, ofta representerad av Politikollegiet samt Överståthållarämbetet, och 

de olika församlingarna kring det bästa sättet att organisera fattigvården och 

hålla kostnaderna nere.292 Olika fattighus (såväl församlingarnas som olika 

privata filantropiska ansatser), ålderdomshem, härbärgen och utvägar har 

självklart funnits länge, om än bara för ett fåtal av personerna som saknat 

andra alternativ. Institutioner som Sabbatsberg, Drottninghuset och Stora 

Barnhuset utgör endast några exempel. Trots att socialpolitiken som sådan inte 

är mitt forskningsområde kan de polisiära praktikerna därikring illustrera 

något om hur den kunde se ut i praktiken. 

Normativa föreställningar om ”hemlösa” och staden 

Även sett till samtida föreställningar från överheten är källorna tystlåtna 

beträffande de vi skulle kalla hemlösa idag, personer utan bostad och deras 

plats i stadsrummet. Dessa är inte specificerade som grupp i det normativa 

materialet. Det är i stället frågor om försörjning och försvar som stod i fokus 

när det handlar om explicita instruktioner riktade till polisbetjäningen. I de 

allmänna texterna återkommer formuleringar om ”tiggares afwisande”, 

”wanartigt löst folks upsökande och straffande” och ”ankommande 

främmandes angifwande”.293 Här syns ett mönster som går tillbaka till de 

riktade insatser mot tiggeri som skedde i Stockholm under 1760 och det tidiga 

1770-talet.294 Uppmaningar från överheten att undanröja tjänstelösa och 

tiggare från städer var dock inget nytt.295 Detta bör alltså ha varit den 

huvudsakliga lins med vilken polisbetjäningen betraktade stadens utsatta. En 

effektiv övervakningsapparat av det slag som Sparre efterlyste skulle 

kontrollera tillresande samt snabbt hitta och avvisa de som inte hörde hemma. 

                               
291 Johanson 1984, s. 24–130; Seip 1984, s. 21–24; Grell, Cunningham, & Jütte 2002, s. 6–7. 
292 En god sammanfattning av denna utveckling fram till frihetstidens slut står att finna i Ulla 
Johansons avhandling Fattiga och tiggare i Stockholms stad och län under 1700-talet. En kort 
sammanfattning om läget precis vid starten av denna avhandlings undersökningsperiod finns 
bland annat där. Johanson 1984, s. 141–143. 
293 Från instruktionen av 1776, återkommande även i brevet av 1795. 
294 Vilken kommer till uttryck exempelvis i Förnyad Publication, Angående Tiggeriernes 
hämmande här i Staden. Gifwen Stockholms Rådhus den 12:te Sept. 1763 och Kungörelse, 
Angående the anstalter, som komma att widtagas, til Tiggeriernes hämmande här I Staden; 
Gifwen Stockholm af Kongl. Slotts-Cancelliet then 11 Junii 1773. Se Höjer & Staf 1942, s. 161, 
198, 302–303 för en summering av ”tiggarejagten” 1773. Se även Blom 1992, s. 174–178. 
295 Se exempelvis Kongl. Maj:ts nådiga instruktion varefter Kongl. Maj:ts Tromän samtlige 
Landshövdingarna i Riket vid sina Embetens förvaltande sig hörsamligen hava att rätta. Given 
Stockholm den 4 November 1734, § 20 och 21, Modée, Lindhielm & Fougt 1746, s. 1084–1085. 
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Nära sammankopplat med strävan att alla skulle tillhöra ett hushåll och ta 

del av en husbondes försvar var också att ingen på orätt vis skulle inhysas av 

någon som förfogade över en bostad. Det dög inte att bara lösa uppehälle på 

det sätt som passade individen för stunden. Centralt för samhället var att rätt 

sorts personer hamnade på rätt platser. Om detta gör de senare legostadgorna 

en särskild notis vad gäller Stockholm, exempelvis som här från 1833:  

Den, som försvarslös person hos sig hyser, åligge vid 6 Rdr 32 sk. Böter, 
angifvarens ensak, att samma person uppgifva, i Stockholms stad, innan nästa 
dag tilländalöper, hos Överstårhållarembetet i polisärender och utom 
Stockholm så snart ske kan, i städerne hos magistrat, men hos poliskammare 
der den finnes, och å landet hos vederbörande kronofogde eller länsman.296 

Detta slags ansats hos myndigheterna att kontrollera tillresta var dock inget 

exklusivt för Stockholm.297 Den stora flyttdagen då tjänstefolk skulle flytta och 

byta tjänst var länge mickelsmäss, 29 september, närhelst den inföll under 

veckan. Från 1773 kom mickelsmäss att ständigt förläggas till en söndag.298 

Från 1819 förlades flyttdagen till den 24 oktober på landet och i städerna. 

Undantaget var Stockholm som även hade 24 april som en andra flyttdag.299 

Huvudstaden hade alltså även här en särställning som känns igen från de ofta 

upprepade förordningarna som anger hur tillresta omgående skulle anmälas 

till Överståthållarämbetet och förbuden om att på dylikt vis hysa någon som 

undanhöll sig sin tjänst.300 Kontroll- och övervakningsåtgärderna är föga 

förvånande för en stad dit många fattiga, passlösa och andra obehöriga kunde 

komma att söka sig för att finna lyckan. 

In- och utflyttningar var generellt hårt reglerade för att undvika otillbörlig 

belastning av fattigvården.301 Exempelvis kungjordes 1805, som en respons på 

upplevd tillströmning av fattiga under föregående år, en rejäl begränsning i 

inflyttning till Stockholm.302 Staden passar därmed in i ett bredare europeisk 

sammanhang där kontrollen av resande ökade under 1800-talets första hälft. 

                               
296 Kongl. Maj:ts förnyade nådiga Legostadga för hus-Bönder och tjänstehjon; Given 
Stockholms Slott den 23 November 1833, 2 §. En snarlik formulering återfinns även i Kongl. 
Maj:ts nådiga lego-stadga för husbönder och tjenstehjon. Gifwen Stockholms slott den 15 maji 
1805 och samma andemening framgår även i § 4 för Kongl. Maj:ts Förnyade Stadga och 
Förordning Angåend Tienstefolck och Legohion. Gifwen Stockholm i RådCammaren then 21 
Augusti 1739, dock utan en specifikation om Stockholm. 
297 Se exempelvis Lunander 1988, s. 77–78 om Örebro. 
298 Segland 1984, s. 28. 
299 Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse, Angående Flyttningstiden för Tjenstehjon. Gifwen 
Stockholms Slott den 22 April 1819 ändrade 2 § 14 Kapitlet i Handelsbalken. 
300 Detta slags reglering var dock självklart inte begränsad till Stockholm. Se exempelvis 
Uppenberg 2018, s. 72–73. 
301 Johnsson 2016, s. 109–113. 
302 Kongl. maj:ts nådiga Kungörelse, Angående Hwad til förekommande af obehörige 
Personers inflyttning i Hufwudstaden i akt tagas bör; gifwen Beckaskog den 22 Oktober 1805. 
Ulla Johanson berör särskilt hur centralt målet var att fattigvården inte skulle belastas av 
utsocknes. Johanson 1984, s. 156–160, 215–220.  
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Ett närliggande och särskilt talande exempel är Köpenhamn, där det tidigare 

självständiga passkontoret lades under polismästarens uppsyn från 1800 för 

att ge en närmare kontroll av främmande ankommande till staden. I hela 

Danmark begränsades också kraftigt vilka instanser som hade rättighet att 

utfärda pass från 1 november 1805.303 På ett liknande vis begränsades i Sverige 

år 1824 möjligheten för tjänstelösa personer att få pass. Syftet var att hålla 

dessa inom sina hemlän.304 I 1833 års stadga och förordningar i allmänhet 

framgår att Poliskammaren hade en central roll i att upprätthålla dylika 

begränsningar och tillse att rätt person var på rätt plats. Man skulle hålla sig 

där man hörde hemma. Forskningsresultat om hur kontrollen av detta tog sig 

uttryck i praktiken kan därmed ge intressanta uppslag även internationellt. 

Bortom detta ideal så är det tidigare nämnda trycket på städer att kontrollera 

fattiga och tillresande väl dokumenterat under lång period vad gäller 

Stockholm.305 Det är även helt i linje med hur det var vanligare att människor 

dömdes för hysande i städer som Västerås, Linköping och Härnösand, än det 

var på den kringliggande landsbygden.306 Likaså har det indikerats att olaga 

hysande var ett problem i Stockholm då det var ett sätt för kvinnor att försörja 

sig och att de stundvis även hade försvarslösa som inneboende.307 Även på 

denna punkt förefaller det ändå som att det i första hand är kontinuitet som 

bör understrykas åtminstone vad gäller lagstiftningen; olaga hysande anges 

trots allt som straffbart från och med Magnus Erikssons landslag.308 Det är 

också värt att notera att Johnssons undersökning fokuserar på 1830-talet och 

att Elin Hinnemos studerade fall huvudsakligen hör detta årtionde och de 

efterföljande till. Det är således möjligt att 1830-talet medförde förändringar 

som inte kan fångas i lagtexter och snarare måste eftersökas i praktiker. 

Staden, Poliskammaren och de husvilla 

De styrandes målsättning var således i huvudsak orienterad mot att hålla 

obehöriga utomstående från staden och hålla de inom staden i sina tjänster. På 

så vis löstes försvarsfrågan och tiggeri samt annan utsatthet undveks. Om 

inflödet och närvaron av människor skulle kontrolleras försvårades detta dock 

av stadens öppenhet mot sin omgivning. Öppenheten har historiskt varit en 

                               
303 Pedersen 2014, s. 83–87, 158–159. Begränsningen hängde nära samman med det 
säkerhetspolitiska läget under perioden. 
304 Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse, angående vad vid utfärdandet av Pass åt lösdrifware, 
samt gifte personer som tillhöra de arbetande klasserna och icke äro bofaste, iakttagas bör: 
Gifwen Stockholms Slott den 18. Maji 1824. Angående det svenska systemet med inrikes pass 
över lag har Anna-Brita Lövgren skrivit utförligt, se framför allt Lövgren 2018, s. 143–150. 
305 Sennefelt 2018, s. 67–86. Se även Laitinen 2017a, s. 80–85 för situationen i Åbo under 
samma period. 
306 Sundin 1992, s. 211–218; Johnsson 2016, s. 359–379, 478, 498. 
307 Hinnemo 2016, s. 53. Hinnemo studerar de fall som förekom inför Justitierevisionen genom 
nådeansökan eller överklagande, varför det är svårt att få någon överblick om hur vanligt 
förekommande detta var i Stockholm. Se även Laitinen 2017a, s. 182–183. 
308 Hammarskjöld 1866, s. 43; Levander 1934, s. 106–108; Johnsson 2016, s. 359. 
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stor fördel när det handlar om handel. Som hamnstad har Stockholm betraktats 

som särskilt gynnad av naturen. Stadens läge har möjlig- och nödvändiggjort 

hamnar, kajer och broar genomsyrandes hela staden, på såväl Saltsjö- som 

Mälarsidan.309 De geografiska förutsättningar som förenklat legitim införseln 

av varor har också möjliggjort smugglingen in i staden. Trots hårdföra 

patruller och tullinsatser har okontrollerade varor och människor hittat vägar 

in i staden.310 Även via landvägen fanns möjligheter att kringgå tullarna då 

tullstaketen och planken som omgärdade staden var av varierande kvalitet och 

ofta krävde lagning.311 Det fanns således inte endast ett sätt att inträda i staden 

utan en myriad av olika lösningar och tillvägagångssätt.  

Här finns en skillnad mot många andra europeiska städer där 

inträdespraktikerna var tydligt avgränsade genom heltäckande stadsmurar och 

ett fåtal tydliga stadsportar.312 För svenska städer är exempelvis Åbo 

representativt. Från 1620-talet var staden omgärdad av ett tullstaket som 

möjliggjorde bättre kontroller av in- och utflödet av varor och människor. 

Dessvärre har dessa passager sällan bevarats för eftervärlden, men när så skett 

är det tydligt att kontrollen var fullt möjligt att kringgå. Genom detta har 

Laitinen lyckats presentera en bred bild av hur passerandet av Åbos stadsgräns 

generellt gick till.313 Att göra något liknande för Stockholm är säkerligen inte 

omöjligt, men det är inte genomförbart utifrån mitt valda källmaterial. Även 

Stockholm har varit omgärdat av tullstaket. Fram till ”lilla tullens” (tillika 

”landtullen” eller ”stadstullen”) avskaffande 1810 fanns mängder av 

posteringar, bevakningar och patruller för att upprätthålla tullgränsen, och 

även efter 1810 fortsatte varukontroller. Jan Berggren listar fyrtiotalet sådana 

kontrollpunkter under 1700- och 1800-talet. Trots den tynande tillvaron som 

stadstullen levde de sista femtio åren ger Berggrens lista bilden av såväl en 

gräns under bevakning som en gräns med många luckor.314 Det kan alltså 

konstateras att det fanns många vägar in i Stockholms stad och att kontrollen 

av människor härvid i stort var tvungen att fokusera på människor som redan 

befann sig inom dess gränser. Mellan de olika godsen, gårdarna, torgen och 

parkerna var Stockholm således en stad fylld av olika lastplatser och 

organiseringspunkter där såväl människor som varor passerade under dagtid. 

För de individer som befann sig i Stockholm förefaller det alltså som att 

såväl inträdet som tillvaron i staden kom att bli än mer prekär under 

föreliggande undersökningsperiod. En grupp individer som verkar saknas i 

narrativet är de som pressades ut ur hushållen då miljön hårdnade. Det är en 

grupp vars utvägar var oklara inom rådande fattigvårdssystem, som måhända 

tillhörde staden, en församling eller till och med ett hushåll rent formellt men 

                               
309 Lilienberg 1897, s. 295. 
310 Knutsson 2019, s. 117–121. 
311 Råberg 1987, s. 148–151; Berggren 2000, s. 61–108; 2016, s. 121–122. 
312 Detta är ett intressant men föga studerat område, vars möjligheter illustrerats hos Jütte 2014. 
313 Laitinen 2017a, s. 51–57. 
314 Berggren 2016, s. 123–127. 
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som ändå fann sig utan tak över huvudet och som ”hemlösa”.315 Vad innebar 

detta för det urbana rummet? Hypotesen att någonting borde pågå här har lett 

fram till detta specifika kapitel. 

För att vara kritisk kan det övervägas huruvida den sortens ”hemlöshet” 

som identifieras i detta kapitel faktiskt ökade eller om det snarare var så att 

den alltid fanns där och Poliskammarens fokus endast skiftade med anledning 

av 1830-talets utvecklingar. Vidare måste det noteras att hemlöshet självklart 

alltid funnits. I Sverige är att ”sakna husrum” och ”husvillhet” gamla begrepp, 

det senare åtminstone förekommande sedan 1500-talet enligt Svenska 

akademiens ordbok. Konceptet som sådant att sakna tak över huvud är således 

uppenbarligen inte nytt, svårigheter därikring är trots allt vad som leder till 

Jesu födsel i ett stall. Fenomenet i sig är en given del i ekvationen så snart vi 

talar om bofasta grupper, vilket gäller också Stockholm.316 Likaså har det alltid 

funnits perioder då staden fått tampas med individer som plötsligt funnits sig 

utan tak över huvudet. Det är dokumenterat exempelvis i och med branden i 

Maria församling 1759 då även fattighuset brann ned.317 Vid dylika tillfällen 

fann sig inte sällan större grupper vara husvilla, men det var sällan något 

beständigt fenomen och generellt möjligt att avhjälpa med tiden. Så förefaller 

över lag ha varit fallet för större grupper, trots att det alltid funnits individer 

som upplevt hemlöshet. Därför är det egentligen förrädiskt att tala om just 

”hemlöshet”, då det för tankarna i fel riktning, till den individuella relationen 

mellan en individ och det ”hem” som de har eller är i avsaknad av. Det som 

jag kan påvisa och som förefaller ha varit nytt under föreliggande 

undersökningsperiod är i stället en större heterogen grupp av individer som 

beständigt saknade tak över huvud i ett urbant sammanhang och hanterade 

detta genom att inta stadsrummet på olika illegitima sätt enligt vissa mönster. 

Ett tecken i tiden är också att de första allmänna natthärbärgen för husvilla 

individer som inte hade någonstans att sova inrättades i Stockholm 1838.318 

Det hände därmed något särskilt under den undersökta perioden. För det 

första skedde en gradvis ökning av mängden fall över lag snarare än enbart en 

polisiär omprioritering under de tre nedslagen. Detta talar för långsiktig 

utveckling snarare än trendbrott under 1830-tal. För det andra ökade ett slags 

utnyttjande av specifika platser inom ramen för hemlöshetsproblemet faktiskt 

i antal och inte bara i polisiärt fokus. Hemlöshetsfallen innehåller nämligen 

ofta just sådant som lagfördes av polisen under samtliga nedslag, exempelvis 

uppbrytandet av dörrar, vilket knappast skulle ignoreras inom ramen för just 

hemlöshet. För det tredje skedde en tydlig utveckling i bekantskapen med 

                               
315 Utan att för den skull höra hemma på någon straffarbetesanstalt som orätt fattig. Müller 
1906, s. 299ff. 
316 Individer som saknade husrum och fick tillflykt från gatan genom allmänna inrättningar 
finns väl dokumenterat, exempelvis från andra halvan av 1600-talet. Müller 1906, s. 51–59; 
Hallman 1907, s. 352; Levander 1934, s. 101–102. 
317 Johanson 1984, s. 112–113. 
318 Müller 1906, s. 153–154, 209–210. 
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problemet och dess hantering, det framgår hur en ny praktik blev till. Detta 

slags utveckling talar för att det var en genuin materiell förändring som skedde 

i fråga om de sociala praktiker som omgärdade problemet. Praktikerna 

förändrades odiskutabelt under perioden, såväl vad gäller deras antal som vad 

gäller deras påverkan på stadsrummet.  

Jag vill här lyfta ett delspecifikt svar på den första underfrågan om vilka 

föreställningar, representationer av rum, som fanns från överheten om hur 

staden borde fungera, avseende fattiga och marginaliserade individer. Bilden 

som framträder är bekant. Alla personer skulle ha en plats, höra hemma och 

ha en tydlig koppling till vissa institutioner såsom staden, församlingen och 

hushållet. Oavsett om någon var utomstående eller Stockholmsfödd skulle 

denne inte befinna sig och hysas i staden utan att detta anmäldes. Polisens 

kontroll av detta skulle idealt vara genomgående och tillse att de individer som 

uppfyllde stadsrummet var legitima och tillhörande.319 Detta ger en 

redogörelse för den representation av rummet som var rådande när 

Poliskammarens verksamhet tog sin början. Trots finjusteringar och 

uppdaterade legostadgor och förordningar om pass och resande bestod detta 

ramverk genom samtliga tre nedslag. Idealbilden kan således sammanfattas 

som ”var person på sin plats”. 

Hemlöshetens praktiker 

Med utgångspunkt i ovanstående diskussion fokuseras här på 

polisbetjäningens hantering av oordning kring sovande och övernattning. 

Dessa praktiker uppvisar återkommande mönster av konflikt och förhandling 

kring stadsrummet och dess användning. Därmed sätts ljuset på en grupp och 

ett slags fall som generellt är väldigt svåra att fånga. Med anledning av deras 

svårfångade natur behandlades dessa ärenden i förbifarten och de ledde sällan 

till protokollförda sessioner där diskussioner och resonemang tydligt 

framträder. Genom sin rena mängd och förändring över tid går det dock att 

utläsa vissa mönster som är av intresse. Det finns också ett fåtal fall som av 

diverse skäl stack ut och som ledde till mer djuplodande och protokollförda 

undersökningar. Dessa protokoll tjänar till att belysa praktikerna även hos de 

kortfattade fall som endast återfinns i diariet, särskilt eftersom dessa olika 

slags ärenden generellt ser rätt lika ut i diarierna. Under skenbart enkla fall 

och enkla notiser göms således ett stort djup. Avhandlingens tre nedslag visar 

på en tydlig utveckling. Först en frånvaro av praktiker, sedan en marginell 

etablering av sådana, och slutligen ett tydligt ramverk för att hantera en 

självklarhet i staden.  

Praktikteori operationaliseras i denna del av avhandlingen för att analysera 

fallen på följande vis: material framträder i bemärkelsen av marginaliserade 

                               
319 Detta är en bekant bild även internationellt. Hindle 2000, s. 100; 2004a, s. 387–390; 2004b. 
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individer (om det kan tillåtas att objektifiera personer i ett analytiskt syfte) och 

platserna som de på något vis intog, kompetenser framträder i fråga om den 

kunskap och tekniker som kom till uttryck i detta intagande och hanteringen 

därav, och föreställningar framträder i fråga om de uppfattningar dessa 

individer gav uttryck för om hur saker och ting borde fungera samt de idealen 

som eftersträvades i lösandet av deras situation. Inom ramen för dessa fall 

illustreras de praktiker polisen brukade för att bemöta individer som upplevde 

hemlöshet, medla mellan de som tillhörde ett hushåll och de som inte gjorde 

det, samt forma stadsrummet genom ökad kontroll. Även de praktiker som 

brukades av stadens befolkning, som motparter till eller som allierade med 

polisbetjäningen i detta, blir åtminstone delvis synliga härigenom. 

Undersökningen påvisar därmed en missad aspekt av staden i stagnation och 

samspelet mellan föreställningar om rummet och dess materialitet.  

1776–1777 

Under sitt inledande år av verksamhet, 1776–1777, behandlade 

Poliskammaren 4301 fall, i genomsnitt strax under nio per dag eller just över 

sextio per vecka. Bland dessa dominerade frågor som hade med renhållning 

och gatureglering att göra, nära följt att ärenden relaterade till olika 

näringsverksamheter. Det är områden som berörs i närmare i kommande delar 

av avhandlingen. Sådant som många spontant dock skulle tänka sig utgöra 

huvuddelen av polisens verksamhet, stöld, våldsamhet och dryckenskap, var 

däremot inte alls särskilt framträdande och står sammantaget för cirka en 

femtedel av fallen. Vad gäller detta kapitel är det den absolut minsta gruppen 

av ärenden som står i fokus. Fall av lösdriveri, tiggeri och dylikt var nämligen 

högst marginellt förekommande, totalt mellan 1 och 2 procent av helheten.320 

Detta väcker frågan i vilken utsträckning hemlöshet överhuvudtaget var ett 

problem, från Poliskammarens perspektiv, under denna period.  

Felaktigt boende ger ändå tak över huvudet 

Bland fallen behandlade under detta nedslag återfinns ett antal individer som 

ansågs ta plats i det urbana rummet på fel sätt. Folk tiggde, månglade, var 

berusade, begick osedligheter eller var helt enkelt lösdrivare som hittat sin väg 

in till staden från landsbygden. Avgörande var att det för alla dessa gick att 

identifiera någonstans där de hörde hemma. Druckna lärlingar överlämnades 

till sina mästare, tiggande barn återbördades till sina föräldrar, kvinnor utan 

annan social förankring placerades under fabriksägares försvar och 

landstrykare skickades tillbaka till sina hemlän. Obeaktat deras situation i 

övrigt så förefaller det som om alla dessa hade någonstans att bo. Detta var 

                               
320 Endast 58 av fallen, eller 1,35 procent, behandlar tiggeri, vilket är förvånansvärt få med 
tanke på ovannämnda riktade insats under föregående decennium och hur framträdande just 
detta slags oordning är i samtliga polisinstruktioner. 
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fallet trots att de saknade anställning och således var försvarslösa. Ofta kunde 

de hyra ett rum eller inkvarteras hos någon bekant. Det förekom exempelvis i 

drygt 400 fall att individer saknade försvarssedel, tjänst eller bådadera. För 

merparten av dessa specificerades det inte exakt var de uppehöll sig, men i 

ungefär en fjärdedel av fallen angavs återkommande formuleringar som att 

personen ”skall uppehålla sig hos des Bror på Tullportsgatan” eller bor ”dels 

hos klädwäfwaren Jan Pet: Wulf på Södermalm, dels ock hos Directeuren 

Stenborg”.321 Det handlar om fall där individer övernattade hos familj och 

bekanta utan tillbörlig anmälan. De flesta av dessa personer hade alltså 

tillgång till tak över huvudet trots att de i officiell mening inte tillhörde något 

hushåll. Detta understryker ovannämnda risk med att fokusera för mycket på 

hushållsbegreppet i en undersökning likt den föreliggande. Ett fokus på 

tillhörighet till ett hushåll eller inte hade missat dylika nyanser. Dessa fall 

klargör att sociala nätverk var en resurs som tillgängliggjorde natthärbärge. 

Att tillhöra ett hushåll var heller inte nödvändigtvis exakt överlappande 

med vilket tak personen i fråga befann sig under. Detta förhållande illustreras 

av att individerna i 24 fall visade sig vara personer som faktiskt innehade laga 

tjänst, men som av någon anledning saknade eller misstänktes sakna 

försvarssedel och bodde ”utom hus”. Dessa fall framkom mer i samband med 

mantalsskrivningen i november och december då mantalsskrivare gick och 

knackade dörr understödda av polisbetjänter.322 Därigenom upptäcktes 

exempelvis att ”Murdrängen And: Österberg som arbetar under murmäst: 

Johan Walmstedt, och bor utom Walmstedts hus ej haft någon förswarssedel 

ifrån des mästare” och att ”Boktryckaren Johan Arfvid Carlbohm ej försedt en 

des utom hus boende Gesäll And: Ramseèn med förswarssedel”.323 Att 

ansvaret huvudsakligen låg på husbönderna illustreras tydligt i dessa fall och 

det var generellt dessa som dömdes till böter för att inte ha tillhandahållit en 

försvarssedel. Dessa fall är representativa för sin grupp och illustrerar att det 

i föreställningarna om hur det skulle fungera i Stockholm ingick möjligheten 

för personer att bo utanför hushållen de hade tjänst i, åtminstone så länge det 

gick att spåra tillhörigheten och försvarssedeln var i ordning.324 Detta 

alternativ verkar främst ha varit tillgängligt för manliga gesäller, drängar och 

arbetare då inga andra slags individer finns representerade här. 

                               
321 SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 13 september 1776, sidan 572 och 4 december 1776, sidan 881. 
Trots att det för 1776 och 1777 i diariet fanns särskilda fallnummer så hänvisar jag 
genomgående till specifika ärenden med hjälp av datum och sidnummer. Anledningen till detta 
är att numren är interna för varje månad och därmed opraktiska. Poliskammarens registratorer 
övergav också snabbt att bruka sig av dessa nummer då de inte förefaller ha fyllt någon praktiskt 
funktion. Motsvarande nummer saknas exempelvis helt för 1804 och 1835.  
322 För mantalsskrivningens betydelse och utveckling i Sverige, från militärt 
utskrivningsunderlag till grunden för dagens civila folkbokföring, se Lext 1968, s. 18–21. 
323 SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 22 november 1776, sidan 824 och 6 december 1776, sidan 886.  
324 Detta gällde även de som inte hade tjänst inom ett givet hushåll utan var verksamma inom 
någon industri, exempelvis omnämns fabrikören Johan Hofvings tobaksarbetare And: Ekbom 
som boende ”utom Fabriquen”. SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 22 november 1776, sidan 822. 
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Närliggande de med tjänst som bodde ”utom hus” är 30 ärenden där 

individerna i fråga angavs ”bo för sig sjelf” och således saknade någon 

tillhörighet. I tydlig kontrast till det föregående var dessa huvudsakligen 

kvinnor (26 stycken av de 30 fallen) och titulerades som pigor alternativt 

”kvinnspersoner” eller det likaså nedsättande ”en wid namn”.325 De av dessa 

som inte kunde visa att de inom kort skulle gifta sig eller faktiskt hade ett 

arbete tenderade att få en varning samt uppmaning om att skaffa sig tjänst, 

lämna staden eller placeras under ansvar av en fabrikör. En ”lös och ledig Piga 

wid namn Barbro Sund” bodde till exempel för sig själv och delade även 

utrymme med några gardessoldater i en fastighet på Kammakaregatan på 

Norrmalm. Sunds fall borde helt uppenbart ha lett till straffarbete. Innan en 

sådan dom föll kunde hon dock komma i tjänst hos en hyrkusk, varmed saken 

fick bero vid en ”warning att härefter ej wistas och uppehålla sig annorstädes 

än hos des husbonde”.326 Det var således viktigt att alla fann eller tilldelades 

legitima platser. Detta gällde även sådana som exempelvis bodde tillsammans 

med sina barn eller hade en piga i egen rätt. Mot denna regel finns undantag, 

såsom lösa och lediga ”kvinnspersonen” Anna Greta Nordahl som lyckades 

visa att hon kunde försörja sig själv och sitt lilla barn genom att tvätta, eller 

jungfrun Anna Märta Krusmeijer som ”i längre tid bodt för sig sjelf än här och 

än der och nu sidst inlogerat sig hos Dragonen Stenberg” och kunde styrka en 

stilla och beskedlig livsstil.327 De flesta kvinnor utan laga försvar som bodde 

för sig själva lyckades dock inte med denna bedrift, utan sattes i arbete på 

spinnhuset eller vid någon fabrik. 

Det faktum att personer hade tillgång till en plats var alltså långt från 

tillräckligt att förskona dem från polisens ingripande. Dessa exempel visar på 

komplexiteten i vad det innebar att vara medlem i ett legitimt hushåll och är 

en viktig signal om vilka polisiära föreställningar som fanns bakom begrepp 

som att bo utom hus eller för sig själv.  

Därtill var olaga hysande, såsom framgått ovan, ett reellt problem som 

polisbetjäningen tampades med. Så många som 110 fall utmärks av att tillresta 

personer logerade hos någon i staden boende och inte blivit anmälda på 

vederbörligt vis. Det kunde handla om långväga resande och personer av andra 

nationaliteter, exempelvis ”fransyska språkmästaren Antoine de Moitte”.328 

Det kunde också handla om inhemska resenärer, allt från ”5 st så kallade 

skålwästgjötar” till ”AcademieOmbudsman Dase ifrån Upsala”.329 I ungefär 

hälften av fallen dömdes den hysande till böter, medan de i återstoden kom 

undan med en varning eller med ett konstaterande om att det egentligen inte 

var någon förseelse som begåtts. Huruvida utfallet blev varning eller böter 

                               
325 Bladh 1997, s. 23; Larsson 2019, s. 98–99. 
326 SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 5 mars 1777, sidan 193. 
327 SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 5 maj 1777, sidan 342 och 22 augusti 1777, sidan 641. 
328 SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 6 juli 1776, sidan 359, 6 september 1776, sidan 553 och 13 
september 1776, sidan 573. 
329 SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 27 september 1776, sidan 608 och 11 oktober 1767, sidan 649. 
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förefaller inte ha varit avhängigt vare sig kön, avstånd eller status. Ej heller 

verkar skillnaden bestå i huruvida den som hyste personer gjorde det för att 

tjäna pengar eller av medmänsklighet. Inte ens för två i tid närliggande fall där 

silverknekten Stephan Enroth respektive kontorsskrivaren Nils Löfberg 

hemma hos sig själva inhyste sina till staden inresta bröder uppträder något 

mönster. Enroth fick en varning medan Löfberg fick väl tilltagna böter. 

Dessvärre finns inte protokollen för något av nämnda fall bevarade, men allt 

talar för att det finns en komplex logik bakom dessa ärenden, eventuellt 

avhängigt hur polisen bemöttes såväl på plats som i sessionsrummet. Vad som 

däremot är möjligt att säga är att polisbetjänterna var vaksamma på detta och 

förde fram hysandeförseelser sprungna ur olika omständigheter. 

Härmed kan det helt enkelt konstateras att idealbilden framställd i 

förordningar och stadgor återfinns bland de levda föreställningarna om hur 

staden borde fungera. Alla skulle ha en ”rätt” plats till vilken de hörde eller 

åtminstone med enkla medel kunna tillskansa sig en sådan. Även de som 

befann sig på ”fel” plats i föreliggande fall hade dock tak över huvudet. Fokus 

låg på platsen i en social bemärkelse, även om detta hängde samman med det 

rumsliga. För att hantera deras överträdelser hade polisen kompetenser 

bestående i att antingen låta personen lösa sig en egen plats eller placera dem 

inom ramen för lämplig institution. Praktikerna för att hantera de som saknade 

försvarssedel, tjänst eller bådadera vare sig de var nytillkomna i staden eller 

ej var alltså tämligen enhetliga. Det gick att finna platser där de borde vara. 

Änkan Dickman, Stockholms första ”hemlösa”? 

Ovanstående omständigheter, att det fanns olika vägar till tak över huvud, 

förefaller vara anledningen till att av drygt fyratusen fall från dessa år var det 

endast ett i vilket det förekom en person som vi idag med säkerhet skulle 

beskriva som hemlös. Hennes namn var Catharina Dickman. 

Det unika med hennes fall är inte att hon återfanns sovande utomhus. 

Många som arresterades för dryckenskap passar inom ramen för en sådan 

kategori. Exempel på detta är brandvaktssoldaten Gustaf Östrin som var så 

pass berusad att han inte kunde stå på benen, utan i stället låg i orenligheter på 

Smedgatan. Inte ens en assistent hos Politikollegiet vid namn Rooth stod över 

detta då han påträffades liggande i en rännsten på Kammakaregatan ”af starka 

drycker öfwerlastad, så att han ej kunnat sjelf hjelpa sig upp, utan måst […] 

med mycken möda ledas fram”.330 Vid dylika fall fördes individerna generellt 

in i häktet och sedan de sovit ruset av sig återstod endast att betala böterna. 

Att sova utomhus var således lätt hänt. Catharina Dickman var dock unik i den 

bemärkelsen att hon hade gjort det under en längre period, vilket var något 

som polisen saknade en specifik terminologi för och som gav organisationen 

mycket huvudbry. Hennes beteende passade inte inom bilden för etablerade 

förseelser, såsom landstrykeri eller lösdriveri, där det fanns ett givet ramverk 

                               
330 SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 10 maj 1776, sidan 148 och 8 augusti 1776, sidan 470. 
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för hur förbrytares situationer skulle förstås och hanteras. Ovanligheten i 

hennes situation och svårigheterna att begreppsliggöra detta ledde till att Polis-

kammaren utredde hennes fall och protokollförde undersökningen noggrant. 

Fredagen 28 juni 1776 var polisbetjänterna Peter Ekbom och Olof 

Hagendahl ute på patrull. Betjäningen rörde sig generellt i par då detta tjänade 

administrativa syften och gav viss säkerhet. Detta specifika par hade 

säkerligen också sina poänger, Ekbom innehade cirka åtta års erfarenhet och 

Hagendahl var inne på sin första vecka i tjänsten. Fallet fick sin början när de 

passerade nedanför Lejonbacken med en utsikt av Norrström som vi knappast 

skulle känna igen idag. Då, före Norrbros konstruktion som påbörjades 1787 

och avslutades först 1807, överbryggades strömmen av en serie träbroar och 

samlade kvarnar, fiskar- och småhamnar, norra slakthuset, sten- och 

virkesupplag med mycket mera. Strandkanten var även lättillgänglig på ett sätt 

den inte är idag och den översvämmades med jämna mellanrum.331 Sådan vad 

platsen där polisbetjänterna Ekbom och Hagendahl påträffade Catharina 

Dickman liggande mellan några stenar.  

Bild 6. En samtida illustration av Lejonbacken, den plats där Catharina Dickman 
påträffades. Dateringen av denna akvarell är osäker, men eftersom mannen som ger 
en tiggande kvinna en slant bär svenska dräkten är den tidigast från 1778. En snarlik 
oljemålning också utförd av Elias Martin återfinns på Nationalmuseum (NM 1470).
 Detalj ur Stockholm från Lejonbacken, datering osäker, Elias Martin 
(1739–1818). Källa: Uppsala universitetsbibliotek, 38825. 

                               
331 Bååth 1918, s. 49–100. 
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Catharina Dickman var i dåligt skick och vid konfrontationen angav hon sig 

ha brukat platsen för att sova under den gångna veckan. Ekbom och 

Hagendahl förde henne med sig för vidare behandling, men det var först 

följande dag som de lämnade in sin rapport och presenterade Catharina i 

Poliskammaren. Det är möjligt att detta berodde på att det var sent på dagen 

som de påträffade henne, men den extra tiden var nödvändig. Catharina hade 

varit så illastinkande och täckt av ohyra att betjänterna bedömde det som 

tvunget att rengöra henne och förse henne med nya kläder.332 Under tiden detta 

pågick lyckades betjänterna identifiera och kalla skomakaren Eric Bergström, 

gift med Catharinas faster, till Poliskammaren. Det var alltså på den 29 juni 

som Catharina, Eric och betjänterna kom inför polismästaren Henric von 

Sivers, som då försökte att gå till botten med fallet. 

I protokollet från detta sammanträde förefaller det som om Eric Bergström 

stod för det mesta av redogörelsen. Han började med att identifiera Catharina 

som 36 år gammal och änka efter sin vitgarvare till make som gått bort ett och 

ett halvt år tidigare. Därefter hade hon flyttat in hos sin faster och Eric, vilket 

inte hade varit någon oproblematisk vistelse. Eric klagade på att Catharina 

hade visat ”en synnerlig lättja och hoglöshet”, samt ägnat sig åt dryckenskap. 

När vägarna senast var farbara med släde hade hon skickats ut på landsbygden. 

Catharina hade fått bo hos en bonde vid namn Måns Andersson i Årby, Lagga 

socken. Inte heller den vistelsen verkar ha varit särskilt lyckad, utan Catharina 

hade enligt Eric tagit sig åter till staden sedan cirka en månad tillbaka. I 

Bergströms hushåll hade hon dock inte fått inträda igen. I stället trodde Eric 

att hon hade klarat sig genom tiggeri. Catharina bekräftade allt detta och 

erkände inför polismästaren att hon inte hade möjlighet att försörja sig själv 

på något acceptabelt vis. 

Kärnan i problemet var Catharinas försörjning. Kammarens huvudsakliga 

intresse var att hålla henne från gatorna och tiggandet. I den bästa av världar 

skulle hennes familj än en gång acceptera henne i sitt hushåll, vilket Eric dock 

vägrade. Han påstod att han och hans hustru inte hade resurserna att husera 

och föda Catharina. Hon kunde inte på något sätt bidra till hushållet och 

lyssnade inte på deras förmaningar. Polismästaren såg därför ingen annan råd 

än att skilja henne från sitt existerande hushåll. I stället placerades hon under 

fabrikör Carl Gustaf Apiaries försvar, vilket var en av tidens mer framträdande 

fabriksägare i Stockholm. Catharina var trots allt ung och kapabel. I Apiaries 

textilfabrik på Barnängen skulle hon, likt många andra kvinnor som saknade 

hushållstillhörighet, få arbeta hårt och se efter sina egna intressen. Hon 

varnades också att om denna förväntan inte uppfylldes skulle kammaren få 

                               
332 Frågan varför de gjorde detta är intressant. Paralleller kan dras till enskilda polisbetjänters 
efterskänkning av sina ”ensaksböter” i andra fall under året, varigenom den bötesfällda slapp 
betala en eller två tredjedelar av summan. Sett i detta sammanhang kan det handla om ett uttryck 
för polisbetjänternas interhierarkiska roll. Det kan självklart också bara ha varit ett sätt för 
Ekbom och Hagendahl att visa framfötter i tjänsten, eventuellt sprunget ur viljan att imponera 
på eller rädslan för polismästare von Sivers. 
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veta det. Regelbundna uppdateringar och klagomål om henne skulle insamlas. 

Om hon försummade denna chans skulle hon skickas till spinnhuset för att 

inte belasta staden ytterligare. 

Sammanträdet närmade sig sitt slut. Som svar på denna allvarsamma 

förmaning lovade Catharina att följa instruktionerna. Med hotet om att behöva 

ta ansvar för henne igen avstyrt lovade Eric att ersätta betjänterna för de kläder 

vilka de hade blivit tvungna att tillhandahålla henne. Med detta skickades 

Catharina Dickman i väg till fabriken, likt många kvinnor innan och efter 

henne. Genomgående framträder i diarierna hur det var rutinmässigt att såväl 

kvinnor som män hamnade under fabrikörers ansvar när ingen annan i 

samhället ville ta dem under sina tak. Vissa av dessa individer hamnade 

sedermera på arbetsinrättningar, eller ute på gatan tiggandes. För de flesta var 

det dock inte fallet då endast en minoritet var återkommande inom 

Poliskammarens arkiv under valda nedslag. Med detta hade Catharina 

Dickmans berättelse alltså kunnat vara över, men så blev inte fallet. 

Poliskammarens följde noga upp hennes fall. En dryg vecka efter hennes 

hänvisande till Barnängsfabriken utfrågades mästaren Törnblom som hade 

hand om henne vid fabriken. Han menade att Dickman endast var honom till 

besvär och att hennes ”lättja och hoglöshet” gjorde att hon varken var sig själv 

eller någon annan till nytta. Förfrågan från Apiarie var härmed att slippa från 

henne och att hon åter skulle bli kammarens ansvar, något som han fick avslag 

på. En sådan utveckling var tydligen inte välkommen från polisens håll och i 

stället kallades Catharina Dickman ännu en gång inför kammaren. Hon fick 

en skarp tillsägelse om att vara arbetsam och flitig eller hamna på spinnhuset. 

Apiarie å sin sida uppmanades att ge det hela ytterligare en chans och att 

använda sig av aga om hon inte rättade sig i ledet. Apiarie accepterade detta 

och lovade att hålla kammaren underrättad om hur det hela utvecklade sig. 

Mindre än tre veckor senare hittades Catharina död den 26 juli. Hon hade 

någon tid dessförinnan vandrat från sin plats i fabriken och trots 

eftersökningar lyckats undvika att bli arresterad igen. I slutändan återfanns 

hon flytande i Söderström. Det förekom misstankar om självmord med allt 

vad det skulle innebära för begravningen, såsom att den inte fick ske på vigd 

jord. Som svar på detta dök ett flertal individer upp som var villiga att vittna 

att Catharina hade varit ”rörd till sina sinnen”. Därigenom kunde hon inte 

hållas ansvarig om det nu var så att hon dränkt sig själv snarare än förolyckats 

och en begravning kunde ohindrat genomföras. Så slutade hennes fall.333 

För att återkoppla till praktikteori så belyser detta fall ett särskilt trevande. 

Material fanns förvisso i en person och en situation som måste hanteras. 

Föreställningarna om hur hon borde bete sig, vem som borde ta ansvar för 

henne och hur Poliskammaren själv borde hantera henne kom upprepade 

gånger på skam. Trots förväntningar och förhoppningar om att familjen eller 

                               
333 SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 29 juni 1776, sidan 339, SSA, ÖÄP, ÄPK, Protokoll äldre serien, 
volym 1, 29 juni och 8 juli 1776 samt SSA, ÖÄP, ÄPK, Diverse protokoll, 29 juni 1776. 
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fabrikören borde ta ansvar för henne visade de upprepade gånger sitt ointresse 

för detta. I fråga om kompetenser fanns inget uppenbart sammanhang att luta 

sig emot. Ett trevande illustreras av polisbetjäningens införskaffande av 

kläder, hur dessa ersattes, kompromissen med Bergström, förhandlingarna 

med Apiarie, de upprepade förmaningarna åt Dickman själv och den 

detaljerade dokumentationen av hela processen. Ärendet belyser ett 

sammanhang kring vilket det inte fanns något ramverk. Det förefaller som att 

samtidigt som man försökte lösa situationen sökte man även efter en 

fungerande praktik.  

Gränsfall och frånvaron av en etablerad praktik 

Catharinas fall är unikt och visar på en osäkerhet i kraftig kontrast mot ovan 

behandlade försvars- och inlogeringsärenden där det alltid fanns tak över 

huvud att tillgå på något vis. Det finns dock några fall från 1777 som tangerar 

hennes och kan berika bilden av polisbetjäningens tidiga, trevande, hantering 

av hemlöshet.  

Den 9 maj påträffades båtsmannen Carl Gustaf Berg som olovligen lämnat 

sin tjänst hos en åkare i staden och tillbringat ett par nätter i en höbod vid 

Stadsgården tillhörande entreprenören Magnus Benedictius. Någon gång 

mellan klockan 3 och 4 på natten den 21 juli arresterades skomakarlärlingen 

Peter Rising som legat och sovit på trappan till linboden vid Slottsbacken. Den 

1 augusti hittades en ”ofärdig” och sjuk dräng vid namn Nils Olofsson 

liggandes på Klara kyrkogård. Den 18 augusti påträffades sjömannen Anders 

Högberg och den avskedade gardessoldaten Johan Wahlström tillsammans i 

en brädbod vid Kornhamn, också denna tillhörande Benedictius. Båtsmannen 

skickades hem till sin rote, skomakarlärlingen gick fri med en varning då han 

varken varit berusad eller otrevlig, den ”ofärdiga” drängen sändes från staden 

och de två sista släpptes sedan deras goda frejd kunnat styrkas.  

Språket i diariet talar för att lärlingen bara övernattat utomhus utan någon 

större nöd och att de två som funnits tillsammans eventuellt ägnat sig åt 

sexuella handlingar, men då inga protokoll finns bevarade så är det svårt att 

veta med säkerhet. Närmast Dickman, i bemärkelsen att de eventuellt sov 

utomhus på grund av nöd och ett beständigt tillstånd, förefaller således vara 

båtsmannen och den ”ofärdiga” drängen. I frånvaro av tjänst och andra 

skyddsnät hade de måhända inte någonstans att övernatta. Till skillnad från 

Catharina Dickman kunde de dock med hast skickas från staden, båtsmannen 

till sin rote ute i länet och drängen som egentligen var från Värmland nöjde 

man sig med att skicka till Arboga dit transport snabbt kunde ordnas.334 Sett 

till kompetenser bland de som sov utomhus kan det också noteras att det i tre 

av dessa fall handlade om att personerna i fråga hade tagit sig in i en bod av 

något slag och därmed fått skydd från såväl väder och vind som vakande ögon. 

                               
334 SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 9 maj 1777, sidan 353, 21 juli 1777, sidan 519, 1 augusti 1777, 
sidan 557 och 18 augusti 1777, sidan 623. 
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De upptäcktes uppenbarligen trots detta, vilket möjligen säger något om 

polisbetjäningens uppsökande kompetenser. Då antalet fall är så pass litet och 

omständigheterna inte är kända på djupet är det dock svårt att dra några 

definitiva slutsatser kring det slags platser som övernattning skedde på och 

hur detta bemöttes samt hanterades. 

Trots vissa reservationer illustrerar dessa fall hur polisbetjäningen vid 

denna tid inte hade en tydligt etablerad förståelse av hemlöshet likt den vi 

delar idag. De såg trots detta ändå ett problem i situationerna som dessa 

personer befann sig i. Det rumsliga kunde belysa oordningen, men i grund och 

botten handlade det om sociala problem. Fallens fåtal signalerar även att detta 

rent materiellt var ovanligt under mitten av 1770-talet. Det låga antalet fall, 

hur det fungerade med de som hade försvar och sov ”utom hus” eller ”för sig 

själv”, och turerna kring Dickman framhäver bandet mellan en individ och ett 

hushåll. Detta band kunde sträcka sig genom stadsrummet men skulle alltid 

kunna styrkas. Aktiva ingrepp från myndigheterna kunde i fall likt Dickmans 

vara nödvändiga för att det bandet skulle brytas. Avgörande för att så skulle 

kunna ske var utan tvivel att hushållets överhuvud sökte hjälp med detta.  

Hushållets gränser var alltså svåra för enskilda individer att överträda och 

lämna bakom sig trots att dörrar och portar rent materiellt förefaller ha varit 

relativt öppna. Individer utan en sådan koppling krävde aktiv hantering, 

antingen genom placering i en tjänst eller bortskickande från staden. 

Beträffande detta har också Sennefelt funnit hur Politikollegiet under 1600-

talet kunde skapa kopplingar inom staden i fall där sådana saknades och 

förvisning inte var ett alternativ.335 Det var således ett redskap som 

ordningsmakten under lång tid hade haft till sitt förfogande för att hantera den 

oordning som en person utan uppenbar tillhörighet innebar. Trots att det 

tidigmoderna hushållet är att betrakta som mer öppet än vad många tidigare 

tänkt så fanns där fortfarande en gräns mellan något offentligt och något 

privat, som kunde överträdas från båda håll och användas till att försöka såväl 

stänga inne som stänga ute.336 

Catharina Dickmans fall visar vidare att en fullständig åtskillnad från ett 

existerande hushåll med naturlig koppling var möjlig. Åtskiljandet i sig 

förefaller tämligen unikt och utgör en förvrängd spegelbild av hur det hela 

borde fungera. Beaktansvärt är då att det inte var det materiella rummet i sig 

utan snarare det sociala som var centralt i detta fall. Det hade dock sannolikt 

aldrig kommit i ljuset om inte Catharina Dickman praktiserat sin hemlöshet 

på ett för tiden uppseendeväckande vis i kombination med en känslig plats.337 

Polisen kan ses utreda och resonera kring oordningen, samt bruka 

kompetenser som egentligen är till för andra närliggande frågor, utan att ha 

några lämpliga begrepp som sträcker sig bortom den individuella situationen. 

                               
335 Sennefelt 2018, s. 76. 
336 Laslett 1972, s. 26–40; Castan 1989, s. 403–404; Eibach 2011, s. 648–655; Laitinen 2017a, 
s. 149–150. 
337 Betydelsen kan inte avfärdas i att den första person som arresterades för hemlöshet under 
perioden gjorde det just framför Kungliga slottet. 
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Under detta första nedslag är det således svårt att tala om en etablerad praktik 

i form av ett återkommande beteende som skapar ordning och bär upp det 

sociala. I stället framkommer ett trevande och ett sökande efter ett fungerande 

ramverk. 

De exemplen på praktiker som finns var, precis som förordningar och 

samhället i stort, riktade mot att hitta människors rätta platser. Stadsrummet 

var utifrån denna aspekt tämligen stilla och hushållen utgjorde sociala rum 

vilka primärt tillät rörelser dem emellan. Avseende material så förekom 

således endast ett fåtal marginaliserade individer och i de fall där de uppgavs 

befinna sig på någon specifik plats handlade det om att de hystes hos fel person 

eller på ett fåtal ställen ute i stadsrummet. Generell fokus var på var de borde 

vara i social bemärkelse, snarare än var de inte skulle befinna sig i 

stadsrummet. Kompetensmässigt handlade det från Poliskammarens 

perspektiv om att identifiera var dessa person hörde hemma och att hänvisa 

dem dit, samt i brist därav skapa en ny tillhörighet enligt etablerade mönster. 

De föreställningar som kom till uttryck kan alltså beskrivas som var person 

på sin plats, med sociala gränser vilka var stängda och allt annat än flexibla. 

Möjligheten fanns att röra sig från enhet till enhet, men att fullständigt bryta 

sig loss eller falla mellan springorna var svårt. Verkligheten var självklart inte 

lika renodlad som detta, men då denna inbyggda säkerhet i systemet existerade 

så kunde hemmens materiella gränser vara mer flytande och tillåta gäster och 

tillfälliga boenden. Denna öppenhet kan förklara varför det endast var ett fåtal 

som arresterades då de inte kunde hitta någon att hysa dem över natten och 

fullständigt saknade tak över huvudet. Individens placering i staden var 

därmed tydligt baserad på ”du skall vara här”. Det sociala och det rumsliga 

hängde samman, men det var det förra som utgjorde kärnan i problemen. 

1804 

Vid en analys av tillståndet cirka trettio år senare är det möjligt att se såväl 

kontinuitet som intensifiering. Polisbetjäningen och kammaren började få mer 

utvecklade och konkreta praktiker för detta slags fall samtidigt som fler 

hemlösa uppvisade återkommande mönster i sina taktiker för att finna tak över 

huvudet för natten. Under 1804 behandlades totalt sett 3903 fall. Utav dessa 

var det 116 stycken där individer påträffades liggande eller sovande, 

förefallandes övernatta på en plats där de inte borde vara. Dylika fall utgjorde 

således cirka 3 procent av samtliga ärenden under 1804. I diagram 1 

presenteras fördelningen av dessa fall över årets månader. 
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Diagram 1. Antal fall där någon sov på fel plats i Stockholm behandlade av 
Poliskammaren under 1804 

Källa: SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, volym 31. 

Som framgår handlade det inte om något stort antal eller stor andel ärenden 

som platsade inom ramen för beskrivningen sovande på fel plats. Jämfört med 

endast ett uppenbart och fyra gränsfall under 1776–1777 är det dock en 

odiskutabel ökning. Denna utveckling kräver djupare genomgång och analys. 

Föreställningarnas kontinuitet 

Först kan det konstateras att polisbetjäningen som nämnt ovan främst hade 

instruktionen från 1776 att förhålla sig till under en stor del av kammarens 

historia. Däri anges endast i korthet de slags fall som organisationen skulle 

befatta sig med. I relation till detta kapitel låg polisens fokus på exempelvis 

tiggeri, men inte alls sådant som hemlöshet eller sovande utomhus. Detta 

synsätt förefaller ha varit tämligen konstant och vad gäller den polisinstruktion 

som låg närmast i tid till 1804 så var det listan med trettiotvå ansvarsområden 

från det kungliga brevet av 1795. Här framkom den första detaljerade 

överblicken och denna lista upprepades med endast smärre förändringar i den 

instruktion för stadsfiskaler och polisbetjäning som utkom 1839. Avseende 

det slags fall som behandlas i detta kapitel är ett antal punkter från 1795 av 
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3:o, Hämmande af Tiggerier. 
6:o, Wanartigt och löst folks upsökande och straffande; hwarunder 
äfwen begripes lösdrifwares öfwerlemnande till Wärfwaren. 

 9:o, Resandes anmälande. 
14:o, Handhafwande af Mantalsskrifningen behöriga förrättande, och 
at de, som felaktige upgifter aflemna, warda behörigen tiltalde och 
plicktfälde. 
17:o, Handräcknings meddelande åt Husbönder och Tjenstehjon, 
samt handhafwandet af Tjenstehjons-Stadgan.338 

Detta står för en lite annan uppdelning och är marginellt mer detaljerad än vad 

som angavs i 1776 års instruktion. I fråga om substans och vilka slags frågor 

som lyfts är de två texterna dock enhetliga. Häri återfinns inget nytt i 

polisbetjäningens instruktioner relaterat till fall likt Catharina Dickmans och 

övriga personer som saknade tak över huvudet. En tydlig kontinuitet 

föreligger i att inget formellt ramverk existerade. Detta åsido skulle det under 

följande år komma såväl 1805 års legostadga som den särskilda kungörelse 

som syftade till att hindra inflyttningen av fattiga till Stockholm.339 Den 

upplevda tillströmningen av behövande och utsatta som föranledde 

kontrollåtgärder pågick självklart även under detta nedslag. En mängd olika 

förordningar och begränsningar kring pass och resande, vanartigt och löst folk, 

arbete och tjänstetvånget hade kungjorts under de nästan trettio åren sedan 

1776–1777. Dessa förordningar innebar dock inte sällan en upprepning eller 

utveckling av redan existerande förordningar på temat.  

I Poliskammarens eget förordningsregister kan man exempelvis se 

klargörande anteckningar beträffande överståthållarens kungörelse av 14 juni 

1776. Där påbjöds alla som agerade värdar att besöka ett särskilt avsatt rum i 

Poliskammaren och anmäla samtliga resande som de huserade, vare sig de 

vore av ”bädre eller sämre vilkor”, med undantag för bönder som endast skulle 

stanna några få dagar för att sälja sina varor. Denna förordning förnyades flera 

gånger under perioden fram till detta andra nedslag. Första gången 18 juli 

1778, då det poängterades att anmälan behövde ske samma dag som den 

resandes ankomst eller allra senast dagen därpå. Den var även aktuell den 20 

april 1787, då det underströks bland annat att anmälningssedeln skulle 

beskriva inte bara gästens bakgrund, utan också dennes karaktär och goda 

vandel. Likaså 15 januari 1789, då fristen för anmälan skärptes till samma dag 

som den resandes ankomst och böterna fördubblades för upprepade förseelser. 

Samt också 27 juli 1797, då en anmälan dagen efter återigen blev acceptabel 

                               
338 SSA, ÖÄP, PS, Kungl. brev och statsdepartementets skrivelser, 1663–1808, Til Öfwer-
Ståthållaren angående hwilka mål böra hädanefter uti Police-Kammaren handteras och 
dästädes med slut afhjelpas. Den 23 April 1795. 
339 Kongl. maj:ts nådiga Kungörelse, Angående Hwad til förekommande af obehörige 
Personers inflyttning i Hufwudstaden i akt tagas bör; gifwen Beckaskog den 22 Oktober 1805. 
Denna utgjorde sedermera grund för sammanställningar av resande till Stockholm som återfinns 
i en serie publikation vid namn Summarisk Förteckning öfwer Kongl. Polis-Kammarens i 
Stockholm Arbeten från 1810-talet. 
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och husvärdarna uppmanandes att omgående säga till ifall gästen vägrade 

lämna sina uppgifter. Slutligen kom den upp igen 18 september 1798, då det 

markerades att allt detta gällde även för resande som flyttade mellan olika 

husvärdar inom staden. En liknande förordning med mer omfattande 

ändringar kungjordes 1806 och förnyades sedan på likartat vis 1809, 1811, 

1812 och 1817.340  

Detta exempel från polisens eget förordningsregister tjänar helt enkelt till 

att illustrera hur existerande ramverk upprepades och förfinades över tid. De 

stadiga upprepningarna, smärre finjusteringarna och anpassningarna talar om 

att dessa förordningar var levande dokument som faktiskt upprätthölls och 

fungerade i relation till det område det var tänkt. Sett till de nationella, 

kungliga förordningarna kom det under föreliggande undersökningsperiod fler 

som vidare stärkte behovet av att utestänga dem som inte hörde hemma där de 

sov. Exempelvis kungörelsen från 5 december 1788 som underströk att den 

ort som väl lät en person skattskriva sig där också sedan hade ett ansvar för 

dennes vård, även då denne sedermera inte längre var arbetsför.341 Tydligt är 

att det handlade om en utveckling av existerande synsätt, snarare än någon ny 

inriktning, och att föreställningen om var person på sin plats bestod. 

Denna kontinuitet uppvisas inte endast i instruktioner och förordningar, 

utan även i vissa av praktikerna. Detta illustreras genom en snabb överblick 

av ett slags fall, närliggande hemlöshet och som återkommande nämns särskilt 

bland dem som polisbetjäningen absolut skulle stävja; tiggeri. Antalet 

tiggerifall som Poliskammaren behandlade 1776–1777 respektive 1804 

påvisar en förvånansvärd stabilitet, såväl i absoluta tal som i andelar. Under 

det första nedslaget behandlades 58 sådana ärenden (1,35 procent av de 4 301 

fallen) och det andra nedslaget behandlades 57 stycken (1,46 procent av de 

3 903 fallen). Till sin natur är fallen likartade. Tiggeriet i sig framhävdes som 

det centrala problemet medan det generellt inte förefaller ha spelat någon roll 

var det skedde. Hanteringen av de som försörjde sig på tiggeri skedde också 

under båda nedslagen på likartade vis, nämligen genom förvisning från staden, 

framskaffande av tjänst eller placering på spinnhus. Även om tiggeri inte ska 

undersökas vill jag framhäva stabiliteten i de polisiära praktikerna kring denna 

fråga. Det utgör en tydlig kontrast mot den förändring som indikeras av en 

ökning från cirka fem fall då personer sov på fel plats 1776–1777 till 116 dito 

under 1804. Uppenbart är att det vid andra nedslaget fanns fler än endast en 

individ som vi idag skulle kalla hemlös i beständig bemärkelse och därmed är 

det möjligt att börja se mönster och nya praktiker som framträder. 

                               
340 SSA, ÖÄP, PS, Kungörelser, 1640–ca1880, volym 3, sidan 311–313. 
341 Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse, Angående Skyldigheten att underhålla sådane, från den 
ena till den andra Församlingen inflyttade personer, som sedermera blifvit vanföre och icke 
kunna sig sjelfve försörja. Given Göteborg den 5 December 1788, Modée, Lindhielm & Fougt 
1804, s. 254–255. 
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Materialets intensifiering 

I 80 av de 116 fallen där någon upptogs av polisbetjäningen för att denne sovit 

på fel plats finns det inget explicit som säger att individen i fråga var hemlös. 

Dessa fall är utvalda för analys baserat på att individerna i fråga inte anges ha 

varit druckna eller dylikt, utan de hade helt enkelt legat någonstans de inte 

borde och var således mest lika de fyra gränsfallen från 1777. Här kallas därför 

dessa 80 för gränsfall snarare än explicit hemlösa, då det saknas grund för det 

senare. Det är nämligen oklart i vilken mån detta handlade om enstaka 

förekomster av sovande utomhus respektive en mer konstant tillvaro. Det är 

dock min misstanke att det huvudsakligen handlade om ett fåtal tillfällen 

snarare än beständiga omständigheter.  

I materialet finns åtta individer som anges vara sjuka antingen fysiskt eller 

psykiskt och upptogs från gatan för omhändertagande. Dessa personer kan 

rimligen antas ha varit mer eller mindre hemlösa eller åtminstone utsatta för 

större risk därtill. Timmermanshustrun Maria Lundberg togs till exempel bort 

från gatan och sattes i förvar måndagen 13 februari. Hon hade gått från sin 

bostad lördagen dessförinnan och således tillbringat två nätter utomhus. 

Poliskammaren fann hennes psykiska tillstånd otillräkneligt och placerade 

henne på Danviks dårhus.342 Ytterligare en av dessa åtta hamnade på dårhuset, 

medan resten huvudsakligen undersöktes av läkare i sjukarresten som fanns 

under Rådstugan och sedermera återbördades till sina hushåll eller fick vidare 

vård på lasarett.343 En av de som hänvisades till lasarett hann sannolikt aldrig 

dit då hon dog endast två dagar senare. Hon var inte heller ensam i detta då 

det utöver dessa åtta personer under året förekom också fyra individer som på 

något vis uppenbarligen var utsatta och nära ett hemlöst tillstånd då de dog. 

Två av dem hade bostad, en ”kvinnsperson” vid namn Petronella Petersson 

och en avskedad soldat Littberg, men dog ändå ”i största fattigdom” och 

hittades av sina husvärdar. Ytterligare en avskedad fältväbel påträffades död 

på gatan och slutligen var det ”manspersonen” Anders Norberg som var 

intagen på Danviks hospital och som den 7 maj hittades flytande i Saltsjön 

alldeles vid hospitalets lastbrygga. Precis som med Catharina Dickman kunde 

man inte avgöra om det var en olyckshändelse eller ej, så Norberg fick precis 

som de övriga en ärlig begravning.344 

Dessa tolv personers utsatthet framträder dock tydligare och som mycket 

mer allvarlig än de övriga som här kallas för gränsfall. Som framgår i diagram 

1 är nämligen 46 av de 80 fallen koncentrerade till sommarmånaderna juni, 

                               
342 SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 13 februari 1804, sidan 152. 
343 SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 27 januari 1804, sidan 99, 9 mars 1804, sidan 247, 22 mars 1804, 
sidan 306, 5 april 1804, sidan 348, 16 juli 1804, sidan 719, 8 november 1804, sidan 1214 och 
20 november 1804, sidan 1257. Initiativet till dylika sjukarrester i Stockholm togs 1796 och 
trots att de flesta inte förefaller ha existerat särskilt länge så fanns uppenbarligen den under 
Rådstugan kvar åtta år senare. Wieselgren 1895, s. 296–297. 
344 SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 13 mars 1804, sidan 262, 4 maj 1804, sidan 448, 7 maj 1804, 
sidan 456 och 29 november 1804, sidan 1302. 
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juli och augusti.345 Därmed kan det tänkas handla om ett utesovande som skett 

genom ett aktivt val, snarare än nöd, då temperaturen var behaglig och 

omständigheterna bjöd in till det. Illustrativt är exempelvis två 

”kvinnspersoner” vid namn Christina Ekholm och Lotta Sjögren vilka anges 

ha uppehållit sig och funnits liggande vid Lenmans gärde på Kungsholmen i 

anslutning till midsommarhögtiden.346 Förekomsten av fler än en person 

tillsammans på detta sätt förefaller ha varit väldigt ovanligt, par upptäcktes 

endast ett fåtal gånger och aldrig mer än så. I regel var det alltså enskilda 

individer som ägnade sig åt att sova utomhus eller som på något annat vis var 

i hushållens marginaler.  

Om hypotesen att många av de som sov utomhus på sommaren 

huvudsakligen gjorde det av bekvämlighet snarare än av nöd stämmer så är 

det intressant att polisbetjäningen förde fram deras fall först under 1804. Detta 

slags sovande utomhus borde rimligen ha skett även under 1776–1777, vilket 

talar för att polisen åtminstone i detta hänseende ägnade frågan större 

uppmärksamhet än tidigare. Ett dylikt skifte i fokus kan dock inte förklara hela 

ökningen. Fall likt de tolv sjuka och döda individerna hade ofrånkomligen 

kommit till polisens uppmärksamhet även tre decennier tidigare. Detsamma 

framträder tydligt i diskussionen nedan av de 36 fallen som explicit handlade 

om hemlöshet. Det är därför mer troligt att en faktisk materiell ökning av 

utsatta och hemlösa personer ute i Stockholms stadsrum drev på uppkomsten 

också av gränsfallen. Polisbetjänterna fick en större vana av att generellt 

eftersöka och arrestera exempelvis utesovande personer. Därmed är det 

möjligt att sådana individer som var nyktra och rediga klarade sig undan arrest 

trettio år tidigare, men plötsligt inte längre gjorde det. Oavsett om detta är en 

korrekt tolkning eller ej innebär den generella ökningen att rumsliga mönster, 

som tidigare var omöjliga att se, börjar framträda.  

Trots att dessa ärenden kunde te sig väldigt annorlunda från varandra 

framträder i analysen vissa slags och vissa specifika platser av intresse. 

Särskilt framträdande var hamnar och broar som utgjorde hälften av de platser 

där folk ertappades sovande. En fördelning av de olika platserna återfinns i 

tabell 3. 
  

                               
345 Se även diagram 2 nedan. 
346 SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 26 juni 1804, sidan 651. Ytterligare fyra fall står att finna just i 
anslutning till midsommar. 
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Tabell 3. Platser som förekom i Poliskammarens behandling av gränsfall relaterade 
till hemlöshet under 1804 

Förekommande platser Antal 

fall 

Röda Bodarna 11 

Munkbron 7 

Stadsgårdshamnen 6 

Johannis kyrkogård 4 

Slottsbackshamnen 4 

Erstaberget 3 

Norrbro 3 

Riddarholmen 2 

Enstaka förekomster på övriga offentliga platser  
(Blasieholmen, Danvikens lastplats, Djurgården, Kornhamn, Lenmans gärde, Stadshuset, 

S:t Jakobs kyrka) 

7 

Gränser till, och inom, hus 13 

Ospecificerat eller bara på ”gatan” 20 

Totalt 80 

Källa: SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, volym 31. 

De olika lastplatser och organiseringspunkterna, där såväl människor som 

varor passerade under dagtid, uppträdde således med en annan funktion under 

natten. Det otillbörliga utnyttjandet av en plats som för stunden inte brukades 

gjorde den till omstritt rum. Därutöver förefaller dessa platser ha varit 

förenade av att de hade olika tillfälliga och enkla konstruktioner och 

byggnader, huvudsakligen i trä, vilka kunde brukas av dessa individer. Bland 

de sju fall som inträffade vid Munkbron med sin hamn och marknadsplats i 

nära anslutning till Riddartorget specificeras i tre av dem att personerna i fråga 

sov i eller i anslutning till höparmarna på platsen.347 De individer som sov på 

Riddarholmen på andra sidan kanalen gjorde det i timmerhögar. Bland de fyra 

som påträffades i Slottsbackshamnen låg två i höparmar, en hade tagit sig upp 

på en i hamnen liggande skuta och den sista hade lyckats placera sig ”uti i 

stenhög”. Vid Norrbro fann en man respektive en kvinna sig tillrätta under 

valven på den delvis färdigställda stenbron och ytterligare en kvinna stängde 

                               
347 Särskilt höparmarna är återkommande på flera av dessa platser, varför det är värt att förklara 
dem något. En parm var en måttenhet som brukades specifikt för hölass. Den bestod i en 
kubformad träkonstruktion som hade en viss volym och vid avlastningen fylldes och tömdes 
den kontinuerligt för att mäta upp mängder hö. Parmstorlekar har varierat över geografi och tid, 
men från 1728 var Stockholmsparmarna satta till 84 ½ kubikalnar, eller 17,72 kubikmeter. Sam 
Owen Jansson & Waldetoft 1995, s. 197–200. Trots att de inte gav något tak över huvudet så 
var höparmar således väldigt rymliga och hade väggar som åtminstone delvis skyddade från 
upptäckt och väder. Tänkbart är även att de ibland erbjöd mjukt underlag i form av kvarvarande 
hö. Parmarna förefaller ha fasats ut under senare delen av 1830-talet. Höjer 1953, s. 268–269. 
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in sig i ett av de offentliga avträdeshusen på platsen. Även vid Kornhamn 

utnyttjades ett offentligt avträdeshus som sovplats. Vid Stadsgården, den 

långa och betydelsefulla Östersjökajen längs Södermalms norra sida som 

utgjorde staden skeppsgård, återfanns de flesta personer liggandes i 

brädstaplarna vid barlastplatsen som förefaller ha gett visst skydd. De som 

ytterligare ville komma i skymundan kunde helt enkelt röra sig en bit bort till 

Erstaberget, där det fanns också valv och trädhögar. Vanligast förekommande 

var dock med god marginal Röda bodarna. Platsen, som idag utgörs av 

vägkorsningen Rödbodtorget och Rosensbadsparken, samlade hela elva fall.348 

Här fanns många alternativ, dels bodar, höparmar och stockhögar, men även 

mindre tilltalande sovplatser som den dynghög vari soldaten Gustaf Stark lade 

sig i eller den sopbacke som arbetskarlen Johan Ågren valde.349  

Utan att gå närmare in på detaljerna kring de platser som endast förekom 

enstaka gånger framträder ändå ett tydligt mönster. Dessa platser utmärktes av 

intressanta exempel på det slags tillfälliga konstruktioner och omständigheter 

som Elainey Tierney har beskrivit som den ”efemära staden” i relation till 

1700-talets London. Dylika konstruktioner var centrala delar av det urbana 

rummet vilka ofta har ignorerats eller missats med anledning av sin tillfälliga 

karaktär och låga status. Tierney menar att en undersökning av efemära 

element innebär ett skifte i fokus vilket kan föra oss närmare en förståelse av 

det tidigmoderna stadsrummet i praktiken.350 Detta är sådant som lämnat 

nästan inga bestående spår heller i Stockholm.351 Därför är det tydligt hur detta 

rumsliga fokus levandegör och för fram aspekter av staden som med nästan 

inga undantag försvunnit, lämnat få arkeologiska spår och generellt 

bortsanerades från samtida avbildningar.352 Därmed inte sagt att dessa 

fenomen utraderades fullständigt. Trots att de aldrig är i fokus finns inte sällan 

enstaka exempel bevarade i vissa målningar. Dylika exempel presenteras i 

bilderna 7–10. 
  

                               
348 Westlund & Stahre 1983, s. 172. 
349 Stark och Ågren arresterades samma kväll av samma polisbetjänter. SSA, ÖÄP, ÄPK, 
Diarium, 23 juni 1804, sidan 651. 
350 Tierney 2017, s. 232–235, 240–245. 
351 Resonemang på detta tema återfinns dock i engelsk kontext, McEwan & Sharpe 2011, s. 2. 
352 Se exempelvis den diskussion som förs hos Hallerdt 2010 och Lennartsson 2019, s. 96–97. 
Om det arkeologiska läget se Andrine Nilsens avhandling, särskilt Nilsen 2020, s. 145. 
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Bild 7. Mätning av hö i en höparm, med en träbod i bakgrunden, vid Röda bodarna.
 Detalj ur Utsikt från Röda bodarna över Rådhuset (Bondeska 
palatset), Riddarhuset och Riddarholmen, 1768, Johan Sevenbom (1721–1784). 
Källa: Stockholm stadsmuseum, 101288. 

Bild 8. Sten- och timmerhögar i anslutning till magasin i Slottsbackshamnen. 
 Detalj ur Slädolyckan eller Vinterbild från Stockholm, konstnär 
okänd, daterad till cirka 1700–1720. Källa: Stockholm stadsmuseum, 101208. 
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Bild 9. Brädstaplar vid barlastplatsen som fanns vid Stadsgården på Södermalm.
 Detalj ur En del af Stadsgården kallad Barlastplaçen, ca 1790–
1795, Martin R. Heland (1765–1814). Källa: Uppsala universitetsbibliotek, 41642. 

Bild 10. Norrström och Helgeandsholmen, med en delvis färdigställd Norrbro som 
ersatt den tidigare Slaktarhusbron, medan Vedgårdsbron fortfarande är kvarvarande. 
 Detalj ur Stockholmsvy. Utsikt från Kungliga Slottet, datering 
osäker, Elias Martin (1739–1818). Källa: Nationalmuseum, NMB484. 
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Detta urval av bilder är på intet sätt heltäckande, men det ger ändå en viss 

förståelse för dessa platser där många individer valde att tillbringa sina nätter. 

Det myller och gytter som framträder var uppenbarligen inte tillräckligt för att 

undkomma polisbetjäningen, men det måste ändå ha bjudit visst motstånd mot 

det ”vakande öga” som överståthållare Sparre försökte frammana nästan 

trettio år tidigare.  

Bortom dessa noder där individer oftare förekom finns få uppenbara 

mönster vad gäller platser under detta nedslag. Gator och gränder uppträdde 

om vartannat. Kyrkvalv och kyrkogårdar förekom också, varibland S:t 

Johannes kyrkogård var särskilt framträdande. Kyrkogården utgjorde det enda 

slags plats där män och kvinnor återkommande påträffades tillsammans och 

det är möjligt att det var sexuellt umgänge snarare än sovande som försiggick 

där.353 Utöver dessa offentliga platser förekom intressant nog också i 13 

ärenden sådant som måste sägas vara närmare tillhörande det privata. I ett av 

fallen bestod problemets kärna till och med i att en man sparkats ut från sin 

bostad av sin hyresvärd utan skälig anledning. Situationen kunde lösas med 

hjälp av Poliskammarens medling och han fann sig snart åter igen under tak.354 

Det var således ingen enkel sak att sätta någon på gatan. De flesta ärenden 

handlade dock om folk som trängde sig in snarare än tvingades ut. I två fall 

hade individer tagit sig in i källare, i två andra fanns personer inkrupna i 

privata trädgårdar och i övrigt påträffades inkräktare i hus, gårdar, portgångar, 

förstugor och trappor där de inte hörde hemma. Ett talande exempel är 

”kvinnspersonen” Maija Lisa Hoffman som saknade arbete och som under 

natten 7 september påträffades sovande i en av förstugorna till kungliga 

sekreteraren Fjällmans hus på Drottninggatan.355 Det fanns således en viss 

tendens bland de som saknade husrum att tillgripa det på bekostnad av privata 

hus och hem. Dessa undantagsfall är dock för få till antalet för att dra några 

generella slutsatser kring och över lag var det ovannämnda noder som utgjorde 

den primära måltavlan. 

Härvid är det alltså möjligt att börja se konkreta praktiker, såväl för de som 

sov utomhus som för polisbetjäningen, i valet av platser. Ur ett polisperspektiv 

var det uppenbarligen relevant att inte bara lagföra personer som sov fel på 

plats, utan också att dokumentera var detta förekom. Analysen av denna 

dokumentation avslöjar ett mönster som antyder att de som ägnade sig åt detta 

felaktiga sovande i stadsrummet gjorde så på utvalda platser. En alternativ 

tolkning är att polisbetjäningen rörde sig mest kring dessa platser, gissningsvis 

med ambitionen att kontrollera offentligt sovande just där. Oavsett om det 

                               
353 Exempelvis ”Volontairen Peter Asplund och qwinspersonen Sohpia Masner” samt 
”qwinspersonen Brita Gr: Löfquist, som i natt å Johannis kyrkogård funnits liggande med 
Brandwaktssoldaten Olof Winquist” som alla påträffades samma natt. SSA, ÖÄP, ÄPK, 
Diarium, 23 juli 1804, sidan 752 respektive 753. Även dessa fall med mer än en person förekom 
således sommartid. 
354 SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 1 maj 1804, sidan 467. 
355 SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 7 september 1804, sidan 950. 



 106 

handlade om endera av dessa aspekter eller en kombination av dem framgår 

det tydligt att praktiker började växa fram. För denna grupp av utesovande 

handlade det om platserna de brukade, samt de omständigheter och tillfällen 

då de valde att göra det. Deras egen syn på sin praktik och de föreställningar 

som kom till uttryck däri finns dessvärre inte dokumenterade eftersom inga 

protokoll har bevarats från dessa ärenden. Generellt är det därför svårt att 

komma närmare dessa fall. De är av ett slag där det under denna tid inte 

förefaller ha producerats några mer ingående handlingar.  

Lite närmare går dock att nå genom ett protokoll som handlar om bedrägeri, 

men som också avslöjar något av ett inifrånperspektiv för den som behövde 

tillfälligt tak över huvudet. Det var nämligen en ”lös och ledig kvinnsperson” 

vid namn Maria Christina Berggren, vilken också gick under efternamnet 

Goliat, som gjorde sig känd på Ladugårdslandet för att kunna förutsäga de 

nummer som skulle dras i Kungliga Nummerlotteriet. Tillsammans med 

signande, spådom, löften om välstånd och hot om dålig hälsa lyckades hon 

utverka pengar och varor från flera personer i området. Den 28 mars tog detta 

slut då maken till en av de lurade fick fatt i Berggren och överlämnade henne 

till ett par polisbetjänter. Vid fallets genomgång kom Poliskammaren fram till 

att Berggren dömts till spinnhusarbete 1801 varefter hon kommit i en tjänst 

ute på Lidingö. Tjänsten hade hon dock blivit av med efter en tid och då 

begivit sig in i staden igen. Väl i Stockholm hade hon ”sitt tillhåll om nätterne 

på Ladugårdsgärdet i därstädes Stående Bodar” medan hon ”om dagarne i 

Staden kringstrukit”. Detta fall stärker alltså ytterligare betydelsen av 

tillgängligheten till enkla och tillfälliga konstruktioner att bruka som 

härbärgen. Berggren erkände villigt att hon berett sig tillträde till sådana, de 

utgjorde en resurs för henne helt enkelt.356 I fall likt dessa kom parternas 

kompetenser till uttryck på intressanta vis, dels genom deras rörelser som var 

spridda över staden och dels genom vad som förefaller ha varit återkommande 

riktade insatser mot specifika platser. Sett till det materiella från 

polisbetjäningens perspektiv fokuserade deras praktiker både på de som sov 

ute och på platsen som de gjorde det. Var det skedde var lika relevant som att 

det skedde överhuvudtaget.  

När det handlar om det slags personer som förekom i ärendena har det 

förhoppningsvis redan framgått att det var en heterogen skara. I 18 av fallen 

förekom endast kvinnor, huvudsakligen ensamma men en gång två 

tillsammans. I 58 av fallen förekom endast män, varav sex fall involverade två 

män tillsammans medan resten bestod i enskilda förekomster. Det finns därtill 

fyra fall där en man och en kvinna påträffades tillsammans. Sett till deras 

status handlade det som redan nämnt nästan uteslutande om sådana som kan 

beskrivas som löst, eller snart löst folk. Många benämndes som avskedade, 

lösa och lediga, eller dylikt. I de fall där de fortfarande innehade tjänst, 

huvudsakligen som pigor eller soldater, lär deras förekomst hos 

                               
356 SSA, ÖÄP, ÄPK, Protokoll äldre serien, volym 57, 28 mars 1804, Löfving.  
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Poliskammaren knappast ha hjälpt framtidsutsikterna. Vad gäller deras 

fördelning på de olika platserna syns ingen tydlig könsfördelning. Trots att 

kvinnorna var färre så förekom de liksom män bland alla slags rum. Sett till 

de specifika platser som förekom fler än två gånger var det endast Stadsgården 

med barlastplatsen och Munkbron som framträder som unikt manliga rum. 

Just Munkbron är svår att dra några slutsatser kring då kvinnor återfanns precis 

i närheten och det under dagtid var en aktiv och levande marknadsplats där 

alla slags människor rörde sig flitigt. Möjligen höll sig kvinnor undan 

Stadsgården där i övrigt främst sjömän rörde sig, men det är omöjligt att säga 

säkert utifrån så få fall. Detta slags gränsfall till hemlöshet går det således inte 

att tala om som något specifikt manligt eller kvinnligt. 

I hanteringen av dessa ärenden kom föreställningar till uttryck då dessa 

individer utan undantag arresterades och sattes i förvar. Denna hantering hade 

då den dubbla funktionen att dels förhindra undkommande av personer som 

polisbetjäningen sannolikt inte visste var de kunde påträffa härnäst, dels 

omgående förflytta dem från stadsrummet. Förvaret var dock ingen långsiktig 

lösning då de arrestrum som fanns var relativt små och inte menade att hålla 

personer annat än tillfälligt. De åtgärder som togs i det långa loppet står att 

finna i tabell 4. 

Tabell 4. Poliskammarens åtgärder i gränsfall relaterade till hemlöshet under 1804 

Påföljd Antal fall 

Böter (varav 2 omvandlades till fängelse vid vatten och bröd) 3 

Fängelse vid vatten och bröd 6 

Straffarbete 6 

Skickad från staden 9 

Vårdade eller avlidna 12 

Överlämnad till mästare, husbonde eller kompani  14 

Släppt med eller utan varning 30 

Totalt 80 

Källa: SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, volym 31. 

Som framgår av ovan var det klart vanligaste att man sedermera släpptes, med 

eller utan en varning. Dessa åtgärder bedömer jag vara närbesläktade med att 

överlämna berörd person till sin mästare, husbonde eller kompani. Det 

handlade om personer som hade en uppenbar tillhörighet, det må vara i ett 

hushåll eller i ett militärt sammanhang. Därmed kunde de återbördas dit för 

att disciplineras på det sätt som ansågs passande med förhoppningen att de 

inte skulle inta stadsrummet på likartat vis igen. För de som var mer utsatta 

löstes inte detta fullt lika enkelt. De nio som var hemmahörande på någon 

annan ort skickades dit med stor hast, antingen frivilligt med ett pass i hand 

eller ofrivilligt med fångskjutsen. De som var sjuka och behövde vård har 
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berörts ovan. De kvinnor som saknade tjänst tilldelades huvudsakligen 

spinnhusarbete i väntan på en sådan. Så var exempelvis fallet med 

ovannämnde Hoffman som fick sitta på spinnhuset fram till april 1805 då hon 

fick komma in på Klara församlings fattighus. Övriga som släpptes ut från 

spinnhuset kom antingen i tjänst i en fabrik likt Catharina Dickman eller 

lämnade staden. De flesta, med enstaka undantag, som fick böter (1 riksdaler 

och 32 skilling)357 eller fängelsetid (generellt fyra dagar) var män och dömdes 

då specifikt för kring- eller utestrykande. Dessa påföljder tilldelades inte med 

hänvisning till någon specifik förordning. I kammarens förordningsregister 

refereras dock till förbudet för gesäller, lärlingar, sjömän och drängar med 

flera ”samt löst folk” att ägna sig åt ”utestrykande nattetid” som upprepats av 

Överståthållarämbetet 1 februari 1782, 25 augusti 1790, 19 januari 1791, 11 

maj och 17 juli 1792, samt 24 september 1798.358 Efter genomgånget straff 

släpptes de omgående och då de inte förekom i liknande ärenden igen 

förefaller det som att de generellt hittade arbete eller lämnade staden tämligen 

snart.  

De flesta hade alltså platser där de hörde hemma trots att de sov ute en natt 

eller två. Även det fåtal som saknade tjänst och som inte ådömdes straffarbete 

eller skickades ut från staden hade ändå tillgång till tak över huvudet. I 

kontrast till dessa 80 fall, där hemlösheten inte var explicit, förekom 

ytterligare 36 ärenden där läget var ett annat. I dessa noterades det explicit att 

personen i fråga var ”utan husrum” eller ”utan hemvist”. Det är alltså en 

ofrånkomlig ökning, om än en måttlig sådan i relation till 1776–1777. Trots 

att det inte har varit möjligt att identifiera ”utan hemvist” eller ”utan husrum” 

i några stadgar eller förordningar fyllde begreppen uppenbarligen en funktion 

och förekomsten av dem antyder således ett ökat behov hos polisbetjäningen 

att kunna hantera just denna typ av ärenden. Antalet av dylika fall i relation 

till de 80 som just redogjorts för presenteras i diagram 2 för att göra en särskilt 

poäng av deras respektive fördelning över året. 

                               
357 För den relativa storleken på olika bötessummor som förekommer i avhandlingen hänvisas 
till uträkningen i föregående not 125. 
358 SSA, ÖÄP, PS, Kungörelser, 1640–ca1880, volym 1, sidan 318 ½, volym 2, sidan 215 och 
volym 3, sidan 394. För en närmare redogörelse om regelverket runt kringstrykande fram till 
1825 se Johnsson 2016, s. 54–58. Se också Lövgren 2000, s. 203–205; 2010, s. 19–30; 2018, s. 
144–145 som menar att legostadgorna och lagarna samt förordningarna kring pass, 
försvarslöshet och fattigvård alla samverkade mot målet att kontrollera rörelsen av ”löst folk”.  
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Diagram 2. Fördelningen av fall med explicit hemlösa respektive övriga gränsfall 
behandlade av Poliskammaren under 1804 

Källa: SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, volym 31. 

Här framträder ett försiktigt men intressant mönster. Fallen med de som 

explicit saknade husrum nådde sin kulmen under de kyligare månaderna 

snarare än de varmare. Mönstret talar ytterligare för hypotesen att många av 

de som blev funna sovande utomhus under sommaren gjorde det av 

bekvämlighet då tillfälle gavs. I kontrast till detta dominerade de som sov ute 

av nöd under vintermånaderna. Allt detta talar för att Poliskammarens material 

här återspeglar de faktiska materiella omständigheterna som rådde i staden. 

För att analysera dessa fall närmare har de flesta av de 36, i kontrast till de 

från 1776–1777 samt de 80 ovanstående, inte någon specifik rumslig 

angivelse om var individerna påträffades. Exempelvis utgörs tre av fallen från 

årets två första månader av en yngling vid namn Carl Fr. Berglund som träffas 

av brandvakten och uppger sig ”här i Staden ej äga hemvist eller näringsfång”; 

salpetersjudaren från Västergötland Sven Finnerman som stannat bortom den 

period för vilken han fått tillåtelse att bo i staden trots att han ”till sitt uppehälle 

härstädes ej äger nödiga utwägar och på hemwist äfwen finnes blottad”; och 

slutligen den tidigare traktören Adolph Hesser som ”undergått straff för 

förfalskningsbrott och derefter med ordenteligt arbete hos Skomakaren Carl 
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Åman skolat sysselsättas, men hos Åman sig icke inställt utan nu mera finnes 

blottad på hemvist och näringsfång”.359 Detta är, med undantag som 

presenteras nedan, tämligen representativt för helheten av dessa ärenden. Mest 

frekvent förekommande är just benämningen att dessa personer var ”utan 

hemwist”. Vad gäller polisbetjäningens praktik utgjorde således individerna i 

sig den centrala aspekten av materialet, medan specifika platser i staden 

plötsligt lämnades åsido. Kompetenser i bemärkelsen hur dessa personer 

identifierades och urskildes från resten är oklara, men detta framhäver att 

beständigt hemlösa vid detta lag betraktades som ett slags oordning. Det var 

ett orosmoment vilket kunde och borde hanteras genom personligt riktade 

insatser, snarare än ett allmänt ramverk applicerat på stadsrummet som helhet. 

Förfarandet visar på praktiker som var under förändring. 

I dessa fall syns dock uppenbara kopplingar mellan möjligheten att försörja 

sig och tillgången på hemvist. Frånvaron av det förra ledde, föga förvånande, 

till frånvaron av det senare. Detta samband förekom säkerligen även trettio år 

tidigare, men det kom då inte till uttryck i polisens praktiker som något de 

behövde hantera. Vad gäller åtgärder skickades Finnerman med kronskjuts till 

sin hemstad Borås, medan Berglund tillbringade några månader på spinnhuset 

och Hesser varnades. De två sistnämnda uppmanades därefter att skaffa sig 

arbete. Åtgärderna från Poliskammaren för att lösa denna avsaknad av hemvist 

var således riktade just mot att individen i fråga skulle skaffa sig tjänst, 

varefter skulle hemvisten följa. Som en jämförelse med Catharina Dickman 

kan också nämnas timmermanshustrun Maria H. Lundberg, som inte var till 

sina sinnen väl bevarad och lämnade sin hemvist för att sedan påträffas på 

gatan av polisbetjäningen. Efter genomgången undersökning skickades hon 

till Danvikens dårhus. En dylik åtgärd hade måhända varit lämplig för 

Dickman men kom inte under övervägande då.360 Den beständiga hemlösheten 

här bör alltså betraktas som ett i huvudsak socialt problem, trots att det också 

hade vissa rumsliga aspekter. 

Fem av de trettiosex fallen utgör dock undantag med specifika platser 

angivna. Först hade ”en mansperson vid namn Lars Lundberg” insmugit och 

undangömt sig i själva överståthållarhuset, centrum för politimakten i 

Stockholm och den byggnad som Poliskammaren utgick ifrån. För det andra 

hade en före detta bränneriuppsyningsman som övernattat i ett stall vid 

Drottninggatan och stulit saker därifrån. För det tredje hade en före detta 

foderherre tillåtits dö inne på gården nummer 125 på Riddaregatan tillhörande 

en sergeant. Tillsammans är dessa tre fall de enda som utspelade sig i 

                               
359 SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 16 januari 1804, sidan 50, 16 januari 1804, sidan 51 och 27 
februari 1804, sidan 205. Dessvärre verkar inte dessa, eller heller några fallen med liknande 
natur, ha bevarats i några protokoll. 
360 SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 13 februari 1804, sidan 152. En avgörande faktor är att dårhuset 
grundades först 1788. 
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anslutning till något specifikt hus eller hem.361 Återstående två fall rör sig om 

en man som påträffades på Regeringsgatan samt två kvinnor vid Röda 

bodarna.362 Detta förstärker därmed den bild som gavs i de ovanstående 

gränsfallen. Här uppträder särskilt ett antal noder i staden vilka brukades av 

olika personer för sovande utomhus och som polisbetjäningen förefaller ha 

hållit under särskild uppsikt. För att understryka dessa anges i karta 2 antalet 

unika individer som påträffades, snarare än antalet fall, vid varje specifik plats. 

Karta 2. Förekomsten av unika individer sovandes utomhus år 1804. Detalj ur Plan 
af Stockholm, 1805, Carl Fredrik Akrel (1779–1868). Källa: Stockholms stadsarkivs 
kartsamling NS 442, SE/SSA/0234/J 2 A:26 Plan af Stockholm, Carl Akrel 1805.  

Nu är detta fortfarande fråga om ett fåtal individer, 57 stycken utspridda över 

staden och året, särskilt sett till stora antalet fall som Poliskammaren hanterade 

under 1804. Sett till de totalt fem personer som förekom i liknande situationer 

under 1776–1777 hade dock något utan tvivel förändrats. De mer 

förekommande av dessa platser uppträder som ett slags noder och var 

uppenbarligen centrala inom staden. På något vis var de ändå alltjämt i dess 

marginal, som någon form av gränsplatser. Dessa lastplatser, kajer och hamnar 

utgjorde avgörande öppningar mot stadens omgivning. Öppenheten kan 

måhända vara en del i förklaringen till att polisen uppenbarligen lade så pass 

                               
361 I nämnda ordning: SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 11 april 1804, sidan 375, 19 oktober 1804, 
sidan 1118 och 26 november 1804, sidan 1280. I det sista fallet där ”Hansson och Lund 
raportera, att förre Foderherren wid Kongl: Swea Artillerie Carl Fredric Widegren, som en 
längre tid warit utan hemwist och näringsfång, hade förledne gårdagsnatt legat utan widare 
wård år gården No 125 wid Riddaregatan å Ladugårdslandet, där Sergeanten Christian Stålhand 
är boende och om morgonen deruppå funnits af köld hafwa döden ljutit.” kritiseras också 
hyresfolket för att inte tagit hand om Widegren i hans utsatta situation. 
362 SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 31 juli 1804, sidan 787 och 19 september 1804, sidan 1005.  
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mycket energi på just dessa platser. Den gemensamma nämnaren var att de 

utgjorde punkter för omlastning och förflyttning, att de alla var fyllda med 

efemära konstruktioner och ansamlingar av varor och att de brukades på 

likartade vis av personer som åtminstone tillfälligt saknade tak över huvudet. 

Dessa egenskaper sammantagna gör att jag inte vill tala om platserna som 

endast separata enheter. De förenades uppenbarligen till form och natur i en 

särskild form av socialt rum som var omstritt och är därmed ett tydligt 

exempel på ett representationernas rum eller thirdspace. Just dessa kan 

måhända benämnas som stadslandskapets rum för överföringar och 

övergångar. Intressant är då hur de specifika och härtill bundna praktikerna 

utvecklades över tid och huruvida de även omformade rummet. 

Kompetensernas utveckling 

När det kom till polisbetjäningen och kammarens hantering av Catharina 

Dickmans fall framträdde ett trevande eller sökande efter ett fungerande 

ramverk för hanteringen av ärendet. Det var långa och invecklade diskussioner 

och försök till åtgärder. Också i detta avseende hade något skett vad gäller 

hennes gelikar bland de 36 som var odiskutabelt hemlösa år 1804. Utöver att 

det började finnas en terminologi som återkommande brukades för att beskriva 

deras tillstånd och särskilja dem från massan framträder också vissa mönster 

i hanteringen av dem.  

Detta hänger samman med vilka slags individer det handlade om i dessa 

fall. Över lag kan det konstateras huvudsakligen vara den typ av personer som 

redan nämnts: ”manspersoner”, ”kvinnspersoner”, spinnerskor, en frånskild 

hustru, före detta soldater och personer som hade innehaft hyfsat framstående 

tjänster men sedermera förlorat dessa. Som exempel på det senare finns såväl 

en tidigare präst vid namn Hafvelin som en före detta farmacistudent, båda 

tillresta från annan ort.363 Generellt påträffades dessa hemlösa individer 

ensamma (undantaget de två kvinnorna vid Röda bodarna, samt två gossar 

som påträffas i en ospecificerad vedbod där de legat utan tillstånd). 

Könsfördelningen är jämnare än för de ovanstående 80 fallen som inte 

handlade om explicit hemlöshet. Förekommande bland de 36 är nämligen 23 

män och 15 kvinnor. Noteras bör att fyra av de senare, en piga och tre 

”kvinnspersoner”, sticker ut därför att de själva anmälde sig till 

Poliskammaren som utan hemvist och begärde att placeras på spinnhuset.364 

Detta skedde under oktober och november och talar för ytterligare ett sätt att, 

                               
363 SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 31 augusti, sidan 917: ”Prestmannen Mathias Harfvelin, som 
vide pag: 605 år 1802 blifwit härifrån affärdad till sin hemort i Finland, hade nu hit 
tillbakakommit blottad på husrum och utwäg till sitt uppehällen härstädes” och SSA, ÖÄP, 
ÄPK, Diarium, 28 juli 1804, sidan 777: ”förra Pharmacie Studiosus Carl Fr: Gedda, som 
förleden dag af drycker warit öfwerlastad, och skall bemälte person här i staden wara blotta på 
näringsfång och hemwist”. 
364 SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 4 oktober 1804, sidan 1066, 12 oktober 1804, sidan 1092, 5 
november 1804, sidan 1200 och 13 november 1804, sidan 1230. 
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som individ utan hemvist, hantera de kyligare tiderna på året. Därmed går det 

att betrakta inte bara polisbetjäningens praktiker, utan även de som kunde 

komma till uttryck genom marginaliserade personer själva. De som saknade 

husrum, i synnerhet kvinnor, verkar därmed ha utvecklat olika taktiker. 

Vad gäller den övergripande hanteringen av de explicit hemlösa 

individerna i de 36 fallen överensstämmer den i stort med ovanstående. 

Fördelningen av dessa åtgärder presenteras i tabell 5 nedan. 

Tabell 5. Poliskammarens åtgärder i fall relaterade till explicit hemlösa individer 
under 1804 

Påföljd Antal fall Antal individer 

Överlämnad till mästare, husbonde, kompani 0 0 

Straffarbete, sedan skickad från staden 1 1 

Försvunnen 2 2 

Avliden 2 2 

Ena skickad från staden, andra kom i tjänst 2 4 

Straffarbete, sen uppmanad att hitta tjänst 4 4 

Frivilligt spinnhusarbete, placerad på fabrik 4 4 

Tilldelad vård 5 5 

Varnad och uppmanad att hitta tjänst 5 5 

Skickad från staden 11 11 

Summa 36 38 

Källa: SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, volym 31. 

Påföljderna ligger alltså i linje med vad som framkom i tabell 4 ovan. När 

någon kom från en annan ort låg det alltjämt närmast till hands att de fick pass 

och skickades hem. Ovannämnde prästmannen Hafvelin kunde såsom 

”oförpassad, oredig, huswill och liderlig” inte tillåtas bli kvar i staden och 

sändes till sin familj i Åbo. Bland de som var hemmahörande i Stockholm och 

inte behövde vård finns dock här en lägre förekomst av endast varningar. 

Denna skillnad hänger samman med att de inte hade några mästare, husbönder 

eller kompanier att överlämnas till med en varning. Generellt tilldelades de i 

stället något arbete, måhända för att dessa individer var i en mer prekär 

situation samt saknade både tak över huvud och tjänst. Om möjligt skedde så 

direkt, men annars efter några månaders vistelse på huvudsakligen spinnhuset. 

Samtliga av de fyra kvinnor som själva begärde att placeras där under 

vinterhalvåret fick exempelvis arbete hos fabrikören Rydman den 11 juli 

1805. Dessa åtgärder skedde inte med hänvisning till något specifikt lagrum, 

utan Poliskammaren förefaller ha tillämpat individuellt anpassade lösningar. 

Till skillnad från dem som endast tillbringade enstaka nätter utomhus 

hanterades de beständigt hemlösa alltså mer långtgående och initierat.  

Polisens agerande var således inte heller under denna period i huvudsak 

fokuserat på att undanskuffa dessa hemlösa individer från specifika platser, 

men det var heller inte nödvändigtvis längre så enkelt som att ”du skall vara 
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här” i alla lägen. Det faktum att personer kunde påträffas ute på gatan utan att 

ha någon särskild hemvist var inte längre chockerande såsom det förefaller ha 

varit trettio år tidigare. Det fanns en etablerad terminologi för tillståndet och 

ett system för hur det skulle hanteras. Samtidigt var det relativt ovanligt och 

således inget som krävde större åtgärder koncentrerade till specifika platser. 

Delvis bryter de noder som framträder på kartan ovan mot detta. De platser 

som samlade många individer och fall förenades i att utgöra stadens rum för 

överföringar och övergångar. Fallen är dock för få till sitt antal och ingen av 

dessa platser hör uppenbart samman med beständig hemlöshet. Stadsrummet 

var i stort oförändrat även om ett skifte hade påbörjats. Hushållet utgjorde 

främst ett socialt men också ett materiellt rum från vilket enskilda individer 

kunde vara åtskilda. Förhoppningsvis endast temporärt i väntan på nästa tjänst.  

En alltmer komplex bild står här under 1804 således att finna sett till 

praktikerna. Utifrån polisbetjäningens perspektiv fanns en ökad mängd 

material i form av fler hemlösa, eller åtminstone utesovande, individer som 

behövde hanteras. Över lag förekom dessa som enskilda individer, även om 

enstaka grupperingar om två upptäcktes framför allt under sommaren. Det är 

också intressant att betydelsen av den specifika platsen skilde sig kraftigt åt 

beroende på om det var någon som blev påkommen med att sova utomhus 

endast en enstaka gång, gissningsvis temporärt, eller om det handlade om 

någon som konstaterades vara beständigt hemlös. Polisbetjäningens 

kompetenser i fråga om identifiering förefaller ha varit riktade mot särskilda 

platser i stadsrummet, bland vilka vissa rimligen bör ha kunnat passera 

tämligen oproblematiskt medan andra låg avigt till och lär ha krävt aktivt 

uppsökande. I fråga om hanteringen av individerna var metoderna fortfarande 

inlånade från närliggande områden, såsom behandlingen av kringstrykande 

och dylikt. Trots att vissa saknade hemvist och således inte kunde hänvisas till 

”rätt” plats fanns det etablerade sätt för att hantera dem. Likaså hade särskilda 

föreställningar börjat formuleras. Det fanns specifika sätt för att 

begreppsliggöra situationen och de förde med sig särskilda värderingar. 

I analysen av detta andra nedslag går det alltså att tala om en framväxande 

praktik. Det börjar synas ett återkommande beteende som skapade ordning 

och bar upp det sociala, något som helt saknades vid avhandlingens första 

nedslag. Praktiken får fortfarande beskrivas som trevande och under 

etablering. Den var under utveckling men hade ingen fast form, sannolikt 

därför att behovet av detta inte var särskilt stort ännu. Detta skulle dock 

komma att förändras.  

1835 

Sett till vilka instruktioner som polisbetjäningen hade till handa skedde inga 

förändringar mellan 1804 och 1835. Det var fortfarande 1795 års brev med 

ovan angivna punkter som gällde. På en mängd andra punkter hade dock läget 

utvecklats, om än inte väsensskilt så ändock med generella skärpningar. 
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Tidigare forskning har visat att 1820- och 1830-talen utgjorde en brytpunkt 

för socialpolitiken. Perioden representerades i flera hänseenden av ett 

hårdnande klimat och en uppstramning, inte bara med avseende på Stockholm 

och Sverige utan hela Skandinavien.365 Det hårdnande klimatet som 

exemplifieras bland annat i förordningarna 1805, 1819, 1824 och särskilt 1833 

då även den nya legostadgan kungjordes.366 Parallellt med detta minskade 

också Stockholmshushållens storlek i en betydelsefull utsträckning och 

särskilt ensamhushållen blev radikalt många fler.367 Förändrades 

stadslandskapet på något relevant vis i och med detta? 

Svaret på frågan är utan tvivel jakande. I kontrast till tidigare nedslag mötte 

polisbetjäningen under 1830-talet en stad där hemlösa individer var en 

återkommande företeelse. Med stor uppfinningsrikedom övernattade personer 

på allsköns platser. Bortom gatorna och rännstenarna hittades dessa individer 

i avträdeshus, höstackar, dynghögar och fisksumpar. I stora och små grupper 

återfanns de i stadslandskapet, sökande glipor, eller skapande sådana själva, 

genom vilka de kunde ta sig in och finna skydd för natten. Här framgår alltså 

att något radikalt hade skett.  

I absoluta tal handlade det om 336 fall där någon påträffades sovande på 

fel plats eller på annat vis beskrevs som hemlös. I stället för endast ett fåtal 

fall av hemlöshet utgjorde dessa cirka 6 procent av samtliga ärenden under 

1835.368 Vidare hade förhållandet jämfört med mitt andra nedslag 1804 ändrats 

på det sättet att de flesta av dessa personer tydligt angavs som varaktigt 

hemlösa. I endast 82 av dessa 336 fall går det inte att utläsa något som explicit 

säger att detta var personer som definitivt saknade en plats att övernatta på. 

Det handlar än en gång om sådana ärenden där ingen dryckenskap eller dylikt 

verkar föreligga. Precis som vid tidigare nedslag har alltså exkluderats de fall 

där individerna i fråga helt enkelt anges som berusade och man kan tänka sig 

                               
365 Hammarskjöld 1866, s. 68–78; Montgomery 1951, s. 60–66; Jakobsson 1982, s. 21–26; 
Petersson 1983, s. 22–32; Seip 1984, s. 54–64; Pedersen 2014, s. 84–87; Johnsson 2016, s. 15–
17. Detta förefaller även gälla för Island under samma period, se Vilhelmsson 2020, s. 48–49. 
366 Kongl. maj:ts nådiga Kungörelse, Angående Hwad til förekommande af obehörige 
Personers inflyttning i Hufwudstaden i akt tagas bör; gifwen Beckaskog den 22 Oktober 1805; 
Kongl. Maj:ts Nådiga Förordning, Angående Sysslolöse och wanartige personers insättande 
och hållande till arbete å de allmänna Arbets-Inrättningarna i Carlscrona och Wadstena; 
Gifwen den 31 Augusti 1819; Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse, angående vad vid utfärdandet 
av Pass åt lösdrifware, samt gifte personer som tillhöra de arbetande klasserna och icke äro 
bofaste, iakttagas bör: Gifwen Stockholms Slott den 18. Maji 1824; Kongl. Maj:ts nådiga 
förordning huru med förswarslöse personer förhållas bör; Gifwen Stockholms slott den 29 junii 
1833 samt Kongl. Maj:ts förnyade nådiga Legostadga för hus-Bönder och tjänstehjon; Given 
Stockholms Slott den 23 November 1833. 
367 Hayen 2007, s. 125, 202–203. 
368 Då att kontrastera med en nästan obefintlig förekomst 1776–1777 och cirka 3 procent av 
samtliga ärenden 1804. Som jämförelse kan åter nämnas att kammaren under detta år hanterade 
44 fall av tiggeri, eller 0,78 procent av fallen, en minskning i såväl absoluta tal som andelar från 
tidigare nedslag (1,35 år 1776–1777 respektive 1,46 procent år 1804). Det är dock inte något 
radikalt trendbrott och påvisar snarare en kontinuitet som ökningen av fall relaterade till 
hemlöshet med fördel kan jämföras med. 
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att de endast somnat i en bekväm höparm på hemvägen.369 Tonvikten hade 

skiftat och i hela 254 fall angavs att personen saknade ett hem. Som andel av 

kammarens verksamhet var detta en drastisk ökning. I jämförelse med den 

övergripande, konstaterat stagnerade, befolkningsökningen om 12–14 procent 

ökade därmed fallen där individer saknade tak över huvudet och sov på fel 

plats mer än 67-faldigt jämfört med 1776–1777. Hur dessa fall fördelades över 

årets månader återfinns i diagram 3. 

Diagram 3. Antal fall där någon sov på fel plats i Stockholm behandlade av 
Poliskammaren under 1835 

Källa: SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, volym 62.  

Vad gäller årstiden upprepades det mönster som framträdde under 1804. De 

explicit hemlösa som sov på fel plats av nöd gjorde detta främst under höst- 

och vintermånaderna.370 Således fortsatte en trend som indikerar att det var 

faktiska materiella omständigheter som tvingade ut hemlösa individer på 

gatorna. Utöver detta och det växande antalet finns ytterligare sätt på vilka 

dessa ärenden illustrerar mönster eller sticker ut i förhållande till tidigare 

nedslag. 

                               
369 Det är dock möjligt att vissa av de fall som sorterats bort också borde räknas inom ramen 
för sådana vi idag skulle betrakta som hemlösa. Oklarheterna i Poliskammarens arkiv begränsar 
möjligheten att dra några slutsatser utifrån vissa ärenden, varför dylika fall har exkluderats. 
370 Nedan diskuteras mera ingående hur särskilt kalla temperaturer vissa nätter förefaller ha gett 
direkt utslag i polisens praktiker. 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Sovande på fel plats (n=336)



 117 

Förändrade föreställningar, det nya begreppet ”uteliggande”  

Vid sidan av ett numerärt genombrott framkommer en central skillnad i detta 

nedslag genom en ny term som återfinns i källorna. En stor andel av dessa 

individer arresterades med motiveringen att de påträffats ”uteliggande”. 

Ibland anges dessa individer också som ”husvilla”, men mer ofta framkommer 

att de ”saknar husrum”. Det sistnämnda var annars den huvudsakliga 

beskrivningen då individer påträffades inomhus. Ordet ”uteliggande” antyder 

därmed att det var just upprepat sovande i anslutning till gatans offentliga sfär 

som betraktades som ett problem i egen rätt. Som nämnt ovan var ”husvill” 

och ”saknar husrum” redan väl etablerade begrepp i det svenska språket. 

Därutöver verkar polisbetjäningen under denna period fått ett nytt operativt 

behov och därigenom börjat använda dessa begrepp aktivt för att kategorisera 

ett visst beteende på ett annat sätt än tidigare. Dessa begrepp bör därmed inte 

sammanblandas med lösdriveri eller försvarslöshet, vars historia som redan 

nämnt är väl etablerad långt innan 1770-talet och hade särskilda funktioner 

under föreliggande undersökningsperiod.371 Johnsson påtalar också behovet av 

att gå bortom termen lösdrivare i de fall det handlar om hemlöshet då 

begreppet i sammanhanget helt enkelt saknar ”analytisk skärpa”.372  

Det är dock värt att notera att ”uteliggande” alltjämt brukades i verbform 

(presens particip) i samtliga 72 av de 336 fallen där det förekommer i diariet.373 

Fokus var således på själva handlingen att sova ute. Detta fokus är i kontrast 

med Paul Ocobocks observationer gällande lösdriverilagstiftning, vilka gör 

gällande att dessa lagar är unika då de till skillnad från de flesta andra inte 

syftar till att stävja en specifik handling utan snarare ett allmänt 

socioekonomiskt tillstånd. Ocobock gör även en poäng som liknar Johnssons, 

nämligen att ”lösdriveri” förmedlar ett ovanifrånperspektiv och är för brett för 

att avslöja särskilt mycket när det handlar om faktiska praktiker.374 

”Uteliggande” däremot förekommer alltså som ett nytt begrepp, förefallande 

underifrån. Det var inte ett begrepp som låg för polisbetjäningen sextio eller 

trettio år tidigare, men som härvid var väl etablerat och delvis hade ersatt det 

inte längre förekommande ”utan hemwist”. Att termen uppträder på 1830-talet 

är intressant då den första förekomsten i Svenska akademiens ordbok dateras 

till 1855.375 I det fallet är det Anders Fredrik Dalins Ordbok öfver svenska 

språket som ligger till grund för inlägget, i denne lyder det ”UTELIGGARE c. 

5. Husvill usling som ligger ute om nätterna, hvar han kan.”376 I och med att 

                               
371 Bäck & Ericsson 1985, s. 39–64; Laitinen 2017a, s. 87–119. Se även not 283 ovan angående 
Börje Harnesks genomgång av legohjonsstadgorna. 
372 Johnsson 2016, s. 22. 
373 Det förekommer även i protokollen, exempelvis SSA, ÖÄP, ÄPK, Protokoll äldre serien, 
volym 164, 7 augusti 1835, Rabe, angående Adolf Fredrik Söderberg eller Blom. 
374 Ocobock 2008, s. 1–2.  
375 Inte heller har sentida svensk forskning på hemlöshet som fenomen och dess relaterade 
begrepp kunnat spåra ursprunget för just denna term. Swärd 2008, s. 111–113. 
376 Dalin 1850, s. 632.  
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termen förekommer i en ordbok måste den ha funnits i bruk ännu tidigare, men 

här upphör konkreta spår.377 Det är alltså oklart huruvida termen ”uteliggande” 

hade en specifik plats i den juridiska kontexten. Den refereras till kontinuerligt 

i kammarens material och anges i vissa fall specifikt som den grund varpå 

böter utdöms. Det är alltså möjligt att detta var ett alltmer förekommande 

fenomen vilket lagstiftarna ännu inte hunnit kodifiera. Trots en genomgång av 

samtliga ovannämnda förordningar och regler har det inte varit möjligt att 

belägga termen i något normativt material. Begreppet förekommer inte heller 

i någon av de ovan brukade tre volymerna som utgör Poliskammarens eget 

förordningsregister eller den samling av polisförfattningarna för Stockholm 

som W. Kjellgren och J. Tjellander sammanställde och publicerade 1861 

(”utom hus varande fattiga” nämns dock).378 Detta sammantaget gör 

användningen av termen ”uteliggande” vid ådömande av påföljd intressant. 

Det skulle kunna tolkas som ett begrepp vilket vuxit fram organiskt 

underifrån, men också som att jag helt enkelt missat att finna rätt förordning. 

Frågan kräver vidare utredning. 

Det kan beträffande detta begrepps nyhet också noteras att tillförordnad 

överståthållare A. J. A. Möllerhjelm i ett anförande 1838 talade om ”de så 

kallade uteliggarne”, vilket stärker bilden att detta är en ny term för att hantera 

ett specifikt problem och som ännu inte hade hunnit formaliseras. Anförandet 

hölls inför ledningen, som Möllerhjelm själv tillhörde, för den myndighet som 

sedan 1812 var känd som Överstyrelsen för fattigvården (inrättad 1807 under 

namnet Kungl. Direktionen över allmänna fattigvårdsärenden). I anförandet 

försökte överståthållaren lyfta och ta ett helhetsgrepp om hemlöshetsfrågan i 

Stockholm, varför han till mötet också hade bjudit in den tillförordnade 

polismästaren och representanter för samtliga församlingars fattigvård. Syftet 

med mötet var att presentera praktiska åtgärder för ”herbergerande af personer 

bland den behöfvande folkklassen, hvilka här i staden, under strängare årstid, 

å torg och gator anträffas och måste upptagas såsom saknande hemvist och 

boningsställe och dels stadde utan laga tjenst och näringsfång, dels icke 

tillhörande någon viss församling eller dess fattigförsörjning”.379 Jos. Müller 

menar rörande detta att det sena 1830-talet var första gången som stadens 

myndigheter prövade denna sak och att staden ditintills hade varit tillfreds 

med att behandla hemlösa individer urskillningslöst från tiggare och 

                               
377 I en korrespondens med Svenska akademiens ordboksredaktion har även kunnat konstateras 
att ”I vårt material finns förvisso, vid sidan av UTE-LIGGARE, också ett UTE-LIGGANDE, 
[…]. Inget av beläggen hos oss har emellertid just den av dig beskrivna betydelsen. I materialet 
finns både substantivet uteliggande ’det att ligga ute’ (ett par belägg) och – bättre belagt – det 
adjektiviska participet uteliggande ’som ligger ute’ (mest i uttrycket uteliggande fordringar). 
Det är ju av detta senare particip man kan få en substantiverad användning som är liktydig med 
uteliggare: en uteliggande person > en uteliggande, men det finns det alltså inga belägg på i vårt 
material.”, ur e-post från Bo-A. Wendt, huvudredaktör, 2019-01-07 11:38. 
378 Kjellgren & Tjellander 1861, s. 63. 
379 SSA, ÖÄF, Direktionens protokoll, 27 november 1838. Anförandet finns också delvis citerat 
av Jos. Müller. Se Müller 1906, s. 152–154.  
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lösdrivare, något resultaten här motsäger. Rent praktiskt resulterade detta 

möte bland annat att Möllerhjelms förslag om inrättandet av två natthärbärgen, 

Stockholms första, realiserades 1838.380 Detta visar på hur frågan om 

”uteliggande” åtminstone perifert hängde samman med 1820- och 1830-

dynamiska socialpolitik, men också med en materiell verklighet på gatunivå. 

Det mesta förefaller tala för att detta var ett begrepp som växte fram 

underifrån, genom det polisiära arbetet, snarare än att förordnas uppifrån. Från 

ett praktikteoretiskt perspektiv är detta ett tydligt exempel på hur 

föreställningarna hade utvecklats och skapat en ny kategori inom ramen för 

existerande beteenden. Därmed är det möjligt att tala om begreppet som ett 

uttryck sprunget ur ett behov som fanns hos betjäningen för att bemöta och 

svara mot vad de såg i sitt dagliga värv. 

Omständigheterna som skapade sådan oklarhet sex decennier tidigare hade 

därmed blivit så pass vanligt förekommande på 1830-talet att det krävde ett 

eget och nytt begrepp. Det ska också sägas att begreppet ”utom hus” 

förekommer delvis på samma sätt vilket det gjorde under 1770-talet men inte 

mer än i ett fåtal fall. Det kan noteras att inte i något av förekommande fall 

talas det om personer ”utan hemwist” såsom det gjordes under 1804. Slutligen 

så hörde dessa hemlösa och ”uteliggande” personer i allmänhet hemma i 

Stockholm, till skillnad från individerna vilka arresterades för lösdriveri eller 

landstrykande och som huvudsakligen kom från någon annan ort.381 Denna 

ökning av antalet individer som periodvis saknade en plats att kalla hem skulle 

möjligen kunna hänga samman med att hushållen i Stockholm minskade i 

storlek. En hittills osedd konsekvens av att hushållen blev mindre skulle enligt 

denna hypotes bestå i att personer som tidigare hade fått plats faktiskt trängdes 

ut från dessa och därmed inte hade någonstans att ta vägen. Sådana individer 

kunde inte skickas till sina hemregioner då de trots allt redan befann sig inom 

den. Därmed var de i någon mån en ofrånkomlig del av Stockholms 

stadslandskap, men frågan är på vilket sätt. 

Ombildat material, grupper och återkommande individer 

Utifrån antalet dokumenterade fall arresterades i genomsnitt nästan en person 

per dygn men i verkligheten var det koncentrerat till vissa tillfällen. Till 

skillnad från tidigare nedslag hade det 1835 blivit vanligt förekommande med 

grupper av hemlösa och i absoluta tal kunde det handla om så många som 

tjugo individer vilka arresterades under en enda natt. Exempelvis arresterades 

natten den 7 december tre grupper bestående av fyra, sju respektive nio 

personer.382 Detta är något helt annat än den fullständiga frånvaron av grupper 

                               
380 Müller 1906, s. 209–210. 
381 Gunnel Karlsson berör utestrykande som en förseelse, om än något senare än föreliggande 
undersökningsperiod, och tidigare trender förefaller hålla in på 1860-talet också i Göteborg. 
Kvinnor som påträffades ute nattetid kunde kategoriseras som försvarslösa, men exakt vilket 
utfall som följde var avhängigt tidigare beteende. Karlsson 1987, s. 184–185.  
382 SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 7 december 1835, sidan 1721, 1722 och 1723.  
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1776–1777 och de totalt sju stycken grupperna om två, och aldrig fler än så, 

som förekom 1804. Exakt hur fördelningen såg ut framgår av tabell 6 nedan. 

Tabell 6. Fördelningen vad gäller en eller flera individer som upplevde hemlöshet i 
specifika fall behandlade av Poliskammaren under 1835 

Gruppering Antal fall Antal individer 

Enskild person 259 259 

Två personer 55 110 

Tre personer 12 36 

Fyra personer 5 20 

Sex personer 2 12 

Sju personer 1 7 

Nio personer 2 18 

Summa 336 462 
Källa: SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, volym 62. 

Dessa 462 individer var de som uppenbart saknade tillgång till tak över 

huvudet på något vis, varav en tiondel utgjordes av kvinnor.383 Det är 

anmärkningsvärt att nästan lika många personer förekom i något slags 

gruppering som det antal personer vilka uppträdde som enskilda individer. Det 

är en skillnad från tidigare nedslag som indikerar nya omständigheter och 

praktiker. 

Grupperna illustreras särskilt väl av redan nämnda fall från den 7 december 

1835. Den kvällen förefaller Poliskammaren nämligen ha genomfört en 

särskild insats. Ett större antal polisbetjänter under ledning av gevaldigern 

Magnus Löfqvist arresterade bland annat en grupp om sju personer som delade 

en höskulle vid Röda bodarna för ”uteliggande”. Dessa sju personer var:  

1o förre StadsBåtsmannen Nils Westberg,  
2o Arbetskarlen Fredr. Lindström,  
3o förre Sjömannen Carl Joh. Dahlberg,  
4o förre StadsBåtsmannen Gust. Strillenberg, 
5o ArbetsKarlen Samuel Samuelsson,  
6o förre TunnbindareLärlingen Carl Fredr. Theod. Berg och  
7o förre TobakshandelsBetjenten Nils Gust. Ruckman384 

Detta är representativt för de grupper där män förekom. Det handlade 

huvudsakligen om män utan fast eller regelbunden tjänst, inte sällan beskrivna 

just genom prefixet ”förre”. Huruvida de hade några kopplingar sinsemellan 

bortom att de övernattade tillsammans är svårt att säga, men generellt kan man 

anta att gruppsammansättningar kunde vara tämligen flexibla. Större 

                               
383 I de fall då exempelvis en stadsvaktsrapport sammanställt flera separata händelser under en 
hel natt och en person återges som arresterad för dryckenskap medan en annan noteras vara 
utan husrum inkluderas endast den senare. 
384 SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 7 december 1835, sidan 1722. 
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grupperingar var också exklusiva för männen. De utgör samtliga grupper 

bestående av fyra eller fler, vilket signalerar att det var en del i utesovandets 

praktik som var dem förbehållen. Samma insats under gevaldigern Löfqvist 

ledning som arresterade dessa sju medförde också arresteringen av förre 

snickerilärlingen Fredrik Gillberg ”vilken, i saknad af husrum, […] träffats 

liggande på en höskulle […] jemte 8 andra okände personer” vid Röda 

bodarna.385 De åtta okända personerna förefaller ha undkommit insatsen 

medan Fredrik Gillberg endast varnades och ställdes på fri fot. De större 

grupperna utgjordes alltså av män på detta sätt och denna förändring i den 

materiella sammansättningen av hemlösa svarades uppenbarligen upp av 

anpassade taktiker från polisbetjäningen. De senare började ägna sig åt riktade 

insatser på vissa kvällar och platser, med ett större antal betjänter än vad som 

tidigare förekommit. Från ett praktikteoretiskt perspektiv kan betraktas hur 

materialet drev fram nya kompetenser.  

Grupperingarna bestod huvudsakligen av män, men det innebär inte att 

kvinnor var frånvarande, varken individuellt eller i form av grupperingar. 

Närmare bestämt handlade det om tre par och tre grupper kvinnor som sov 

tillsammans. Trots att endast ett sådant par förekom 1804 är den låga andelen 

under detta nedslag, med många grupper i övrigt, värd att notera. Det stärker 

bilden av detta som en i huvudsak manlig praktik. Dessa grupper av kvinnor 

utgjordes exklusivt av ”kvinnspersoner”, med undantaget av några 

renhållningshjon som sannolikt kände varandra genom arbetet. Dessa senare 

var Anna Maria Lundberg, Lovisa Eklund och Christina Carolina Götberg 

som påträffades natten 8 september liggandes på avträdeshuset under Norrbro. 

Det var således med största sannolikhet en bekant plats som de intog då 

tömningen av avträdeshus ingick i deras arbetsuppgifter. De undkom också 

med varningar vilka uppenbarligen inte var framgångsrika då Lundberg och 

Eklund återfanns i samma avträdeshus den 22 september och Lundberg och 

Götberg återigen påträffades tillsammans på Grubbens gärde på Kungsholmen 

mindre än en månad senare.386 Det är för få fall att dra några generella 

slutsatser, men det kan ändå noteras att Grubbens gärde är alldeles bredvid 

Lenmans gärde där två kvinnor arresterades 1804. Detta slags platser längst ut 

i stadsbebyggelsens periferi var endast aktuella i fall där det handlade om 

kvinnor, vilket sänder ytterligare en signal om olikt kodade rum och 

könsspecifika praktiker kring hemlöshet. 

                               
385 SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 7 december 1835, sidan 1721. 
386 SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 2 september 1835, sidan 1197, 22 september 1835, sidan 1306 
och 2 oktober 1835, sidan 1368. Varmed de alltså utgjorde tre av de sex tillfällen då kvinnor i 
grupp arresterades. Även denna gång förefaller de undkommit med varningar. 
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Bild 11. Vy längs dåvarande Reparebansgatan på Kungsholmen, till vänster på väg 
in mot Norrmalm borta på horisonten syns Lenmans gärde följt av Grubbens gärde.
 Detalj ur Fleminggatan österut från trakten av Kronoberget, 1868, 
Carl Petter Hallberg (1809–1878). Källa: Stockholm stadsmuseum, 34161. 

Med stöd i dessa fall vill jag påstå att de som upplevde hemlöshet hade börjat 

bruka gruppsovande som en mer återkommande och tydligare utformad taktik. 

Sovande i grupp kan man tänka sig tjänade flera funktioner. För de som tog 

sig in en bod eller delade en höparm måste den gemensamma kroppsvärmen 

ha tjänat sina syften, särskilt i decembers kyla. Detta kan också förklara den 

särskilt framträdande förekomsten av insatser just kring den 7 december 1835. 

Från 6 till 9 december det året, då flera av de största grupperna förekom, 

uppmättes vid gamla observatoriet en dagstemperaturer som sjönk kraftigt 

från - 3,8 °C till - 11,3 °C och som utmärker sig i relation till månaden i 

övrigt.387 Vidare måste det även ha funnits en säkerhetsaspekt i detta baserat 

på förekomsten vid olika slags platser och att kvinnor generellt sov i separata 

grupper. 

Nytt i relation till tidigare nedslag var inte bara grupperna, utan också att 

det blev vanligt att samma person återkom upprepade gånger i 

polisbetjäningens hantering av dessa fall. Utöver redan nämnda 

renhållningshjon förekom inte heller Gillberg första gången hos 

Poliskammaren i och med insatsen 7 december. Han hade övergivit sitt arbete 

hos en snickare vid namn Gahm redan 6 oktober och natten den 31 oktober 

                               
387 Uppgift från Moberg, Bergström, Krigsman, & Svanered 2002 och mer specifikt rådata från 
Stockholm Historical Weather Observations. 
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påträffades han liggande på en höskulle tillhörande en slaktare Åkerblom. Det 

verkar dock inte ha varit utan tillstånd, för Åkerblom fick plikta 6 riksdaler 

och 32 skilling för hysande i enlighet med ovan citerade andra paragraf i 1833 

års legostadga. Gillberg själv slapp undan med en varning och ett åläggande 

om att skaffa sig tjänst inom 14 dagar. Det lyckades inte och han återkom som 

angivet den 7 december bland en större grupp av ”uteliggande” personer. 

Även denna gång förefaller han ha undkommit med en varning. Det skulle 

dock inte dröja mer än en dryg vecka innan han blev aktuellt en tredje gång 

då han återfanns i en källare tillsammans med en annan yngling. Detaljerna 

kring detta sista fall redogörs närmare för nedan. Det var alltså att tredje 

gången gillt för Gillberg och denna gång skickades han slutligen bort från 

Stockholm med ett pass till Västmanland i handen. Därmed hade hans 

upprepade förseelser av att sova på fel plats i Stockholm nått vägs ände. Det 

kan också noteras att hans status i diariet var konstant sjunkande. Första 

gången omnämns han som ”snickeriarbetare”, andra gången som ”förre 

snickarelärlingen” och den tredje gången slutligen endast som 

”manspersonen”.388 I kontrast till 1804 då personer utan tak över huvudet inte 

förefaller ha fått chansen till upprepade förseelser kan detta ärende läsas som 

att det fanns ett oerhört tålamod med Gillberg. En alternativ tolkning är att det 

snarare än tålmodighet handlade om ett erkännande av att tidigare tillgängliga 

åtgärder inte gjort någon skillnad. I den senare varianten uppträder 

hemlösheten som ett alltmer beständigt tillstånd, en materiell realitet vilket 

Poliskammaren sonika hade att acceptera.  

En dylik tolkning stärks ytterligare av en annan återfallsförbrytare, den 

tidigare lärftskrämaren Carl Enquist. Natten mot den 11 juni sov han i en vagn 

på Kornhamnstorg och fick plikta 1 riksdaler och 32 skilling för 

”uteliggande”. Det löste dock inte hans olägenhet och mindre än en månad 

senare, den 4 juli, lyckades han med att gömma sig undan efter aftonbönen 

och tillbringa natten i S:t Jakobs kyrka.389 Efter detta var måttet rågat även vad 

gäller Enquist och han skickades från staden över till Nådendal. Samtliga 

dessa fall bör kontrasteras mot 1804 då det generellt inte förefaller ha varit 

relevant att ange på vilka platser de som var explicit hemlösa förekom. För 

såväl Eklund, Lundberg och Götberg som Gillberg, Enquist och fler därtill 

anges det vid samtliga tillfällen exakt var de arresterades. De exakta 

platsangivelserna och återkommande varningarna signalerar att det var just 

det felaktiga bruket av specifika platser som stod i fokus snarare än deras 

hemlösa tillstånd i sig. Detta för då analysen in på vilka slags platser som 

egentligen stod i fokus under detta nedslag samt en mer systematiskt överblick 

på vilka åtgärder som vidtogs.  

                               
388 SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 31 oktober 1835, sidan 1517, 7 december 1835, sidan 1721 och 
18 december 1835, sidan 1782. 
389 SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 11 juni 1835, sidan 722 och 4 juli 1835, sidan 823. 
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Angripna gränsplatser och resignerade kompetenser 

Som sagt ovan fäste polisbetjäningen större avseende vid var de hemlösa 

påträffades under 1835 än vad de gjorde år 1804. Det kan konstateras att de 

individer som förekommer i fallen mestadels förekom någonstans ute i eller i 

anslutning till det offentliga. För en minoritet av dessa personer noterades inte 

mer än allmänna beskrivningar av att de ”träffats uteliggande på gatan” eller 

dylikt, även detta skiljer sig dock delvis från merparten av fallen från tidigare 

nedslag där inte heller den allmänna rumsliga aspekten förefaller ha varit 

central. Som tabell 7 visar var inte ospecificerade formuleringar längre norm.  

Tabell 7. Typ av platser i Stockholm där hemlösa personer påträffades i fall 
behandlade av Poliskammaren under 1835 

Platskategori  Antal fall 

Ospecificerat eller bara på ”gatan”  127 

   
Gränsplatser  109 

          På hö och halm i parmar, lador, högar och skullar 17  

          I avträdeshus 14  

          I källare 12  

          På vindar 11  

          I bodar, skjul eller dylikt 8  

          På båtar och skepp 8  

          I reservoarer 7  

          På vagnar och slädar 7  

          I förstugor, trappor, portgångar och dylikt 6  

          I lådor, huvudsakligen för kalk eller ved 5  

          På dynghögar och sopbackar 3  

          Enstaka förekomst i hundkoja, svinstia och ångpanna 3  

          I träd-, ved- och materialgårdar 3  

          I verkstäder 3  

          Under broar 2  

   
Specificerade platser utomhus  67 

          Längs gator och utanför byggnader 33  

          Hamnar och broar 17  

          Torg 8  

          Ängar, gärden och berg 5  

          Tullar 3  

          Kyrkogårdar 1  

   
Specificerade platser inomhus  33 

          Inom hus och byggnader, orätt tillträde 18  

          Krogar 9  

          Inom hus och byggnader, medvetet hysta 6  

Summa  336 
Källa: SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, volym 62.  
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Som framgår av tabellen så dokumenterades specifika platser i majoriteten av 

fallen. Att platsangivelserna endast var allmänna eller helt frånvarande i 127 

fall utgör dock fortfarande en väsentlig andel. Andelen specifikationer är 

också mindre än för fall relaterade till exempelvis renhållning som berörs 

nedan och där nästan samtliga fall specificerades närmare. Därmed var den 

specifika platsen uppenbarligen inte det viktigaste heller under detta nedslag. 

Detta åsido så signalerar den generella utvecklingen ändå att själva 

placeringen av hemlösa i stadsrummet och vilka platser de upptog hade blivit 

en mer central dimension av den oordning som borde åtgärdas. De specifika 

platsangivelserna dokumenterades generellt mer detaljerat än tidigare, med 

exempelvis preciseringar kring huruvida individen i fråga påträffades i en låda 

eller bara längs ett plank.  

Det bör också noteras att nästan hälften av de fall där platsen inte framträder 

närmare specificerad initierades av stadsvakten. I regel verkar stadsvakten inte 

ha betraktat det som relevant att dokumentera platsen i detalj, åtminstone inte 

på ett sådant vis som bestod vid överlämnandet av rapporter till 

Poliskammaren. Vidare återfinns merparten av de som var sjuka och 

hänvisades till vård och samtliga de vars hemlöshet upptäcktes i och med 

stölder i den ospecificerade kategorin, varför det är förståeligt att det var mer 

relevant vart de skulle än var de kom ifrån. Som kontrast till detta har nästintill 

samtliga fall som initierats av polisbetjänterna själva specifika platsangivelser. 

Skillnaden talar därmed för att det faktiskt var ett medvetet val av, och en 

prioriterad fråga för, polisbetjäningen att notera platserna.  

Därmed är det också relevant att gå in närmare på förekommande specifika 

platser. Det är först och främst intressant att observera offentliga platser 

utomhus för att kunna jämföra med de noder som framträdde under 1804. 

Under detta nedslag är det dock så pass många fler olika slags platser som 

figurerar, med såväl gränser till som insidan av byggnader och egendomar, att 

det också går att säga något mer allmänt om fördelningen av fall över stadens 

olika delar. För att understryka detta presenteras på karta 3, precis som 

tidigare, inte antalet fall som förekom vid varje specifik plats utan antalet 

individer som påträffades vid dessa. För att kartan ska vara överskådlig 

specificeras med text endast de platser där fem personer eller fler påträffades. 

Övriga platser av relevans utmärks med en punkt eller ett streck. Det är 

generellt svårt att identifiera den exakta adress på vilken ett fall uppstod. I 

vissa fall anges husnummer men för det flesta framkommer endast 

fastighetsinnehavarens efternamn vilket gör sökningen i mantalsregister 

tidskrävande och oftast inte fruktbar. I många fall är det även svårt att avgöra 

exakt på vilken gata som en viss höskulle eller verkstad befann sig, även om 

det säkerligen var något som Poliskammaren kände till. Denna begränsning 

medför att de platserna inte kommit med på denna karta. För att ge en så 

rättvisande bild som möjligt gestaltas därför gator, broar och kajer utefter vilka 

personer påträffades genom linjer, där det tunnaste och vanligast 

förekommande representerar en person. Specifika punkter såsom torg, hamnar 
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och andra platser är utmärkta med kvadrater. Ju tjockare linje desto fler 

personer förekom på platsen. Cirka 240 förekomster av personer presenteras 

på detta sätt i karta 3. 

Karta 3. Förekomsten av unika individer sovandes utomhus år 1835. Detalj ur 
Wägvisare i Stockholm. Guide et Manuel du Voyageur à Stockholm, 1819 (översedd 
1828). Källa: Stockholms stadsarkivs kartsamling NS 442, SE/SSA/0234/J 2 A:32 
Wägvisare i Stockholm 1818–1828. 
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Till att börja med kan det konstateras att samtliga stadens delar finns 

representerade i någon utsträckning. Fallen sträcker sig dessutom långt ut i 

stadens periferi. Roslags-, Horns- och Danvikstullarna inkluderas inte på 

kartan, men vid dessa förekom enbart enstaka fall. Däremot inkluderas sådant 

som bergen kring Zinkensdamm och såväl Skogsinstitutet som Kungliga 

Borgen ute på Ladugårdsgärdet. Polisbetjäningen rörde sig således vitt och 

brett över staden på jakt efter förseelser. Detta slags fall utgjorde dock bara ett 

fåtal i relation till den stora ökningen som kan ses stråla ut från stadens kärna. 

Att det var de centrala gatorna som dominerade i antal, såsom Holländaregatan 

med Drottninggatan och Regeringsgatan nära in på Norrmalm, respektive 

Götgatan med Hornsgatan och Sankt Paulsgatan nära in på Södermalm, är 

föga förvånande. Därutöver figurerar små gränder samt sidogator över hela 

staden och ingen uppenbar blind framträder. Det närmaste därtill var de fattiga 

områdena på sydöstra Södermalm, men polisbetjäningen hanterade trots detta 

ett fall ända nere vid Barnängen. Denna spridning representerar en radikal 

förändring från 1804 och ger bilden av en stad där de som saknade hem fanns 

överallt och intog såväl offentliga platser som privata hus och byggnader. Här 

finns tankeväckande paralleller till London och Peter K. Anderssons 

utforskande av gatan som idé samt polisens arbete att identifiera samt 

klassificera stadsrummets delar och särskilda platser.390 En så heltäckande 

övervakning och kontroll som möjligt är genomgående ett led i att ordna 

stadsrummet. För att uppnå en jämförelse med föregående nedslag presenteras 

inledningsvis nedan de offentliga förekomsterna, varpå intrång på det privata 

följer.  

Bland de 67 fall som skedde på offentliga platser dominerade även 1835 

vissa noder som, trots att de finns centralt innanför tullarna, kan beskrivas som 

tillhörande periferin. Dessa noder handlade fortsatt inte om uppenbart känsliga 

platser, utan utgjorde det slags rum för överföringar och övergångar som även 

uppträdde trettio år tidigare. Frånvarande är såväl stadens politiska noder som 

Sennefelt identifierar, främst Riddarhustorget som var under mer eller mindre 

konstant bevakning, som de symboliskt laddade platser som Berglund ser 

upplopp och gatubråk inta.391 Inte heller handlar det om centrala genomfarter 

eller andra slags platser genom vilka stadslivet behövde kunna flöda fritt. I de 

fall som broar förekom var det oftast under eller i anslutning till dessa som 

”uteliggande” skede. Under samtliga tre nedslag förekom exempelvis endast 

ett fall i direkt anslutning till Riddarhustorget. Det var då en tidigare gardist 

som hade smugit in på Riddarhusgården och lagt sig på en höskulle.392 Snarare 

tolkar jag den hårda bevakningen av vad tidigare forskning har identifierat 

som känsliga platser som en central förklaring till att de som upplevde 

hemlöshet inte återfanns där, utan på andra ställen. Det är lätt att tänka sig att 

                               
390 Andersson 2012, s. 35, 55. 
391 Berglund 2009, s. 24, 148, 170, 225, 265, 292, 361; Sennefelt 2011, s. 50–87. 
392 SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 18 december 1835, sidan 1779.  



 128 

hemlösa individer visste att dylika platser var under hårdare övervakning och 

att de skulle löpa stor risk för arrestering vid sådana. Valet av mer 

undanskymda och stillsamma platser lär ha berett en bättre chans att helt 

enkelt få sova ostört.  

Vad som gestaltas på föregående karta är därmed en förstärkning av de 

mönster som syntes under 1804 trots att merparten av de som återfanns på 

dessa platser under det året inte var explicit hemlösa. Under 1835r fanns 

fortsatt platser där det fanns ett överflöd av sådant som skjul, avträdeshus och 

höstackar vilka gav skydd, värme och ett mjukt underlag att sova på. Detta är 

just den sortens platser som Tim Hitchcock finner som centrala för utsatta 

individers liv i 1700-talets London. Han beskriver det som att sådant som stall, 

lador och andra uthus fyllde staden med möjligheter för de fattiga.393 Detta 

förefaller onekligen vara fallet också för Stockholm och det är även så att det 

var på de mest framträdande platserna som större grupper tenderade att bli 

arresterade.394 De platser som uppträdde trettio år tidigare hade således 

intensifierats på detta sätt. 

En särskild nod av intresse när det handlar om dessa större grupperingar är 

Röda bodarna. Den noterades ofta redan 1804 och även detta nedslag är det 

den plats där flest personer förekom. Bland annat var det här som den riktade 

insatsen under ledning av gevaldigern Löfqvist skedde under natten den 7 

december. Röda bodarna var således en populär plats för män att övernatta på 

såväl i stora grupper som individuellt. Dock påträffades inga kvinnor där 

under detta nedslag, vilket kan tolkas som en fortsatt trend i relation till 1804 

då Stadsgården uppträdde som ett unikt manligt rum. Så gjorde även 

Munkbron 1804, men under 1835 fanns gott om såväl män som kvinnor på 

den platsen. Såväl under detta nedslag som förra utgjorde Munkbron därmed 

den näst vanligaste platsen som brukades för övernattning. Denna förekomst 

är egentligen föga förvånande eftersom området kring Munkbron på dagtid 

var en aktiv och levande marknadsplats där alla slags människor rörde sig 

flitigt, något som återges i bild 12.  

                               
393 Hitchcock 2007, s. 23–26. Hitchcock är dock väl spekulativ när det handlar om den 
utsträckning i vilken han faktiskt kan visa att dessa byggnader faktiskt utnyttjades av de fattiga. 
Gällande dylika oklarheter kan denna avhandling visa på konkreta resultat av värde även i en 
internationell kontext. 
394 Det bör dock påtalas att en samtida resenär i en jämförelse av de två städerna menade att 
Stockholm i kontrast till London var helt i avsaknad av behövande och hemlösa. Författaren 
ansåg att detta berodde på att understödsorganisationerna i Sverige fungerade bättre och att 
staden var så säker om natten att ingen form av vakter eller polismän behövde patrullera den. 
Detta är då uppenbart felaktigt och får således tillskrivas resenärens välvilliga perspektiv. 
Jämförelse är detta till trots intressant och belyser en skillnad i skalor mellan lilla Stockholm 
och London med sin långt gångna industrialisering. Bremner 1840, s. 376–377. 
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Bild 12. Detta färggranna midsommarfirande vid Munkbron ger en god uppfattning 
av det myllrande folkliv som förekom på platsen.  
 Detalj ur Utsigt af Stockholm. Midsommarafton wid Munkbron, 
1780-tal, Elias Martin (1739–1818). Källa: Riksantikvarieämbetet, Rosenhane-
samlingen. Foto: Lars Kennerstedt, 2019. 

Det faktum att Munkbron intogs av såväl män som kvinnor också nattetid gör 

det än mer intressant att Röda bodarna hade kommit att domineras av män och 

att detta uppenbarligen föranledde särskilda polisiära insatser. Undantaget 

gärdena ute på Kungsholmen fanns ingen plats motsvarande Röda bodarna 

och Stadsgården där endast kvinnor förekom upprepade gånger. Det 

framträder bara en sådan central plats som i princip dominerades av kvinnor. 

Endast en av det flertal personer som påträffades under Norrbro var nämligen 

en man och han anges endast som liggande under bron. De återstående åtta, 

samtliga kvinnor, påträffades mer exakt i det allmänna avträdeshuset som 

fanns där. Det handlar om renhållningshjon, ”kvinnspersoner” och en 

kuskänka och det är lätt att förstå varför åtminstone de första var väl bekanta 

med avträdet.395 Det är också intressant eftersom två av tre som påträffades 

under Norrbro 1804 också var kvinnor och att en av dessa även då befanns 

just i ett avträdeshus.  

De kvinnor som praktiserade ”uteliggande” och som tilldrog sig 

polisbetjäningens uppmärksamhet var därmed undantag i det stora hela. De 

utgjorde endast 10 procent av totalen, de förekom i mindre och färre grupper 

än männen och de hade nästan inga unikt kvinnligt kodade rum till förfogade. 

Trots allt detta fanns de ändå och upptog en plats som på många sätt var en av 

de mest centrala i detta sammanhang, rätt under fötterna på det välbärgade 

folket som spatserade på nya Norrbro.396  

                               
395 SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 25 februari 1835, sidan 240, 8 september 1835, sidan 1197, 14 
september 1835, sidan 1243, 22 september 1835, sidan 1306 och 16 oktober 1835, sidan 1430. 
396 Bremner 1840, s. 346; Stridsberg 1895, s. 22; Järbe 1971, s. 133. Inte helt olikt hur Dickman 
tog tillflykt mellan några stenar under Lejonbacken sextio år tidigare. 
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Bild 13. Norrbro sedd från Gustaf Adolfs torg. I förgrunden längst till höger ses den 
västra nedgången till brofästet medan vägen ned till avträdeshuset under denna tid 
fanns vid det östra fästet.397    
 Norrbro, 1819, Carl Johan Ljunggren (1790–1852). Källa: 
Nationalmuseum, NMH75/1894. 

Det går således inte att tala om den urbana hemlösheten på det tidiga 1800-

talet som en unikt manlig eller kvinnlig upplevelsen. Denna iakttagelse ligger 

i linje med Walkers centrala poäng att det är fel att anta essentiella 

könsskillnader vad gäller tidigmoderna brott och förseelser.398 Detta 

korresponderar även med forskning som funnit att gatorna i 1800-talets 

London brukades av såväl män som kvinnor av alla åldrar och sociala grupper 

oavsett tid på dygnet.399 Så snart det talas om historiska stadsrum i norra 

Europa, eller gatan i mer abstrakt bemärkelse, är det vanskligt att betrakta det 

som enbart manligt eller kvinnligt.400 Det är en bild vilken i regel inte håller 

vid en närmare granskning. 

Det är värt att uppehålla sig ytterligare vid Röda bodarna i egenskap av den 

tydligast framträdande och oftast återkommande platsen i detta sammanhang 

som trots allt dominerades av män. Varför befann sig så många just här och 

                               
397 Lundkvist 2006, s. 24. 
398 Walker 2003, s. 3–5, 270–279. Se även Barclay 2017 om kvinnors rörelseutrymme generellt 
i brittiska städer under tidigt 1800-tal. 
399 Pooley 2019, s. 211–212, 224–226. Se även Pooley, Emanuel, Männistö-Funk, & Norton 
2019, s. 209. 
400 Detta uppvisar exempelvis stor likhet med de generella mönster som Bob Pierik finner i 
relation till rörelsemönster i 1700-talets Amsterdam. Under vissa tider dominerade vissa 
grupper, medan det för andra tillfällen på dygnet inte går att finna någon skillnad mellan män 
och kvinnor. Pierik 2021, s. 114. 
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hur försökte polisbetjäningen åtgärda detta? Först och främst går det nog inte 

att överskatta betydelsen av de många skrymslena och den rika tillgången på 

hö, vilket talar för tydliga materiella och funktionella anledningar till varför 

många valde att ägna sig åt ”uteliggande” där. Johan Sevenboms kända och 

redan delvis presenterade skildring av Röda bodarna betonar just hanteringen 

av hö som var förlagd dit och gestaltar enstaka parmar och skjul, se bild 14.  

Bild 14. Detalj ur Utsikt från Röda bodarna över Rådhuset (Bondeska palatset), 
Riddarhuset och Riddarholmen, 1768, Johan Sevenbom (1721–1784). Källa: 
Stockholm stadsmuseum, 101288. 

Det har konstaterats att Sevenboms Stockholmsutsikter står för en tillrättalagd 

bild.401 Därmed är det rimligt att anta att där fanns många fler skjul och bodar 

vilka kunde erbjuda skydd åt den som upplevde hemlöshet, än vad som syns 

på Sevenboms målning eller som på andra sätt dokumenterats för 

eftervärlden.402 Året efter detta nedslag gjorde Poliskammaren en ansats att 

åtgärda denna plats på ett mer beständigt vis. Till stadens Drätselkommission, 

vilken inrättades 1814 och bland annat hade ansvar för byggnadsfrågor, 

inlämnades en rapport om ett trädskjul beläget vid Röda bodarnas reservoar. 

Man hade upprepade gånger kunnat konstatera att det var en plats där 

”åtskillige kringstrykande och sysslolöse personer nattetid sig uppehålla”. 

Man hade utrett vem som var ansvarig för skjulet, en entreprenör som 

arrenderade reservoaren av staden, och bad nu Drätselkommissionen att tillse 

en reparation. Därigenom kunde tillträdet begränsas och platsen bättre 

kontrolleras.403  

Andra vanligt förekommande platser var särskilt områden kring Munkbron 

och båtarna där, samt under broar och vid hamnar såsom Norrbro, Nya 

Kungsholmsbron, Ragvaldsbro och Suthoffsbro. Deras beskaffenhet 

                               
401 Hallerdt 2010; Lennartsson 2019, s. 97. 
402 Nilsen 2020, s. 145. 
403 SSA, SSCDA, DK, Protokoll, 29 juni 1836, sidan 568–569, Reparation af trädskjul vid Röda 
Bodarne. 
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påminner om vad som framträdde under 1804, det var platser med det slags 

tillfälliga konstruktioner och skrymslen som kunde bereda skydd. Särskilt de 

reservoarer som fanns utspridda över staden, framför allt i hamnarna, 

relaterade till renhållning (vilka berörs närmare i avhandlingens femte kapitel) 

figurerar tydligt såsom exemplifierat av kammarens klagomål till 

Drätselskommissionen. Ett liknande klagomål skedde också under 1836, men 

då med en reservoar vid Klarabergsgränd som mål. Där fanns ett gammalt 

trähus som tidigare fungerat som bostad åt renhållningshjonen. Vid detta lag 

var dock huset ruttet, utan dörrar och fönster och därmed ”aldeles öppet och 

tillgängeligt för herbergerande af tjufvar, lösdrifvare samt försupne och 

uteliggande tiggare”. Överståthållarämbetet begärde därför formellt att 

Drätselkommissionen skulle tillse att huset revs eller, om det ansågs äga något 

historiskt värde, ”stängas, så att detsamma blifvet för nämnde folkklasser den 

mörka årstiden otillgängligt”. Huset förefaller också ha rivits relativt nära i 

tid.404 Härmed synliggörs hur Poliskammaren ansåg dylika byggnader och 

efemära konstruktioner vara något som attraherade oönskade element, särskilt 

under höst och vinter, vilket föranledde strategiska ingrepp och ett materiellt 

omdanade av Stockholm. Sådana konstruktioner skulle stängas till eller rivas 

ned för att förhindra missbruk. Därmed kan ses hur de hemlösa och 

polisbetjäningen hade olika agendor i anslutning till specifika platser. Dessa 

platser utgjorde representationernas rum. Interaktionen på dem resulterade i 

att de med makt omdanade stadens landskap och därmed omformade den 

långsiktiga rumsliga praktiken. Stadens rum för överföringar och övergångar 

skulle på detta sätt betvingas och ordnas. 

Det höga antalet fall baserade kring dessa platser tyder på en etablerad och 

återkommande praktik, såväl vad gäller de ”uteliggande” som 

polisbetjäningen. Samtliga parter måste ha varit medvetna om ett antal 

tillgängliga och föredragna platser där det gick att tillbringa natten. Det bör 

också upprepas att av samtliga 462 förekomster av hemlöshet utgjorde kvinnor 

endast cirka 10 procent och att ingen av dessa förekom i de större grupperna.405 

Vidare förekom även vid detta nedslag endast ett fåtal fall där en man och en 

kvinna arresterades tillsammans, varav ett handlar om två personer inresta från 

Dalarna, gissningsvis tillsammans. De ”uteliggande” kvinnorna var generellt 

ogifta och i avsaknad av försörjning, endast undantaget ett fåtal änkor och 

pigor. Därutöver var alltså hemlösa främst män och huvudsakligen unga dito. 

I de fall de hade några titlar var det drängar, lärlingar eller soldater. Det 

handlade alltså om individer i hushållens marginaler, för vilka risken att få det 

bandet brutet eller falla mellan dem vid detta lag hade blivit vanligt 

                               
404 SSA, SSCDA, DK, Protokoll, 31 augusti 1836, sidan 762–763, Reservoir vid Clara 
Bergsgränd. Detta är det tidigaste bruket jag funnit av begreppet ”uteliggande” utanför 
Poliskammaren. Begreppet härstammar dock fortfarande från kammaren då det är sprunget ur 
en remiss därifrån. 
405 Detta rimmar väl med Sofia Lings forskning om försörjningsmöjligheter i Stockholm där 
kön förklarar avgörande skillnader, se Ling 2016. 
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förekommande. Att det är just samma grupp som tidigare forskning påvisat 

blev mer utsatt under denna period talar då för att det är samma utveckling 

som ligger till grund för deras förekomst i detta sammanhang.406 Hayens 

resultat om minskande hushållsstorlek under perioden ger också ett intressant 

sammanhang och en utveckling vars möjliga betydelse inte bör 

underskattas.407 Trots att ensamhushållen blev många fler under perioden 

lyckades uppenbarligen inte alla med konsten att etablera ett sådant. Att just 

utsatta män dominerade vid just denna tidpunkt talar för att den ökade 

förekomsten av fall kring hemlöshet hos Poliskammaren var sprungen ur 

materiella förändringar. Polisbetjäningens framväxande praktiker utgjorde ett 

svar på detta. Denna undersökning fördjupar därmed förståelsen av perioden. 

Möjligheten att söka de personer i samhällets marginaler som trängs undan då 

hushållsstrukturer förändrades är också relevant för urbanhistorisk forskning 

i stort. Värdet i detta gäller inte bara i en svensk kontext, utan även 

internationellt där jämförbara trender av städers tillslutande och kontroll av 

rörelser kan identifieras. 

Det ska också nämnas att även om det fanns fattighushjon bland de 

”uteliggande” så utgjorde dessa inte någon avgörande andel av gruppen. Det 

var snarare frågan om enstaka undantag. Det är därför värt att påtala att 

”uteliggande” som fenomen inte nämns av Stefan Jakobsson i hans avhandling 

Fattighushjonets värld. I 1800-talets Stockholm. En intressant aspekt apropå 

hans forskning är dock att han påvisar ett nästan omvänt förhållande vad gäller 

män respektive kvinnor under året 1836, men då endast på institutioner. 

Antalet kvinnor på de olika fattighusen är totalt 1 290 mot männen som är 

323, alltså en fördelning om 80 respektive 20 procent.408 Detta förefaller tala 

för att fattighusen var en mer tillgänglig utväg för kvinnor och antyder att 

bristen på det alternativet förklarar varför män förekommer i så pass mycket 

större utsträckning i mitt källmaterial.409 

För de som trots allt sökte skydd inomhus fanns det hinder på vägen. I 33 

fall påträffades personer inom hus och byggnader. I sex av dessa handlade det 

om att polisbetjäningen upptäckte ett oanmält hysande av någon som saknade 

tak över huvudet. Denna hantering indikerar att hysandet inte kunde 

accepteras ens då personerna som hystes saknade andra alternativ. Det ska 

dock påtalas att endast en av de sex som hyste fick böta föreskrivna 6 riksdaler 

                               
406 Söderberg, Jonsson & Persson 1991, s. 201–210. 
407 Hayen 2007, s. 182–186. 
408 Jakobsson 1982, s. 21–34. Dessa uppgifter har sammanställts utifrån Jakobssons noter 
nummer 14, 18, 19, 20, 22, 24, 25 och 26. Detta korresponderar på ett intressant vis med de 
fyra kvinnorna som själva sökte sig till spinnhuset under 1804. 
409 Det kan i detta sammanhang påtalas att det inte har varit möjligt att finna några fall likt dem 
från 1804 då kvinnor självmant begärde att placeras på spinnhuset eftersom de saknade hemvist. 
Möjligen berodde detta då utifrån Jakobssons forskning på att de hade andra alternativ. Den 
enda som aktivt begärde hjälp under 1835 var en norsk färgargesäll vid namn Engelbrecht 
Larssen Myr som själv gick till stadsvakten vid Södermalmstorg och efterfrågade natthärbärge, 
vilket han också fick under en period varefter han skickades tillbaka till Norge. SSA, ÖÄP, 
ÄPK, Diarium, 25 februari 1835, sidan 239. 
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och 32 skilling i likhet med ovannämnde slaktaren Åkerblom som upplät sin 

höskulle. I detta fall handlade det om en snickarlärling Johan Fredrik Kjellman 

som upptäcktes i expeditionssekreteraren Munthes drängkammare där den 

senares betjänt Johan August Belström släppt in honom.410 Därmed skedde en 

extra grad av rumslig överträdelse i just detta fall eftersom fastighetsägaren 

själv inte var införstådd i det olaga hysandet.411  

Merparten av de hemlösa som påträffades inom hus och byggnader var 

dock antingen sådana som befann sig på krogar och vägrade lämna eller inte 

kunde betala för sig. Alternativt hade de smugit sig in eller tagit sig in med 

våld. Vanligt i det senare fallet var då krossade fönster eller insparkade dörrar. 

Exempelvis ”Drängen Carl Gabrielsson Forssberg [som] i hus No 28 vid 

Skeppsbron söndersparkat en dörr” eller ”förre Drängen Gust. Julpander som 

saknar husrum och näringsfång samt hos Hattmakaren Söderström och 

Tracteuren Jansson vid RiddarhusTorget inslagit fönsterrutor”.412 Detta slags 

angrepp på hus förekom under tidigare perioder, identifierat såväl i mitt 

material som i tidigare forskning, i en mängd sammanhang bortom detta 

konkreta att bereda sig en sovplats. Utöver den praktiska funktionen är det 

svårt att avgöra huruvida fönsterkrossandet och angrepp mot portar också 

inkluderade något av det symboliska element som Mats Berglund finner i sin 

studie av upplopp eller samma rituella aspekter som Karin Hassan Jansson ser 

i relation till hemfridsbrott under tidigare århundraden.413 Dessa komponenter 

är framträdande i fall mer direkt relaterade till dryckenskap och personliga 

konflikter, som delvis berörs i nästföljande kapitel, men var inte en uppenbar 

del i agerandet här. Fokus för dessa individer förefaller ha varit att få sig tak 

över huvud. Med angrepp på husens kärna där personer faktiskt bodde ökade 

bara risken för ett snabbt upptäckande, vilket sannolikt är varför det relativt 

sett var så ovanligt. 

Som kontrast till dessa få direkta angrepp på hus och hem verkar inträdet i 

mer perifera delar av stadslandskapet ha varit en alternativ taktik för de som 

upplevde hemlöshet. Den absolut vanligaste förekomsten av specificerade 

platser var nämligen i relation till arresteringar i, eller i direkt anslutning till, 

någon egendom. I tabell 7 framgår totalt 109 fall där personer hade tagit sig 

in i vad som kan beskrivas som gränsplatser mellan stadens offentlighet och 

det mer privata. Det handlar om sådant såsom gårdar, stall, avträdeshus, 

trapphus, portar, förstugor, höskullor, källare och vindar. Exempelvis förre 

betjänten Johan Barkander som den 13 juli träffades liggande ”i en hundkoja 

                               
410 SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 16 juni 1835, sidan 749. Belström ådömdes alltså böter, medan 
Kjellman fick en varning och 14 dagar på sig att hitta tjänst. 
411 Som kontrast kan nämnas att jag observerat cirka 300 fall under året av olaga hysande. I 
dessa var dock den hysta personen generellt inte explicit utsatt och den specifika platsen för 
hysandet framträder heller inte som särskilt intressant för polisbetjäningen. I dessa fall var det 
snarare den administrativa bristen i att inte anmäla saken hos Överståthållarämbetet som stod i 
fokus. 
412 SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 10 juli 1835, sidan 855 och 12 december 1835, sidan 1751. 
413 Jansson 2006, s. 436–449 och Berglund 2009, s. 382–384, se även Laitinen 2017a, s. 199–
200, 210 samt Laitinen 2017b, s. 145–147.  
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uti Daevelska egendomen vid Gustaf Adolfs Torg” och då fick plikta för både 

fylleri och ”uteliggande”, som sedan också träffades den 6 augusti ”i en vedlår 

uti huset No 1 vid StorTorget” men då undkom med en varning.414 I båda fallen 

befann sig Barkander således innanför egendomarnas materiella gränser men 

fortfarande relativt långt från själva bostaden och utanför hushållets sociala 

gräns. Det var sådant som kunde inträdas i helt enkelt genom att öppna en 

olåst port eller överstiga ett plank.415 För den som inte hade något val kunde, 

som framgått ovan, även avträdeshus eller dynghögar fungera för en natt.416  

Detta var tillgängliga utrymmen i husens utkanter, långt ifrån det politiskt 

känsliga Stockholm, och de bör ha erbjudit de som valde att sova där ett visst 

lugn. Därigenom är det också intressant att polisbetjäningen initierade så pass 

många fall med gränsplatser som utgångspunkt. Det säger något om vilken 

vaksamhet de trots allt praktiserade och gör även sannolikt att andra som 

upplevde hemlöshet kan ha haft större tur och klarat sig undan arrestering på 

jämförbara platser. Ett genomgående tema är att de som upplevde hemlöshet 

ofta valde platser som gav tak över huvudet men också skyddade dem från allt 

för enkel upptäckt. Det handlade alltså inte sällan om platser vilka inte bjöd in 

till avslöjande endast genom polisbetjäningens patruller längs gatan. 

Polisbetjänter behövde faktiskt också gå ned under Norrbro och öppna dörren 

till det allmänna avträdeshuset, klättra upp på Röda bodarnas höparmar och 

titta ned, eller kika in genom planket på Munkbroreservoaren för att upptäcka 

någon där sovande. Dessa fall tyder på en aktiv taktik från de som saknade 

hem, utan också från polisbetjänterna som måste ha aktivt undersökt dessa 

platser. Allt detta antyder en medveten katt-och-råtta-lek mellan de olika 

parterna. 

Detta är hur jag tolkar förekommande praktiker och även om de som 

upplevde hemlöshet är särskilt svåra att komma nära så finns det ändå ett fåtal 

fall som fördjupar den möjligheten. Bara enstaka dokument har bevarats som 

låter dessa individer tala för sig själva. Det är svårt att dra några generella 

slutsatser från dessa. Det faktum att vissa detaljerade protokoll bevarats beror 

sannolikt delvis på att de specifika ärendena initierats av invånare snarare än 

av polisbetjäningen och delvis även på andra speciella omständigheter. Detta 

till trots utgör de illustrativa exempel vilka förefaller underbygga mina 

slutsatser.  

                               
414 SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 13 juli 1835, sidan 872 och 6 augusti 1835, sidan 1005. 
415 Såsom exempelvis ”Sprutlangaren Joh. Eric Lundqvist som genom ett planks öfverstigande 
inkommit i SlottsByggmästaren C. E. Wretbergs egendom vid Holländaregatan och der gömt 
sig i källaren”. SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 28 december 1835, sidan 1823. 
416 Exempelvis SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 29 juni 1835, sidan 794: ”Gossen Carl Johan 
Petruski som saknar husrum och tjenst, och träffats på ett afträdeshus [vid] egendomen No 6 
vid Malmtorgsgatan” och SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 11 augusti 1835, sidan 1034: ”Ynglingen 
Gustaf Reinh. Sundblad samt förre Correctionisten Frans Wilhelm Tellman [… som] träffats 
liggande på en dynghög under ArtillerieStallet”. 
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Den 14 februari 1836 omkring klockan 3 på morgonen väcktes de boende 

i hus nummer 75 på Regeringsgatan av buller.417 I deras gemensamma förstuga 

träffade de en kvinna sittande på ett trappsteg. Hon klagade över illamående 

och sade sig vara boende på Norrlandsgatan, något de kraftigt ifrågasatte. Hon 

identifierades senare som Gustafva Sofia Yckenberg, dessförinnan tog dock 

en av de manliga boende och tvingade henne ut i riktning mot närmaste 

vaktpost. Väl ute på gatan mötte paret två stadsvakter på patrull, vilka själva 

rapporterade att när de kom fram låg Yckenberg på gatan med ansiktet i 

marken, eventuellt letandes efter sina skor. Den boende som eskorterade 

henne berättade vad som skett och överlämnade ansvaret för Yckenberg till 

vakterna. De förde med henne till Norrlandsgatan där hon påstod sig bo, men 

hon kunde inte identifiera vilken byggnad det skulle handla om. Därför togs 

hon i arrest. Väl där dog hon snart och stadens läkare drog slutsatsen att det 

berodde på ”kyla, svält, oordentlig lefnad och öfrig uselhet”.418 Det är 

sannolikt endast tack vare detta dödsfall som en protokollförd session hölls 

om Yckenbergs fall, vilket belyser allt detta och klargör hur de boende, hon 

själv och polisbetjäningen valde att hantera en dylik situation. 

Ett mindre tragiskt öde tillkom tre unga män vilka blev påkomna i hus 

nummer 49 på hörnet av Drottninggatan och Mäster Samuels gränd. En 

komplicerad händelsekedja tog sin börjat den 18 december 1835. Gustafva 

Charlotta, hustru till instrumentmakaren Antonius Cella, gick vid åttatiden på 

kvällen ned i källaren för att hämta lite smör. Hon skrämdes där av en sovande 

man och sprang upp för att hämta sin make. Åtföljd av en gosse gick maken 

Cella ned till källaren och väckte den unge mannen, vilken identifierade sig 

som Fredrik Gillberg (bland annat redan bekant från den riktade polisiära 

insatsen vid Röda bodarna den 7 december). Gillberg angav sig då vara en 

släkting till badaren Gröndahl som bodde i byggnaden. Vid frågan om vad han 

gjorde i källaren svarade Gillberg att han ”icke hade något hemvist, samt att 

han utaf en Fru vid namn Östberg fått tillstånd att där wara och ligga, samdt 

där han flere nätter legat”. Cella gick för att hämta badaren Gröndahl men då 

denne inte var hemma förde han i stället med sig några badarlärlingar. Ingen 

av dessa kände dock igen Gillberg och vid en närmare undersökning hittade 

de en stor kniv där han hade legat sovande. Konfronterad med denna svarade 

Gillberg att det inte var hans kniv, utan att den tillhörde någon annan som 

också brukade sova där. De misstänksamma boende beslutade sig för att 

invänta denna andra person och lämnade Gillberg i källaren som sattes under 

bevakning. Detta verkar ha varit en slarvig bevakning, för när de boende 

återvände lite drygt en timme senare var Gillberg borta. I stället hade en annan 

ung man hunnit dyka upp och lägga sig på platsen. Denne unge man ”uppgaf 

                               
417 Med tanke på fåtalet bevarade protokoll och den illustrativa poängen tillåter jag mig att 
diskutera ett fall som rör sig precis utanför mitt egentliga nedslag. Det är dock inte inkluderat i 
någon tabell, karta eller dylikt. 
418 SSA, ÖÄP, ÄPK, Protokoll äldre serien, volym 168, 15 februari 1836. 
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sig heta Johan Frans Söderman och sakna husrum och näringsfång” och 

hävdade med emfas att den stora kniven faktiskt tillhörde Gillberg. Denna 

Söderman togs i arrest och den polisbetjänt som hade ansvar för området 

uppmanade de boende att kvarhålla Gillberg ifall han dök upp igen.419 

De behövde inte vänta länge, redan eftermiddagen följande dag återkom 

Gillberg dumdristigt nog tillsammans med en tredje ung man vid namn Johan 

August Sahlberg till källaren, också han utan hemvist och laga näringsfång.420 

En grupp boende under ledning av Cella stängde in de två unga männen i 

källaren medan polisbetjäningen tillkallades. Trots detta lyckades Gillberg 

undfly källaren ännu en gång, vilket antyder att det var en gränsplats med 

många alternativa in- och utgångar. Han tog sig högre upp i byggnaden, fram 

till vaktmästaren J. F. Östbergs bostad där hustrun och ena dottern i familjen 

var hemma för tillfället. Gillberg menade sig senare ha lärt känna familjen 

Östberg under den tid han var i tjänst hos badare Gröndahl (det var inte längre 

tal om något släktskap där). I och med att polisbetjäningen kom och knackade 

på dörren till bostaden lyckades dottern Östberg övertala Gillberg att 

överlämna sig utan motstånd. Så skedde och trots att Gillberg menade sig ha 

fått tillstånd att övernatta i källaren av hustrun Östberg var det något som 

maken i familjen kraftigt förnekade. Den sista, avgörande, gränsen till deras 

hushåll stod resolut sluten. 

Detta fall med de tre unga männen och deras upprepade förekomst berättar 

om hur kopplingar till en byggnad, och ett antal hushåll däri, kunde fungera 

som en resurs och ett argument för övernattningsrättigheter. Trots att 

argumentet i detta fall framfördes utan framgång förefaller varken de unga 

männen, de boende i byggnaden eller polisbetjäningen ifrågasätta själva det 

underliggande resonemanget. Det var i stället specifika faktauppgifter och 

operativa delar av argumentet som ifrågasattes. Någon form av koppling, 

åtminstone för Gillberg, verkar också faktiskt ha existerat men måhända än 

inte exakt såsom han angav det vare sig första eller andra gången. I 

mantalslängden för 1835 anges nämligen att badaremästaren Carl Magnus 

Gröndahl i sin tjänst hade en piga vid namn Johanna Maria Gillberg och en 

tjänsteflicka vid namn Gustafva Charlotta Gillberg, 19 respektive 16 år gamla. 

Det är aldrig uttalat men inte heller osannolikt att dessa var syskon till Fredrik 

Gillberg. Eventuellt så fanns därmed ett korn av sanning i resonemanget 

genom att han utfört något tillfälligt arbete hos Gröndahl. Det är också 

tänkbart att han i samma veva lyckades bekanta sig med källaren och olika 

sätt att röra sig genom byggnaden. Att tala om sig själv som släkt med, eller i 

laga tjänst hos, badaren förefaller inte ha varit befogat. Hans koppling var 

                               
419 Söderman var redan känd av Poliskammaren under efternamnet Zachi då han den 7 januari 
samma år anlänt till sina föräldrar i Stockholm efter att ha blivit straffad för ett par stölder ute 
på den kringliggande landsbygden. SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 7 januari 1835, sidan 21. 
420 Sahlberg hade redan i februari förekommit hos Poliskammaren och då vårdats i sjukstugan 
under Rådhuset såsom sjuk och utan boningsställe: SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 9 februari 1835, 
sidan 161. 



 138 

hursomhelst uppenbarligen inte tillräckligt stark för att räknas till Gröndahls 

hushåll och vinna tillträde till byggnaden. Om Sahlberg eller Söderman 

försökte sig på någon liknande argumentation så är den dessvärre inte bevarad, 

men det är sannolikt att deras koppling till källaren endast bestod i att de kände 

Gillberg som uppenbarligen visste hur man tog sig in och ut där på olika vis. 

Det är också värt att reflektera kring den upprepade användningen av en 

specifik plats för övernattning, även under flera nätter i följd trots en 

konfrontation vilken uppenbarligen ökade risken för ytterligare upptäckt. Det 

måste ha funnits fördelar som motiverade risken, exempelvis att just denna 

källare var särskilt tillgänglig eller rymlig, men de är svåra att känna till. Det 

är dock ytterligare en indikation på de hemlösas överväganden och tillgängliga 

taktiker. 

Detta fall avgjordes med att Gillberg tilldelades pass för att lämna 

Stockholm, medan Söderman överlämnades till sin mor och Sahlberg sattes i 

tjänst hos entreprenören Arrenius som hade ett renhållningskontrakt med 

staden.421 Denna lösning var dock utan framgång då Sahlberg skulle komma 

att arresteras åtminstone fem ytterligare gånger för ”uteliggande” samma 

vinter. Åtminstone en av gångerna var han tillsammans med Söderman och 

ytterligare en ung man. Trots detta förefaller påföljderna inte ha blivit värre 

vid någon av de senare gångerna. Detaljrikedomen i föreliggande fall ger 

därmed en hel del uppslag och stöd för hur även de övriga fallen som förekom 

under året kan tolkas och dölja stora djup.422  

Detta slags beständiga hemlöshet, med ständigt återkommande personer 

och åtgärder som inte verkar ha fungerat, uppträder som någonting drastiskt 

nytt i relation till nedslagen 1776–1777 och 1804. Denna utveckling, 

tillsammans med den radikalt ökade mängden fall, väcker frågor om hur 

hanteringen såg ut på en aggregerad nivå. Vilka påföljder som utdömdes eller 

åtgärder som vidtogs för varje enskild individ som arresterades under 1835 

presenteras i tabell 8.423  

                               
421 SSA, ÖÄP, ÄPK, Protokoll äldre serien, volym 164, 23 december 1835, Rabe, SSA, ÖÄP, 
ÄPK, Diarium, 17 december 1835, sidan 1773 och 18 december 1835, sidan 1782, samt SSA, 
ÖÄU, KE, Mantalslängder, Klara nedre, sidan 439–441 (mantalsskrivningsnummer 1339, 1348 
och 1350). 
422 En central anledning till att så mycket material finns bevarat för just detta fall har att göra 
med att det föranledde vissa tidningsskriverier. I Dagligt Allehanda några dagar senare hade 
nämligen händelsen vuxit till att en familj ansatts av ”trenne Correctionister, som, alla försedde 
med stora knifvar, dolt sig inuti huset”. Detta relateras i artikeln till ett fall av rymning från 
Långholmen, där polisen menade att alla rymlingar tillfångatagits men skribenten ställde sig 
mer tveksam: Dagligt Allehanda, 22 december 1835, sidan 1. Artikelns överdrifter föranledde 
ett nytt ärende i Poliskammaren som slutade med att en dementi publicerades i tidningen. Fallet 
är således tydligt i en kontext av tidens rädsla för den farliga underklassen som Petersson 
påvisar (och menar är överdriven). Petersson 1983, s. 56–59, 267–268. Hade det inte varit för 
dessa tidningsskriverier eller bevarade protokoll så hade det varit omöjligt att skilja detta 
specifika fall från de övriga, i diariet ser det helt genomsnittligt ut. 
423 Observera att detta är åtta färre än vad som presenterades i tabell 6 ovan då alla utom redan 
nämnde Gillberg i gruppen om nio undkom vid punktinsatsen den 7 december. 
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Tabell 8. Poliskammarens åtgärder för personer relaterade till hemlöshet under 1835 

Påföljd  Fall 

Varning  153 

          Släppt med allmän varning 87  

          Varnad och uppmanad att hitta tjänst inom viss period 66  

   Böter  80  

          Böter för fylleri, ibland inklusive oljud 58  

          Böter för uteliggande 19  

          Böter för utestrykande 3  

   Avliden eller vårdas  69 

          Hänvisad till fattigvården 29  

          Avliden 21  

          Tilldelad någon form av sjukvård 19  

   Situationen aktivt åtgärdad  46  

          Överlämnad till förälder, mästare, husbonde eller kompani  29  

          Tilldelad tjänst 14  

          Tilldelad tjänst och sedan skickad från staden 1  

          Tilldelad tjänst och sedan uppmanad att hitta en annan  1  

          Placerad hos näringsidkerska, fick hitta tjänst eller flytta 1  

   Skickad från staden  45  

          Hänvisad till annan ort 42  

          Fästningsarbete 2  

          Skickad från staden, kom tillbaka och tilldelades då tjänst 1  

   Fortsatt kontroll i någon form  31 

          Remitterat till annan domstol, huvudsakligen p.g.a. stöld 22  

          Straffarbete på korrektionshus, huvudsakligen för fylleri 5  

          Uppmanad att hitta tjänst från arresten 3  

          Kvar i arrest med oklar upplösning 1  

   Friad eller försvunnen  18 

          Släppt utan påföljd 10  

          Svarande borta, får bero till nästa anmälan 8  

   Fängelse i stället för böter som inte kunnat betalas  12 

          Fängelse vid vatten och bröd för uteliggande 6  

          Fängelse vid vatten och bröd för fylleri 5  

          Fängelse vid vatten och bröd för utestrykande 1  

Summa   454 

Källa: SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, volym 62. 
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Såsom framgår av tabell 8 fanns en mångfald sätt att hantera de som upplevde 

hemlöshet. Precis som vid föregående nedslag bestämdes påföljderna 

huvudsakligen utan referens till något specifikt normativt dokument. Eftersom 

det handlade om en polisdomstol var det inte nödvändigt. Målet att snabbt 

bringa ordning krävde inte några detaljerade redogörelser för varför ett visst 

utslag såg ut som det gjorde. Undantaget var vid ådömande av böter, vilka inte 

sällan omvandlades till vatten och bröd då personen i fråga inte kunde 

betala.424 Vid motsvarande fall 1804 rörde det huvudsakligen domar för 

utestrykande. Det förekom fortfarande 1835, men förhärskande var med god 

marginal domar för fylleri eller det nya begreppet ”uteliggande”. De båda 

senare angavs i fallen där den ursprungliga motiveringen för arrestering var 

endast ”uteliggande” och skillnaden i påföljd kräver således sin förklaring. 

Det förefaller som om Poliskammaren dömde de som ägnade sig åt 

”uteliggande” för fylleri så snart det var möjligt, medan domar för 

”uteliggande” i sig var förbehållna för dem där ingen som helt berusning 

kunde påvisas. Från mitt perspektiv stärks därmed mitt resonemang gällande 

”uteliggande” som ett begrepp vilket uppstod underifrån genom ett behov hos 

polisbetjäningen att beskriva vad de såg ute på gatorna. Det brukades sällan 

där det var fråga om hårdare påföljder. Där det var möjligt föll man hellre 

tillbaka på den redan etablerade ordningen för fylleri. Där annat inte var ett 

alternativ så togs detta begrepp till som i sig är rumsligt och framhäver just 

personernas placering som ett problem. 

Bland de ovanligare påföljderna var att personer friades helt, eller bara 

tilläts försvinna. Vidare hände det att vissa upphittades redan döda medan de 

som behövde vård vanligen tilldelades just det. Även då var det inte ovanligt 

att också dessa avled inom relativt kort tid. Där möjlighet fanns överlämnades 

personerna till fattigvården i sin hemförsamling inom staden och precis som 

tidigare sattes de som händelsevis fortfarande hade, eller fram till nyss haft, 

en tjänst tillbaka i den där det var möjligt. De som var yngre, i det närmaste 

barn, överlämnades om möjligt till sina föräldrar. Vissa som saknade en tjänst 

tilldelades också en sådan, vanligen hos någon av stadens 

renhållningsentreprenörer. Så snart det var möjligt, då en hemort utanför 

Stockholm kunde identifieras, skickades personer självklart dit och var 

därmed oftast inte längre Poliskammarens problem. För vissa av de som 

träffades liggande var en påföljd att skickas till korrektionshuset. Denna 

åtgärd skedde endast i relation till de som upprepade gånger också ägnat sig 

åt dryckenskap. De som endast återfanns sovande, men nyktra, eller inte var 

kända som problematiska av Poliskammaren fick generellt endast en varning 

eller böter. För återfallsförbrytare kunde då dessa böter användas som motiv 

                               
424 Vid första domen för fylleri ådömdes 3 riksdaler och 16 skilling, för ”uteliggande” och 
utestrykande var böterna 1 riksdaler och 32 skilling. För samtliga tre fall omvandlades böterna, 
huvudsakligen till fyra dagars fängelse vid vatten och bröd. 
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för straffarbete eller inspärrning, men som Sahlbergs situation indikerar var 

detta knappast givet.  

Absolut vanligast bland alla påföljder var varningarna. De var inte sällan 

villkorade med att personen i fråga skulle finna sig anställning (och 

därigenom, kan antas, en plats under tak att sova om nätterna) inom två 

veckor.425 Därmed släpptes de fria, gissningsvis för att ägna sig åt fortsatt 

”uteliggande” tills att deras situationer förbättrades. Att hemlösheten helt 

medvetet och sanktionerat från polisen på så vis kunde få fortgå bevisas också 

av exempel där personer, såsom Sahlberg, åter arresterades för ”uteliggande” 

inom de två veckorna. Då släpptes berörd person fri direkt med en notis i 

diariet om hur mycket tid de hade kvar av sina två veckor för att hitta en tjänst. 

Vissa av de värsta återfallsförbrytarna hölls i arrest och kunde få i uppdrag att 

hitta anställning därifrån, vilket faktiskt lyckades till och från. Vanligare än 

någon av dessa lösningar var dock att personen i fråga, trots frånvaro av 

husrum och tjänst, helt enkelt släpptes med en allmän varning. Deras 

intagande i stadsrummet avstyrdes således inte på något direkt sätt, utan deras 

främsta incitament till förbättring var helt enkelt att inte åka fast ännu en gång.  

Därmed förefaller polisbetjäningens praktiker under 1830-talet ha varit 

mindre fokuserade än vid tidigare nedslag på att hitta en ”rätt” plats för 

enskilda personer. Snarare accepterades, eller åtminstone tolererades, deras 

beständigt hemlösa tillstånd. Att denna nöd identifierades och accepterades 

som genuin även hos överheten framkommer också i ovannämnda anförande 

av överståthållare Möllerhjelm från 1838. Han menade att det var svårt att 

skilja mellan de som var kringstrykande med onda avsikter och de som var 

”uteliggande nattetid […] af det yttersta armod” då höst- och vinternätterna i 

Sverige enligt Möllerhjelm inte var sådana att någon frivilligt skulle tillbringa 

dem under bar himmel. Erkännandet att åtminstone en ansenlig andel 

uppenbarligen tillbringade natten utomhus av nöd, särskilt under vissa 

perioder, förefaller avgörande för inrättandet av natthärbärgen för husvilla 

samma år. Möllerhjelm menade att detta skulle kunna förhindra ”insmygande 

i privata hus” och därmed också ta bort frestelser från personer som 

ursprungligen bara sökte skydd, men då även gav sig hän åt stöld och 

snatteri.426  

Hemlösheten var således inte längre såsom det framträtt vid tidigare 

nedslag, ett primärt socialt problem med vissa rumsliga aspekter. Måhända för 

att det inte längre gick att råda bot på genom att placera folk på sina rätta 

platser, då allt fler saknade uppenbara sådana. Stadslandskapet hade i stället 

genomgått en dramatisk förändring, hushållens sociala rum hade slutit sig och 

resulterat i stora grupper individer som var utestängda. Beträffande dessa var 

det bara att resignera inför att de kunde sakna tidigare självklara sociala band 

                               
425 Ett förfarande som också skulle komma att formaliseras 1853, om inte tidigare. 
Hammarskjöld 1866, s. 89. 
426 SSA, ÖÄF, Direktionens protokoll, 27 november 1838. 
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under längre perioder. I stället hade polisiärt fokus skiftat mot det materiella 

rummet. Specifika noder i offentligenhetens marginaler, rum för överföringar 

och övergångar, samt angripna kärnor till det privata och framför allt dess 

gränsplatser, dominerade. Målet för polisbetjäningen var att tillse att de som 

sökte skydd helt enkelt inte skulle återfinnas där de inte var önskvärda. Tanken 

och målet att polisen skulle kunna se varje enskild person och bedöma att ”du 

skall vara här” i alla lägen hade inte bara lämnats åt sidan, motsatsen rådde 

snarare. 

För att koppla ett grepp om de olika praktiker som här syns så finns nu en 

hel del att säga. Från perspektivet av de som saknade hem går det att se 

material utifrån de slags gränsplatser som de gärna brukade för att få tillfälligt 

tak över huvudet. Kompetenser fanns uppenbarligen för att skaffa tillträde, 

trots att de förblir något höljda i dunkel, och det hade blivit vanligt att 

övernatta i mer eller mindre stora könsseparerade grupper. Taktikerna de 

brukade syftade uppenbarligen inte bara till att kringgå polisbetjäningen och 

andra offentliga aktörer, utan även andra invånare och deras prioriteringar, då 

direkta angrepp på bostäder var riskfyllda. Svårast att få tillgång till är 

föreställningar från de som upplevde hemlöshet. De fall som belyser dessa 

individers egna perspektiv på deras situationer och deras hantering är 

dessvärre väldigt få. Fallet med Gillberg, Sahlberg och Söderberg ger 

intressanta uppslag om hur försvarsanföranden kunde låta, men det är tyvärr 

omöjligt att säga i vilken grad Gillberg trodde på sitt narrativ.  

Utifrån polisbetjäningens perspektiv finns desto mer att säga. Mängden 

material hade vuxit, antalet hemlösa individer som behövde hanteras var 

drastiskt många fler än tidigare och därmed hade också det slags platser som 

de ockuperade kraftigt ökat. Kompetenser hade nu utvecklats till eftersökande 

av personerna i fråga på specifika platser. Det handlade inte bara om 

uppenbart offentliga platser, utan även om perifera sådana som krävde ett 

aktivt uppsökande. Sett till åtgärder var de fortsatt närliggande vad som 

bestämts genom de normativa dokumenten, men dessa hade anpassats och 

Poliskammaren tog sig inte generellt friheten att fria snarare än fälla då ingen 

uppenbar lösning fanns. Tydliga föreställningar stod nu också att finna, i 

tydliga kategorier och det nya i sig rumsliga begreppet ”uteliggande” avslöjas 

ett fokus och problematiserande av ett särskilt handlande som var tillskrivet 

särskilda grupper och platser.  

Om polisens praktiker kring de som upplevde hemlöshet under de två första 

nedslagen var trevande och under etablering går det här att se en tydligare och 

fastare form. Förvirringen som uppvisades kring Catharina Dickman syns inte 

alls till och, talande nog, inte heller de långtgående försöken att förbättra den 

utsatta partens omständigheter. Det går verkligen att tala om ett 

återkommande beteende som skapade ett visst slags ordning och bar upp 

sociala förväntningar, trots att det snarast förefaller resignerat inför att de 

flestas situationer inte gick att lösa. 
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Ändrade förutsättningar och utvecklade taktiker  

I detta kapitel har det framkommit hur något som i huvudsak var en social 

fråga kom att bli en rumslig sådan. En radikal förändring skedde på endast sex 

decennier då personer som upplevde beständig hemlöshet gick från att vara ett 

i princip okänt fenomen för polisen till att uppfylla stadsrummet. Fler 

individer, i större grupper, tog centrala delar av staden i besittning och 

övernattade där. Det handlade om platser som var del av gatans offentlighet 

men ändå utgjorde dess periferi, exempelvis i form av lastkajer och offentliga 

avträden. Det handlade också om platser i anslutning till privata bostäder, 

exempelvis i form av källare och förstugor. Denna utveckling skedde i en 

kontext där hushållsstorlekar minskade samtidigt som hindren för behövande 

individer att hitta tillfälliga lösningar ökade. Sociala svårigheter drev fram nya 

rumsliga omständigheter som polisbetjäningen hanterade genom nya 

praktiker. Begreppet ”uteliggande” växte fram, insatser riktades mot specifika 

platser i staden och problematiska byggnader revs. Vad gäller det 

rumsteoretiska syns ett relativt öppet stadsrum, där de flesta kunde finna tak 

över huvud, som gradvis slöt sig och lämnade marginaliserade individer 

utestängda. 

För att plocka upp avhandlingens underfrågor igen så kan det då 

konstateras att föreställningarna från överheten om hur allas tillhörighet borde 

fungera inom rummet var relativt stabila mellan de första två nedslagen. 

Förordningar som syftade till att förhindra resande till Stockholm och 

legostadgan som begränsade hysandet av försvarslösa i just huvudstaden kom 

först 1805. Därför är det särskilt intressant att de förändringar som påvisats i 

detta kapitel framträder redan år 1804. Under 1820- och 1830-talet 

debatterades sedan den sociala frågan flitigt och klimatet hårdnade ytterligare, 

något som säkerligen bidrog till den drastiska ökningen av mängden fall vid 

det sista nedslaget. På det stora hela förblev det dock undersökningsperioden 

igenom relevant att kontrollera individers rörelse inom och utom staden med 

fokus på att identifiera vilka som hade ansvar för dem och kunde ge laga 

försvar. Alla skulle ha en plats, höra hemma och ha en tydlig koppling till 

vissa institutioner såsom staden, församlingen och hushållet. Identifikationen 

av sådana kopplingar fick dock en minskad roll i de polisiära praktikerna, 

varför de inte kan ha varit informerade endast av de styrandes föreställningar. 

En bredare förklaring krävs. 

Till att börja med kan det konstateras att de materiella förutsättningarna 

förändrades kraftigt under perioden. I Poliskammarens material går det att 

följa utvecklingen av antalet hemlösa. Från en nästan komplett frånvaro 1776–

1777 utgjorde 1804 en övergångsperiod med fler fall och slutligen var det 

1835 ett helt nytt läge på gatunivå med många fler personer som var beständigt 

hemlösa. Dessa nya förutsättningar hade polisbetjäningen att hantera. Genom 

att följa betjäningens praktiker kring individer som saknade en legitim plats 

att sova framträder intressanta mönster. Resultaten visar på en polisiär 
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kunskap om och taktiker för åtgärdande av ett visst problem, med etablerande 

av nya begrepp, som inte kom ovanifrån utan snarare uppstod utifrån praktiska 

behov hos polisbetjäningen. Hos de som upplevde hemlösheten går också att 

identifiera framväxande taktiker avseende utnyttjandet av specifika platser i 

staden och åtminstone temporära gruppbildningar varigenom man sov 

tillsammans. En hittills osedd dynamik framträder härigenom.  

Orsakerna bakom denna dynamik kan diskuteras. Kombinationen av ett 

hårdnande klimat, stagnerande ekonomi och minskande hushållsstorlek 

förefaller ha skurit igenom nätverk och skyddsnät.427 Johnsson talar 

exempelvis om att den dåtida arbetar- eller fattigpolitiken hade till syfte att 

kringskära friheter och handlingsutrymmet för de som var löneberoende i 

landet.428 Detta verkar ha varit framgångsrikt eftersom perioden av färre 

tillgängliga utvägar för utsatta överensstämmer med perioden då fler 

uppenbarligen hamnade på gatan.429 Förordningarna från början av 1830-talet 

visar på ett signifikant skifte som hänger samman med skärpningen avseende 

försvarslöshet. Dock kan inte det faktum att den specifika formen för praktiker 

som fokuserade på hemlösa individer förklaras enbart av en intensifierad jakt 

på försvarslösa. Snarare förefaller Stockholms stagnationsperiod ha haft 

oförutsedda konsekvenser och bidragit till hittills okända 

förändringsprocesser, särskilt för den grupp unga män som tidigare forskning 

redan visat blev lidande på andra vis under samma period.430 Stagnationen 

uppträder därmed som en sannolik bidragande faktor bakom de dynamiska 

förändringar som påvisas i detta kapitel.  

Intressant nog verkar det som om själva stadsrummet, och missbruket av 

detsamma genom tillgrepp av specifika platser, blev alltmer centralt att ordna 

framför mer genomgripande sociala åtgärder.431 Det handlade alltmer sällan 

om att ”du ska vara här” såsom det gjorde 1776–1777 och 1804, då dessa 

lösningar fortfarande var önskvärda och möjliga. Det viktiga under de två 

första nedslagen var inte var en person påträffades, utan att Poliskammaren 

kunde placera dem i ett hushåll eller tilldela dem tjänst. Till 1835 hade 

Poliskammarens strategi i stället riktats om till att disciplinera stadens 

hemlösa inom ramen för tanken att ”du ska inte vara där”. Denna förändring 

illustreras också genom att det nya begreppet ”uteliggande” i sig är rumsligt 

och betonar att någon är på fel plats. Ur detta perspektiv kan det sägas att deras 

rättighet till staden, som opassande invånare (för att tala med Lefebvre, Don 

                               
427 Detta är en hypotes. Klarhet huruvida någon specifik faktor var avgörande skulle kräva 
ytterligare undersökning av polisarkivet för att identifiera om det finns någon särskild punkt 
där antalet fall av hemlöshet plötsligt skjuter i höjden eller där begreppet ”uteliggande” börjar 
brukas aktivt. 
428 Johnsson 2016, s. 485. 
429 Att 1830-talet står för en förändring och ett hårdnande klimat är också i linje med Elin 
Hinnemos resultat vad gäller uthyrning av krogrättigheter. Förekomsten av detta minskade och 
påföljderna blev svårare för personer som gjorde det utan rätt. Hinnemo 2016, s. 147–148, 201. 
430 Söderberg, Jonsson & Persson 1991, s. 201–210. 
431 Olika perspektiv på dylika konflikter om gatan ges av van den Heuvel 2019, s. 701–703. 
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Mitchell och Nik Heynens termer), hade begränsats.432 Dock existerade den 

rätten i någon mån fortfarande för de som hörde hemma i Stockholm. Det var 

trots allt en konstant att de som inte var hemmahörande i staden kunde och 

skulle förvisas till sin hemort genom alla tre nedslag. Hanteringen av det 

ökande antal personer för vilka detta inte var aktuellt förefaller antyda en 

insikt om att det fanns individer som ofrånkomligen var en del av staden även 

om deras plats i det urbana rummet inte var given.433 Den som inte tillhörde 

något hushåll kunde alltså fortfarande ha en territoriell tillhörighet i 

Stockholm som övervann deras frånvaro av sociala kopplingar. Riktigt 

effektiv exkludering och förnekande av den rätten samt tillhörigheten, något 

som många samhällen alltjämt strävar efter, hade fortfarande inte uppnåtts. 

Frånvaron av institutionella och formaliserade utvägar ledde till ett 

upprepande mönster där individer arresterades, varnades och släpptes fria med 

återkommande uppmaningar om att de på egen hand borde skaffa sig tjänst. 

Kontinuerlig korrigering för att stävja de mest problematiska övertrampen 

riktades mot specifika offentliga platser. Bland annat genom återkommande 

kontroller genomförda av osedvanligt många polisbetjänter. När oordning på 

dessa platser skulle åtgärdas på djupet innebar det att de efemära 

konstruktioner och byggnader som kunde erbjuda alternativa tak över huvudet 

stängdes eller revs.  

Det kan därmed sägas att det under perioden blev allt färre ”rätta” platser 

tillgängliga för den ökande massa som saknade hem. Framträder gör dock 

specifika knutpunkter som många personer valde att återkommande bruka för 

övernattning, inte sällan samtidigt. Röda bodarna, med de många alternativ 

som erbjöds där, utgör bara ett exempel. Dessa noder av social utsatthet, 

hemlöshet och ”uteliggande” överensstämmer i stor utsträckning med stadens 

marginella platser. De var inte marginella i geografisk bemärkelse, tvärtom, 

utan snarare i att de på ett symboliskt plan var långt ifrån de rum där stadens 

sociala och politiska liv utspelade sig. Exemplen med de kvinnliga 

renhållningshjonen i avträdeshuset under Norrbro eller de arbetslösa unga 

männen i källaren på Drottninggatan talar sitt tydliga språk. Dessa platser var 

marginella i bemärkelsen att de var i stadens periferi även då de befann sig 

långt innanför dess gränser. De utgjorde antingen stadens öppningar mot dess 

omgivningar eller egendomarnas öppningar mot det övriga stadslandskapet. 

De var orienteringspunkter för många olika sorters flöden, såsom lastplatser, 

kajer, hamnar, källare, lådor och bodar med mera. Det var platser med 

gränsöverskridande inbyggt. Där varor och dylikt samlades och staplades i 

väntan på transport vidare in i staden eller in i de separata hushållen. Här kan 

ses likheter med exempelvis London där det har varit möjligt att identifiera 

                               
432 Mitchell & Heynen 2009, s. 616–618. 
433 För att parafrasera Walter Benjamin, ingen känner staden likt de som saknar härbärge om 
nätterna. Benjamin 2019, s. 38. 
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platser med parallella och omstridda bruk.434 Där fanns det plats för de 

hemlösa. 

Jag vill utifrån detta föra fram perspektivet att när hushållen minskade så 

blev de också mindre betydelsefulla i bemärkelsen att alla inte längre kunde 

eller var tvungna tillhöra dem på ett lika tydligt sätt. På 1700-talet rörde sig 

individer generellt tydligt från ett hushåll till ett annat. Under 1830-talet hade 

en lucka uppstått. I en urban miljö med många människor blev det plötsligt 

möjligt att falla utanför samhällets ram och, åtminstone för en period, bli 

”uteliggande”. På liknande vis går det att se hur de som kvarstod i hushållen 

och förfogade över byggnader kunde sluta gränserna mot personer som inte 

längre hade någon tillhörighet. De senare tvingades ut på gatan. Som svar på 

detta valde de utelämnade i vissa fall att överträda dessa gränser igen för att 

slippa övernatta under bar himmel. Hushållens gränsland, vilka en inkräktare 

kunde angripa mer obemärkt, var således tillgängliga samtidigt som 

hushållens hjärta ofta förblev ogenomträngligt.435 Därmed inte sagt att 

hushållen i varje instans slöt sig, det förekom utan tvivel fortfarande att de 

kunde öppnas upp och acceptera behövande.436 Obestridligen hade det dock 

utifrån detta perspektiv 1835 blivit en mycket större efterfrågan än tillgång på 

tak över huvud. Allteftersom sociala gränser öppnades och kraven på att 

tillhöra och alltid ha ett givet försvar minskade, slöt sig samtidigt de materiella 

gränserna kring hemmet och behovet att navigera i stadsrummet som hemlös 

ökade. De konkreta materiella gränserna hamnade således centralt i en kamp 

mellan de som upplevde hemlöshet på ena sidan och de boende samt 

polisbetjäningen på den andra sidan. Därigenom blev också något som tidigare 

varit primärt en social fråga också i ökad utsträckning en fråga om rumslig 

styrsel och kontroll.  

Sociologerna Martina Löw och Gunther Weidenhaus menar att man genom 

att dra en gräns skapar en gränsplats, vilket är ett särskilt socialt rum i relation 

till de två platserna som åtskiljs. Gränsen organiserar flöden, sätter 

förväntningar och låser de två åtskilda platsernas relation till varandra.437 Detta 

överensstämmer med Simmels beskrivning av gränsen i abstrakt mening. Den 

är inte ett rumsligt faktum med sociologiska effekter, utan snarare ett 

sociologiskt faktum vilket tar rumslig form.438 Som detta kapitel visar så 

stämmer det inte nödvändigtvis under 1700-talet vad gäller sociala gränser 

mellan hushåll. Under 1800-talet låstes dock skillnaden mellan de som hade 

tak över huvud och de som saknade det. Då uppstod nya slags gränsplatser 

som var under risk för utnyttjande och behövde hanteras av polisbetjäningen. 

Dessa gränsplatser fanns självklart i andra bemärkelser också tidigare. Sådant 

                               
434 Griffiths 2008, s. 97, 317. 
435 Detta visar på starkare koppling mellan fysiska platser och hushållet, med skarpare dragna 
gränser, än vad som fanns århundradet dessförinnan. Se exempelvis Ling 2016, s. 151–204. 
436 Lunander 1988, s. 150. 
437 Löw & Weidenhaus 2017, s. 554–555, 558–560. 
438 Simmel & Rammstedt 1992, s. 697; Simmel, Frisby, & Featherstone 1997, s. 143. 
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som trädgårdar, vindar, källare, förstugor och hundkojor uppstod självklart 

inte materiellt under föreliggande undersökningsperiod.439 Men de löpte med 

tiden andra risker i ett nytt sammanhang. Förändrad social organisering hade 

därmed väldigt konkreta materiella konsekvenser för Stockholms urbana rum.  

Straffen och försöken till korrigering i kombination med nya begrepp under 

uppsegling signalerar att hur dessa frågor skulle hanteras fortfarande var under 

utformning och långt ifrån givet. Detta är certeauanska taktiker i sann 

bemärkelse, de som saknade hem försökte alltjämt kringgå de nya 

övergripande rumsliga strategier som Poliskammaren gav uttryck för. Här kan 

paralleller dras till den strävan efter en kontrollerad idealstad som identifierats 

i relation till kammarens polisiära förlaga, Paris, där vissa platser som 

uppfattades som problematiska kunde patrulleras medvetet och specifikt.440 

Det tog sig lokala uttryck och var mer orienterat mot vardagen. Stadens 

Eigenlogik upphörde inte att styra de dagliga praktikerna och det faktum att 

Stockholm är en stad på vattnet påverkade vilka slags platser som fanns att 

tillgå för utsatta individer. De mångfaldiga lastplatserna, hamnarna och 

broarna var tillgängliga nattetid och utnyttjades särskilt frekvent. Samtidigt 

hade dock förutsättningarna förändrats och det urbana rummet skulle fungera 

på ett annat sätt. Gatans offentlighet krymptes avsiktligt. För att återkoppla till 

Reckwitz och Shove har det i detta kapitel således kunnat påvisas hur 

polisbetjäningens praktiker kring en specifik fråga uppstått, formulerats och 

utvecklats.441 

Som svar på varför vissa platser i stadsrummet var omstridda vill jag då 

hävda att sociala och materiella omständigheter drev utsatta personer ut i 

staden som hemlösa och därigenom nödvändiggjorde att polisbetjäningen 

ökade kontrollverksamheten på specifika platser. Nya slags sociala rum 

uppstod. Gränsplatser och rum i samhällets marginaler upplevde en 

intensifiering av interaktioner. De fick en alltmer framträdande roll i polisiära 

sammanhang, såväl vad gäller överträdelser som övervakning, på ett sätt som 

måste sägas ha varit väldigt dynamiskt. Utvecklingen är intressant såväl för 

att den skedde under endast sextio år som för att den tog plats mitt under 

Stockholms konstaterade stagnationsperiod. Åtminstone i denna aspekt var 

polisiära praktiker som svar på nya förutsättningar centrala i stadsrummets 

förändring. För Poliskammaren kom det med tiden att bli mer hanterbart att 

förneka hemlösa individer tillträdet till specifika platser än att genomföra 

djupgående sociala åtgärder. Föreställningarna från ovan, representationer av 

rum (secondspace), handlade om kontroll av rörelse. Det gav upphov till 

                               
439 Poliskammaren behandlade som sagt inte under 1776–1777 och 1804 några regelrätta 
angrepp på gränsplatser, såsom våld mot dörrar och fönster, med härbärge som mål. Detta 
skedde endast under 1835. Sådana fall hade utan tvivel, obeaktat ”uteliggande” i övrigt, kommit 
till polisbetjäningens uppmärksamhet om de faktiskt förekommit under de två tidigare 
nedslagen. 
440 Garrioch 2002, s. 127–134. 
441 Certeau 1984, s. 37; Tonkiss 2005, s. 63; Shove, Pantzar, & Watson 2012, s. 56–62. 
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vardaglig interaktion mellan de som upplevde hemlöshet och 

polisbetjäningen, i ett representationernas rum (thirdspace), där det viktigaste 

var att identifiera, kontrollera och ordna noder i staden och de av hushållens 

gränsplatser som togs i besittning. På en konkret materiell nivå omformade 

det stadslandskapet, den rumsliga praktiken (firstspace), genom att efemära 

byggnader rensades bort och hus stängdes till. Dessa praktiker hade del i att 

forma inte bara det Stockholm vi känner idag utan över lag den sortens urbana 

rum som, i det närmaste oberoende av nationellt sammanhang, ständigt 

produceras i vår samtid. 
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Kapitel 4. Där man bedrev krog 

Jag vill nu återvända till det fall som inledde denna avhandling, då gevaldigern 

Lorentz Dickman och uppsyningsmannen Lars Dahlqvist kvällen den 3 juni 

1776 till sist bröt upp dörren till Anna Caijsa Söderbergs krog nummer 353 på 

Köpmangatan. Jag har nämnt hur Dahlqvist och Dickman av en händelse 

noterade att det fanns flera personer på krogen efter tillåten tid, vilket var 

klockan 10 om kvällen sommartid.442 Jag har också påtalat hur de ägnade en 

och halv timme åt att få Söderberg att frivilligt släppa in dem innan de bröt sig 

in. När polisbetjänterna, krögerskan och de fyra gästerna sedan stod inför 

polismästaren von Sivers dagen därpå förde parterna fram sina egna versioner 

av vad som hänt, med motiveringar om varför straff borde ådömas respektive 

inte. Ingen part kom ut vinnande. Polisbetjäningens värsta misstankar om 

osedlighet och utskänkning som medvetet bedrivits över otillåten tid 

bekräftades inte i påföljderna. Krögerskan och gästernas försvar om att 

omständigheterna var helt oproblematiska och att samtliga personer hade 

legitima skäl att tillbringa natten inom ett icke verksamt krogrum vann dock 

inte heller gillande. Två gäster undslapp utan straff, en dömdes till 

spinnhusarbete och en fick tillsammans med Söderberg böter. Den sistnämnda 

fick också, mot stadsfiskalens yrkande, behålla sitt näringstillstånd trots att 

hon två gånger tidigare haft gäster efter tillåten tid.443  

I relation till denna avhandlings huvudfråga, vilka slags rum som var 

omstridda och varför, så ger detta fall en indikation vad gäller krogar och 

utskänkningsställen av liknande natur. Uppenbarligen kunde deras bruk och 

beskaffenhet diskuteras och debatteras i mötet mellan näringsidkare, gäster 

och polisbetjäning. Trots att Söderbergs försvar inte var helt framgångsrikt så 

lyckades hon och övriga inblandade i någon mån förhandla med 

Poliskammaren och nå fram till ett slags kompromiss. Ingendera parten fick 

helt som den önskade. Frågan är om detta var ett generellt förfarande eller om 

det utgör något slags undantag. I detta fall handlade det om en plats som hade 

alla tillstånd att inneha en viss funktion vid en viss tid på dygnet och där vissa 

personer hade legitima skäl att vara där över lag medan andra endast hade 

rätten att vara där under begränsade tider. En konflikt och förhandling uppstod 

så snart man rörde sig utanför denna utsatta tid. Såväl denna gränsöverträdelse 

                               
442 Kongl. Maj:ts Nådige Förordning, Emot Swalg och Dryckenskap, Gifwen Stockholm i Råd-
Cammaren den 17 Aprilis 1733, sidan 10. 
443 SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 4 juni 1776 och Diverse protokoll, 4 juni 1776, Söderberg m.fl. 
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som att polisbetjäningen tvingade sig över tröskeln väcker komplexa frågor 

om på vilka vis just utskänkningsrum kunde stå under förhandling. 

Laddningen i situationen illustreras också i Pehr Nordqvist välkända målning 

Kaffebeslaget. 

Bild 15. Detalj ur Caffe-beslaget, 1799–1814, akvatint av Martin R. Heland (1765–
1814), efter Pehr Nordquist (1771–1805) målning från 1799. Källa: Stockholm 
stadsmuseum, 108190. 

Trots att detta verk redogör för en tillspetsad situation med allegoriska element 

utgör den också en av få avbildningar av hur det kunde se ut då 

Poliskammarens betjäning förrättade sitt värv. Talande nog är det då just 

inträngandet i en lokal där de inte var välkomna som återges.444 

De funderingar som exemplet Söderberg väcker rör sig kring centrala 

frågor gällande de gränsdragningar som föregående kapitel framhävt som 

såväl viktiga som omstridda. I denna del av avhandlingen undersöker jag 

därför hur polisbetjäningen agerade för att kontrollera just 

utskänkningsverksamheter, hur detta agerande bemöttes av idkarna och deras 

gäster, samt huruvida det förändrades över tid.  

                               
444 Det finns inga konkreta angivelser att de två männen som stormar in i kaffehuset var tänkta 
att representera Poliskammarens tjänstemän. Det hävdas dock på oklara grunder att de bägge 
männen föreställer gevaldiger hos Edberg & Svärd 1963, s. 51. Anledningen till att 
polisbetjäningen generellt inte finns avbildade har sannolikt att göra med att de saknade uniform 
och därmed krävde ett tydligt sammanhang för att gestalta på ett vis vilket vore uppenbart för 
mottagaren. Jag hävdar att föreliggande avbildning utgör ett sådant sammanhang, något vissa 
aspekter talar särskilt tydligt för. Sådana tillslag skedde till stor del genom just Poliskammarens 
betjäning. Vidare förefaller den främre mannens stav i originalmålningen prydd med järnbeslag 
och i akvatinten med en oval symbol vilken jag tolkar som Sankt Erik; bådadera för tankarna 
till den ämbetsstav som tillkom stadsfiskalerna enligt 1762 års förordning om ämbetstecken. 
Den bakre mannen har också i sin ficka en plunta märkt ”Söt kum[m]il”, vilket var en dryck 
som associerades med personer av lägre status och som således stämmer väl in på personer av 
uppsyningsman eller gevaldigers rang, men inte någon högre tjänsteman. För dessa insikter och 
resonemang, bland andra, står jag i stor skuld till fil. dr. Anna Knutsson.  
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Utskänkningsställen, stadens vardagsrum 

Stockholms utskänkningsställen utgjorde återkommande platser för konflikter 

i stort under perioden för denna undersökning.445 De förekom frekvent i 

Poliskammarens ordningshållande och var en arena där visst 

förhandlingsutrymme förefaller ha funnits. Deras förutsättningar genomgick 

också tämligen radikala förändringar under denna period. För att lägga 

grunden för denna undersökning presenteras här tidigare forskning om hur 

utskänkningsställena var tänkta att fungera och hur verksamheten kunde se ut 

i praktiken. 

Tidigare forskning om utskänkningsverksamheter 

Avseende Stockholms historia är Christine Bladh en av de som studerat detta 

slags näringar i störst utsträckning. I sin text Kvinnors dubbla beroende av 

sprit. Beskänkta kvinnor och kvinnor med utskänkning i Stockholm 1812–1816 

presenterar hon viktigt kontext kring just krögerskor och deras förändrade 

villkor under 1810-talet. Bladh ger också en gedigen redogörelse för hur 

systemet sett ut dessförinnan och påtalar bredden i utskänkningsrörelser i 

Stockholm under denna period. Kring sekelskiftet 1800 fanns cirka 1 200 

utskänkningsrörelser i Stockholm där alkohol serverades, fördelade på en 

befolkning om cirka 75 000. Dessa rörelser var uppdelade i ett antal olika 

kategorier, vilka urskiljs genom sådant som vilka varor som serverades, de 

tilltänkta gästerna och vilka som fick driva verksamheten. Det bör dock 

noteras att även om antalet tillstånd för de olika verksamheterna var noggrant 

reglerat så verkar det som att begreppen i dagligt tal och titlar kunde vara 

ganska rörliga, i relation till både individer och utskänkningsställen.446 Detta 

förefaller inte vara unikt för Sverige, snarare är det identifierat i en bredare 

europeisk kontext att så snart man gräver i saken uppvisar begreppen kring 

dylika näringar en stor bredd och mer flytande gränser.447 Här följer ändå en 

kort överblick av de olika former av utskänkningsverksamheter som 

existerade under föreliggande undersökningsperiod, hur många 

näringstillstånd som existerande samt hur deras verksamhet idealt skulle se 

ut.448 

Källare var den högst profilerade formen av utskänkningsverksamhet där 

det serverades vin och andra importerade lyxvaror genom bordsservering. 

Gästerna var huvudsakligen personer av bättre sort. Dessa näringar drevs av 

                               
445 När det i detta kapitel talas om ”näring”, exempelvis i relation till ”-idkare”, ”-tillstånd” eller 
”rum”, så handlar det uteslutande om den sorten som sysslande med utskänkningsverksamhet. 
Andra former av näringar, även om de benämndes som sådana i samtiden, berörs inte här. 
446 Tellström & Jönsson 2018, s. 100–101. 
447 Kümin & Tlusty 2002, s. 6; Brown 2007, s. 75–76. 
448 Med huvudsaklig grund i Bladh 1997, s. 13–14. 
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män som innehade burskap eller deras änkor, som genomgått särskild 

utbildning och hade medlemskap i societeten.  

Traktörsnäring och spiskvarter var steget nedanför källare. De var menade 

för en bättre allmänhet och även här förekom bordsservering av bland annat 

mat och vin vid dukade bord. Skillnaden mellan traktörsnäring och spiskvarter 

förefaller ha varit flytande. Generellt var det så att traktörerna var män som 

ingick i en societet medan spiskvartersidkare lämpligen var kvinnor. Både 

traktörsnäringen och spiskvarteren begränsades 1813 till 50 stycken vardera.  

Krogen var den lägsta formen av utskänkningsverksamhet. Dessa tjänade 

den breda allmänheten och där skulle mat, dryck och inhemskt brännvin stå 

att finna. Krogtillstånden vegs från 1741 alltmer för kvinnor som var i behov 

av försörjning. Krogarna var under början av föreliggande 

undersökningsperiod reglerade till 700 stycken i Stockholm. Detta är ett 

betydande antal för en befolkning av Stockholms storlek, vilket också angavs 

som motivering till att antalet krogtillstånd år 1813 nästan halverades och i 

stället begränsades till endast 400.449 Detta var alltså en radikal förändring och 

utgör en viktig fond för undersökningen av mitt sista nedslag i förhållande till 

de två första.  

Vidare har som nämnt ovan tidigare forskning påtalat en kraftig 

intensifiering av gatulivet och expansion av krogbranschens roll under samma 

period, vilket hängde samman med ett ökat bruk av kontantlöner och 

kostpenningar vilket drev på konsumtionen på dylika platser.450 Krogen var 

alltså, som Lars Magnusson väl sammanfattar det, ”en institution av central 

betydelse i hantverkarnas och hantverksarbetarnas dagliga liv”.451 Detta håller 

jag alltjämt för sant och som det inledande exemplet visar så gäller det 

knappast endast i relation till gesäller och lärlingar. Hos Poliskammaren 

framkommer dock under de tre nedslagen inte några uppenbara uttryck för den 

sortens politiska dryckeskultur som Sennefelt återkommande studerat.452 

Hayen menar vidare att restriktionerna som pålades under en sådan 

expansionsfas visar på en udd riktad mot problem associerade med samhällets 

fattiga.453 Detta är ett relevant sammanhang att ha i bakhuvudet då det 

huvudsakligen förfaller vara krogarna som förekommer i mitt källmaterial. 

Spiskvarter, traktörsnäringar och källare figurerar dock också. 

Då krogarna dominerar i mitt material är det relevant att förstå vilka som 

drev dem. Tidigare forskning har påtalat hur utskänkningsställen i Stockholm 

under 1700-talets mitt kom att ses som en lämplig försörjningsåtgärd för 

                               
449 Implementering av detta reflekteras tydlig i de listor som återfinns i SSA, HK, 
Taxeringslängder och förteckningar över krögeriidkare samt Uppbördsböcker över 
krogavgifter. 
450 Hayen 2007, s. 130–147, 170–171, 206–207.  
451 Magnusson 1988, s. 332. 
452 Se exempelvis Sennefelt 2014. 
453 Hayen 2007, s. 138, 197. Det kan noteras att Hayen på sidan 138 feldaterar neddragningen 
av antalet tillstånd från 700 till 400 till år 1827. Detta beror dock på en sedvanligt slarvig 
formulering av Bengt Järbe varifrån uppgiften är tagen. Järbe 1971, s. 138–139. 
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kvinnor. Tillståndsprocessen premierade dem och med tiden kom de att 

dominera krogbranschen i det närmaste totalt.454 Rollen som krögerska 

beskrevs, tillsammans med månglerska, som en försörjningsmöjlighet för 

utsatta kvinnor. Det har dock framkommit att det framför allt var gifta kvinnor 

som fick tillstånd att driva krog. Det har därför konstaterats att de som blev 

krögerskor och månglerskor under föreliggande undersökningsperiod 

generellt inte var de i störst behov av fattigförsörjning samt att det således var 

en reform som inte uppnådde sitt uttalade mål.455 Krögerskorna utgjorde alltså 

en relativt priviligierad grupp.456 Trots att vissa var fattiga och utsatta var de 

ändå i en situation där de kunde utnyttja än mer utsatta kvinnor som arbetskraft 

i sina krogar.457 Trots relativ fattigdom var de som träffades av dessa riktade 

satsningar alltså sällan helt utblottade då ett visst ingångskapital krävdes.458 

Detta lär ha spelat roll för huruvida krögerskorna hade möjligheten att tänja 

på förordningar, exempelvis genom att ha öppet för sent, rikta sig mot bättre 

slags gäster än vad de borde eller ägna sig åt koppleri. Kvinnor som kunde bli 

krögerskor i Stockholm fick således under 1700-talets andra hälft och 1800-

talets första hälft ett handlingsutrymme som de inte haft tidigare. Detta är ett 

viktigt sammanhang att beakta.459 

Liknande trender fanns även i andra svenska städer, vilket stärker bilden av 

krognäringen som ett centralt försörjningsalternativ för kvinnor under 1800-

talets första hälft.460 Irene Artaeus har funnit indikationer på att de kvinnor 

som dömdes för olaga krognäring framför allt var de som befann sig i liknande 

sociala ställningar som de vilka bedrev den lagligt, med den urskiljande 

faktorn att de förra inte hade ekonomiska medel för att betala skatter, avgifter 

och andra förskott.461 Denna skillnad menar Artaeus tog sig uttryck i att den 

legala och mer resursstarka krognäringen skedde i särskilda lokaler, medan 

den illegala och mer ekonomiskt utsatta utskänkningsverksamheten skedde 

mot hyresgäster i krögerskornas egen bostad.462 Detta misstänker jag vara en 

förenkling, åtminstone när det handlar om Stockholm, men ger ändå en 

uppfattning om hur det kunde se ut. 

                               
454 Qvist 1960, s. 216–217. Beträffande kvinnors dominans, se anmärkningen till hans tabell 
10, sidan 345. 
455 Lindquist 1987, s. 136–141. 
456 Det bör dock självklart noteras att i samma veva som krogverksamhet reserverades för 
kvinnor så klassificerades den inte längre som en borgerlig näring och yrkets status sjönk. 
Tellström & Jönsson 2018, s. 106. 
457 Krognäring som en försörjningsåtgärd innebar att det endast skulle vara sådana som inte 
hade några andra alternativ vilka borde arbeta i verksamheterna. Det var därför ett 
återkommande problem i vilken utsträckning unga och arbetsföra pigor sysselsattes på 
krogarna. 
458 Hinnemo 2016, s. 136–139. 
459 Bladh 1997, s. 36–38. 
460 Artæus 1999, s. 10–12, 27–28. 
461 Artæus 1999, s. 21–22. 
462 Artæus 1999, s. 23–26. 
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Denna beskrivning av skeenden förefaller inte vara begränsad till den 

västra delen av konungariket Sverige. I en aktuell antologi undersöks kvinnors 

yrkesutövande i norra Europa och Ryssland under perioden 1650–1850 och 

då särskilt hur de förhandlade sina positioner.463 Genom nedslag i enskilda 

kvinnors karriärer i Åbo och Helsingfors under perioden 1800–1850 stärks 

bilden av framgångsrika kvinnliga restauratörer som knappast befann sig i 

samhällets marginal, snarare bör de ses som tillhörande medelklassen som 

motsvarigheten till den framgångsrika borgerliga mannen.464 Detta är således 

ett annat perspektiv att ha med sig då man betraktar krögerskorna i Stockholm. 

Vad gäller huvudstaden så var journalisten Anders Lindeberg i samtiden 

väldigt kritisk till näringsförordningarna och menade att de generellt inte 

efterföljdes. Det var enligt honom endast de kvinnor som hamnat i onåd hos 

polisen av någon anledning som upplevde problem då de exempelvis hade 

igång verksamheten för sent om nätterna. Därmed ansåg Lindeberg att 

förordningarna främst utgjorde ett redskap för extra inkomster för 

Poliskammaren och dess betjänter genom att reglerna med godtycke riktades 

mot berörda kvinnor.465 Lindeberg uttrycker sig som följer beträffande den 17 

juni 1817 av Kungl. Maj:ts stadfästa ändringen av 1814 års ordning för 

utskänkningsställen i Stockholm: 

Denna Författning, sannolikt en af de till både syftning och stylisation 
oklokaste och mest osammanhängande, som under hela det nuvarande 
statsskicket utkommit, torde aldrig hafva varit uppläst i Konseljen – det är den 
lindrigaste förklaringsgrund man kan antaga för bifallets möjlighet – och kan 
endast förstås genom den hemliga förutsättning, att man aldrig räknat på des 
efterlefnad, hvilken också aldrig ägt rum. Den ansåg nemligen endast en 
inkomstkälla för polisbetjeningen. I början höllos väl näringsställena 
någorlunda stängda på de utsatta timmarna; men snart upphörde man dermed 
och blott de näringsidkerskor, som råkade i någon tvist med polisbetjenterne, 
rönte de menliga följderna af Författningens föreskrifter.466 

Tidigare forskning har med rätta varit skeptisk mot riktigheten i Lindebergs 

perspektiv. Det är dock ett perspektiv som har kommit att få genomslag i 

bilden av relationen mellan Poliskammaren och utskänkningsställen under 

föreliggande undersökningsperiod.467 Varför detta skulle ha uppstått just kring 

1810-talet är också oklart, då merparten av punkterna i sagda förordning 

existerade sedan tidigare. I Bladhs analys av antalet indragna krogtillstånd 

kontra antalet frivilligt inlämnade dito under övergången från 700 till 400 så 

förekommer också en klar övervikt till det frivilliga. Resultatet signalerar att 

                               
463 Ilmakunnas, Rahikainen, & Vainio-Korhonen 2018, s. 5–6. 
464 Rahikainen 2018, s. 190–191. 
465 Bladh 1997, s. 15. 
466 Lindeberg 1839, s. 215–216. 
467 Se Hinnemo 2016, s. 147–148. Hinnemo sällar sig också till Bladhs mer skeptiska hållning 
men framför ändå vilken kraft det narrativet har. 
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polisbetjäningen inte aktivt straffade ut krögerskor i någon större 

utsträckning.468  

Detta känns igen från Elin Hinnemos forskning. I sin avhandling berör hon 

de kvinnor som argumenterade inför Justitierevisionen för sin rättighet att 

driva utskänkningsverksamhet, exempelvis då Överståthållarämbetet dragit in 

tillstånden eller om de led av bristande arbetsförmåga.469 Här undersöks inte 

Justitierevisionens material eftersom det rör sig på en högre instans bortom de 

vardagliga praktiker denna avhandling har till syfte att studera. Det är dock 

intressant att bryta föreliggande analys mot Hinnemos då det ger en fördjupad 

bild av hur detta slags fall kunde se ut för de kvinnor som valde att driva fall 

vidare. Hinnemo finner att ett argument för att få behålla ett indraget 

näringstillstånd kunde vara att detta var det enda som hindrade personen från 

”fattigdom, tiggeri och att vara en belastning för samhället”. I ett specifikt fall 

noterar Hinnemo det som överraskande att polisbetjänterna som först anmält 

krögerskan Wilhelmina Qvickström för överträdelser senare i processen klev 

in till hennes försvar. De menade att det faktum att hon hyrt ut sin krogsedel 

utan tillstånd inte borde föranleda att hon fråntogs densamma eftersom hon 

annars skulle komma att ligga samhället till last.470 Att detta ingrepp från 

polisbetjäningen överraskar är förståeligt då det går emot ovannämnda 

generellt negativa uppfattningar som funnits om relationen mellan 

Poliskammaren och krögerskor. Det ger en tydlig indikation på att den bilden 

knappast är helt sann.  

Detta är något som har varit möjligt att observera i andra fall och det är en 

relevant aspekt att föra med sig nu i undersökningen av just 

utskänkningsverksamheter. Det ligger över lag i linje med hypotesen att 

polisbetjäningen bör förstås som inter-hierarkiska individer, vilka i sig själva 

kunde ta till alternativa taktiker i sin polisiära praktik. Uppenbart är att bilden 

av ett antagonistiskt förhållande mellan betjäning och krögerskor förtjänar att 

omprövas, med en öppenhet för att de måhända kunde tänka sig eftergifter till 

de som bedrev utskänkning, vilket bör beaktas vad gäller förhandlingar om 

rummet. 

Normativa föreställningar om utskänkning 

När det handlar om förordningar av vikt gällande utskänkningsverksamhet av 

detta slag finns det egentligen två kategorier som är viktiga att beakta, även 

om dessa tenderar att flyta in i varandra. Den första, mer allmänna, avser 

dryckenskap i sig. För föreliggande undersökningsperiod fanns det två sådana 

av särskild betydelse som båda gavs av Kungl. Maj:t och gällde för hela 

landet. Det handlar om förordningen ”emot Swalg och Dryckenskap” från den 

                               
468 Bladh 1997, s. 18–19. 
469 Hinnemo 2016, s. 119, 125–126. 
470 Hinnemo 2016, s. 131. 
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17 april 1733 och dess uppföljare ”emot Fylleri och Dryckenskap” från den 

24 augusti 1813. Den senare bygger på den förra och innehåller i stort samma 

slags paragrafer. Den senare är lite mer precis i frågor om rättsordning och 

dylikt. Kärnan i bådadera handlar dock om att förbjuda just dryckenskapen i 

sig, bestämma böter och andra straff för detta, samt ange särskilt försvårande 

omständigheter och klargöra att berusning inte var en ursäkt för andra brott. 

Relevant för avhandlingens syfte här är att båda förordningar också nämner 

näringsidkarnas ansvar, dock endast i korthet. Näringsidkarna hade till ansvar 

att inte servera överförfriskade eller omyndiga personer, något som 

framkommer i båda förordningars sjätte och sjunde punkter. För att tillse detta 

anger också den sista punkten i båda förordningar att näringsidkare hade till 

ansvar att anslå gällande förordning: 

IX. […] uti alla Wärdshus/Caffe-hus/Kiällare/Krogar och Giästgifwaregårdar 
i Städer och på Landet ett Exemplar deraf warder till hwars och ens efterrättelse 
på wäggen upslagit hwarom Wärdarne sjelfwa skola försorg draga.471 

15. §. Denna Förordning […] åligger det Wärdar, vid Fem Riksdalers wite, 
draga försorg, at et Exemplar häraf i alla Wärdhus, Källare, Näringsställen och 
Gästgifware-Gårder, finnes på wäggen i något allmänt rum anslaget.472 

Det specificeras alltså i båda fallen att förordningen ska finnas lättillgängligt 

anslagen på väggarna, så att alla gäster som önskar med enkla medel kan läsa 

och förstå gällande regler. Hur detta faktiskt efterlevdes är en öppen fråga. 

Den andra kategorin av förordningar som är viktig att beakta gäller de som 

riktar sig specifikt mot näringsidkarna och fokuserar på hur de bör bedriva 

sina utskänkningsverksamheter. Dessa framträder generellt av en mer lokal 

karaktär, men stort överlapp finns med de nationella förordningarna och de 

lokala refererar ofta till de allmänrådande.473 Inte sällan riktade dessa 

förordningar också särskilt in sig på krogarna, såsom den lägsta formen av 

utskänkning vilken var vanligast förekommande och upplevdes som den 

största möjliga källan till oordning. Detta synsätt illustreras väl vad gäller 

vilka tider som var tillåtna att bedriva utskänkning under. Åttonde punkten i 

dryckenskapsförordningen från 1733 specificerar som förbjudna tider för 

krognäring ett dygn från klockan 7 kvällen före söndagar och andra 

högtidsdagar. Därutöver är de förbjudna tiderna från klockan 9 på kvällen 

vardagar mellan 1 augusti och 1 maj, och klockan 10 på kvällen mellan 1 maj 

                               
471 Kongl. Maj:ts Nådige Förordning emot Swalg och Dryckenskap. Gifwen Stockholm i Råd-
Cammaren den 17 Aprilis 1733. 
472 Kongl. Maj:ts Nådiga Förordning emot Fylleri och Dryckenskap. Gifwen Haga slott den 24 
Augusti 1813. 
473 Se exempelvis Kongl. Maj:ts Nådige Förordning huru hädan efter kommer at förfaras med 
Brännewins brännande och säljande så å landet som i Städerne, samt then Consumtions Accis-
Afgift, som therföre kommer at erläggas. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren then 10. 
Decembr. 1747 som bland annat uppdrog åt magistraten och stadens äldste i varje stad att själva 
reglera krogar till ett lämpligt antal utifrån dess invånarantal. 



 157 

och 1 augusti. Dessa tider gällde för alla krogar i Stockholm och anges såväl 

i lokala förordningar som i de krogsedlar som utfärdades under föreliggande 

undersöknings första två nedslag. För det sista nedslagen komplicerades läget.  

Dryckenskapsförordningen från 1813 anger inte några specifika tider. Det 

förefaller ha varit ett medvetet val från myndigheterna då specifika lokala 

förordningar med tidsangivelser generellt följde. Enligt ovannämnda 

förordning från 1814 och 1817 som Lindeberg klagade över begränsades just 

den sortens utskänkning som tjänade arbetare (”Tjenstehjon, Handtwerks-

Gesäller, Gemenskap af Krigsmagten och de flere personer som höra til 

Arbetande Classen”). För krogarna begränsades därmed rättigheten att bedriva 

verksamhet inom krogrummen till tre gånger om dagen. Nämligen två timmar 

på morgonen, klockan 7 till 9; två timmar mitt på dagen, klockan 12 till 2; 

samt två timmar på aftonen, 1 maj till 1 augusti klockan 8 till 10 och 1 augusti 

till 1 maj klockan 7 till 9. Under dessa tider fick gästerna vara inom krogen 

och spritdrycker säljas, medan det däremellan endast var tillåtet att sälja 

svagare dricka genom fönster och luckor som vette från näringsstället ut mot 

gatan.474 Exakt hur dessa tider respekterandes eller överskreds är något som 

tidigare forskning mest spekulerat kring och berört i begränsad utsträckning.475  

Vidare kungjordes ett stort antal av lokala förordningarna kring 

Stockholms utskänkningsställen och att redogöra för samtliga här skulle ta upp 

stort utrymme. Ett illustrativt exempel är bland annat Överståthållarämbetets 

kungörelse av den 3 maj 1776 som tydliggjorde inte bara att näringsidkarna 

behövde följa den aktuella taxan för vad brännvinet fick kosta, utan också att 

den behövde vara anslagen inom näringsstället. Dessa regler gällde för hela 

undersökningsperioden.476 Gällande krogarna, som är den 

utskänkningsverksamhet som de flesta fall behandlade av Poliskammaren rör, 

så finns de viktigaste punkterna sammanfattade på själva tillståndssedlarna.  

Dessa sedlar förändrades inte alls mellan 1776 och 1804. På detta första 

slags sedel anges att utskänkningen endast får bedrivas på ett givet ställe, att 

detta ställe behöver vara anmält till Handelskollegiet, vara märkt med en skylt, 

samt att det inte får flyttas hur som helst. Framgår gör att sedeln också bara 

får innehas och brukas av den person som faktiskt fått tillståndet och att de 

som arbetar i en krog inte ska vara unga arbetsföra personer. Vidare anges 

tiderna från 1733 års dryckenskapsförordning och att krögaren bär ansvaret 

                               
474 ÖfwerStåthållareEmbetets Kungörelse, Angående hwad som i Hufwud-Staden bör iakttagas 
å Tracteurs- och Näringsställen wid föräljning af Mat och Dricka samt starka Drycker till 
Tjenstehjon, Gesäller, Soldater och alla dem som höra till Arbetande Classen, m.fl. Gifwen 
Stockholm den 9 Maji 1814 som tre år senare ersattes av den i allt väsentligt liknande 
ÖfwerStåthållareEmbetets Förnyade Kungörelse Om Ordningne på alla de ställen i Hufwud-
Staden, där Mat och Drycker försäljas till Arbetsfolk och deras wederlikar. Gifwen Stockholm 
den 4 Juli 1817.  
475 Jarrick & Söderberg 1998, s. 194; Hayen 2007, s. 140. 
476 ÖfwerStåthållareEmbetets Kungörelse, om Krögares och Närings-Idkares skyldighet, at 
ställa sig then utfärdade Taxan för BränwinsMinuteringen til noga efterlefnad och at hafwa 
Taxan uti försälgnings-rummen upslagen. Gifwen Stockholm then 3 Maji 1776. 
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att inte tillåta lösa, liderliga eller vanartiga gäster. Slutligen redogörs för de 

skatter och avgifter som måste betalas kontinuerligt för tillståndets giltighet.477 

I och med 1813, då antalet tillstånd minskades och den nya 

dryckenskapsförordningen kom, justerades sedlarna och fick vissa tillägg. 

Samma punkter som tidigare kvarstår, med de justeringar av tider och 

serveringsregler som kom med överståthållarförordningarna av 1814 och 

1817. Därtill specificeras också vidare att hasardspel inte får tillåtas på krogar 

ens utan insatser, att överförfriskade eller omyndiga inte får serveras, att det 

inte är tillåtet för gästerna att handla på kredit, samt att krögaren bär ett ansvar 

att kontakta polisbetjäningen och uppge namn så snart lösa och misstänkta 

personer infinner sig. Som komplement till den kungliga förordningen 1813 

framgår också till sist att överståthållarens förordning först av 1814 och sedan 

av 1817 finnas anslagen inom näringsstället på en synlig plats.478 Med allt detta 

tydligt angivet på sedlarna kunde alltså ingen krögare hävda okunskap om vad 

som uppenbarligen ansågs vara de viktigaste reglerna för deras 

utskänkningsverksamhet. 

Härmed har också presenterats de med mest centrala förordningar som 

polisbetjäningen hade att upprätthålla under föreliggande 

undersökningsperiod. Flertalet ytterligare förordningar finns som sagt, bland 

annat samlade i Poliskammarens eget förordningsregister.479 Dessa kommer 

att beröras närmare allteftersom de antingen hänvisas till i specifika ärendens 

utfall eller där de på annat vis bedöms vara relevanta för att analysera det som 

framkommer i fallen. Dessförinnan måste dock själva näringsställena beröras. 

Näringsställenas tillstånd och eventuella rörlighet 

På senare tid har den rumsliga vändningen fått genomslag specifikt i 

forskningen gällande utskänkningsställen och särskilt krogarna. Christine 

Bladh måste sägas vara den som först på ett mer analytiskt plan började beakta 

själva platserna och se krogrummens betydelse i egen rätt. Detta kommer till 

uttryck exempelvis då hon påtalar att krogarna, till skillnad från källarna, inte 

var bundna till någon specifik lokal. I stället var det krogsedeln i sig som 

utgjorde grunden för näringen och således kunde flyttas runt.480 Hur detta såg 

ut i praktiken på en aggregerad nivå och hur det utvecklades över tid är okänt. 

Denna kunskapslucka förtjänar att särskilt poängteras då de rumsliga 

implikationerna möjligen är betydelsefulla. Genom krogsedelns rörlighet 

kunde vilket rum som helst åtminstone i teorin bli ett näringsställe. 

                               
477 SSA, HK. Krogsedlar, 1738–1848 samt Taxeringslängder och förteckningar över 
krögeriidkare, 1770-tal–1783. 
478 SSA, HK. Krogsedlar, 1738–1848 samt Taxeringslängder och förteckningar över 
krögeriidkare, 1770-tal–1783. 
479 SSA, ÖÄP, PS, Kungörelser, 1640–ca1880, volym 3, sidan 202–204 återger exempelvis 
förordningar under rubriken ”Krogar och krognäring”. 
480 Bladh 1997, s. 19.  
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Förvandlingen var dock avhängig vissa krav, exempelvis att krogsedeln var 

ställd till innehavaren eller rätteligen uthyrd till denne med tillstånd från 

exempelvis Handelskollegiet. Utöver att en berättigad innehavare alltid skulle 

ha krogsedeln tillgänglig var det också avgörande att den aktuella 

månadstaxan samt den gällande dryckesförordning fanns uppsatt på berörda 

näringsställe. Därmed var krognäringarna väldigt rörliga om än villkorade. 

Krogar skulle också alltid utmärkas med skyltar som angav samma nummer 

som innehavarens krogsedel. Var en krognäring bedrevs skulle även anmälas 

till åtminstone Handelskollegiet och den fick inte flyttas när som helst. Flyttar 

fick ske endast i anslutning till någon av de två utsedda flyttdagarna, en om 

våren och en om hösten. Hur detta såg ut i praktiken och vilka slags övertramp 

samt förhandlingar det gav upphov till är dock inget som hittills studerats på 

ett systematiskt vis.481 I detta kapitel av avhandlingen belyses därmed okända 

aspekter av systemet.  

Hur kunde själva näringsställena då te sig och vara disponerade givet denna 

rörlighet? I princip hur som helst helt enkelt. En bild går att nå genom en 

redogörelse i Stockholms Oordentligheter:  

Rummen äro mäst allestädes mörka sombra och oangenäma; sjelfwa 
apperancerna upwäcka redan olust och missnöje. Man sammanpackas i en 
källarstuga, der Win-os, osnygghet och et ouphörligt buller sammanstämma til 
deras plåga som ej älska dessa slags nöjen. Få Källarmästare hafwa försedt sig 
med et tilräckeligt antal rum, i hwilka särskilte sällskaper kunna innesluta sig 
och wara för sig sjelfwa. Betjeningen är aldeles efter Rummen. Man måste 
ropa sig hes, och får ändå wänta wackert efter alt det man begär. En näswis 
och ofta full källarpojke, eller en tredskt och förnämn Jungfru hafwa oftå så 
när bringat mig att förswärja all källargång.482 

Det är en beskrivning som får läsas med viss skepsis då det uttalade syftet med 

tidskriften var att framhäva Stockholms brister i relation till andra storstäder. 

Bilden som målas upp förefaller dock inte vara långt från sanningen 

åtminstone vad gäller det rumsliga. Det kan också noteras att skribenten talar 

om just källare och spiskvarter, den rymligare och högre formen av 

utskänkningsställen, vilket stämmer väl med tidskriftens tilltänkta läsare. 

Huruvida författaren någonsin besökt en krog och hur denna då upplevdes 

förblir osagt. Bengt Järbe återger en inventarieförteckning från andra halvan 

av 1700-talet för en krog på Djurgården som anger 28 äldre trästolar, 5 bord, 

9 brännvinsglas och halvdussinet ölglas.483 Dessa redogörelser ger således en 

                               
481 Det ska också sägas att Bladh poängterar att skillnaden mellan utskänkningsrörelser var mer 
teoretisk är faktiskt, samt att de flesta näringar kunde benämnas som krogar rent 
slentrianmässigt. Bladh 1997, s. 14–15. Just denna sista punkt framhävs också av Gunnar Qvist. 
Han menar särskilt att skillnaden mellan exempelvis ett spiskvarter eller en krog generellt var 
icke-existerande. Denna likhet styrks också av att distinktionen upphörde 1838 då kategorierna 
sammanfördes under ett gemensamt antal tillstånd på 400 stycken. Qvist 1960, s. 217. 
482 Stockholms Oordentligheter, 1770, no 7, s. 51. 
483 Järbe 1971, s. 105. 
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bild av de förhållanden som kunde råda på den enklaste formen av 

utskänkningsställe. Att krogar inte krävde särskilt mycket i fråga om 

inventarier är därmed ytterligare ett skäl att de kunde förläggas nästan 

varsomhelst. Ett eller ett par enkla rum i en källarlokal, en bod eller inom ett 

bostadshus räckte gott i många fall, medan de i andra fall disponerade hela 

byggnader.484 Ingångar kunde mynna ut direkt mot gatan men också nås endast 

genom en innergård eller genom andra utrymmen, exempelvis förmak som 

inte sällan delades med andra verksamheter och boende i huset. 

Källarverksamheterna kunde vara nästan hur stora som helst, medan de minsta 

krogarna kunde rymma så få som bara ett tiotal gäster.485 Detta sista känns 

också igen hos den främsta avbildaren av periodens vardagsliv, Pehr 

Hilleström, som gång på gång återvände till intima interiörskildringar av 

utskänkningsställen.486 Ett exempel framgår i bild 16.  

Bild 16. Detalj ur Krogen, datering osäker, gravyr av Fredrik Martin (1775–1854), 
efter original av Pehr Hilleström d.ä. (1732–1816). Källa: Nationalmuseum, 
NMG1436/1892. 

I denna avbildning framträder ett enstaka rum med ett begränsat antal attiraljer 

och fåtalet gäster. Dessa mindre verksamheter kan kontrasteras med Henrik 

Reuterdahls exteriörbild av källaren Hamburg som representerar den sortens 

rymliga gårdshus som också ofta inrymde utskänkningsverksamheter, se bild 

17. Källaren Hamburg är även känd som en sista hållplats för dömda på väg 

till galgbacken på nuvarande Hammarbyhöjden. 

                               
484 Hayen 2007, s. 140. 
485 Tellström & Jönsson 2018, s. 103. 
486 Se Ilmakunnas 2018 rörande Hilleström som fångare av just kvinnors vardag och arbete. 
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Bild 17. Detalj ur Källaren Hamburg vid Götgatan, kv. Vägaren, 1888, Henrik 

Reuterdahl (1870–1925) Källa: Stockholm stadsmuseum, 503160. 

Utskänkningsställen kunde således etableras var helst någon hade tillgång till 

ett utrymme och lyckades utverka ett tillstånd. Det uppstod lika gärna i 

hemmen som i anslutning till andra sorters verksamheter som en partner eller 

dylikt var verksam inom.487 Därmed styrde de olika stadsdelarnas bebyggelse 

utskänkningsställenas beskaffenhet bortom den enklaste modellen för hur de 

borde se ut. 

Bortom Bladhs inspel har inte det rumsliga berörts i någon djupare 

bemärkelse, och även då gränsdragningen mellan offentligt och privat kommit 

på tal har den analytiska ingången inte fått stort utrymme. Undantaget utgörs 

av Sofia Ling som studerat de kvinnor som hade verksamheter med huset som 

bas och hur deras arbete var organiserat under perioden 1650–1750. Ling 

argumenterar för en förståelse av staden som permeabel samt relationen 

mellan fysiska byggnader och hushåll som allt annat än glasklar. Båda dessa 

poänger är högst relevanta att föra med sig till föreliggande undersökning av 

efterföljande epok.488 Ling diskuterar rätten att hålla ordningens agenter ute 

och berör specifikt kritik mot uppsyningsmän, betjänter och fiskaler samt 

deras dåliga anseende.489 Genom sitt supplikmaterial når Ling fram till 

upplevelser av felaktig behandling. Därmed rör hon sig på en annorlunda nivå 

                               
487 Ling 2016, s. 183. 
488 Ling 2016, s. 151–153. 
489 Ling 2016, s. 189–191. 
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än föreliggande undersökning. När en supplik lämnades in till exempelvis 

Handelskollegiet eller Ämbets- och byggningskollegium hade den mer 

vardagliga förhandlingen redan brutit samman. Det ska dock noteras att det 

under Lings undersökningsperiod ännu inte fanns något forum motsvarande 

Poliskammaren, inte ens politikollegiets andra division, och därmed är det 

svårt eller rent av omöjligt att avgöra hur mindre drastiska protester än 

formella besvär kan ha sett ut. 

Utifrån ett begränsat antal fall drar Ling insiktsfulla slutsatser, särskilt 

avseende kvinnors agens. Hon framhäver husens betydelse i detta och att 

rumsliga överträdelser påvisar hur vissa platser och tider kunde ses som 

fredade, men också att detta sällan fungerade i praktiken och intränganden 

kunde ske lättvindigt: ”Genom att framhålla den egna definitionen av ett 

utrymme, då någon skulle försvara och förklara varför de befunnit sig på en 

viss plats vid en viss tidpunkt, argumenterade de för sitt tolkningsföreträde 

utifrån rumsliga aspekter.”490 Det handlar alltså om just rumsliga 

förhandlingar, primärt avseende gränsdragningar. Betydelsen av denna 

gränsdragning mellan hemmet och olika former av utskänkningsställen är 

också ett bekant tema från den internationella forskningen. Där framgår att 

gränsdragningen inte sällan var en komplex övning som uppvisade lokala 

variationer.491 Huruvida detta var möjligt också i den vardagliga interaktionen 

med polisbetjäningen under denna avhandlings senare undersökningsperiod är 

något som belyses i detta kapitel. 

Även Bladh har betonat krogen som ett slags näringsverksamhet som 

riskerade flyta samman med hemmet: ”Det offentliga och privata rummet var 

ofta rent bokstavligt talat svåra att skilja på.”492 Det är dock möjligt att 

diskutera i vilken mån detta var en risk snarare än själva poängen. Den hårda 

gränsdragning som vi idag gör mellan det offentliga och privata har inte alltid 

varit självklar, och kanske ej heller helt önskvärd. Den hårda gränsdragningen 

förefaller dock ha ökat i betydelse just under den period som denna avhandling 

undersöker.493 Det fanns som redan berörts självklart formella tider för när 

gränsen mellan det offentliga och privata skulle vara glasklar. 

Jag vill därmed besvara den första underfrågan om vilka föreställningar, 

representationer av rum, som fanns från överheten om hur krogar borde 

fungera. Bilden som framträder är bekant. Alla näringsställen skulle ha en 

berättigad idkare, innehavandes en korrekt utfärdad krogsedel, med en korrekt 

                               
490 Ling 2016, s. 203. 
491 Kümin & Tlusty 2002, s. 9–11; Brown 2007, s. 71–75; Stobart, Hann, & Morgan 2007, s. 
117–123; Jenkins & Stobart 2020, s. 63–68. Se särskilt Vickery 2008, s. 149–150 om 
historiefältets utveckling och stundvis anakronistiska förståelse av dylika gränsdragningar. 
492 Bladh 1997, s. 12–13.  
493 Bladh berör således också det rumsliga, men hennes fokus ligger framför allt på den 
ekonomiska verksamhet och makt som dessa (framför allt) kvinnor utövade i relation till 
existerande förordningar, särskilt i relation till de förändringar som kom till kring 1813. Hur 
denna förändring tog sig uttryck från ett huvudsakligen rumsligt perspektiv är således något 
som kan utforskas vidare. 
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uppmärkt lokal och endast underhålla rätt slags gäster. Betydelsen av 

gränsdragningar är ett tema från föregående kapitel som här återkommer. 

Gränsen mellan det privata och offentliga var ibland flytande, men den skulle 

upprätthållas genom givna tidsparametrar utanför vilka gäster inte längre fick 

vistas i krogrummet. Detta redogör för den rådande representation av rummet 

vilken polisbetjäningen skulle försöka uppfylla. 

Kroghållningens praktiker 

I detta kapitel bygger jag vidare på vad som framkommit genom tidigare 

forskning och undersöker hur näringsidkare och polisbetjäning interagerade 

med varandra i praktiken. Det är, till skillnad från föregående kapitel, inte av 

huvudsakligt intresse exakt var i staden som föreliggande utskänkningsställen 

fanns. Fokus ligger i stället på hur deras verksamhet hanterades och fungerade. 

Denna undersökning belyser, genom själva antalet fall och den förhållandevis 

långa undersökningsperioden, förändringar i detta och ger förståelse av hur 

interaktionen kring detta sociala rum kunde se ut. 

Avseende operationaliseringen av praktikteori fokuseras i denna del av 

avhandlingen på material i form utskänkningsställenas förutsättningar såsom 

lokalerna, varorna som serveras, de skyltar, tillstånd och förordningar som 

krävdes samt även gästerna, kompetenser i fråga om kunskap och tekniker för 

att hantera detta, såsom att hålla näringsställenas dörrar öppna en viss tid och 

stängda en annan, att ha och identifiera korrekta anslag på väggarna, att 

förhålla sig till gäster på ett visst vis med mera, och föreställningar i fråga om 

de mål dessa individer gav uttryck för om hur saker och ting borde fungera 

exempelvis avseende tider och den symboliska laddningen som kom med 

olika anslag. Inom ramen för dessa fall illustreras de praktiker polisen brukade 

för att bemöta, kritisera och förhandla inte bara med näringsidkarna utan också 

med de olika grupper som bevistade deras verksamheter. Även praktikerna 

som brukades av de som drev utskänkningsverksamhet blir åtminstone delvis 

synliga härigenom. Detta möjliggör framhävandet av en mängd olika agendor 

och en förändrad förståelse av var gränsen mellan privat och offentligt borde 

befinnas. 

1776–1777 

Under hela perioden för nedslaget, från den 22 april 1776 till den 27 augusti 

1777, behandlades som tidigare nämnts totalt 4 301 fall. Av dessa står 

utskänkningsställen i centrum på ett eller annat sätt för 669, vilket utgör 15,6 

procent. Andelen är betydande och kan i princip endast jämföras med 

sanitetsfrågorna när det handlar om hur stor del av Poliskammarens 

verksamhet som det utgjorde under dessa två år. Vad gäller fallens fördelning 

över månaderna framträder inga tydliga mönster likt det som förekom i fråga 
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om hemlöshet. Vissa månader utgör andelen fall så mycket som 30 procent av 

de behandlade (vilket är fallet för juli och augusti under 1776 och februari 

1777), medan det under andra månader är så lite som 6 procent (vilket är fallet 

för april och november under 1776 och augusti 1777). Fördelningen av fall 

per månad tillägnas därför inte en särskild redogörelse, utan fallen behandlas 

som en helhet för perioden då en närläsning av dem inte ger indikation på 

någon säsongpåverkad förekomst (vilket hade kunnat vara fallet, exempelvis 

i relation till flyttdagarna).494 Inom dessa fall ryms en stor variation och en 

mängd olika problem. Det finns dock drag som förenar dem i diverse 

kategorier och möjliggör en systematisk analys. Dessa kategorier presenteras 

i tabell 9. 

Tabell 9. Kategorier av förseelser i relation till utskänkningsverksamhet behandlade 
av Poliskammaren under 1776–1777 

Slags förseelse Antal fall Andel 

Bristande uppmärkning  256  38,2 % 

          Krogsedel saknas eller brukas felaktigt (138) (20,6 %) 

          Taxa och/eller förordning saknas  (107) (16,0 %) 

          Skyltning saknas eller brukas felaktigt (11) (1,6 %) 

   Gäster i ”olaga tid” 132 19,7 % 

   Fusk med personal 80 12,0 % 

   Bristande rättigheter 66 9,9 % 

   Bråk och våldsamheter 65 9,7 % 

   Fusk med varorna 57 8,5 % 

   Övrigt  13 1,9 % 

          Spel och dobbel (8) (1,2 %) 

          Brandsäkerhet (3) (0,4 %) 

          Tillståndsförfrågan (2) (0,3 %) 

Totalt 669 100 % 
Källa: SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, volym 1–4. 

Till att börja med kan det nämnas att det förekom 57 fall där överträdelsen 

helt enkelt bestod i att näringsidkaren på något vis överskred den förordnade 

taxan vad gäller dryckesvaror, sålde sådana dryckesvaror den egentligen inte 

hade tillstånd för, eller sålde drycker i kärl av fel storlek eller utan märkning. 

Dessa försök till fusk med varor var tämligen okontroversiella och påkomna 

individer förefaller ha betalat böterna utan större besvär. Vidare kan det 

nämnas 80 fall där näringsidkaren brukade sig av tjänstefolk, mer specifikt 

arbetsföra pigor, i verksamheten på ett sätt som inte var tillåtet. Dylika fall 

avgjordes generellt med att pigan i fråga skiljdes från tjänsten och 

                               
494 Detta gäller även för förekomsterna av fall under 1804 och 1835. 
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uppmanades att skaffa sig en annan, legitim sådan. I detta slags fall så 

handlade det inte på något vis om ett omstritt rum, varför de inte berörs 

närmare i detta kapitel. I enstaka ärenden ger dock bevarade protokoll insyn i 

ett möjligt försvar som är intressant. Exempelvis vad gäller vågskrivaren Per 

Gersson Falk som anklagades för att brukat arbetsföra pigan Maria Christina 

Winter i sin krognäring på sedel nummer 487. Väl inför rätta försvarade de 

sig och Falk menade att Winter helt enkelt arbetade inom ramen för hans 

privata hushåll och inte hade något med krogen att göra. Detta försvar var 

uppenbarligen övertygande då de friades och slapp böter respektive tvånget 

för pigan att omgående skaffa sig en annan tjänst.495 I en dylik situation kunde 

den flytande gränsen mellan hem och krog, som tidigare forskning indikerat, 

vara såväl upphov till ett rättsligt ingrepp som ett argument för att undslippa 

negativt utslag. Dessa exempel ger en försmak av svårigheterna kring denna 

gränsdragning. 

Dessförinnan bör nämnas också de 65 fall där det helt enkelt var så att 

näringsställen blev skådeplatser för oordning såsom oljud och bråk av ett slag 

som på ett naturligt vis påkallade polisbetjäningens uppmärksamhet. Det 

handlade huvudsakligen om enkla fall där berusade personer slogs med 

varandra, men även mer komplexa ärenden. Exempelvis behandlades ett fall 

där en man eftersökte sin broder som nyligen hade ankommit till Stockholm 

och observerats på en krog tillsammans med några dragoner. Dessa dragoner 

ska ha tvingat honom att beställa in vin och sedan att lämna krogen med dem, 

varefter brodern inte hade setts till igen innan han upphittades död någon tid 

senare.496 Fall av denna typ var så allvarliga att merparten av dem inte 

behandlades av Poliskammaren utan i stället remitterades till närmaste 

kämnärsrätt. I dessa fall stod inte heller platsen egentligen under förhandling, 

åtminstone inte mer än i den bemärkelse att berusade som ombads lämna 

lokalen skulle vilja förhandla sig till ytterligare ett glas. Härefter är därför 

fokus på de fall där polisbetjäningen av någon annan anledning valde att gripa 

in för att näringsstället inte höll måttet ur en huvudsakligen rumslig aspekt. 

Lönnkrogar och hemförsäljning 

Ett sätt på vilket utskänkningsverksamheter bedrevs felaktigt var att själva 

lokalen som brukades brast på något vis. Totalt sett behandlades 66 fall där 

kärnan i problemet bestod just i platsen genom att det var en lokal utan 

tillstånd eller fel lokal som brukades till utskänkningsverksamhet.  

Huvuddelen av dessa fall utgörs av tillfällen då näringstillstånd saknades 

som helhet. De var alltså lönnkrogar av något slag. Lönnkrogar var ingen 

nyhet som uppmärksammades i och med kammarens inrättande. Fenomenet 

hade funnits länge och redan 1694 föranledde en riktad insats stängningen av 

                               
495 SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 17 juni 1776, sidan 301 och Protokoll äldre serien, volym 1, 18 
juni 1776. 
496 SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 18 november 1776, sidan 813. 



 166 

inte färre än 80 sådana etablissemang.497 Härvid är alltså antalet fall färre än 

dryga åttio år tidigare. Skillnaden förefaller bestå i att det 1694 skedde en 

riktad insats, något som inte förekom under dessa två här undersökta år. 

Frånvaron av riktade insatser kan också vara en förklaring till att antalet fall 

av lönnkrogar också är få i jämförelse med de som på något vis hade ett 

tillstånd, men hade hyrt eller lånat det på ett felaktigt vis. Dessa fall berörs 

närmare nedan.  

Att antalet fall med lönnkrogar ser ut som det gör förefaller ha sitt ursprung 

i att de uppstod allteftersom sådana etablissemang blev kända av 

polisbetjäningen, men också att det gällde för dem att ta förövarna på bar 

gärning.498 Exempelvis gjorde tre polisbetjänter vid tretiden natten mellan 16 

och 17 mars 1777 ett försök till påhälsning hemma hos vaktmästaren Stenius. 

Det faktum att Stenius bodde på Köpmangatan och således var granne med 

Poliskammaren kan ha bidragit till observationer om ”buller och orolighet tid 

efter annan”, men betjäningens insats var också baserad på konkreta uppgifter 

om ”olofl näring med hembryggt drickas försälgning samt andra tärande 

wahror, äfwensom hos honom öfwas kortspel”. Stenius hustru hade dock 

huvudet med sig och släppte inte in polisbetjäningen frivilligt. De bröt heller 

aldrig upp dörren med våld.499 Detta utgör en intressant parallell till 

öppningsexemplet. Trots att polisbetjäningen väntade länge på att överskrida 

Söderbergs tröskel så gjorde de det trots allt till sist. Just trösklarna uppträder 

som viktiga för kampen om stadsrummet och på grund av kontrasten mellan 

dessa fall är det intressant att reflektera kring när polisbetjäningen överträdde 

dem och inte. Det kan ses som ett uttryck för när det offentliga stadsrummet 

sträckte sig in i mer privata sfärer respektive när det inte gjorde det. 

Laddningen i detta intrång över tröskeln har tidigare belysts, exempelvis i 

Amanda Vickerys forskning om engelska hushåll.500 Beträffande krogen som 

en omstridd plats med sin egen natur så framhäver James R. Brown i sin 

avhandling att olika sorters krogar kunde vara sfärer till vilka stadens polisiära 

instanser behövde inbjudas för att få komma över tröskeln.501 

Varför klarade sig då Stenius från samma slags ingrepp och tvång över 

tröskeln som Söderberg fick uppleva dryga halvåret dessförinnan, om något 

borde väl en lönnkrog vara än värre? Jag kan tänka mig två sätt på vilket detta 

fall särskiljer sig. För det första hade polisbetjäningen här inte någon direkt 

observation av att utskänkningsverksamhet pågick innanför dörren, man hade 

underrättelseuppgifter men inget konkret för stunden. Med endast det i 

                               
497 Wrangel 1912, s. 82–90; Tellström & Jönsson 2018, s. 133. 
498 Nästan samtliga av dessa fall verkar vara initierade av polisbetjäningen, de enstaka 
undantagen förefaller vara sådana där danser organiserats vilket anges ha varit störande för 
grannarna. 
499 SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 18 mars 1777, sidan 227. 
500 Vickery 2008, s. 152. 
501 Brown 2007, s. 248–249. 
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bagaget kan man tänka sig att legitimiteten för ett ingrepp var begränsad.502 

För det andra kan man tänka sig att frånvaron av ett näringstillstånd var något 

av ett skydd. Genom ansökan om en krogsedel förändrades trots allt hemmets 

status och man bjöd in ordningsmakten att utöva kontroll över delar av sin 

sfär. I kontrast till detta fick Stenius under dagarna som följde endast motta en 

varning från kammaren. Huruvida varningen hade önskad effekt är svårt att 

avgöra, men det kan konstateras att paret Stenius inte förekommer ytterligare 

under resten av det året. 

Härmed går det att se fördelar med att hålla lönnkrog. För sin 

undersökningsperiod drar Ling slutsatsen att om man hade ett näringstillstånd 

så var ovälkommen påhälsning för kontroll ofrånkomlig även om det fanns 

vissa ramar för när det ansågs legitimt.503 Detta förefaller gälla också under 

föreliggande undersökningsperiod. För den vars verksamhet saknade tillstånd 

fanns dock chans att undkomma detta slags ingrepp. Paret Stenius möjlighet 

att upprätthålla gränsen till sitt hem sluten tjänade på att deras privata bostad 

inte hade sammanblandats med en utskänkningsverksamhet genom 

tillståndsprocessen. Tyvärr har det inte gått att finna fler exempel under detta 

nedslag på lönnkrogar som inte öppnade sina portar för polisbetjäningen men 

tanken är värd att hålla fast vid. 

Det var alltså inte vanligt för den som bedrev lönnkrog att klara sig undan 

på detta sätt. Generellt ledde ertappande till böter, såsom för den blinde 

garvargesällen Eric Hultman och änkan Christina Fogel som höll ”hembrygdt 

dricka och Bränwin till salu så wäl hemma i deras rum, som till dem som 

derifrån hämta, utan att till en slik näring hafwa något tillstånd”. De fick böter 

för denna förseelse, 16 riksdaler och 32 skilling respektive 1 riksdaler och 32 

skilling, en inte obetydlig summa för personer i deras position.504 Detta visar 

att även om frånvaron av tillstånd kunde utgöra ett visst skydd så var det också 

ett högt spel. Det kan också noteras att merparten av lönnkrogarna inte var 

kända i förväg likt den som paret Stenius drev, utan snarare var det sådana 

vars överträdelser observerades i stunden, generellt då deras verksamhet var i 

full gång utanför tillåten tid. 

                               
502 Även i de fall där ljud tydligt flödade ut från näringsställen och således inbjöd till kontroll 
så förefaller det som att denna legitimitet var osäker, något som framgår i en rapport från 
Brandvakten, SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 3 mars 1777, sidan 184: ”förledne natt kl ½ till 11 har 
warit slagsmål å krogen uti Rännarbansporten, och skall äfwen derifrån blifwit ropat efter 
Brandwakt: men då Brandwakten ditkommit har owäsendet endast warit inne uti rummet, 
hwaräst Brandwakten utan påkallelse ej wågat sig ingå: och som ej någon af dem som 
owäsendet föröfwade utkommit genom porten har ej någon kunnat aresteras.” Detta framhäver 
att polisbetjäningen i praktiken hade auktoriteteten att öppna en dörr med tvång på ett sätt som 
brandvakten saknade, åtminstone utanför ordinarie utskänkningstimmar. 
503 Ling 2016, s. 192.  
504 SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 10 maj 1777, sidan 355. Även pistolsmedsänkan Catharina 
Frenberg använde sitt hem på liknande vis och sålde såväl på plats som med avhämtning. Hon 
fick dock av oklar anledning något mildare böter. SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 4 mars 1777, 
sidan 191. 
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Alla utskänkningsställen utan tillstånd försökte dock inte dölja sig. I 

åtminstone sex fall, tre spiskvarter och tre krogar, hade idkarna i fråga tidigare 

innehaft näringstillstånd och fortsatt bedriva sin krognäring även sedan de 

mist detta. I fem av dessa fall anges det också explicit att idkarna hade låtit 

sina skyltar sitta uppe och hållit igång utskänkningen som vanligt. Som 

kontrast mot de mer uppenbara lönnkrogarna så hör dessa utskänkningsställen 

hemma i en särskild kategori då de snarast gömde sig genom sin synlighet. I 

åtminstone ett av fallen framgår det också att tillståndet hade indragits drygt 

två år tidigare, så denna taktik kunde uppenbarligen vara effektiv. När väl en 

kontroll skedde åkte näringsidkarna fast direkt, men de berörda parterna 

förefaller enligt protokollen i det läget ha varit väldigt tillmötesgående och 

erkänt sina övertramp, något som dock inte innebar att de undslapp böter.505 

Som komplement till dessa fall förekom också att näringsidkare hade 

tillstånd att bedriva utskänkning i en fastighet och sedan överskred det tillåtnas 

gräns på ett marginellt men fortfarande problematiskt sätt. Ett illustrativt 

exempel är hökaren Sven Halldin som i samma gränd hade sin hökarbod och 

sin krog, åtskilda ”allenast med någon afskranckning”. Vid besök en 

lördagsafton så fann polisbetjänterna en man sittande vid boden med stop öl i 

handen. Halldin menade dock att gränsen inte alls hade överskridits. I stället 

handlade det om en äldre kvinna boende i samma gård, som hade 

näringstillstånd och som han hade gett tillåtelse att sälja sina krögerivaror vid 

boden. Denna förklaring vann inget gillande och Halldin dömdes till böter.506 

Som framgått av dessa senaste exempel var böter den absolut vanligaste 

påföljden, detta utdömdes i 28 av de 66 fallen.507 Vid 13 tillfällen utdelades 

helt enkelt varningar, något som också var fallet den enda gången då det 

förekom verksamhet med högre status i form av en vinskänk. I tio ärenden 

verkar fallen ha lagts ned i brist på bevis på att något fel faktiskt begåtts och i 

sex fall visade det sig att det faktiskt existerade tillstånd. 

I de sista nio fallen så friades också näringsidkarna, men då med hjälp av 

förklaringar där man menade att det var ett annat slags verksamhet än en krog 

som bedrevs. Till exempel en hovslagarhustru vid namn Naesing som 

misstänktes hålla lönnkrog för hovslagaregesäller och en kväll påkommits 

med att ha sju sådana hos sig. Naesing menade dock att det var en sjukstuga 

hon drev, inte någon krog, vilket gjorde att hon undslapp straff.508 I de åtta 

övriga sådana fallen handlade det om att idkarna i fråga lyckas hävda att de 

bedrev marketenteri, med andra ord en affärsrörelse som sålde förnödenheter 

                               
505 SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 11 juli 1776, sidan 380, 13 juli 1776, sidan 387, 10 oktober 1776, 
sidan 646, 22 oktober 1776, sidan 694 och SSA, ÖÄP, ÄPK, Diverse protokoll 5 juli och 11 
oktober 1776, samt SSA, ÖÄP, ÄPK, Protokoll äldre serien, volym 1, 12 juli 1776. 
506 SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 8 juli 1776, sidan 367 och SSA, ÖÄP, ÄPK, Diverse protokoll, 
9 juli 1776. 
507 Varav en slapp betala med hänvisning till sin fattigdom och en faktiskt uppmuntrades att 
skaffa sig en krogsedel och fortsätta bedriva utskänkningen på korrekt vis i stället.  
508 SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 20 januari 1777, sidan 41. 
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till soldater inom ramen för deras förläggningar. Markenteri hölls 

huvudsakligen med livgardet i åsyftande men i enstaka fall fungerade det även 

i relation till stadsvakten. I Poliskammarens material är det uppenbart att man 

ville stävja detta, men någon specifik juridisk grund förefaller inte ha funnits 

och de misstänkta friades med olika former av varningar. Detta var således ett 

annat sätt att bedriva utskänkning inför öppen ridå men ställa sig utanför 

Poliskammarens jurisdiktion.509 

Det är självklart så att de förseelser som hade skett i alla dessa fall handlade 

om driften av utskänkningsställe utan tillstånd, vilket i sig inte betyder att 

rummet var omstritt. Tydligt är dock att så snart som en förseelse skulle 

identifieras, preciseras och åtgärdas blev rumsliga frågor snabbt centrala. 

Kontrasterna mellan dessa fall där felaktiga lokaler brukades, eller misstänktes 

brukas, till utskänkningsverksamhet lyfter på ett tydligt sätt fram spänningar 

kring frågan om när polisbetjäningen egentligen hade befogenhet att överträda 

gränser och inträda i lokaler. Det signalerar också att gränserna i anslutning 

till dessa lokaler och verksamheter kunde vara rörliga och osäkra, något som 

blir än tydligare sett till ärenden kring verksamheter vilka hade tillstånd och 

begick förseelser inom ramarna för dessa. 

”Olaga tid” och öppna portar  

Under detta första nedslag förekom, som framgår av tabell 9 ovan, totalt 132 

fall där näringsidkaren hade korrekt tillstånd, men där oordning uppstod 

genom att gäster tilläts kvarbli och serveras efter tillåten tid. I vilken grad 

överträdelsen skedde varierar stort, det kan handla om så lite som trettio 

minuter eller så mycket som sent in på efterföljande morgon. Det inträffade 

inte heller exklusivt nattetid utan också under söndagar eller helgdagar. Stor 

variation fanns också vad gäller antalet gäster som påträffades, från så få som 

enskilda individer till grupper om tjugo personer. Slutligen var det också stor 

skillnad på hur den polisbetjäning som inträdde i en sådan situation blev 

bemött, vilket säkerligen påverkade hur de betedde sig. Det kan bland annat 

observeras att polisbetjänterna ofta rörde sig i grupper om tre eller fler i dylika 

fall. I de flesta andra fall var par standard, då det var vad som gav egentliga 

fördelar då två samstämmiga vittnesmål från polisbetjänter var tillräckliga 

bevis i många slags ärenden. Större grupper förekom dock i en tredjedel av 

dessa fall, vilket sannolikt hade att göra med säkerhetsskäl. 

I ett inte oansenligt antal fall där näringsidkarna blev tagna på bar gärning 

fanns nämligen en ovillighet att uppge gästernas namn och någon form av 

motstånd. Det kunde vara aktivt och våldsamt, då huvudsakligen utövat av 

gästerna snarare än näringsidkarna. Så var fallet när Österberg och Widman 

gjorde ett besök klockan kvart i 9 om kvällen på trädgårdsmästaren Diedrich 

                               
509 SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 31 maj 1776, sidan 252, 30 juli 1776, sidan 441 (två fall), 12 
december 1776, sidan 916, 28 januari 1776, sidan 72, 10 februari 1777, sidan 116–117 (två fall) 
och 26 augusti 1777, sidan 656. 
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Sjöbergs krog. Först blev de inte insläppta och när de väl fått upp dörren fann 

de åtta gäster med tre stop öl framför sig. Gästerna blev ombedda att lämna 

lokalen men stannade kvar på gatan och överföll polisbetjänterna med stenar 

och slag när de kom ut. Än värre gick det för polisbetjänterna Brovall, 

Blomberg och Zetterberg som veckan därpå avbröt en dans hos 

stadsvaktskorpralen Anders Wennersten. De instruerade gästerna, 

huvudsakligen bestående av soldater och ”hwarjehanda qwinfolk”, att 

avlägsna sig. Gästerna lämnade lokalen men hade då ”stadnat qwar på gatan i 

försåt och tillstängt gränderne, samt swurit, skrikit och huggit med sablarne i 

gatan” så att gevaldigern och uppsyningsmännen var tvungna att fly över 

angränsade gårdar.510 Detta illustrerar väl hur riskabelt detta slags ingripande 

kunde vara och att inte ens större grupper av polisbetjänter garanterade 

säkerheten i tjänsteutövningen. Att det just i detta fall också var stadsvakter 

som begick förseelsen och skulle kontrolleras gjorde självklart ärendet än mer 

problematiskt. I vanliga fall skulle polisbetjäningen kunna lita till stadsvakten 

genom att rekvirera deras handräckning och över lag verka nära dem. En sådan 

handräckning var uppenbarligen inte möjlig i detta fall, vilket ger en tydlig 

illustration av polisbetjäningens interhierarkiska och ibland väldigt svåra 

situation.511 Att just stadsvakterna ofta frekventerade krogar av det slag som 

polisbetjänterna skulle kontrollera insinueras även av en satirteckning från 

1820, se bild 18. På denna går det att se en stadsvakt, tydligt igenkännbar 

genom sin uniform, förnöjsamt lämna krogen nummer 395 vid Kornhamn. På 

krogskylten står även att läsa ”Här träffas goda vänner”, vilket förefaller 

ifrågasätta vari stadsvaktens lojaliteter egentligen låg.512 En satirteckning är 

långt ifrån något bevis på faktiska förhållanden men det finns många 

ytterligare genuina fall där polisbetjäningen påträffade stadsvakter bland 

krogarnas gäster. 

                               
510 SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 4 november 1776, sidan 739 och 10 november 1776, sidan 770. 
511 Detta kommer också till uttryck i liknande fall då polisbetjäningen efterskänkte sina 
”ensaksböter” och därmed föreföll vårda sin relation med enskilda näringsidkare. Detta var 
ovanligt över lag, men jag kan finna åtminstone tre fall relaterad till detta slags 
utskänkningsverksamhet där så skedde. Exempelvis fick en sergeantsänka vid namn Tallberg 
böta för att ha haft fyra gäster i ”olaga tid”, men hon kom undan med en varning för att ha 
förolämpat den för oss bekante uppsyningsmannen Lars Dahlqvist sedan denne ”eftergifwit des 
rätt till åklagaren”, SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 28 maj 1776, sidan 239. Jag har dock inte kunnat 
finna dylika efterskänkningar under följande nedslag och för hela 1776–1777 verkar det handla 
om totalt ett drygt tiotal. 
512 Även om detta slags text sannolikt inte återfanns på faktiska skyltar så ger bilden ändå en 
idé om hur de borde se ut då den noggrant och tydligt inkluderar krognumret. Detta är intressant 
i sig då de avbildningar som inkluderar äldre utskänkningsverksamheters skyltning 
huvudsakligen endast brukar återge mer storslagna och dekorerade skyltar likt dem som 
tillhörde källare. 
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Bild 18. Detalj ur Carricatur af W – g, bild nummer 34 i tredje årgången av Konst 
och nyhetsmagasin: för medborgare af alla klasser, 1820. Källa: Uppsala 
universitetsbibliotek, 155548. 

Bortom detta slags våldsamt motstånd som stadsvakter, med sin beväpning, 

var särskilt lämpade att bjuda var det vanligaste att gästerna försökte 

undkomma med mer passiva medel. Ett sätt var att, som krögerskan Söderberg 

gjorde i det inledande exemplet, försöka hålla sin dörr stängd när 

polisbetjäningen kom. Så skedde också i ett fall natten mot den 25 april 1777, 

då uppsyningsmansänkan Anna Catharina Holst först vägrade släppa in 

gevaldigern Dickman och uppsyningsmannen Kinbeck. I vanlig ordning var 
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det buller och oljud som först hade dragit dem till hennes krogport strax efter 

midnatt. När de bultade på blev de först inte insläppta, utan endast bemötta 

med ohövlighet. Efter en tids bultande fick de dock komma in och precis som 

i öppningsexemplet företogs då en noggrann inventering av samtliga som var 

på krogen. Utom husfolket fanns där båtsmannen Emanuel Strobell och hans 

hustru Johanna Margareta, hantlangaren Petter Hedenstedt och 

skomakargesällshustrun Ulrica Lagerström vilka tillsammans med Holst själv 

alla kallades till Poliskammaren följande morgon.513 

Precis som vid tidigare fall så fanns goda skäl till att samtliga av Holst 

gäster befann sig på krogen. Krögerskan kunde inte gärna ha vägrat 

natthärbärge åt Strobells. De bodde på Djurgården, men deras åror hade blivit 

stulna så att de inte kunnat ro sig hem som planerat. Hustru Lagerström var 

sjuk med frossa och bodde i ett rum utan eldstad, varför hon fått övernatta i 

värmen hos Holst, något som Lagerström själv bekräftade. Hantlangaren 

Hedenstedt var nyss ankommen till staden efter en fem år lång sjöresa och 

hade varit för trött att hitta sig annat boende för natten. Han menade också att 

han med anledning av denna resa inte kände till att man inte fick tillbringa 

nätterna på krogar. Detta trots att förordningen var äldre än så. Paret Strobell 

själva menade också att de inte ens visste att Holst bedrev krog. Även om de 

snabbt tog tillbaka detta påstående så visar det på hur svårt det kunde vara att 

skilja ett privat hem från en offentlig krog. Vad gällde det oljud som drog till 

sig polisbetjäningen så var det absolut inte någon form av pågående 

verksamhet, utan Holst hade själv råkat orsaka ljudet genom klumpighet. 

Anledningen till att Holst var otrevlig och inte genast släppte in 

polisbetjäningen var att hon trodde att det var gäster som ville komma in 

”hwilket hon i anseende till tiden icke kunnat tillstädja”.514 

Härmed finns ett mönster för hur man under detta nedslag kunde försöka 

motivera sina överträdelser av den tillåtna tiden. Det var inte gästning på en 

krog som det handlade om, utan övernattning i ett privat hem. Vad som 

upplevdes som en vägran att släppa in polisbetjäningen för kontroll handlade 

egentligen om ett missförstånd av en näringsidkare som endast försökte 

efterleva förordningarna. Från detta perspektiv var det självklart att gränsen 

till det privata skulle hållas stängd för polisbetjäningen och inte konstigt att 

den var öppen för bekanta, medan gränsen mot en utskänkningsverksamhet 

självklart borde vara öppen för polisbetjäningen och tidsbegränsad för gäster. 

Försvaret låter rimligt och argumentet hade kanske kunnat fungera. Precis som 

Söderberg så hade Holst dock tidigare blivit dömd för att ha haft gäster i 

”olaga tid”, varför hon inte blev trodd. Därmed fick hon böta även denna gång 

                               
513 Att det förekom såväl män som kvinnor som sentida besökare i krogen efter tillåten tid 
uppträder inte alls som ovanligt. Även om det var grupper av män som dominerade så fanns 
inte sällan ett antal kvinnor också med. I enstaka fall utgjordes gästerna av endast kvinnor. Det 
går således inte hävda gästande av utskänkningsställen i ”olaga tid” som förbehållet endera kön. 
514 SSA, ÖÄP, ÄPK, Protokoll äldre serien, volym 3, 25 april 1777, Sivers och SSA, ÖÄP, 
ÄPK, Diarium, 25 april 1777, sidan 311. 
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och hennes gäster fälldes för brott mot 1737 års stadga. Stadgan skärpte 

straffen för överträdelser mot de redan nämnda tider som förordnats 1733.515 

Att sådana försvar generellt inte verkar ha rönt framgång, åtminstone inte 

om man var tidigare straffad, kan vara en förklaring till det flertal fall då 

näringsidkare barrikaderade dörren för att sedan försöka smyga ut sina gäster 

genom en bakväg. Båda dessa element finns i ett fall från den 4 februari 1777 

då pigan Christina Wretmark för kvällen förestod vaktmästaren Johan 

Lundells krog. Då betjäningen vid klockan kvart i 1 på natten länge stått och 

klappat på porten meddelade hon till sist att de skulle ”Stå der så länge till des 

jag låter upp”, vilket hon gjorde först sedan gästerna hunnit fly ut genom en 

trappa.516 På precis samma vis öppnade vaktmästaren Anders Höglund sin 

krogdörr först sedan gästerna, vilka efter klockan 10 förefaller ha suttit och 

spelat kort, sluppit ut genom en separat dörr in mot gården.517 Därmed är det 

uppenbart att utskänkningsverksamheternas integrering i bostäder och hus 

med många alternativa in och utgångar kunde vara en resurs för 

näringsidkarna. De kunde använda sig av detta för att undkomma straff och i 

åtminstone nio ytterligare ärenden gick det framgångsrikt att undanskaffa 

åtminstone några av gästerna. I fall likt dessa behövde polisbetjäningen alltså 

inte bryta upp dörren. Genom att vänta med detta så undslapp dock också 

många förövare, något som inte bör förringas med tanke på polisbetjäningens 

andel av de böter som dessa hade kunnat ådömas. Bruket av våld var således 

inte bara inom polisbetjäningens rättigheter, utan även något som borde ha 

varit att föredra om det var nödvändigt att komma in på näringsställen så 

snabbt som möjligt. Det bör alltså också ha funnits andra, lika goda skäl, för 

dem att inte bruka våld. Exempelvis för att undvika ytterligare våldsamheter 

eller vårda relationer med näringsidkare. 

Det förefaller också ha varit så att våld ofta inte behövdes som ett redskap. 

I de flesta fall, över hundratalet, verkar det nämligen ha gått till så att folk 

stannade kvar och lugnt uppgav sina namn när polisbetjäningen kom in. Detta 

slags tillmötesgående var också påbjudet för alla som hade tilldelats 

näringstillstånd. Exempelvis var det odramatiskt då två polisbetjänter kom in 

till krögerskan Brita Nyman och hon hade åtta bönder från Västergötland i 

krogrummet. I likhet med tidigare exempel hävdade Nyman att bönderna 

endast bodde hos henne, vilket till skillnad från fallen hos Söderberg och Holst 

också accepterades.518 Det var således inte hopplöst för sådana försvarstal att 

vinna gehör för den som inte var tidigare straffad och samarbetade. Det kan 

då vara en förklaring till att våldsamt motstånd, stängda dörrar och gäster som 

                               
515 Kongl. Maj:ts Stadga, angående Wåldsamheters förekommande i Stockholms Stad och dess 
Förstäder, Gifwen Stockholm i Råd-Kammaren den 5 April 1737, § 2. För andra syften och mål 
med denna stadga, se Sennefelt 2008, s. 193; Berglund 2009, s. 98–99. 
516 SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 4 februari 1777, sidan 164. 
517 SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 15 augusti 1777, sidan 614. 
518 SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 25 augusti 1777, sidan 646. 
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tog till flykten var relativt ovanligt. Det var något man tillgrep om man var 

tidigare straffad och därmed hade mer att förlora. 

Detta ligger i linje med Ling som ställer sig kritisk till tolkningar av dylika 

argument som ”retoriska försök att slingra sig ur en knivig situation” och 

snarare menar att de bör värderas från fall till fall och tas på allvar.519 De skulle 

inte föras fram om de inte låg någorlunda nära ett trovärdigt scenario och av 

det följer också att det är möjligt att de också var helt sanna då och då. Ling 

vänder sig exempelvis direkt mot Bengt Järbe och menar att han inte kan 

avfärda dessa berättelser på dylikt vis: ”Ett sätt att klara sig undan böter var 

att övertyga nattvakter eller uppsyningsmännen om, att det inte var gäster utan 

endast vänner som var på besök och därvid blev trakterade.”520 Mina 

metodologiska överväganden gör att jag här sällar mig till Lings hållning, 

vilket också förefaller stämma bäst överens med de empiriska bevisen. Det är 

nämligen möjligt att se i de fall som presenterats ovan hur argument bemöts 

och undersöks på initierade vis samt att eventuella avfärdanden av dem inte 

sker utan tydlig motivering och hänvisning till tidigare ärenden. 

I en inte oansenlig andel fall, 17 stycken, påtalas även krogdörren som 

stående öppen eller olåst. Påtalandet skedde inte endast i bemärkelsen av att 

det var det som gav upphov till identifikationen av oordningen, utan snarare 

som en central del av det oordningsamma självt. Den öppna dörren fungerade 

som en signal för passerande att utskänkningsverksamheten var igång, något 

som kunde locka till sig ytterligare gäster men också självklart medförde en 

risk för att bli påkommen. Det mikrogeografiska och betydelsen av materiella 

arrangemang blir sällan mer tydligt än här. Problemen förefaller genomgående 

handla om störande moment som flödade in från gatan och ut i det offentliga. 

Husens interna gränser kunde vara mer öppna, något som illustreras av 

källarmästaren Peter Fogelmark som drev källaren Rostock på 

Västerlånggatan och den enda av sådan status som förekommer bland dessa 

fall. Han straffades för att han hade två bleckslagargesäller i sitt källarrum, 

men inte för att det var öppet till deras härbärge en trappa upp i samma hus 

där ytterligare sex gesäller satt.521 Öppenheten häremellan verkar ha väckt 

polisbetjäningens uppmärksamhet, i och med att de noterade den, men det var 

inget som föranledde kommentar vid behandlingen inför Poliskammaren. 

Böter utdömdes endast för Fogelberg och de två gesällerna som var i källaren. 

Gränsen mellan krogen och gatan skulle upprätthållas ordentligt, efter tillåten 

tid skulle det inte råda några tvivel om att den var sluten. Vid legitim 

utskänkningsverksamhet fick inga frågetecken finnas om var gränsen gick, 

precis som då hökaren Halldin ovan skulle upprätthålla gränsen mellan sin 

hökarbod och sin krog. Men då polisbetjäningen gjorde besök skulle gränsen 

                               
519 Ling 2016, s. 193. 
520 Järbe 1971, s. 59. 
521 SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 20 januari 1777, sidan 41. Fyra av dessa gesäller hade även 
påträffats i samma källare mindre än två veckor tidigare, SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 8 januari 
1777, sidan 8. 
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öppnas med beredvillighet och hast. En central del i oordningen förefaller 

alltså ha handlat om detta slags gränsdragningar kring näringsplatserna.522  

För den näringsidkare som blev påkommen med en förseelse av detta slag 

var den absolut vanligaste påföljden böter i enlighet med ovannämnda 

förordningar. Så skedde i 70 av de 132 fallen. Det var dock en påföljd som 

oftast drog åt det mildare snarare än hårdare hållet. I många fall sänktes 

böterna i någon mån och endast två gånger omvandlades de till fängelse. 

Endast i två fall hände det att krogsedlarna också drogs in, exakt av vilken 

anledning är dock oklart. Det näst vanligaste var att en varning utdelades, så 

skedde i 40 av fallen. Vad som avgjorde huruvida en förstagångsförseelse 

ledde till böter eller varning är höljt i dunkel då fallen i övrigt kan synas vara 

identiska. Detta kan jämföras med den olagliga gatuhandeln i holländska 

städer under 1800-talet, där Danielle van den Heuvel funnit att böter sällan 

dömdes ut till de som var i genuin nöd då det hade orsakat större problem om 

de blev helt utblottade. Det faktum att de inte behövde betala böter innebar 

dock inte att de lämnades därhän, utan en varning var ofta kombinerad med 

ökad övervakning och kontroll.523 Endast i tolv fall anges explicit att ursäkter 

och förklaringar accepterades såtillvida att de berörda parterna helt frikändes. 

Slutligen förekom tio fall där det är oklart hur det slutade, exempelvis för att 

svaranden var sjuk eller borta. 

Hur utskänkningsställenas verksamhet efter tillåten tid såg ut och 

förändrades kan härmed belysas. Polisbetjäningens insatser mot näringsställen 

kunde bemötas med en mängd olika taktiker, såväl aktiva som passiva. Från 

näringsidkarnas perspektiv handlade det om att upprätthålla gränsen, om än 

bara för stunden, eller att argumentera för att det inte fanns legitima skäl att 

överträda den och bedöma vad som pågick innanför. Från polisbetjäningens 

perspektiv handlade det om att ta sig in så snabbt som möjligt, men helst utan 

våld och att eftersträva en korrekt hantering av detta. Gränsen mellan krog och 

gata skulle vara mer eller mindre stängd beroende på omständigheterna. 

Flöden in, ur och inom krogarna var ofrånkomliga, men i mötet mellan 

polisbetjänt och näringsidkare fanns ambitioner (ofta motstridande) om att 

styra detta flöde.  

Bristande anslag och sedlar 

I merparten av fallen under detta nedslag fanns tillstånd, lokalen var i sin 

ordning och gästerna befann sig inom dess gränser under tillåten tid. I stället 

var det något annat som brast. Det som kallas för bristande uppmärkning i 

tabell 9 handlar om ärenden där krogsedlar fanns tillgängliga men inte var 

                               
522 Ling har också funnit intressanta exempel på hur diskussioner om dylika gränsdragningar 
kunde föras och att enskilda individer absolut kunde vinna fall genom denna argumentation. 
Portarnas ställning som öppna kontra stängda samt den specifika tilldelningen av rum är alla 
relevanta faktorer som leder fram till slutsatser om att ”Gränserna inom husen var sällan 
skarpa.” Ling 2016, s. 194–195. 
523 van den Heuvel 2015, s. 390–392. 
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korrekta tilldelade, krogsedlar saknades, påbjuda anslag inte satt uppe och 

skyltar var frånvarande. På dessa vis motsvarade verksamheterna inte 

föreställningen om hur utskänkningsställen skulle se ut. Detta var problemet i 

inte färre är 256 fall. 

I ungefär en fjärdedel av dessa fall, 76 stycken, bestod förseelsen i att den 

aktuella taxan inte fanns tillgänglig eller uppsatt som den skulle. Dessa taxor 

uppdaterades månadsvis och det bör således ha varit en självklar del i 

utskänkningsverksamheten att byta ut dem kontinuerligt. Ofta fallerade 

uppenbarligen detta, ibland helt och ibland förekom diverse spontanlösningar 

som utmanade polisbetjäningen. Exempelvis menade Christina Becker ”under 

owett och otidiga utlåtelser […] sig ej behöfwa någon annan Taxa än Dagligit 

Allehanda, deruti Taxan stått som hon haft upfästadt med en nål”.524 Detta 

försök att argumentera för en egen lösning lyckades inte och Becker dömdes 

till böter. Polisen lade över lag stor vikt vid att taxorna satt uppe på väggen på 

ett korrekt vis, deras placering i krogrummet betonas återkommande.525 

Traktören Hallén som bedrev en traktörsnäring i tre rum en trappa upp på 

Kolmätargränd hade även inrättat en krog på nedersta våningen i samma 

byggnad och polisbetjäningen betonade i sin rapport att det i den senare 

näringen saknades taxa i krogrummet. Rörelserna förefaller dock ha upplevts 

som så närliggande att de var att betrakta som sammanhörande. Vid sessionen 

i Poliskammaren noterades nämligen att polisbetjäningen inte hade skäl för att 

inkalla traktören.526 Det kan även ha handlat om att traktörsnäringen i någon 

utsträckning stod över kravet om taxa, för en traktör Hultman påstod att han 

ej behövde ha någon taxa uppe och undslapp då helt enkelt med en varning.527 

I övrigt förekom endast ett spiskvarter (även denna näringsidkare blev endast 

varnad), medan återstoden av de utskänkningsställen som saknade aktuella 

taxor var krogar. Även bland dessa dominerar varningar med god marginal, 

46 av de 76 utskänkningsställena fick dessa, medan 29 fick böter.528 Ingen 

uppenbar logik förefaller finnas bakom vilken påföljd som ådömdes, sådana 

som missat taxan flera månader i rad fick varningar i lika stor utsträckning 

som förstagångsförseelser resulterade i böter. Gissningsvis handlade det om 

hur väl man förde sig såväl i mötet med polisbetjäningen som sedan i 

sessionen vid kammaren.529 Här är ett tydligt exempel på ett fall där materialet 

                               
524 SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 8 april 1777, sidan 207. 
525 I ett närliggande fall, med en bagarbod, saknades brödtaxan under en vägning. Vid detta 
svarade den ansvarige änkan ”mycket sturskt”, men sedan tog hon också och ”framsökt[e] 
Taxan ibland en hop kläder”. Hade hon inte varit otrevlig så hade hon måhända sluppit böter 
för detta. Uppenbart oavsett vad är att det var noggrant med exakt hur taxan fanns tillgänglig 
på näringsstället. SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 12 augusti 1777, sidan 602. 
526 SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 8 april 1777, sidan 207. 
527 SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 21 februari 1777, sidan 158. 
528 I det sista återstående fallet dömdes krögerskan Anna Christina Röök till ett års 
spinnhusarbete men det hade att göra med andra förseelser som hon också hade anklagats för. 
SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 5 augusti 1777, sidan 577. 
529 I ett av de få protokollen som finns från ett dylikt fall försökte parmmätaren Widéen, trots 
att han var ansvarig och stod på tillståndet, skylla på den som drev krogen åt honom. Detta 
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fanns tillgängligt, men kompetenserna brast för krögarna samt att 

föreställningarna om hur detta borde fungera gick isär mellan dessa och 

polisbetjäningen. Trots att många lyckades komma undan med endast en 

varning snarare än böter för denna förseelse, och ingen blev av med sitt 

tillstånd, så framhäver kontrollen av detta hur polisbetjäningen rörde sig inom 

krogarna och kontrollerade deras beskaffenhet. Det skedde med stor 

noggrannhet för att tillse att rådande ordning om detta efterlevdes.530 

I ytterligare 31 fall kombinerades en frånvarande månadstaxa med någon 

annan förseelse, som ett felaktigt bruk av tjänstefolk eller överskridande av 

taxan. Absolut vanligast häribland var dock att ytterligare ett anslag saknades 

i form av Förordningen emot Swalg och Dryckenskap av 1733. Att denna inte 

fanns tillgänglig var, som nämnts ovan, alltså ett brott i sig mot samma 

förordning. Vissa slarvade med båda anslagen, men det förekom inte en enda 

näringsidkare med tillstånd som hade den aktuella månadstaxan anslagen och 

samtidigt missade förordningen. Mötena mellan polisbetjäning och 

näringsidkare följde här samma mönster som när endast taxan saknades. 

Vaktmästaren Björk hade inte förordningen uppspikad på väggen, men hand 

kunde vid tillfrågan presentera den och hävdade helt enkelt okunskap om att 

den egentligen behövde sitta uppe på väggen. Därmed lyckades han klara sig 

undan endast med en varning.531 Det är alltså inte orimligt att anta att 

ovannämnda Christina Becker också hade kunnat klara sig undan med varning 

om hon avstått ifrån förolämpningarna. I nio ytterligare fall kombineras 

frånvaron av taxan med någon ytterligare förseelse. För dessa dubbla 

förseelser utdömdes böter i något högre utsträckning, för 16 av de 31. 

Tillsammans utgör detta slags ärenden 107 stycken fall.  

Närbesläktat med detta är elva ärenden där något inte stod rätt till med 

skyltningen. Bristande skyltning förefaller alltså inte ha varit särskilt vanligt 

och var även relativt lätt åtgärdat med en uppmaning.532 I ett av dessa framgår 

det också tydligt att frånvarande skyltar kunde handla om konflikter mellan 

grannar snarare än näringsidkare som uppenbart slarvade. Det gällde 

åtminstone krögerskan Brita Wallmo som bedrev krog från ett rum i vilket 

hon även bodde på Ladugårdsgärdet och Skvalbergsgatan. Wallmo hävdade 

att hennes granne glasmästaren Artz hade tagit ned hennes skylt och förbjudit 

henne att sätta upp den på nytt. Artz i sin tur menade att han tagit bort skylten 

för att den satt precis under hans kammarfönster och att hon inte fick sätta 

tillbaka den precis där, men gärna ovanför sin krogdörr. Härvid ställde sig 

                               

försvar vann inget gillande och ledde bara till böter: SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 9 maj 1777, 
sidan 351 samt SSA, ÖÄP, ÄPK, Protokoll äldre serien, volym 3, 10 maj 1777, Sivers. 
530 ÖfwerStåthållareEmbetets Kungörelse, om Krögares och NäringsIdkares skyldighet, at 
ställa sig then utfärdade Taxan för BränwinsMinuteringen til noga efterlefnad och at hafwa 
Taxan uti försälgnings-rummen upslagen. Gifwen Stockholm then 3 Maji 1776. 
531 SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 26 augusti 1776, sidan 516. 
532 Det verkar också ha varit återkommande då det är ett av de slags ärenden som återfinns bland 
fåtalet sparade uppsyningsmannarapporter hos Handelskollegiet från innan kammarens 
inrättande: SSA, HK, Rapporter från uppsyningsmän, 1756–1785. 
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polisbetjäningen på Wallmos sida och menade att skylten faktiskt suttit 

ovanför hennes dörr. Det var dock också så att hon fick motta varningen 

snarare än Artz och fick en uppmaning att genast sätta upp skylten igen.533 De 

fyra som ådömdes något slags böter kombinerade nämligen den frånvarande 

skylten med något annat, såsom överskridande av taxan eller en felaktig 

hantering av krogsedlar av det slag som behandlas härnäst. Övriga förefaller 

ha åtgärdat korrekt skyltning tämligen omgående. Det elfte fallet utgörs av 

krögerskan Maria Kastholm som snarare än att sätta upp en skylt på korrekt 

vis helt enkelt hade spikat upp sitt krognummer på insidan av sin 

fönsterlucka.534  

Allt detta visar att inkorrekt skyltning ändå inte var något som polisen tog 

lätt på. På själva krogsedlarna står också angivet en serie förhållningsorder, 

nämligen: 

[F]örbudit at idka denna näring mera än på et ställe […] och på det ställe, der 
Krogen tillåteligen hålles, bör hafwa sin Krogskylt ute hängande, med samma 
numer teknad, som på denna Krog-Sedel finnes utsatt. Ingen flyttning med 
Krogen får ske oftare än, å rättar Fardag, om Wåren den sista dag i Mars 
Månad, och om Hösten sista September, då, wid förenämnde plikt, Collegio 
bör wid handen gifwas, hwarest hon sinnad är att hålla Krog-Näringen[…]535  

Ingen som innehade en krogsedeln kunde därmed hävda okunskap om det sätt 

på vilket de skulle organisera sitt krogrum och göra dem enkelt läsbara för 

gäster och ordningsmakt. En dylik uppmärkning ut mot gatan skulle inte 

slarvas med, det var en central del i den praktik som det innebar att bedriva 

näring. Den som gick längs gatan skulle inte behöva i förväg känna till att det 

fanns en utskänkningsverksamhet på en viss plats. Det skulle vara enkelt att 

avläsa för alla och en var. Säkerligen var det inte utan betydelse att detta också 

var sådant som underlättade patrullering mellan, och kontroll av, de olika 

utskänkningsställena.  

Summan av dessa fall visar alltså på en tillmötesgående polisbetjäning. Fall 

med förordningar som saknades eller vägrade uppvisas särskildes från dem 

som satt uppe på fel sätt; taxor som var från föregående snarare än innevarande 

månad anmärktes på; att hala fram dessa anslag om de låg gömda bakom en 

disk alternativt under en hög kläder accepterades generellt inte; och en skylt 

var inte bara ett utvändigt nummer utan också en tydlig signal till omvärlden 

att här bedrivs utskänkning med korrekt tillstånd och en kompetent idkare. 

Allt detta påvisar vilken detaljerad och ingående kontroll som krogrummen 

och deras exteriör genomgick under denna period. Fall likt dessa, korta som 

de må vara i diarierna och sällan protokollförda, belyser således intressanta 

                               
533 SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 11 juni 1776, sidan 283 samt SSA, ÖÄP, ÄPK, Diverse 
protokoll, 13 juni 1776. 
534 SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 18 juli 1777, sidan 515. 
535 SSA, HK, Krogsedlar, 1738–1848. 
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interaktioner mellan polisbetjäning och näringsidkare där egna tolkningar av 

regler, ad hoc-lösningar och kompromissförsök var vanligt förekommande 

och under vissa omständigheter även kunde accepteras. 

Till detta kommer slutligen 138 fall där själva sedeln och krognumret stod 

i fokus. I dessa fall kunde skylt med korrekt nummer finnas samtidigt som en 

rätteligen tilldelad sedel saknades. Den kunde bara vara borta eller finnas men 

vara en hyrd sådan utan att den rättmätiga innehavaren hade fått tillåtelse för 

uthyrning. Likaså kunde sedeln vara uthyrd till någon annan samtidigt som 

innehavaren fortsatte att bedriva krognäring i sina egna lokaler. Det kunde 

också vara så att en tredje part bedrev krognäring på en sedel som egentligen 

var uthyrd till någon annan och helt saknade koppling till den ursprungliga 

innehavaren.536 Allt detta framhäver sedlarnas centrala roll. Bevarade 

exemplar talar sitt tydliga språk. Genom bild 19 och 20 framgår exempelvis 

sedeln 99 såsom den såg ut 1797. 

Bild 19 och 20. Framsida respektive baksida av krogsedeln nummer 99 från 1797. 
Källa: SSA, HK, Taxeringslängder och förteckningar över krögeriidkare, 1770-tal–
1783. Foto: Tobias Osvald, 2021. 

Ursprungligen tilldelad en kvinna vid namn Maria Söderberg, änka efter en 

besökare (tulltjänsteman) vid namn Åberg, den 10 mars 1791 utgör sedeln i 

                               
536 Även om denna avhandling inte undersöker dessa frågor så har det i arbetet med just 
utskänkningsställen varit omöjligt att inte lägga märke till de många komplexa och oklara 
nätverk som förekom. För den hugade finns här mycket att nysta i vad gäller en förståelse av 
den logiken, motiven och systematiken som ligger bakom denna verksamhet. 
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sig ett dokument vars bruk går att spåra. Dokumenterat finns de tillfällen då 

hon betalat skatter och avgifter, samt också att hon upphörde med 

utskänkningsverksamheten och inlämnade sedeln till Handelskollegiet den 8 

maj 1797. Bara fyra dagar senare, den 12 maj lämnades sedeln ut på nytt till 

hustru Elisabet Björkbom, gift med underofficeren Gabriel Arendt. På 

framsidan har fästs ett intyg från Ivar Wallenius, kyrkoherde vid Finska 

församlingen, som styrker Björkboms nöd och fattigdom men också hennes 

goda vandel och hans rekommendation att hon ska få näringstillstånd. I 

samband med sedeln återfinns också ett brev från bryggaren Jean Dubois som 

går i borgen för hustru Björkbom. Såväl prästintyg som brev är daterade till 

samma dag som sedeln lämnades ut och allt talar för att sedlarna, trots sitt 

stora antal om 700, inte blev liggande hos Handelskollegiet någon längre tid.537 

127 stycken av dessa 138 fall handlar om att någon bedrev krognäring på 

någon annans sedel, hyrde ut sin sedel, eller lät en utomstående person förestå 

den egna krognäringen. I dessa fall fanns alltså en sedel, även om de berörda 

personerna i vissa fall inte gärna ville visa den. Exempelvis förefaller 

murdrängshustrun Maria Sundbeck ha varit medveten om att hon inte riktigt 

fick bedriva utskänkning under krogsedeln nummer 70 som var tilldelad 

soldathustrun Lind som nyligen avlidit. Efter propåer från polisbetjäningen 

presenterade hon den slutligen och i Poliskammaren dagen därpå erkände hon 

att hon hjälpt den sjukliga hustrun Lind att driva krogen då hon ännu var i 

livet, samt att hon sedan fortsatt även efter Linds död utan något tillstånd. 

Härvid skickade Poliskammaren krogsedeln tillbaka till Handelskollegiet. 

Polisbetjänterna fick i uppdrag att omgående slå igen krogen och Sundbeck 

dömdes till böter som omvandlades till fyra dagars fängelse vid vatten och 

bröd.538 Undantaget omvandling av böter till fängelse, vilket Sundbeck var den 

enda som utsattes för, var detta det absolut vanligaste förfarandet från 

Poliskammarens sida. Resultatet stärker slutsatsen från tidigare forskning att 

de som drev krogar inte var utblottade kvinnor, utan snarare sådana som 

innehade medel. I de återstående elva fallen så var det rätt person som drev 

krognäringen, men som av någon anledning inte visade sin sedel. Vissa 

vägrade resolut trots att den verkar ha funnits på plats, såsom 

vaktmästarhustrun Anna Liljenberg som höll krogen nummer 561, medan 

andra uppenbarligen inte hade den tillgänglig, såsom stånddrabantshustrun 

Maria Sandvall vars krogsedel med nummer 312 av någon anledning var tagen 

i förvar av bryggaren Jean Dubois.539 Rätt sedel på rätt plats var således den 

genomgående parollen. 

                               
537 SSA, HK, Taxeringslängder och förteckningar över krögeriidkare, 1770-tal–1783, sedel 99. 
Merparten av de som är bevarade återfinns dock under förteckningen Krogsedlar (EIIIf5). 
538 SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 28 juni 1776, sidan 335 samt SSA, ÖÄP, ÄPK, Protokoll äldre 
serien, volym 1, 29 juni 1776. 
539 SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 10 februari 1777, sidan 110 och 3 mars 1777, sidan 186. 
Gissningsvis höll Dubois sedeln som säkerhet för en skuld, ett bruk av sedlarna som berörs 
nedan. 
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Det kan noteras att det inte anges på sedeln att den i sig behövde vara 

tillgänglig. Kontroll av att rätt sedel var på rätt plats utgör således en aspekt 

som polisbetjäningen själv valde att lägga fokus på. Med tanke på detta är det 

knappast heller konstigt att detta som enstaka förseelse i sig sällan ledde till 

något straff. Däremot står på sedeln ”[O]ch ej understå sig, wid näringens 

förlust, at betjena någon annan med Krog-Sedeln, antingen genom des 

öfwerlemnade till bruk och nyttjande, pantsättande, räknings görande”.540 

Trots detta brukades sedlarna återkommande under perioden som pant eller 

betalning av skulder. Inte sällan brukade personen som fått sedeln på sådant 

vis den för att bedriva krognäring. Exempelvis tobaksplantören Wistrand som 

höll krog utifrån ett tio år gammalt tillstånd att driva värdshus som tilldelats 

en man vid namn Fecktenberg. Wistrand kände dock inte till honom 

överhuvudtaget, han hade fått tillståndet av en änka vid namn Kierseen som 

var skyldig honom pengar och menade att detta var fullt tillräckligt för att 

bedriva krognäring. Han fick också delvis rätt, då det var sagda änka som fick 

betala böterna för överträdelserna i hur tillstånden skulle fungera. Talande nog 

drogs dock inte tillståndet in, utan det återgavs till änkan att brukas för 

krognäring åtminstone årstiden ut.541 I denna bemärkelse kunde sedlarna i 

princip fungera likt en informell, om än väldigt specifik och illegal, valuta. 

Här kan också finnas en förklaring till polisbetjäningens intresse av att sedeln 

skulle finnas tillgänglig, det handlade om att se till att korrekt sedel var i 

korrekt krog, snarare än ute i rörelse i stadslandskapet där den kunde orsaka 

problem. 

Betydelsen av sedlarnas rörelse från lokal till lokal bör alltså inte 

underskattas, det var inte bara i teorin utan också i praktiken som de 

uppfattades bära med sig själva näringstillståndet. Därför är det föga 

förvånande att Hinnemo och Bladh funnit ett inte oansenligt antal kvinnor som 

hyrde dessa tillstånd, helt och hållet mot rådande regler (från 1748 för krogar 

och 1773 för spiskvarter).542 Hinnemo gör en poäng av att regleringen inte 

verkade följas samtidigt som att den som hade tillståndet också huvudsakligen 

var ansvarig för var det tog vägen.543 Detta syns absolut i Poliskammarens 

material, trots att ansvaret stundvis måste sägas ha varit delat. Det förefaller 

hänga samman med att det fortfarande var under bearbetning hur detta system 

skulle fungera. Genom att undersöka många fall över tid går det att se 

förändringar i hur detta tog sig uttryck vad gäller rumslig förhandling och 

gränsdragning. Exempelvis hade sjömanshustru Greta Nyberg hyrt krogsedeln 

370 från vaktmästaren Westerberg samtidigt som den senare passade på att 

fortfarande driva sin krog. För detta fick Nyberg böta medan Westerberg blev 

av med sedeln.544 Detta utgör trots allt relativt enkla fall som illustrerar hur en 

                               
540 SSA, HK, Taxeringslängder och förteckningar över krögeriidkare, 1770-tal–1783, sedel 230. 
541 SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 1 augusti 1776, sidan 445.  
542 Hinnemo 2016, s. 144–145, särskilt not 102–104 men även brödtexten. 
543 Hinnemo 2016, s. 146–147. Även Ling finner detta. Ling 2016, s. 167–169. 
544 SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 7 augusti 1776, fall sidan 467. 
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krogsedel kunde röra sig mellan händer och faktiskt påverka hur stadsrummet 

genomsyrades av utskänkningsverksamheter.545 Detta är sannolikt också 

förklaringen till att detta är de näringsrelaterade fall som har de tydligaste 

rumsliga angivelserna.  

Näringsidkarna ägnade sig därför åt en mängd olika suspekta praktiker men 

fäste alltjämt betydelse vid att antingen vara personligt tilldelade en krogsedel, 

eller att hyra en sedel och därmed ha den kopplad till sin krognäring. 

Praktikerna illustrerar tydligt hur utskänkningsverksamheterna, åtminstone 

under detta första nedslag, sannerligen var beroende av krogsedlarna som 

sådana. Sedeln i sig bar med sig krogen och var central för dess utövning. Det 

var inte bara teoretiskt utan också något som polisbetjänterna tog fasta på i 

praktiken. Den betydelse som näringsidkarna tillskrev sedlarna motsvarades 

av polisbetjäningen. Det var centralt i deras tjänsteutövning då de besökte 

krogarna att de fick se att sedeln var på plats och om så inte var fallet skulle 

det dokumenteras noggrant för att sedan ligga till grund för straffåtgärder. Var 

det därtill så att sedeln missbrukades på något vis, exempelvis genom att vara 

uthyrd och finnas i ”fel” krog eller något annat suspekt beslagtogs själva 

sedeln också direkt. Beslagtagandet följdes inte sällan av en formell 

uppmaning från Poliskammaren till polisbetjäningen att ”slå igen” krogen i 

fråga. Ett dylikt beslagtagande av krogsedeln och stängande av krognäringen 

hade alltså inte bara en administrativ funktion. Det var en praktik som hade en 

direkt rumslig implikation och ändrade förhållandet i stadsrummet vad gällde 

antalet krogar.  

Att krögerskor, för det är trots allt nästan exklusivt dessa det handlade om, 

miste sedeln var den absolut vanligaste påföljden. Så skedde i 68 av de 138 

fallen och sedlarna skickades till Handelskollegiet för att delas ut på nytt. 

Generellt kombinerades detta med böter, något som dock tjugo kvinnor 

undkom, huvudsakligen med hänvisning till sin fattigdom. I 47 fall bedömdes 

det tillräckligt med en varning, något som också förefaller ha inneburit ett krav 

att rätt person hädanefter skulle bedriva krognäringen i stället och ibland 

endast med en begränsad tidsfrist likt nämnda änka Kierseen, gissningsvis för 

att ha möjlighet att finna andra försörjningsalternativ. I de återstående 23 

fallen slutade ärendet i friande eller konstaterande av att det inte fanns någon 

anledning till ingrepp. I dessa fall verkar inte sällan ha handlat om att sedeln 

faktiskt var i sin ordning eller att ytterligare information behövde inhämtas 

från Handelskollegiet för ett avgörande. Polisbetjäningen hade helt enkelt 

gjort ett misstag i dessa fall, något som självklart kunde ske och generellt 

förefaller ha accepterats. I vissa av fallen så fick dock betjäningen reprimander 

för att felet ansågs vara av grov natur. I ett fall ansågs rapporten helt enkelt 

                               
545 Än mer komplexa exempel på detta finns dock, bara för att nämna ett så lämnade en änka 
Eskulin ut sin sedel till en hustru Schmidt som i sin tur hyrde ut den till en tredje part samt 
använde det förhållandet som hävstång för att få den tredje parten att även hyra från Schmidt 
rummet som hon brukade för krognäring: SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 9 april 1777, sidan 272.  
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oriktig, det är oklart varför, men eventuellt hade det på något sätt att göra med 

att krögerskan i fråga var gift med en annan uppsyningsman.546 I ett av fallen 

anklagades gardeskorpralsänkan Maria Berglund och sjömansänkan 

Catharina Coelis för att driva krog på samma nummer. Coelis kunde visa att 

hon hade rättighet till sedeln, medan Berglund menade att hon lämnat in 

sedeln till Handelskollegiet då hon upphört med krognäringen. Berglund hade 

dock inte lyckats ta ned sin krogskylt eftersom den satt för högt upp på huset. 

Därför hade uppsyningsmännen Anders Sjöberg och Sven Malm gått in till 

henne och försökt beställa dricka, en indikation om hur de gick tillväga för att 

avslöja otillåtna krognäringar. Berglund höll fast vid att hon inte hade serverat 

dem något för att hon inte längre hade tillstånd att driva utskänkning. Sjöberg 

och Malm medgav detta vid sessionen i kammaren och fick även erkänna att 

de inte sett några personer inne i Berglund rum. Därmed hade de dragit för 

långt gångna slutsatser genom att rapportera in fallet och fick båda två en 

varning. Som framgått ovan var det viktigt att polisbetjäningen observerade 

förseelserna medan de faktiskt pågick och de fick inte dra några egna slutsatser 

om vad som pågick inom ramen för privata bostäder utifrån indicier.547 

Slutligen blev uppsyningsmannen Olof Norling faktiskt avskedad från sin 

tjänst för att han sagt till en fattig krögerska att hon kunde sälja sin krogsedel 

men samtidigt fortsätta bedriva sin krognäring. Norling förefaller också ha 

tagit en del av köpesumman. Det var korruption av ett slag som uppenbarligen 

inte accepterades.548 Detta är endast tre exempel, säkerligen skedde fler 

övertramp från polisbetjäningens håll, men de visar ändå att de inte fick 

bemöta krögerskorna hur som helst. 

Genom allt detta är det tydligt hur just kroghållning och polisens praktiker 

i relation därtill var avhängiga en mängd komponenter där enstaka delar kunde 

brista och skada helheten. Sett från de som bedrev krognäringars perspektiv 

fanns olika praktiker att tillgå. Vad gäller material var det möjligt att bruka en 

lokal utan att ha ett fysiskt tillstånd närvarande och bedriva lönnkrog. 

Lönnverksamheten kom med vissa fördelar men också risker. Det förefaller 

inte heller ha rått någon större brist på krogsedlar att hyra eller tillskansa sig 

på andra håll. Oavsett vilket så var man ofta villig att låta gäster stanna efter 

tillåten tid. Det var uppenbarligen en fråga om kompetens huruvida man 

lyckades med detta utan att påkalla polisiär uppmärksamhet. Obeaktat vilken 

status verksamheten hade så skedde upprepade försök vid upptäckter att hålla 

sin gräns mot det offentliga och utestänga polisbetjäningen. De 

föreställningar som kommer till uttryck här signalerar att näringsidkarna ofta 

                               
546 SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 23 augusti 1776, sidan 512. 
547 SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 25 april 1776, sidan 37 samt SSA, ÖÄP, ÄPK, Protokoll äldre 
serien, volym 1, 29 april 1776. Än en gång är det möjligt att det faktum att detta fall uppkom 
under Poliskammarens första vecka i existens utgjorde grunden för såväl misstaget och den 
noggranna dokumenteringen som reprimanden som i en välvillig tolkning var framgångsrik då 
dylikt inte skedde igen. 
548 SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 20 augusti 1777, sidan 636. 
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ansåg sitt hem tillhöra den privata sfären och som något ordningsmakten inte 

hade fritt tillträde till, även om de rent formellt öppnat porten för kontroller 

genom att först ansöka om näringstillstånd hos Handelskollegiet. Likaså 

menade näringsidkarna sig ha rätten att annonsera och utmärka sin verksamhet 

på det sätt de fann lämpligt. Trots utskänkningsställenas delvis offentliga natur 

höll näringsidkarna här på att det fanns en tydlig gräns som de rådde över. 

Sett från polisbetjäningens perspektiv förefaller de ha rört sig genom staden 

och eftersökt material i form av öppna portar och oljud som strömmade ut 

efter tillåtna tider eller från otillåtna lokaler. Denna överträdelse av 

utskänkningsverksamhetens gräns verkar ha spelat en viktig roll för att 

legitimera att polisbetjäningen med våld tvingade sig in över tröskeln. Även 

då en sådan legitimerande faktor fanns var det dock något de ogärna gjorde, 

det var inte endast i öppningsexemplet med Söderbergs krog där de väntade 

längre än vad som hade varit nödvändigt för att bryta upp dörren. Generellt 

förefaller de ha föredragit att begära inträde och tilldelas detta, till och med 

om det tog lång stund och möjliggjorde flykt för olaga gäster, en intressant 

avvägning i fråga om kompetens. De fall där polisbetjäningen blev överfallna 

kan utgöra åtminstone en delförklaring till varför så skedde. Uppenbar är 

åtminstone en föreställning om att gränsen till hemmet, även om det var 

semiprivat i bemärkelsen av utskänkningsställe, inte var lättöverträdd utanför 

ordinarie verksamhetstid.  

Praktikerna var dock inte begränsade till detta, löpande kontroller skedde 

också av utskänkningsställen som föreföll ha tillstånd och opererade då de 

borde. Vid dessa kontroller gjorde polisbetjäningen uppenbarligen en 

ordentlig genomgång av krogrummets beskaffenhet och kontrollerade att det 

var korrekt uppmärkt och läsbart som en krog, med korrekt tillstånd på plats. 

Därmed fanns en tydlig föreställning om hur en krog borde vara organiserad 

och en felaktig sådan kunde omgående åtgärdas genom uppmaningar om att 

relevanta taxor och förordningar skulle hängas upp. I de fall något brast med 

krogsedeln kunde krognäringen i formella och faktiska avskaffas genom att 

densamma beslagtogs och näringsstället stängdes.  

På detta sätt var just krogarna en form av socialt rum som rörde sig längs 

skalan mellan offentligt och privat på en mängd komplexa vis som gick långt 

bortom något så enkelt som tid på dygnet. Fascinerande, men kanske 

egentligen inte förvånande, är i hur mycket större utsträckning den legitima 

utskänkningsverksamheten föll inom ramen för polisbetjäningens kontroll. 

Gränser till legitima utskänkningsrum var mycket svårare att hålla än gränser 

till illegitima sådana. Generellt ger detta nedslag en bild av relativt rörliga och 

flexibla näringsställen. Med anledning av denna mångfald bland 

utskänkningsverksamheterna så går det, i kontrast till föregående kapitel, inte 

att lyfta några specifika platser som återkommande noder. Även om vissa 

specifika utskänkningsverksamheter förekom flera gånger under ett givet år 

framträder nämligen inte samma koncentration och kontinuitet som 

exempelvis Röda bodarna stod för. Utskänkningsverksamheterna kunde 
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förflyttas i staden och ha ett rum eller flera. De interna gränserna förfaller ha 

varit relativt flytande, medan fokus låg på gränsen ut mot gatan. Huruvida 

detta förblev konstant eller förändrades över tid är belyses av följande nedslag. 

1804 

Vid en analys av omständigheterna cirka trettio år senare framträder huvud-

sakligen kontinuitet, men också intressanta skiften i hur de olika parterna 

hanterade utskänkningsställen. I tabell 10 presenteras samtliga fall fördelade i 

kategorier av en natur som liknar dem från 1776–1777, vilket bereder marken 

för en jämförelse och analys av de förändringar som hade skett. 

Tabell 10. Förseelser i relation till utskänkningsverksamhet behandlade av 
Poliskammaren under 1804 

Slags förseelse Antal fall Andel  

Bråk och våldsamheter 176 55,9 % 

   Gäster i ”olaga tid” 50 15,9 % 

   Bristande rättigheter 39 12,4 % 

   Tillståndsförfrågan 27 8,6 % 

   Bristande uppmärkning  12 3,8 % 

          Taxa och/eller förordning saknas  (7) (2,2 %) 

          Skyltning saknas eller brukas felaktigt (4) (1,3 %) 

          Krogsedel saknas eller brukas felaktigt (1) (0,3 %) 

   Spel och dobbel 7 2,2 % 

   Fusk med varorna 3 1,0 % 

   Övrigt 1 0,3 % 

Totalt 315 100,0 % 
Källa: SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, volym 31. 

Till att börja med kan konstateras en tämligen radikal nedgång i andelar. Med 

315 fall, eller 8 procent av årets total om 3 903, hade det skett i princip en 

halvering från hur läget såg ut 1776–1777 såväl i absolut tal (669 stycken) 

som andelar (15,6 procent).549 Det är svårt att förklara exakt vad detta berodde 

på, det förefaller gå emot den ökade betydelsen av krognäringen för 

vardagslivet som Mats Hayen påvisat. Hade minskningen skett i samband med 

att antalet tillstånd drogs ned från 700 till 400 så hade det kanske varit föga 

förvånande men här låg denna förändring fortfarande nästan ett helt 

decennium framåt i tiden. Därmed måste det vara andra faktorer som spelar 

roll för detta. Över lag kan det också upprepas att de viktigaste förordningarna 

                               
549 Precis som för 1776–1777 uppträder ingen särskilt trend vad gäller en koncentration till vissa 
månader. Det är en allmänt jämn spridning med som minst 15 och som mest 40 fall per månad. 
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på detta område inte hade ändrats mellan 1776 och 1804, precis som för 

ärenden relaterade till hemlöshet. Näringstillståndens antal och beskaffenhet i 

Stockholm förändrades som sagt 1813–1814. Till dess var ramverken 

generellt oförändrade. Vissa specifika förordningar som utvecklade enstaka 

punkter kring utskänkningsverksamheterna hade självklart kommit, dock 

ingen av en sådan natur att det bör beröras här. Specifika sådana av intresse 

behandlas allteftersom. Av denna anledning härrör alltså förändringar inom 

fallen generellt ur skiftande praktiker på olika nivåer.  

Delvis måste det allmänna skiftet i antal bero på att specifika slags fall blivit 

mindre viktiga eller hanterades inom ramen för andra organisationer. Detta 

verkar gälla för ärenden där överträdelsen helt enkelt bestod i att 

näringsidkaren på något vis överskred den förordnade taxan för dryckesvaror 

eller sålde dessa i kärl av fel storlek eller utan märkning. Sådana förseelser 

förekom endast i tre fall behandlade av Poliskammaren. Helt frånvarande är 

också fall där krogens tillstånd var felaktigt genom att tjänstefolk, mer 

specifikt arbetsföra pigor, brukades i verksamheten på ett sätt som inte var 

tillåtet. Fall av dessa två slag utgjorde nästan en fjärdedel av dem som förekom 

under första nedslaget och deras frånvaro här är intressant. I och med att de 

inte är rumsliga till sin natur och därigenom utelämnats vad gäller ovanstående 

analys föreligger inget problem här men det är värt att notera att 

Poliskammaren kunde upphöra med att behandla vissa slags fall. För det slags 

ärenden som utgjorde grund för analysen i föregående delakapitel finns dock 

kontinuitet.  

Ökande stök och våldsamheter 

Vid det första nedslaget var endast ett fåtal av fallen sådana där näringsställen 

blev skådeplatser för oordning såsom dryckenskap, oljud och bråk på ett sätt 

där polisbetjäningen ingrep. I kontrast därtill står detta slags ärenden här för 

mer än hälften av fallen, hela 176 stycken. En sådan radikal ökning, såväl i 

absoluta tal som i relativa termer behöver utforskas närmare. Merparten av 

dessa fall innehåller ett tydligt förlopp där oljud flödade ut på gatan och 

tilldrog sig polisbetjäningens uppmärksamhet. Situationen förvärrades oftast 

på ett sätt vilket ledde till förolämpningar och överfall, antingen mot andra 

gäster eller polisbetjäningen. I dessa händelseförlopp fanns inte sällan en 

rörelse, med en början inne på en krog och en fortsättning ute på gatan.  

Så var exempelvis fallet då Anders Lindqvist, en konstapel vid Kongl. Svea 

Artilleriregemente, orsakade bråk på krog nummer 642 som hölls av 

tobaksplanteraren Petter Flodius hustru på Roslagstullsportsgatan. 

Inledningsvis stod han vid klockan kvart i 10 en kväll i början av maj för buller 

och oljud inne i krogrummet och då två polisbetjänter där inkom kände han 

igen dem för vad de var och började förolämpa dem och tala om hur han själv 

vore en ”bättre karl än sådana ynkryggar”. Polisbetjänterna förefaller ha hållit 

lugnet och helt enkelt påtalat för Lindqvist att det var dags för honom att gå 

hem, varefter de gick ut på gatan. Lindqvist följde då efter dem och fortsatte 
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trots varningar överfalla polisbetjänterna med skällsord tills de slutligen inte 

såg någon annan utväg än att arrestera honom. Så lät åtminstone 

polisbetjänternas version. Lindqvist å sin sida menade att en av 

polisbetjänterna först varit inne på krogen med honom och druckit, varvid de 

kommit i gräl om en skuld som Lindqvist hade obetald, och att polisbetjänten 

själv var den som suttit på krogen ända till klockan 11 på kvällen. Nu är det 

självklart möjligt att Lindqvist talade sanning i detta och att de två 

polisbetjänterna gick samman mot honom och ljög. Det är dock osannolikt 

eftersom tre vittnen styrkte polisbetjäningens version. Dessa vittnen bestod 

inte bara i krögerskans make och son som båda varit på krogen, utan även 

ytterligare en gäst som inte hade något med fallet att göra och inte hade några 

uppenbara incitament att ljuga. Poliskammaren resonerade på liknande vis och 

Lindqvist fick böter för såväl brott mot dryckenskapsförordningen som 

förolämpningen av polisbetjänterna.550 Då även jag bedömer polisbetjäningens 

version som den mer sannolika framträder det som en medveten handling från 

polisbetjänterna att leda Lindqvist ut ur krogrummet när stängningstiden 

närmade sig, snarare än att ta konflikten inomhus eller överlasta ansvaret på 

näringsidkaren att hantera en besvärlig gäst. Agerandet förefaller såväl 

effektivt som medvetet och är värt att beakta. 

I ytterligare ett illustrativt exempel fick polisbetjänten Boman ingripa på 

snickargesällshustrun Lindbergs vägnar sedan hon inte lyckats få en matros, 

en skeppare och en stadstjänare att lyssna på hennes tillsägelser om att sluta 

bullra. En ensam polisbetjänt kunde dock kliva in och bistå Boman med att få 

de besvärliga gästerna att lämna krogen.551 I dessa och många liknande 

ärenden kunde alltså näringsidkarna inte sällan ses försöka lugna situationen, 

något som uppenbarligen inte lyckades i de fall som dokumenterats i 

kammarens diarier. Polisbetjänten klev i dessa lägen in och agerade mot 

gästerna. Det fanns dock självklart gränser för vad polisbetjänterna kunde 

göra, avhängigt bland annat gästernas sociala status. Ett illustrativt exempel 

finns från mitten av september då baron Otto Flemming levde runt 

tillsammans med matrosen Abraham Mattsson på en krog. De två 

polisbetjänterna grep understödda av brandvakter in för att lugna denna 

situation, men de satte endast matrosen Mattsson i fängelse medan baron 

Flemming fick lämna krogen för egen maskin.552 Detta är över lag 

representativt för hur Poliskammaren förhåll sig gentemot oordning orsakad 

av vissa slags personer men inte andra. Det är således fullt möjligt att det finns 

ett stort mörkertal av bråk och våldsamheter förövade av personer med för hög 

status för att lagföras i diarierna. Oavsett hur det står till med den saken så 

uppträder polisbetjäningen i mycket större utsträckning än tidigare som 

allierade till näringsidkarna. Det förefaller alltså inte som om polisen 

                               
550 SSA, ÖÄP, ÄPK, Protokoll äldre serien, volym 60, 7 maj 1804, Åsberg. 
551 SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 29 oktober 1804, sidan 1167. 
552 SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 15 september 1804, sidan 982. 
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systematiskt på trakasserade krögerskor på det sätt som exempelvis 

journalisten Anders Lindeberg tagit för givet. 553 

Endast i ett fall dokumenteras att någon klagat direkt på polisbetjäningen. 

Det är en hembryggare vid namn Nils Lundin som angav att tre 

uppsyningsmän varit bullersamma och förolämpat hans gäster, varför han 

önskade att de skulle få en reprimand av kammaren. Likaså inlämnade en av 

gästerna ett separat klagomål på samma uppsyningsmän. I och med detta valde 

dock kammaren att titta närmare på Lundins tillstånd och kunde konstatera att 

han bedrev sin krognäring på en annans rättigheter samt att denne inte hade 

korrekt tillstånd för att överlåta dem till Lundin. Om detta är att betrakta som 

ett motdrag så förefaller det ha fungerat: Lundin och hans gäst drog tillbaka 

sina klagomål på de tre uppsyningsmännen och Lundin fick i gengäld endast 

en varning för sin överträdelse. Fallets utveckling uppvisar drag av 

förhandling, men även att det inte var riskfritt att klaga på polisbetjäningen. 

Detta avslöjar Poliskammarens sätt att hantera dylika problem och talar för att 

det kan finnas ett gediget mörkertal här. Hot om att dra in tillstånd kan därmed 

ha förekommit, men att så faktiskt skedde krävde ändå en dokumenterad 

hantering.554 Det ska också sägas att klagomål på enskilda polisbetjänter kunde 

inlämnas och drivas med framgång. Ibland innebar det till med att de förlorade 

sina tjänster. Polisbetjäningen var inte fredad från kritik. 

I större utsträckning än tidigare uppträdde alltså Poliskammaren som en 

resurs för näringsidkare. Illustrativt för detta är bland annat traktören Anders 

Zetterström som i början av september klagade på en kramhandlare vid namn 

Jonas Abraham Littmark. Zetterström menade att Littmark vid flera tillfällen 

varit bullersam, otidig och vållat oordning på hans näringsställe och gett hans 

gäster anledningar att klaga. Zetterström bad därför Poliskammaren att 

förbjuda Littmark att besöka hans näringsställe, vilket också skedde.555 

Littmark lät inte saken bero utan återkom natten mot den 18 december till 

Zetterströms näringsställe och krossade ett fönster. I och med den följande 

arresten förefaller Poliskammaren ha lyckats medla mellan parterna och 

ärendet noteras som förlikt.556 I ett liknande fall klagade ett gift par på att de 

trakasserades av stadssoldaten nummer 111 Petter Brandt, såväl ute på gatan 

som i deras krog nummer 50 vid Stortorget. Poliskammaren lät det inte passera 

utan förbjöd Brandt vid hot om prygel att besöka krogen.557 Därmed uppträder 

ett nytt redskap i näringsidkarnas repertoar i att begära dylik handräckning och 

för polisen i att faktiskt porta besvärande personer från näringsplatser. 

Vad gäller påföljder är det absolut vanligaste att förövarna helt enkelt 

dömdes till böter för fylleri och oljud eventuellt tillsammans med dito för 

                               
553 Lindeberg 1839, s. 215–216. Exempelvis Hinnemo sällar sig också till Bladhs mer skeptiska 
hållning men framför ändå vilken kraft det narrativet har, Hinnemo 2016, s. 147–148. 
554 SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 7 maj 1804, sidan 453. 
555 SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 4 september 1804, sidan 936. 
556 SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 18 december 1804, sidan 1373. 
557 SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 16 augusti 1804, sidan 859. 
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något krossat fönster, slagsmål eller skällsord. Intressant nog kan det noteras 

att det i tolv fall där näringsidkaren på något vis var måltavla och 

våldsamheterna skedde inom näringsställena avlöpte fallen så att någon av 

förövarna också dömdes för fridsbrott.558 Hemfridsbrott utgjorde en särskilt 

juridisk kategori och innebar i detta sammanhang avsevärt mycket högre böter 

än vad som i allmänhet utdömdes för fylleri och bråk.559 Detta stärker bilden 

av att gränsen mellan det privata hemmet och det offentliga 

utskänkningsstället under detta nedslag, precis som 1776–1777, fortfarande 

var flytande och föränderlig. Om angreppet på näringsidkaren och 

verksamheten var tillräckligt grovt förefaller det ha betraktats som allvarligare 

och därmed kategoriserats närmare hemmet. Alternativt så kategoriserades det 

som grovt då det skedde nära hemmet, det är utifrån källorna svårt att avgöra 

säkert. Under det första nedslaget skedde detta hursomhelst inte, men det var 

också färre fall som faktiskt utspelade sig inne på krogen då. De fall som 

uppenbart var av allvarligare natur remitterades då i större utsträckning till 

kämnärsrätterna. Som nämnt ovan rörde sig också konflikter, även om de 

började inne på krogen, generellt ut på gatan. Dylikt förfarande kan tolkas 

utifrån en äldre syn på våld och den rituella betydelsen av att förflytta sig 

utomhus, vilket hörde dueller och hederns bevarande till.560 Det bör dock 

nämnas det i tämligen identiska fall var undantag snarare än regel med domar 

för hemfridsbrott under 1804. Som framgår i tabell 10 så handlade 176 fall om 

bråk och våldsamheter. Tolv fall med dylika domar bör därför tolkas som få 

snarare än många. I en dylik läsning skulle det innebära att näringsställen 

tidigare innehade en fredad ställning med anledning av deras närhet till 

hemmet i egenskap av ett socialt rum vilket inte var ensidigt offentligt eller 

närliggande gatan. Om detta var på väg bort och dessa platser i stället blev en 

allt tydligare del av stadens offentliga sfär så skulle det förklara det större 

antalet fall där våldsamheter skedde inom lokalerna, medan de tolv fallen av 

fridsbrott utgjorde kvarhängande undantagsfall.  

På det hela taget är det sannolikt att våldsamheter på krogarna hade blivit 

vanligare under detta andra nedslag. Alternativt så hade de alltid föregått i 

samma utsträckning. I sådana fall var näringsidkarna i stället mer villiga än 

tidigare att involvera polisbetjänterna och ta Poliskammarens bistånd i 

bedrivandet av sin utskänkningsverksamhet. Bilden av framför allt krogarna 

som en plats för oordning mellan gäster är bekant från kulturen och 

avbildningar generellt. Näringsidkarnas svåra position då deras näringsställen 

blev skådeplatser för allehanda uppgörelser illustreras i bild 21 som förefaller 

ligga nära verkligheten trots att det är ett skeende ur fiktionen som återges.  

                               
558 SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 10 januari 1804, sidan 31, 31 mars 1804, sidan 331, 4 juni 1804, 
sidan 561, 6 augusti 1804, sidan 811, 3 september 1804, sidan 923, 14 september 1804, sidan 
981, 20 september 1804, sidan 1007, 19 oktober 1804, sidan 1119, 19 oktober 1804, sidan 1120, 
24 oktober 1804, sidan 1143, 7 november 1804, sidan 1208 och 19 november 1804, sidan 1253. 
559 1734 års lag, missgärningsbalken, kapitel 20.  
560 Lindström 2002, s. 53–60. 
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Bild 21. Detalj ur Fredmans epistel nr 45. Huruledes Mollberg lider oskyldigt på 
krogen Rostock, 1827, Elis Chiewitz (1784–1839). Källa: Uppsala 
universitetsbibliotek, 99559. 

Det bör slutligen noteras att den allmänna ökningen av antalet fall, 

huvudsakligen förlagd till just krogar, ligger helt och hållet i linje med kontroll 

av den ”bråkiga kultur” som Lars Magnusson tillskriver 1800-talets första 

hälft. Magnusson finner att krogen ”i de bildade klassernas ögon” 

symboliserade den sortens kultur som överheten önskade ”reformera eller rent 

av avskaffa”.561 Som har framgått av detta nedslag kan vi knappast tala om att 

polisen i Stockholm försökte att avskaffa krogarna, men måhända syns här 

spåren av en reformering. Ett annat slags handlag och mer aktivt samarbete 

med näringsidkarna förfaller ha inneburit att de inte lika ofta möttes av stängda 

portar på det sätt som skedde trettio år tidigare. Därmed kunde de bråk och 

våldsamheter som ofta hade sitt ursprung inne på krogarna kontrolleras 

närmare och mer effektivt. Trots att det här endast handlar om ett ökat material 

i form av stök för polisen att hantera så ger det ändå en viss indikation om hur 

kompetenser och föreställningar kring utskänkningsställena hade utvecklats. 

Denna tanke om ett närmande, vari näringsidkare oftare sökte 

polisbetjäningens understöd snarare än hade ett huvudsakligen antagonistiskt 

förhållande till dem, är relevant att föra med sig när det handlar om hur övriga 

fall under detta nedslag tedde sig. 

                               
561 Magnusson 1988, s. 312–313. 
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Utvecklingar av tillstånd, tider och tillträden 

Precis som vid föregående nedslag hände det inte sällan att utskänknings-

verksamheter bedrevs utan tillstånd eller med rättigheter som brast på något 

vis, 1804 handlade det om 39 sådana fall. Av dessa kan 20 stycken beskrivas 

som lönnkrogar och fallen känns generellt igen från det första nedslaget. Man 

bedrev utskänkning utan tillstånd eller sade sig bedriva verksamhet på någon 

annans tillstånd på ett vis som man egentligen inte hade rättighet till. 

Vanligare än tidigare var dock att detta kombinerades med olaga spel eller att 

det var anordnandet av en dans som ansågs vara problemet. Så kunde ske 

återkommande, såsom sergeanten Hindric Lagermark som i sin bostad i huset 

nummer 44 på Smala Gränd på Ladugårdslandet anordnade flera danser och 

samkväm så att flera klagade på hur han orsakade ”oro och ledsamhet för 

grannarne nattetid”.562 Det kunde också ske vid enstaka tillfällen, såsom 

livdragonen Johan Brandt som hade en nyårsdans i sina rum vid 

Kungsholmskyrkan där han också passade på att sälja drycker till sina 

gäster.563 I dylika fall förefaller grannarna ha klagat. För att undvika detta var 

det möjligt för näringsidkarna att hålla verksamheter med sina grannars 

samtycke. En källarmästare vid namn Mosel gjorde så och bedrev i en trädgård 

belägen i närheten av hans källare på Götgatan upptåg och gyckelspel under 

namnet ”Ett Inrättadt Fugtigt Parlament”, något som upprepade gånger 

orsakade oljud och folksamlingar. Så skedde i överenskommelse med ett antal 

personer som bodde i området och fallets speciella natur kan nog förklara att 

det är ett av fåtalet tillfällen som en källare figurerade i Poliskammaren. Mosel 

kom också undan med en varning då han lovade att sammankomsterna skulle 

upphöra.564 Påföljderna framträder som jämnt fördelade mellan varningar eller 

böter. Här fanns således en fortsatt uppmärksamhet på det rumsliga och 

arrangemanget av utskänkningsverksamheterna. Oordning på orätta platser 

kunde avslöjas i stunden av patruller, men även åtgärdas efter klagomål. 

Näringsställenas verksamheter och stök fick inte flöda utanför deras trösklar. 

Som kontrast till alla de fall då tillstånden brast på något vis så var något 

nytt att det hade blivit mycket vanligare att näringsidkare inkom med 

förfrågningar om att få överföra ett tillstånd till någon annan. Så skedde i 27 

fall och det godkändes vid samtliga tillfällen. Förfrågningar till 

Poliskammaren om överföranden var nytt i relation till första nedslaget, de få 

förfrågningar som skedde då hade med binäringar såsom exempelvis 

hårkamning att göra snarare än utskänkningsverksamheter. Skillnaden kan 

sannolikt förklaras med att sådana tillstånd huvudsakligen tilldelades av 

Handelskollegiet då kammaren höll på att etableras. Så skedde även under 

1804 men som ett komplement till detta fanns uppenbarligen också 

Poliskammaren som en resurs för de som önskade att administrera sina 
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näringstillstånd. Detta utgör ytterligare en facett i hur det tidigare rent 

antagonistiska förhållandet mellan polisen och näringsidkarna hade 

utvecklats. Kammarens nya roll kan ha påverkat näringsidkarnas villighet att 

tillkalla polisbetjäningen och söka deras hjälp såsom på det sätt som just 

framkom i relation till bråk och våldsamheter. Som påtalat gällande 1776–

1777 kunde det faktum att man hade ett näringstillstånd öppna husens rum för 

polisiär kontroll, än mer då så i och med att kammaren fick större administrativ 

roll i tillståndshanteringen. Denna bild stärks också sett till de fall där 

polisbetjäningen genomförde nattliga kontroller av utskänkningsställena. 

Vad gäller näringsidkare som lät gästerna stanna efter tillåten tid finns 

generellt en stor kontinuitet. Så är fallet i 50 ärenden och de följer generellt 

mönstret från 1776–1777. I absoluta tal är det många färre än förra nedslaget 

då det handlade om 132 stycken, men i andel handlar det endast om en 

minskning från 19,7 till 15,9 procent. Det var således alltjämt en betydelsefull 

del i oordningen relaterad till utskänkningsställen. Precis som tidigare kunde 

det handla om så få som en gäst eller grupper så stora som uppåt tiotalet. De 

tillåtna tiderna var också oförändrade även om Överståthållarämbetet hade 

upplevt ett behov av att upprepa dem genom en kungörelse år 1795.565 Även 

om kvinnor återfanns bland personerna på krogar utanför tillåten tid 

dominerade alltjämt män. Den sociala sammansättningen bland de som 

förekom hos Poliskammaren visar på en relativt homogen skara. Illustrativt är 

de tio män som av fyra polisbetjänter påträffades i båtmanshustrun Anna 

Maria Lindgrens krog natten den 17 juni: 

Kustjägaren Hans Kinnholtz,  
SpannRidaren Johan Eric Lagerholm,  
Kusken Anders Norling,  
Soldaterne Gust Solberg, Gust Granborg och Eric Kihlgren,  
SkomakareLärlingen M P Wahlbeck,  
Sjöman Sven Petersson,  
BagareGesällen Sven Wahlgren och  
Matrosen Henric Löfman566 

Dylika samlingar av individer påträffades på krogarna såväl sent om nätterna 

som under pågående gudstjänster och högtider. Att någon särskild 

favorisering eller förfördelning förekom i den polisiära kontrollen är inte 

uppenbart. Exempelvis straffades uppsyningsmannahustrun Inga 

Hammarberg med böter då hon haft en styrman, en dräng och tre matroser på 

sin krog under söndagsförmiddagen den 14 oktober.567 Rimligen borde hon ha 

vetat bättre än så eftersom hennes make dittills under året hade varit delaktig 
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i att hantera inte mindre än sju förseelser av samma art.568 I detta finns således 

en stor kontinuitet i jämförelsen med cirka trettio år tidigare och få konkreta 

försvar från idkarna har dokumenterats.  

I ett fall så framkommer intressanta detaljer. Det handlar om två betjänter, 

Reinhold Wiberg i tjänst hos majoren Silfversparre och Johan Asp i tjänst hos 

överstelöjtnant Brehlin, som påträffades strax innan klockan 10 om kvällen 

inne på vaktmästaren Jacobssons näringsställe på Regeringsgatan. De tre 

polisbetjänter som genomförde en kontroll den kvällen hade en följeslagare i 

fältväbel Schoukneckt från Kongl. Svea Livgardet. Schoukneckt försökte 

utöka sin styrka med ytterligare soldater och gjorde anspråk på betjänterna 

Wiberg och Asp som tjänstelösa och därmed möjliga att tvångsrekrytera till 

krigstjänst. Just detta fall dokumenterades noggrant varmed också Wibergs 

och Asps motargument kan höras. Betjänterna menade sig nämligen ha rätten 

att sitta på näringsstället efter tillåten tid. De hade nämligen arbetat sent åt sina 

husbönder. Silfversparre hade sina hästar i ett stall alldeles i närheten. Deras 

uppgifter hade dröjt fram till klockan 9 på kvällen att färdigställa och de hade 

ännu inte hunnit äta kvällsmål. Vidare hade Wiberg intagit kvällsmat på 

Jacobssons näringsställe sedan ett halvår tillbaka och för Asp handlade det om 

ett och ett halvt år. De hade båda kredit hos näringsidkaren och intyg från sina 

husbönder om detta förhållande.  

Jacobsson stod upp för sina kunder och ytterligare vittnen kallades. Det var 

nämligen så att två andra uppsyningsmän besökt näringsstället under den sista 

tiden. Den ena, Kjellbom, hade sett dem där två gånger under de senaste åtta 

dagarna då han blivit tilldelad ansvaret att efterse näringsställena i området. 

Den andra, Chyltraens, hade flera gånger under de senaste tre veckorna sett 

Wiberg äta hos Jacobsson. Därtill kunde ytterligare en av Jacobssons 

stamkunder bekräfta att han, som själv besökte Jacobsson tre till fyra gånger 

dagligen också brukade se de två betjänterna där nästan varje dag. Därmed var 

Poliskammaren nöjd och accepterade att de två betjänterna inte varit några 

vanliga gäster på näringsstället som ägnade sig åt dryckenskap, utan snarare 

hade legitima skäl att befinna sig där som återkommande spisgäster.569 

Schoukneckts äskande om deras värvning fick trots hans protester avslag i 

enlighet med rådande stadgor på området som godkände dylik gästning.570 I 

detta fall skedde friandet med hänvisning till 17 § punkt 8 i värvningsstadgan 

av 1802 som angav att: ”Betjent eller Dräng, som under förbuden tid 

uppehåller sig och af Wärfwaren träffas å Krog, Näringsställe eller Källare i 
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Staden, der han ej wanligen spisar eller sin mat hemtar,[…] hwarest han ej 

tjenar, eller som skjutsande eller resande eller i andra ärender dröjer, utan at 

dertil hafwa ägt särskild tillstädjelse, eller ock at han genom Wärfwarens 

tilställning ditkommit.”571 Härmed ansåg då Poliskammaren att Wiberg och 

Asp hade lyckats bevisa att de vanligen bevistade krognäringen och hade 

särskilt tillstånd på så sätt att de inte omfattades av värvningen, varför de 

kunde frias helt och hållet. 

Detta fall ger flera intressanta insikter. Dels utgör det ett tydligt exempel 

på hur de som hade arbete sent om kvällen kunde lösa sina måltider på 

näringsställen. Sådana kvällsmåltider är något som Mats Hayen påtalat som 

säkert förekommande om än inte lika vanligt som middagsmålet. Detta med 

tanke på att många yrken hade reglerat när arbetstiden skulle ta slut, särskilt i 

och med att kostpenningar för att införskaffa måltider på något näringsställe 

snarare än i hushållet blev en alltmer betydelsefull lösning mellan tjänstefolk 

och husbönder.572 Detta fall bekräftar bilden av att det kunde gå till på detta 

sätt i praktiken, samt att polisen också undersökte men slutligen accepterade 

dylika försvar då det gick att bevisa. Vidare ges det också en insyn i hur 

polisens arbete var upplagt under denna period. De trakter som finns 

dokumenterade för perioden 1797 till 1807 fyllde uppenbarligen en praktisk 

funktion, åtminstone med hänseende till utskänkningsverksamheter.573 Även 

om Kjellboms och Chyltraens besök hos Jacobsson var ovanligt ofta 

förekommande verkar det som om en näringsidkare kunde räkna med 

påhälsning av åtminstone en polisbetjänt upp till ett par gånger i veckan. Givet 

detta så är det än mer intressant att fall av detta slag uppkom mer sällan än 

tidigare och att deras tonvikt förefaller ha skiftat från direkta konflikter mellan 

polisbetjäning och näringsidkare till större följsamhet och resonerande. 

Detta belyses vidare då det till skillnad från föregående nedslag endast går 

att finna ett par fall under 1804 där näringsidkaren valde att hindra 

polisbetjäningens inträde i verksamheten. I det första fallet var detta mer aktivt 

och tydligt. Gevaldigern Peter Fröberg tillsammans med uppsyningsmännen 

Lars Gustaf Felldin och Axel Lindmark passerade natten den 19 september 

strax innan klockan 11 utanför traktören Peter Sundbergs näringsställe på 

Malmskillnadsgatan och hörde då sorlande samtal och slag bord där inifrån. 

Då de gick fram till fönsterluckan så kunde de genom ett hål där höra en man 

högt säga ”jag skickar ut ruter” samt se tre okända män som spelade kort. 

Fröberg gick till porten och bultade på samt ropade om att bli insläppt medan 

uppsyningsmännen blev kvar vid fönstret. Det dröjde dock inte länge innan 

polisbetjänterna i en springa i öppningen mot gården kunde se hur männen 
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smet ut genom en annan ingång bort över gården och ut från fastigheten på 

dess andra sida. Strax därefter låste Sundbergs tjänstegosse upp porten till 

traktörsstället och släppte in polisbetjänterna. Då han fick frågan om männen 

som varit där vägrade han lämna någon uppgift och sa endast att de skulle ”tag 

dem om ni kan”. Det kunde de inte men Sundberg kallades till hörande i 

Poliskammaren följande måndag och gav då sin version av händelsen. Han 

menade att det endast varit han tillsammans med sina pigor inne på 

traktörsnäringen och att de samtalat om att sätta in några nya fönsterrutor, 

vilket polisbetjäningen hört och misstagit för att vara relaterat till kortspel. 

Detta briljanta försvar åsido hade poliserna trots allt kunna se såväl kortspelet 

som flykten och Sundberg dömdes till böter för att ha tillåtit spel inom sitt 

näringsställe. Han fick behålla tillståndet med en varning om att i framtiden 

sköta det mer ordningsamt.574 

I det andra fallet är det mer oklart exakt vad som skedde. Två 

uppsyningsmän hörde den 4 november klockan 11 på natten personer inne på 

traktören Lars Fellgrens näringsställe i Stadsgården som även förekommer i 

två av fallen rörande bråk och våldsamheter. De försökte genast ta sig in och 

förefaller ha lyckats med detta rätt fort, endast efter ett kort bultande på dörren, 

varför man kan undra om porten verkligen var låst eller bara stängd. De tog 

sig dock inte in snabbare än att Fellgrens piga Brita Lisa Hoffman hunnit 

hjälpa gästerna att komma ut genom en alternativ dörr till näringsstället. Detta 

till trots kunde polisbetjänterna identifiera tre av de fyra personerna och kalla 

dem till nästa dag. Dessa personer menade sig vara boende hos Fellgren, vilket 

också accepterades av Poliskammaren och samtliga berörda friades. Det något 

förvånande avslutet förefaller hänga samman med att Fellgren just den natten 

begravt sin hustru. Han redogjorde själv i ett memorial till Poliskammaren för 

att de fyra männen bodde hos honom och att han beordrat sin piga Brita att 

sova i utskänkningsrummet. Han medgav även att några av männen hade 

bistått honom med begravningen och därför fick mat genom Britas försyn. 

Fellgren menade att detta var rätt och riktigt, samt framförde allvarliga 

klagomål mot betjänterna som kommit och trängt sig in på näringsstället vid 

elvatiden då han redan utmattad av dagens ansträngning gått och lagt sig. 

Fellgren menade att polisbetjänterna betett sig illa inte bara i det att de stört 

en så stillsam tillställning, utan också då de, trots att ”de wiste att Jag war 

hemma icke låto mig weta hwad uti mitt hus Passerade, utan medelst hotelser 

och nedriga Skjälsord överföll min tjenarinna, den jag som husbonde bör 

förswara”, varför han inlämnade ett formellt klagomål. Han hävdade därmed 

såväl sitt ansvar som sin rättighet för allt vad som pågick inom hans hus och 

menade därmed att det var polisen som begick ett övertramp. Klagomålet 
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verkar ha accepterats utan motstånd av Poliskammaren som också gav honom 

helt och hållet rätt.575 Detta klagomål är särskilt intressant då Fellgren inte 

ifrågasatte polisbetjänternas rättighet att träda in i hans näringsställe, men väl 

det faktum att de inte såg till att få prata med honom i egen person och vara 

tillmötesgående snarare än konfrontativa i relation till hans piga. Även här 

framkommer alltså en föreställning från en näringsidkare om hur samarbetet 

mellan honom och polisen borde gå till, en föreställning som förefaller 

bekräftas av Poliskammaren.  

Relativt sett är det alltså väldigt få låsta dörrar och stängda portar som 

uppträder. Detta är intressant och signalerar måhända att det inte var mödan 

värt. I en förordning från 1785 mot spel och dobbel gjordes nämligen markerat 

särskilt straffbart att inte släppa in polisen på näringsställen när så önskades:  

På thenne Stadsens Fiscalers och Politie-Betieningens waktsamhet hwilar 
förnämligast werkställigheten af thessa så helsosamma Författningar; men på 
thet af Policens werksamhet wederbörande icke måga taga sig anledning, at 
med mera försigtighet dölja sig inom lykta dörrar, för at mera oförsynt på 
oförståndig ungdoms bekostnad rikta sig, åligger alla Caffée-Hus och 
Närings-Idkare, at för PolitieBetieningen genast öpna alla the rum, som af 
them innehafwas, hwilka hädanefter, enligt Kongl. Maj:ts Nådiga Rescript af 
then 15 i thenna Månad, böra wid 16 Riksdal. 32 Skillingar böter hållas öpna 
och otilslutna til fri in- och utgång för kommande och gående Gäster: 
Skolande, efter samma Höga Rescript, desutom the, som på sådana ställen 
innesluta sig inom lykta dörrar, hwarutur nyklarne äro uttagne, eller hwar 
innanföre, dörrarne äro med reglar tilslutne, hwarthera med 3 Riksdaler 16 
Skillingar böter serskilt anses.576 

Kursiveringarna i detta citat är mina, men att Poliskammaren uppfattade just 

denna aspekt av kungörelsen ha särskild betydelse framgår i deras eget 

förordningsregister. Där är det just förbudet mot att hålla dörrar stängda som 

betonas och framhävs, snarare än spelandet som betonas i kungörelsens titel.577 

De 16 riksdaler och 32 skilling som näringsidkare riskerade i böter är heller 

ingen oansenlig summa. I fråga om köp av varor och tjänster motsvarande 

dagens penningvärde handlar det om strax under 5 000 kronor och sett till idag 

motsvarande betalning för arbetstid så handlar det om den hisnande summan 

om drygt 200 000 kronor jämfört med en manlig industriarbetare eller 

hantlangares löneindex.578 I jämförelse med detta var straffet för att ha gäster 

i ”olaga tid” relativt milda böter om 1 riksdaler och 32 skilling.579 Därutöver 
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var det vanligt med varningar och det hände även återkommande att 

näringsidkaren helt slapp böter medan gästerna fick betala. I 31 av fallen 

utdömdes böter och i 24 av dessa var det både näringsidkaren och gästerna 

som fick böta. I sex fall fick endast gästerna böta medan idkaren på intet sätt 

hölls ansvarig och i bara ett fall fick näringsidkaren ensam betala medan 

gästerna undkom med en varning. I elva fall utgick endast varningar, jämnt 

fördelade mellan näringsidkare och gäster, medan det i sex fall var så att 

påföljderna är svåra att utläsa eller hanterades i något annat forum. Slutligen 

förekommer endast två fall i vilka näringsidkaren blev av med sitt 

näringstillstånd och i ett av dessa sa sig kvinnan inte längre vilja driva 

utskänkning. I det andra ärendet var tillståndet felaktigt tilldelat från början.580  

Här kan alltså en förklaring finnas till att motståndet var så pass mycket 

mindre än tidigare. Förbudet mot att hålla sin dörr stängd och låst förefaller 

ha varit effektivt. Det verkar mer eller mindre löst det återkommande 

problemet från 1776–1777 för polisbetjäningen att snabbt få tillträde till 

näringsställen. Härmed är det möjligt att se hur en kungörelse hade öppnat upp 

stadsrummet och gjort näringsplatserna mer tillgängliga för polisen. Denna 

utveckling kombinerades med att de övriga straffen var relativt sett mildare än 

trettio år tidigare och generellt hade udden riktats mot gästerna snarare än 

näringsidkaren. Orsaken bakom detta skifte är det svårt att säga något 

definitivt om. Det har inte varit möjligt att identifiera någon specifik propå 

eller ansats att förbättra relationen mellan näringsidkare och polis. Det är inte 

otänkbart att det handlade om att alla vann på konfliktminimering i fråga om 

säkerhet och möjlighet att utföra sina respektive arbeten. Uppenbart är att 

polisbetjäningens arbete hade blivit bra mycket enklare och effektivare genom 

detta. Utskänkningsverksamheterna uppträdde alltmer som en integrerad och 

närmare kontrollerad del av det offentliga stadsrum som Poliskammaren för-

sökte upprätthålla. Rent materiellt förändrades inte mycket men vad gäller det 

sociala så minskade direkta konflikter till fördel för mer samarbetsorienterade 

föreställningar och kompetenser. 

Minskad roll för skyltning och anslag 

Föregående underkapitel visar på en hel del intressanta skiften i fråga om hur 

platserna där man bedrev utskänkningsverksamhet skulle fungera. Den största 

förändringen som hade skett i relation till det första nedslaget kan dock sägas 

vara relaterad just till krogsedlarna som vid denna tid tilläts administreras eller 

överlämnas med hjälp av Poliskammaren. Skillnaden består i vilka 

sammanhang sedlarna fortfarande benämndes respektive inte.  

Krogsedlarna, som var så centrala 1776–1777 inte bara i bemärkelsen av 

att de innehades av rätt person utan också att de befanns på rätt plats, 

framträder nästan inte alls i den dagliga kontrollen av utskänknings-

verksamheterna. Krogsedlar nämns då de tilläts överföras, eller då de drogs in 
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såsom inom ramen för de två ovan nämnda fallen. Endast i ett fall anges att 

två personer aktivt bedrev krognäring under samma sedel på olika platser på 

Djurgården och att då detta upptäcktes beslagtogs krogsedeln.581 Detta med att 

polisbetjänten önskade se en specifik sedel och beslagtog den ifall någonting 

brast var en vanlig praktik under 1776–1777 som nu alltså i det närmaste hade 

försvunnit. Fall likt detta talar för att polisbetjäningen måhända fortfarande 

kunde be att få se sedlarna då de besökte krogarna. Det var dock uppenbart 

inte längre en central del i deras kontrollverksamhet eller i sig en grund för 

straff att inte ha den tillgänglig på plats. Detta, tillsammans med att 

Poliskammaren hade övertagit en mer administrativ roll vad gäller 

näringstillstånden, antyder att krogarna inte längre definierades av den fysiska 

närvaron av sina sedlar på samma sätt som tidigare. Det är möjligt att 

Poliskammaren rent av hade något slags rulla eller annat arbetsredskap för att 

hålla reda på vilka krogsedlar som var tilldelade vilka näringsidkare samt var 

dessa bedrev sin verksamhet. Det har inte gått att finna något spår av sådant 

och det var fortfarande Handelskollegiet som förde loggböcker över sedlarna 

och deras innehavare, vilket talar för att om Polisen hade något sådant system 

så tog det sig sannolikt andra uttryck.582 Mer sannolikt är därför att 

uppdelningen av Stockholm i olika trakter med enskilda polisbetjänter som 

ansvariga möjliggjorde ett annat slags kontroll och kännedom om vilka 

näringar som var legitima och hade tillstånd. Att bekräfta detta med säkerhet 

skulle kräva ytterligare genomlysning av dessa trakter och deras praktiska 

funktion, men det är den förklaring som jag håller för mest trovärdig. Vad som 

är säkert är dock att det sociala rummet som en krognäring bestod i inte längre 

bars av och förflyttades genom en bit papper. Det hade i stället blivit mer 

bundet till specifika personer och adresser. 

Denna tanke underbyggs också av det faktum att polisbetjäningen inte 

längre såg det som en prioriterad fråga att kontrollera krogrummens läsbarhet 

som sådana. I endast fyra fall var det något som brast med skyltningen, 

antingen genom att den saknades helt eller var genomförd på fel vis. Nu var 

det få fall även trettio år tidigare som relaterade huvudsakligen till skyltning, 

men att det var än färre här är intressant då det bara några år tidigare hade 

kungjorts ytterligare detaljer som hur skyltning borde gå till med precisa 

distinktioner mellan spiskvarter och likörkammare respektive andra 

utskänkningsställen.583 Detta hade kunnat ge upphov till ett ökat antal ärenden, 

men så var uppenbarligen inte fallet. I de fall då skyltning saknades ådömdes 

böter och när den var felaktig beslagtogs näringstillståndet. I ett av fallen 

                               
581 SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 5 juni 1804, sidan 562. 
582 Se särskilt SSA, HK, Taxeringslängder och förteckningar över krögeriidkare, 1751–1806. 
583 ÖfwerStåthållareEmbetets Kungörelse, Angående Wederbörandes skyldighet, at å 
Spisqwarter och Liqueur-Kamrar hålla ordenteliga Skyltar. Gifwen Stockholm den 24 Maji 
1797. Till skillnad från krogarna, traktörsnäringarna och källarna som hade från fasaden 
hängande skyltar så skulle nu spiskvarter och likörkammare märkas genom skyltningens 
fästande direkt på väggar eller fönsterluckor. 
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konfiskerade polisbetjäningen även själva skylten och tog med den till 

Poliskammaren, varmed det inte kunde råda något tvivel om att krognäringen 

var formellt stängd.584 

Än mer förvånande än detta är att det endast förekommer sju fall i vilka 

aktuell månadstaxa inte var anslagen på ett näringsställe och endast i två fall 

av dessa saknades också aktuella förordningar. Nu är det tänkbart att samtliga 

cirka 1 200 näringsidkare helt plötsligt blivit mycket mera skötsamma på 

denna punkt och att polisbetjäningen fann mycket färre faktiska instanser av 

slarv. Jag håller det dock för mycket mer sannolikt att slarv med anslag i 

näringsrummen fortgick i stor utsträckning, men inte längre prioriterades av 

polisbetjäningen. Särskilt med tanke på att antalet anslag som skulle finnas 

uppe på näringsställenas väggar hade ökat, inte minskat. Utöver att 

dryckenskapsförordningen från 1733 och aktuell månadstaxa så angav även 

förordningen från 1785 om spel och dobbel att den skulle finnas uppsatt i 

berörda rum. Givet detta ytterligare belamrande av näringsställenas väggar så 

är minskningen av antalet fall än mer uppseendeväckande. Bilden av en 

förändrad prioritering underbyggs av att polisbetjäningen i tre av nämnda sju 

fall rapporterade om inte enstaka näringsställen, utan om två, fyra respektive 

fem sådana som alla bröt mot detta.585 Detta är i kontrast till första nedslaget 

då polisen endast kontrollerade en verksamhet åt gången. Jag tolkar detta som 

att polisbetjäningen, när de hade tid och möjlighet, helt enkelt gick igenom en 

serie krognäringar och då lätt kunde ackumulera ett antal där taxor och 

förordningar saknades. Att det handlade om medvetna punktmarkeringar 

förefaller rimligt då sex av de sju fallen är initierade inom mindre än en 

tvåveckorsintervall, från 18 juli till 1 augusti, men involverar flera olika 

polisbetjänter. Sex av sju fall ledde också till böter, vilket är mer än vid de 

slags ärenden som hanterades löpande och där det gavs större utrymme för 

varningar och återbesök. Att detta var möjligt men sällan praktiserat kan läsas 

såväl som ett uttryck för att andra frågor var överordnade, som ett uttryck för 

att polisen eftersträvade att upprätthålla den mer samarbetsorienterade 

relationen med näringsidkare som redan många gånger framkommit. 

Trots det minskade antalet fall och en generell kontinuitet visar dessa 

förändringar att där man höll utskänkningsställe hade blivit en arena för andra 

slags oordning än vad det varit trettio år tidigare, åtminstone sett till polisiära 

praktiker. Från en näringsidkares perspektiv var det fortfarande tänkbart att 

bedriva lönnkrog i en lokal utan tillstånd, eller att tillåta gäster utanför tillåtna 

tidsramar. Det var dock ovanligare att införskaffa en krogsedel på felaktigt 

vis, trots att så fortfarande skedde. För den som hade överträtt någon gräns 

förefaller det inte längre ha varit lika intressant att göra hårt och aktivt 

                               
584 SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 10 mars 1804, sidan 253, 12 september 1804, sidan 968, 25 
oktober 1804, sidan 1144 och 6 november 1804, sidan 1202. 
585 SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 18 juli 1804, sidan 728, 20 juli 1804, sidan 735 och 21 juli 1804, 
sidan 747. 
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motstånd mot polisbetjänterna, utan generellt var dessa mer välkomna över 

tröskelns gräns. Det ökande välkomnandet talar för att 

utskänkningsverksamheten måhända inte längre i samma utsträckning 

betraktades som en del av den privata sfären. En sådan analys underbyggs av 

att näringsidkare ibland argumenterade särskilt för sin sak genom att 

poängtera att de bodde i samma hus som utskänkningsverksamheten bedrevs, 

som om detta var ovanligt eller snarare borde göra någon skillnad.586 

Frånvaron av utestängande av polisbetjäningen kombinerat med bruket av 

polisbetjäningen och Poliskammaren som en resurs för att bringa ordning och 

utestänga vissa slags gäster avslöjar nya praktiker och mer öppna 

näringsställen. 

Sett från polisbetjäningens perspektiv förefaller man alltjämt ha rört sig 

genom staden och eftersökt material i form av oljud och bråk som strömmade 

ut efter tillåtna tider eller från otillåtna lokaler. Huruvida man hade rätten att 

överträda tröskeln och gå in i krogrummen verkar dock inte längre vara 

ifrågasatt. Uppbrytandet av dörrar var säkerligen fortfarande ett redskap i 

polisbetjäningens arsenal, men det dokumenteras inte ha brukats en enda gång 

under 1804. Dörrarna stod generellt inte stängda eller öppnades åtminstone 

inom relativt kort tid. Trots att det material som utgjorde grunden för 

verksamheten knappast hade förändrats i någon större grad så visar detta på 

en mycket intressant utveckling i såväl näringsidkarnas som polisbetjäningens 

kompetenser. Ett mer integrerat samarbete mellan polisbetjäningen och 

näringsidkarna förefaller ha förenklat och omprioriterat kontrollen av 

utskänkningsverksamheter för båda parter. 

Denna omprioritering och en större administrativ roll verkar också ha 

omdanat praktikerna när det kom till kontrollen av krogrummens 

beskaffenhet. Taxor, förordningar och sedlar som tidigare varit så centrala 

spelade inte längre lika stor roll. Anslagens minskade betydelse tolkar jag som 

att föreställningar om vad som definierade en utskänkningsverksamhet hade 

förändrats och att det inte längre var en serie dokument som i huvudsak 

avgjorde om näringsplatsen var godkänd eller ej. Denna förändring förefaller 

hänga samman med att Poliskammaren i regel hade en bättre överblick av 

stadsrummet och att det därmed heller inte kunde vara lika okontrollerat 

rörligt som tidigare. Krogrummen var mer stationära och bundna till specifika 

personer och adresser, varigenom deras gränser också var mer stabila. 

Gränsernas ökade stabilitet förefaller ha bidragit till att de blev mer öppna.  

Om utskänkningsställena under föregående nedslag var en form av socialt 

rum som aktivt rörde sig längs skalan mellan offentligt och privat så hade här 

någonting hänt. Det som framträder är en stabilisering mot den offentliga 

ändan av skalan. Polisbetjäningens rättighet till att inträda och genomföra 

kontroller var inte längre under samma grad av diskussion, snarare var det så 

att de bjöds in och välkomnades i större utsträckning än tidigare. Härmed hade 

                               
586 Vilket det eventuellt hade gjort tidigare, se Ling 2016, s. 155–157. 
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de olika parternas föreställningar om platserna där man bedrev 

utskänkningsverksamhet närmat sig varandra. Trots att mängden bråk och 

våldsamheter förefaller ha ökat så var näringsplatserna egentligen mycket 

mindre omstridda än vad de hade varit trettio år tidigare. Utskänkningsställena 

var inte längre gränsplatser i samma utsträckning som tidigare. Huruvida 

denna trendlinje upprätthölls i ytterligare trettio år eller ej återstår att se. 

1835 

Under 1835 behandlades totalt 5 648 fall och bland dessa står näringsställen i 

centrum på ett eller annat sätt för 330 stycken, vilket är 5,8 procent. Detta är 

ytterligare en minskning i såväl absoluta tal som andelar jämfört med första 

och andra nedslaget ovan. I jämförelse med 1776–1777 är det inte bara en 

halvering i absoluta tal, det är bara en tredjedel sett till andelar. Här bör det 

ännu en gång upprepas att mellan de två första nedslagen och detta tredje hade 

antalet krogtillstånd minskat från 700 till 400, vilket är en 43-procentig 

nedgång i sig. Därför bör betydelsen av en fortsatt minskning inte överdrivas, 

det fanns helt enkelt mindre utskänkningsverksamhet att kontrollera 

(åtminstone legitim sådan). Den minskade mängden fall är dock fortfarande 

anmärkningsvärd och ger bilden av en generell utveckling vari näringsställen 

blev lägre prioriterade för polisen, måhända för att de blev alltmer 

välfungerade och kontrollerade, allteftersom tiden gick. För att undersöka 

detta närmare presenteras i tabell 11 de 330 fallen uppdelade kategorier av en 

natur som liknar dem från första och andra nedslaget. 

Tabell 11. Förseelser i relation till utskänkningsverksamhet behandlade av 
Poliskammaren under 1835 

Slags förseelse Antal fall Andel  

Bråk och våldsamheter 139 42,1 % 

Bristande rättigheter 82 24,8 % 

Gäster i ”olaga tid” 66 20,0 % 

Bristande uppmärkning 30 9,1 % 

Spel och dobbel 9 2,7 % 

Fusk med varorna 3 0,9 % 

Tillståndsförfrågan 1 0,3 % 

Totalt 330 100,0% 
Källa: SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, volym 62.  

Direkt kan det konstateras att vissa trendlinjer som framträdde mellan 1776–

1777 och 1804 fullbordas här på ett tydligt sätt. Exempelvis är fall där 

överträdelsen helt enkelt bestod i att näringsidkaren överskred den förordnade 

taxan, hade bristande kvalitet på varorna eller brukade felaktiga kärl var nästan 

helt frånvarande (totalt sett tre stycken, vilket också var fallet 1804). Likaså 
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är fallen med tjänstefolk och pigor som inte får vara inom utskänknings-

verksamheter fortsatt helt och hållet frånvarande. Utvecklingen talar för att de 

mönster kring dessa fall som uppträdde 1804 inte var slumpartade och att detta 

var frågor som inte längre var en del av Poliskammarens prioriterade områden. 

Vad gäller övriga trender finns intressanta resultat bestående i att vissa 

utvecklingslinjer fortsatt från 1804 medan andra gått tillbaka. Trots den stora 

reformen av näringsväsenden som presenterades ovan, med den kungliga 

förordningen från 1813 och överståthållarens kungörelse från 1814, skedde 

alltså inget radikalt brott. Frånvaron av en drastisk förändring mellan 1804 

och 1835 kan redan nu konstateras som delvis förvånande, även om det 

formella ramverket bortom utskänkningsställens antal endast ändrades i 

begränsad utsträckning. Det tyder på att förändringar i praktiker var avhängigt 

andra faktorer än förordningar från överheten. Över lag finns här många 

analyser att göra med särskilda rumsliga implikationerna. 

Fortsatt bråk och stärkta allianser 

Precis som 1804 och i kontrast till 1776–1777 utgjorde näringsställen ofta en 

arena för bråk och oordning under 1835. Polisbetjäningen ingrep inte mindre 

än 139 gånger då besökare vägrade lämna lokalerna i tid, inte kunde betala för 

sin förtäring eller på annat vis orsakade problem. Trots att det är något färre 

fall av denna natur än 1804 känns de mönster som framkom där igen.  

Det är exempelvis än mer ovanligt att de som orsakat bråk döms för 

fridsbrott. Så skedde tolv gånger under 1804 och här endast fyra gånger. I 

dessa fall hade förövarna antingen vägrat hörsamma polisbetjäningen eller 

direkt skadat näringsidkaren, vid två av tillfällena då denne försökte kliva 

mellan och bryta upp ett pågående slagsmål.587 Det var dock inte en självklar 

påföljd ens när näringsidkaren varit föremål för ett tydligt personligt angrepp. 

Över lag ledde fall med identiska element inte nödvändigtvis till samma 

behandling. Exempelvis som då skeppstimmermannen Peter Carlsson begärde 

Poliskammarens hjälp mot tre sjömän när de på hans hustrus krog vid Lilla 

Glasbruksgatan bullrat och svurit samt ”sönderrifvit Carlssons påhafde skjorta 

samt sönderslagit flere i rummet varande meubler, hvarefter de aflägsnat sig, 

men återkommit kl 10 och inkastat flere stenar i rummet.”588 Om det tidigare 

hade funnits någon betänklighet hos gäster att orsaka bråk och våldsamheter 

inom näringsställen för att gränsen mellan dem och hemmen var oklara så 

förefaller det nästan som bortblåst vid denna tid. Förövarna fick helt enkelt 

böta för att ha orsakat oljud och knuffat Carlsson en gång, samt ersätta de 

skador de orsakat, vilket var standard för dessa fall av bråk och våldsamheter. 

Här framträder utskänkningsstället som mer frikopplat från hemmet varför 

det gick lika bra att slåss där som på gatan. Detta var heller inte enda gången 

                               
587 SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 16 mars 1835, sidan 328, 18 april 1835, sidan 485, 5 maj 1835, 
sidan 544 och 1 september 1835, sidan 1152. 
588 SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 18 december 1835, sidan 1781. 
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det hände att personer som lämnade ett näringsställe i vredesmod, likt en 

”mansperson” vid namn Strandberg som krossade en ruta för näringsidkerskan 

Wessberg, återkom något senare samma kväll bara för att fortsätta orsaka 

problem.589 Särskilt då man gjorde så efter stängningstid hade det tidigare inte 

stått under några som helst tvivel att det var hemmet som stod under angrepp, 

men här ses det i samband med utskänkningsverksamheten. På dylika vis 

söndersparkades krogdörrar, luckor sönderbultades, fönsterrutor krossades 

och skyltar förstördes återkommande gånger.590 Detta slags vanligt 

förekommande scener gestaltas i Carl Johan Lundgrens krogscen från 1818. 

Bild 22. Krogscen, 1818, Carl Johan Ljunggren (1790–1852). Källa: 
Nationalmuseum, NMH68/1894. 

Vid de tillfällen då näringsplatserna stod under materiella angrepp av gäster 

var de alltså öppna för polisbetjäningen, medan de i andra situationer kunde 

slutas för dem. Så är exempelvis fallet med krögerskan Anna Carlström som i 

sin krog på Rörstrandsgatan blev förolämpad av en ”mansperson” vid namn 

Anders Falk som även knuffade omkull henne i krogens förstuga.591 I en dylik 

situation tog hon stöd av en polisbetjänt, men vid andra tillfällen då hon hade 

gäster i ”olaga tid” (vilket berörs närmare nedan) var deras närvaro inte lika 

välkommen. Fallen illustrerar komplexiteten i relationen mellan 

näringsidkarna och polisbetjäningen. I frågor om bråk och våldsamheter var 

dock polisbetjäningen alltså fortsatt en resurs för näringsidkarna. Då de inte 

                               
589 SSA, ÖÄP, ÄPK, Protokoll äldre serien, volym 165, 21 oktober 1835, Cederschiöld. 
590 SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 16 februari 1835, sidan 190, 26 mars 1835, sidan 378 och 27 
mars 1835, sidan 384. 
591 SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 27 april 1835, sidan 511. 
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funnits på plats i samma stund som oordningen inträffade hände det även att 

anmälningar gjordes flera dagar efter att händelserna inträffat. Så gjorde 

exempelvis krögerskan Carolina Wahlberg som klagade över en 

handelsbetjänt och två bronsarbetare vilka hon menade hade varit väl berusade 

och knuffat samt förolämpat henne i hennes krogrum vid Stora 

Humlegårdsgatan. Wahlberg begärde att de tre männen samt en ytterligare 

som varit i deras sällskap skulle straffas för fylleri. Poliskammaren 

understödde detta klagomål med fällande domar, vilket är särskilt intressant 

då klagomålet inkom den 7 augusti, nästan två månader efter att händelserna 

skulle ha skett den 10 juni.592 Villigheten att involvera Poliskammaren i 

utskänkningsverksamheten som tydligt hade ökat till 1804 var alltså fortsatt 

stark även vid detta sista nedslag. Trenden av att näringsplatserna blev mer 

integrerade i stadsrummet upprätthölls således, vilket hade intressanta 

implikationer för andra sorters fall och förseelser. 

Interna gränser och kontinuerligt tidsfusk 

Utskänkningsverksamheter utan tillstånd tog sig också uttryck som är bekanta 

från de föregående nedslagen. Även här var fallen relaterade specifikt till 

bristande rättigheter. I 82 stycken handlade det om att de saknades eller 

överskreds på något vis, nästan lika många som vid första nedslaget men i 

relativa andelar så är det många fler. Detsamma gäller när man beaktar år 1804 

då antalet fall av denna kategori var 39 stycken. Ökningen tolkar jag som en 

indikation på att det minskade antalet tillstånd också hade som effekt att fler 

ägnade sig åt utskänkning dessförutan, snarare än att hyra eller låna till sig en 

krogsedel på felaktigt vis vilket endast skedde i ett fåtal fall under detta år.  

Det kunde dock handla om såväl verksamheter helt utan tillstånd som de 

som hade rättigheten att servera exempelvis endast mat och som överträdde 

detta med alkohol också. Över lag förekom en väldigt detaljerad kontroll av 

gränsernas överskridande, såväl vad gällde varor som den rumsliga aspekten 

på ett sätt vilket är bekant såväl från fallen 1776–1777 som från 1804. 

Exempelvis hade snickargesällsänkan Ulrica Eleonora Holm rättighet att 

bedriva spiskvarter, men den överskreds då hon tillverkade och sålde punsch 

och bischoff (rödvinsbål), inte bara i sitt eget hem utan också på kontoret för 

tidningen Dagbladet.593 Lika företagsam var timmermansänkan Maria 

Andersson som på Ladugårdslandet slog upp ett tält och därifrån sålde 

brännvin.594 I ett liknande fall fick vedbärarhustrun Christina Lennström böta 

för att hon, vid de i föregående kapitel ofta återkommande Röda bodarna, gick 

och sålde kaffe och brännvin till där arbetande karlar.595 I de flesta ärenden 

rörde sig dock de som bröt mot reglerna om brännvinsförsäljning inte över 

                               
592 SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 7 augusti 1835, sidan 1015. 
593 SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 8 augusti 1835, sidan 1020. 
594 SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 13 juni 1835, sidan 730. 
595 SSA, ÖÄP, ÄPK, Protokoll äldre serien, volym 165, 2 oktober 1835, Cederschiöld. 
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tröskeln på detta sätt, utan de höll sig innanför hemmet. Det var ett fortsatt 

fokus på husen och deras gränser, men inte på samma sätt som tidigare. 

Den rumsliga uppmärksamheten var under detta nedslag särskilt tydlig när 

det gällde att identifiera och begränsa utskänkningsverksamheten i ett 

specifikt rum snarare än ett annat inom samma byggnad. Det är ett 

uppseendeväckande fokus på gränsdragning som framträder. Ett illustrativt 

exempel är näringsidkerskan Christina Maria Berglund som hade tillåtelse att 

driva sin krog på Sillpackargatan. Hon ertappades med att sälja brännvin till 

personer i förstugan snarare än i själva krogrummet och drogs då genast inför 

kammaren och blev av med sin krogsedel för vad som kan uppfattas som ett 

högst marginellt övertramp.596 Berglund överklagade, något som inte annars 

förekommer bland de som miste sina rättigheter, men beslutet som kom från 

Kungl. Maj:t ett drygt år senare fastställde att hon hade brutit mot sitt tillstånd 

och inte längre hade någon rättighet att bedriva krognäring. Ytterligare ett 

exempel är Johan Gustaf Beus som utan tillstånd hyrde ut sina rättigheter till 

Johanna Maria Lundstedt som bedrev utskänkning i hus 81 på Tjärhovsgatan. 

Hela kontraktet mellan dem finns bilagt då polisbetjänterna lyckades få 

Lundstedt att ge dem hennes kopia, men trots det menade Beus att det inte var 

något kontrakt. I hans version av händelserna förestod Lundstedt endast hans 

krognäring på samma sätt som en annan kvinna som precis dessförinnan 

lämnat Stockholm hade fått tillåtelse till. Han gjorde en särskilt poäng av att 

han under hela tiden som verksamheten pågått ”dessutom finnes i Huset”. 

Därför menade han att det inte handlade om något övertramp. Beus försvar 

tolkar jag som att han såg gränsen mellan utskänkningsstället och sitt hem som 

fullständigt öppen, vilket är en argumentation som förefaller ha kunnat 

fungera kring 1776–1777. Från polisens perspektiv var detta inte ett legitimt 

försvar, den gränsen skulle hållas stängd, och Beus miste näringstillståndet.597 

Fallen visar på att konkreta gränsdragningar inom och utom husen förblev 

betydelsefulla i den polisiära verksamheten. Sett till den relativa andelen av 

krogfallen framträder det till och med som om betydelsen av de interna 

gränserna ökade på bekostnad av dem ut mot gatan. Tidigare var det viktigaste 

att gränsen mot gatan var klar och fungerade som den skulle men allteftersom 

den öppnades blev det viktigare att gränsen in mot själva hemmet stängdes. 

Trots uppdaterade förordningar och minskade antal tillstånd så kvarstod 

också betydelsen av att hålla sin verksamhet inom utsatt öppettid. Precis likt 

sextio och trettio år tidigare var det inte ovanligt att näringsidkare brast i detta. 

Just 1835 handlar det om 66 tillfällen då så skedde, vilket utgör 20 procent av 

de utskänkningsrelaterade fallen. Detta är en ökning i andelar från 1804 och 

befinner sig i paritet med 1776–1777, men på det hela taget hade inte skett 

några större förändringar. Kontinuiteten i dessa fall är särskilt intressant då de 

accepterade verksamhetstiderna år 1835 skilde sig radikalt från de två första 

                               
596 SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 11 maj 1835, sidan 579. 
597 SSA, ÖÄP, ÄPK, Protokoll äldre serien, volym 165, 11 november 1835, Cederschiöld. 
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nedslagen. Som presenterat ovan så handlade det inte fortfarande om en 

längre, sammanhängande tid som näringsställen fick vara öppna, i stället 

handlade det om kortare intervaller under vilka gäster tilläts inom 

krognäringar och då spritdrycker fick säljas. Dessa intervaller var två timmar 

på morgonen, klockan 7 till 9 och två timmar mitt på dagen, klockan 12 till 2 

oavsett tillfälle under året; samt två timmar på aftonen, 1 maj till 1 augusti 

klockan 8 till 10 respektive 1 augusti till 1 maj klockan 7 till 9. Mellan dessa 

tider var det tillåtet att sälja svagare dricka genom fönster och luckor som vette 

från näringsställena ut mot gatan.598 Detta borde ha komplicerat 

näringsidkarnas verksamhet och gett upphov till radikalt många fler förseelser 

som hanterades av polisbetjäningen, så skedde dock uppenbarligen inte. Även 

sett till förseelsernas innehåll är dessa igenkännbara i relation till tidigare. 

Exempelvis hade Gustafva Maria Hallenberg en söndagsförmiddag vid 

klockan kvart i 11 inom sin krog nummer 141 på Styrmansgatan och 

Ladugårdslandet två medlemmar av Kungl. Andra Livgardet som 

konsumerade brännvin och dricka. Hallenberg menade dock att gardisterna 

inte betalat för förtäringen, de hade nämligen precis återkommit från att ha 

bistått henne med mangling och dryckerna var ett tack för detta. Då 

Hallenberg hade blivit ertappad med liknande överträdelser tre gånger tidigare 

vann förklaringen inget gillande och hon blev av med tillståndet.599 Det bör 

påtalas att dessa tidigare förseelser hade skett 1825, 1827 och 1828. Därmed 

kan det knappast påstås att Hallenberg var en måltavla för polisen, särskilt då 

hon enligt rådande förordning borde ha blivit av med näringstillståndet redan 

den tredje gången. I de fall där någon blev av med krogsedeln förefaller det 

huvudsakligen ha varit vid tillfällen likt dessa. Så var exempelvis fallet för 

näringsidkerskan Margaretha Elisabeth Sandström som 28 oktober blev av 

med tillståndet efter att sex personer påträffats i hennes krog. Även hon hade 

begått liknande överträdelse tre gånger tidigare, en gång 1832 och två gånger 

1834, och vid det sista tillfället hade överträdelsen även handlat om spel.600 

Tillståndets indragande var alltså inte något som skedde lättvindigt. 

Detta illustreras också av fall där tillståndet rimligen borde ha varit i 

riskzonen men ändå fick bestå. Till exempel finns ett fall med 

näringsidkerskan Margareta Lagerlund som den 18 december på sin krog 

nummer 164 i östra Stadsgården hade 17 personer på näringsstället mellan 

klockan 3 och 4 på eftermiddagen. Som försvar inför kammaren menade hon 

att det inte hade funnits någon alkohol till försäljning, utan endast mat. Detta 

försvar motsades i polisrapporten men förefaller ha accepterats i kammaren. 

Precis som vid liknande fall 1804 visar dessa allt större grupper som 

huvudsakligen var där för att äta på betydelsen dessa platser hade för många 

                               
598 ÖfwerStåthållareEmbetets Förnyade Kungörelse Om Ordningen på alla de ställen i 
Hufwud-Staden, där Mat och Drycker försäljas till Arbetsfolk och deras wederlikar. Gifwen 
Stockholm den 4 Juli 1817.  
599 SSA, ÖÄP, ÄPK, Protokoll äldre serien, volym 163, 6 juli 1835, Telander. 
600 SSA, ÖÄP, ÄPK, Protokoll äldre serien, volym 166, 28 oktober 1835, Telander. 
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vardagsliv och att utökningen av systemet med kostpenningar hade praktisk 

effekt ute på näringsställena.601 I åtalet gjordes först en stor poäng av att en 

man som hade särskilt dåligt rykte och var välkänd av polisen hade funnits 

inne hos Lagerlund. Efter en närmare utredning blev det dock tydligt att han 

endast kunde placeras precis utanför, vilket då Lagerlund inte kunde lastas för. 

För det stora antalet gäster fick Lagerlund betydande böter i enlighet med 

förordningen från 1817. Anmärkningsvärt nog fick även hon behålla 

tillståndet, trots att hon dömts för samma förseelse två gånger tidigare, så 

länge som hon kunde betala böterna.602  

Detta med att eftersöka framför allt fel sorts folk som rörde sig inom 

krogarna var återkommande. Tydligt är detta även i fallet med 

näringsidkerskan Catharina Pettersson i vars krog nummer 120 på 

Rörstrandsgatan på kvällen den 27 oktober polisbetjänterna klockan halv 6 

inkommit och ”derstädes funnit åtskillige personer till hvilka bränvin och 

dricka försåldes och hade af desse minst två genom deras klädsel, kunnat 

skönjas vara arbetsfolk”. Känslan för dessa detaljer var helt i enlighet med 

förordningarna som gjorde gällande att de näringsidkare som betjänade 

arbetare skulle bevakas hårdare. Detta resultat ligger helt i linje med den 

socialt influerade övervakning som Jan Sundin menar intensifierades under 

perioden fram emot 1830-talet.603 Trots att Catharina Pettersson vid kallelsen 

att komma inför Poliskammaren sa åt polisbetjäningen att ”Skit skall Ni ha Nu 

så wäl som föra gången för Herr Baronen Rålamb Lefver ännu” så var detta 

inte något som påverkade omständigheterna kring hennes tillstånd.604 Hon fick 

behålla detta och dömdes till de sedvanliga böterna enligt rådande 

förordningar.605 

Noterbart är att alla ovanstående fall utgör exempel där personerna i fråga 

bedrev utskänkning på ”olaga tid” någon gång mellan de tillåtna 

tidsintervallerna, därmed efterlevdes även denna aspekt av förordningen och 

det handlade inte bara om att man inte fick ha gäster för sent på kvällen. 

Ytterligare en likhet med 1804 är att det i princip helt och hållet saknas fall 

där krogdörren var för öppen eller för stängd. Enda undantaget utgörs av ett 

fall då uppsyningsmännen Lundin och Ljunggren på söndagseftermiddagen 

mellan klockan halv och kvart i 6 genom öppna dörrar såg en mängd gäster i 

Anna Carlströms krog nummer 322. Vid inträdandet menade de sig kunnat 

                               
601 Hayen 2007, s. 145–147, 206. Det ger också ett delsvar på Magnussons fundering avseende 
vilken utsträckning man faktiskt åt på krogen, Magnusson 1988, s. 330. 
602 SSA, ÖÄP, ÄPK, Protokoll äldre serien, volym 164, 19 december 1835, Rabe. 
603 Sundin 1992, s. 286. 
604 Detta är uppenbarligen en referens till friherren Claes Hans Rålamb som var landshövding i 
Stockholms län från 1830 till 1842. Dess närmare betydelse har jag dock inte kunnat utröna. 
605 SSA, ÖÄP, ÄPK, Protokoll äldre serien, volym 166, 27 oktober 1835, Telander. 
Förordningen från 1817 samt Kongl. Maj:ts Nådiga Förordning, Angående grunderne för 
bränwinsbränningsrättigheten och afgifterne derföre, samt om hwad wid tillwerkning och 
försäljning av bränwin iakttagas bör. Gifwen Stockholms Slott den 25 Junii 1830 vars femte 
artikel målar upp ramverket för försäljning och hur sådan fick ske till den arbetande klassen. 
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observera gästerna köpa brännvin och dricka. Vid förhöret svarade dock 

Carlström att det hade varit folk där, men hon nekade att det handlade om 

någon utskänkningsverksamhet. Carlström menade vidare att hennes 

tjänsteflicka bara hade öppnat dörren för att släppa in någon som gjort dem ett 

ärende och att en grupp människor då passat på att tränga sig in. Carlström 

hävdade också att hon hela tiden varit en trappa upp i samma hus och inte vetat 

något om vad som pågick. För Poliskammaren kunde uppsyningsmännen inte 

identifiera någon av de påstådda gästerna, vilka samtliga lyckades lämna 

krogen helt obehindrat. Polisbetjänterna fick bannor för detta, men de svor att 

minst sex stycken helt uppenbart tillhörde ”arbetsklassen” och dessa fick 

Carlström böta för.606 Det var således inte dörrarna i sig som utgjorde 

problemet i detta fall. 

Illustrativt är också hur gevaldigern Winter och uppsyningsmannen 

Lundell vid sextiden den 7 april gjorde ett besök på krögerskan Margareta 

Bergströms krog nummer 323 på Riddargatan och Ladugårdslandet då de 

observerat in- och utgående gäster. Därinne fann de fem gäster, varav tre 

tillhörande Kungl. Andra Livgardet, och Bergströms make som i hennes 

frånvaro förestod verksamheten. Vid påtalande att tiden var otillåten menade 

Bergströms make på att ”det angår ej Polisen ty jag håller för Andra Garde” 

och vid efterfrågan om ett bevis att han hade ett separat tillstånd att servera 

gardister svarande han ”det angår er ej, och Ni kan ta Krogen, ty det är bara 

S[ki]T”. Vid sidan av detta observerade polisbetjänterna också att aktuell taxa 

och relevanta förordningar inte var anslagna på väggen, vilket maken menade 

inte var något problem och att ”Ni kan komma hit en annan dag [så] får ni se 

förordningarne”. På detta följde en kallelse att närvara i Poliskammaren nästa 

dag ställd till Bergström i egenskap av ansvarig, snarare än till hennes make. 

Hon medgav att gäster varit där i ”olaga tid” trots att hon inte varit närvarande 

själv, dock nekade hon med emfas att taxa och förordningar skulle saknas. 

Polisbetjäningen gick ed på att så varit fallet och Bergström dömdes således 

till böter för gästerna i ”olaga tid” och de frånvarande anslagen. Som svar på 

detta inkom maken Bergström med en skrivelse följande dag. Han inleder med 

att beskriva fallet och presenterar en önskan om att ge sin bild av händelserna, 

särskilt viktigt är att Poliskammarens ledning känner till: 

Att Gevaldigern Winter, tillika med des underhafvande inkom uti min Hustrus 
Näringsrum, kan jag ej neka. På tillfrågan af Winter: ”Hvilkens tillåtelse det 
war, att hafva öppet denna tid på dagen” Swarade jag ”Det jag tyckte min 
hustru kunna hafva rättighet dertill, då öfriga Näringsställen äro öppnade, och 
de som mäst besöka, och Köpa, äro af Kongl 2dra Gardets Militärer.” Att detta 
alt är sanning, kan jag på ed intyga.  

Hvad taxorna åter beträffa, hafva de alltid funnits samt finnas uti 
Näringsrummet uppsatte. Jag erbjöd Gevaldigern, då fråga war om desamma, 
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att se dem. Men Gud vet af hvar skäl, vägrade han denna min proposition. Att 
Taxorna både då som förut, varit uppsate kan jag med vittnen intyga, om det 
mig tillåtes. 

Hvad sluteligen beträffas att jag blifvit ådömd böter (NB utan att blifva 
kallad och hörd, anskönt lagen säger ”det ingen får dömas ohördan”) för det 
jag, enligt Gevaldigerns utsagi, skall hafva uttrat missförmenande utlåtelser 
emot honom, i följd häraf får jag vördsamt förklara det jag känner mig ganska 
sårad af denna sanningslösa uppgift,[…]607 

Nu ändrade Poliskammaren inte sitt utslag utifrån detta, men skriften lästes 

upp i sin helhet under sessionen den 9 april och bemöttes därmed.608 

Bergströms redogörelse belyser också ett försvar som förekom redan under 

första nedslaget, om än med viss variation. Han förnekade inte att krogen 

fungerade som en sådan, men menade att då den framför allt tjänade en 

specifik grupp och andra utskänkningsverksamheter hade öppet så borde det 

inte föreligga något problem.609 I kontrast till tidigare nedslag var det däremot 

ingen idkare, här eller i något liknande fall, som förde fram att deras 

näringsplatser för stunden fungerade som hem vilka polisbetjäningen inte 

hade rätt att kontrollera. Vad gäller de bristfälliga anslagen är det intressant 

att de två versionerna går isär på ett så tydligt sätt, vilket generellt är ovanligt. 

Det är oklart hur detta specifika fall bör tolkas i relation till detta, men 

frånvarande anslag under 1835 berörs nedan och visar på intressanta mönster. 

Sett till påföljderna finns likheter och skillnader med tidigare. Böter 

dominerar fortsatt kraftigt, med 43 av de 66 fallen, medan det i 19 fall endast 

blev en varning eller ett friande. I endast fyra fall miste näringsidkaren 

tillståndet, vilket fortsatt underbygger bilden av att polisen inte försökte straffa 

ut några näringsidkare på dessa grunder. Till skillnad från 1804 är det dock 

huvudsakligen idkaren som står som dömd, så är det för 36 av fallen, medan 

både gäst och näringsidkare förekommer i 26 fall. I endast fyra ärenden 

straffades enbart gästerna. Till skillnad från trettio år tidigare rådde alltså 

ingen allmänt förlåtande inställning mot näringsidkarna här, vilket är 

intressant med tanke på att kammaren inte längre administrerade tillstånden i 

någon nämnvärd utsträckning. Att dessa fall existerar men samtidigt är få 

bekräftar den bild som Hinnemo ger. Vid en snabb överblick av antalet dylika 

fall i Poliskammarens diarier under 1800-talets första hälft finner hon att såväl 

givna tillstånd som olagliga uthyrningar minskade och upphörde med tiden.610 

                               
607 SSA, ÖÄP, ÄPK, Protokoll äldre serien, volym 162, 8 april 1835, Cederschiöld, bilaga B. 
608 SSA, ÖÄP, ÄPK, Protokoll äldre serien, volym 162, 8–9 april 1835, Cederschiöld.  
609 Överståthållarämbetet tilldelade faktiskt dylika tillstånd under denna period, så det var inte 
i sig ett dåligt försvar. Exempelvis förekommer ett fall i vilket näringsidkerskan Silfverstrand 
hade gäster i ”olaga tid” men kunde visa att dessa samtliga var artillerister och att hon hade 
tillstånd sedan 1831 att betjänta dem. SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 26 mars 1835, sidan 376. 
Intressant rörande detta är att exempelvis parmmätarhustrur som grupp 1766 fick särskilt 
tillstånd att driva krog i husen där makarna hade sin verksamhet för att kunna betjänta bönder 
medan deras hö lastades av. Se beträffande detta Bladh 1997, s. 32  
610 Hinnemo 2016, s. 148. 
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De tre nedslagen framhäver än mer hur detta inte utvecklades i en rak linje 

utan kunde ha fram- och tillbakagångar. 

Det kan dock inte sägas att relationen mellan näringsidkare och 

Poliskammare hade försämrats i allmänhet. Som framgår i nästa kapitel så 

fanns nya slags samarbeten och fortsatt öppna portar. För detta slags fall med 

gäster i ”olaga tid” visar ovanstående exempel att där motståndet vid det första 

nedslaget lika gärna kunde ha varit fysiskt så förblev det under 1800-talet mest 

verbalt. Uttrycken för det rumsligt omstridda blev mer och mer stabila, vilket 

över lag är mer av ett tema i detta kapitel i motsats det föregående om platserna 

där man låg ute, med fokus på andra slags gränser. 

Nya samarbeten och frånvarande dokument 

Nedslaget 1804 visade på mindre omstridda kontroller av utskänknings-

verksamheter. Detta förefaller till stor del ha hängt samman med att 

Poliskammaren tog en mer administrativ roll i handläggandet av krogsedlarna 

och godkännande överförande av dem mellan olika idkare. Om det är möjligt 

att beskriva som ett samarbete så hade dock detta slags godkännanden minskat 

vid detta lag. Så skedde endast en gång under 1835. Jag misstänker därför att 

dylika ärenden helt enkelt hade gått tillbaka till Handelskollegiet och minskat 

över lag. Att flexibilitet avseende tillstånd minskade ligger som sagt i linje 

med Hinnemos resultat.611 Det tillsammans med att udden åter riktades mot 

näringsidkarna i fall relaterade till tidsöverträdelser ger en bild av en relation 

till polisen som förvärrats. Som kontrast till detta har till 1835 dock uppträtt 

en helt ny form av samarbete mellan polisbetjäning och näringsidkare.  

Nytt för 1835 var nämligen att enskilda personer som saknade husrum, var 

sinnessjuka, eller av annan anledning inte kunde ta hand om sig själv för en 

begränsad period placerades hos valda krögerskor för underhåll. Mer specifikt 

så handlar det om 49 fall fördelat på tre olika krögerskor. Dessa tre krögerskor 

förefaller därmed ha utgjort centrala samarbetspartners för Poliskammaren. 

Ett exempel på hur detta kunde te sig härrör från den 14 maj då två 

polisbetjänter besökte spiskvartersidkerskan Bruse vid Svartens Gränd. Hos 

henne placerade de färgaren Johan Peter Lagström tillsammans med hustru 

och fyra barn, ”för att der tills vidare erhålla mat och husrum, emedan de i 

brist på tilgång till hyrans betalande blifvit af Garfwaren Söderholm från deras 

bostad i hus No 88 utvräkta.”612 Ytterligare fall följer samma mönster och 

presenterar en ny form av insats från Poliskammaren som hade till syfte att 

förhindra att personer hamnade på gatan. Ingen av dessa individer anges som 

”uteliggande” eller som definierade av att vara ”utan husrum”, men de befann 

sig tydligt ett förstadium till de personer som upplevde hemlöshet och 

behandlades i kapitel 3. Polisens mål var uppenbarligen att undvika att dessa 

personer hamnade i hemlöshet. Åtgärden angavs generellt gälla tills vidare 
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utan någon tidsbegränsning, men den inkluderade en uppmaning om att 

berörda personer snarast skulle skaffa sig arbete. Ett ytterligare förbättrat 

förhållande mellan åtminstone vissa näringsidkare och polisbetjäningen hade 

alltså uppenbara förtjänster för båda parter. Ett rumsligt fokus på 

näringsställena har därmed också avslöjat en praktik för att hantera åtminstone 

delar av hemlöshetsfrågan som inte framgick i ovanstående kapitel. 

Slutligen återkom fall under 1835 där anslagna taxor och förordningar 

saknades. Ärenden av detta slag, inklusive ovannämnda paret Bergströms 

krog nummer 323 på Riddargatan, utgjorde 30 stycken under hela året. I fyra 

fall saknades relevanta förordningar, i tolv saknades månadstaxan och i 

återstoden saknades bådadera. Dessa ärenden visar stora likheter med fallen 

från första och andra nedslaget, men är alltså relativt sett extremt få i relation 

till 1776–1777 om än inte så pass få som de var under 1804. Innehållsmässigt 

skiljer de sig inte från tidigare och böter dominerade alltjämt bland 

påföljderna. I 25 av de 30 fallen ådömdes böter. Bland övriga påföljder märks 

tre varningar, ett frikännande och ett ärende som avslutades genom att 

näringsidkaren frivilligt lämnade ifrån sig sitt näringstillstånd. Dessa ärenden 

var alltså en konstant under hela undersökningsperioden och det förefaller som 

om det var något som polisbetjäningen kunde välja att prioritera mer eller 

mindre beroende på andra omständigheter. Trettiotalet fall måste betraktas 

som extremt få fall, trots en ökning från 1804 och det minskade antalet 

utskänkningsställen. För varje nedslag blev nämligen de efterfrågade anslagen 

fler och mer komplexa. I förordningen från 1817 står det att läsa: 

8. §. Jämte Månads-Taxan, skola alltid Kongl. Förordningen emot Fylleri och 
Dryckenskap den 24 Augusti 1813, Öfwer-Ståthållare-Embetets Kungörelse 
om anmälan af hitkommande resande samt hyresfolk, tjenstfolk och andre 
personer den 27 Mars 1806 och denna nu utfärdade Kungörelse finnas anslagna 
i Näringsrummet på ett sådant ställde, där de af alla utan swårighet kunna 
skönjas och läsas.613 

Här anges alltså fyra olika dokument som skulle sitta uppe på näringsställena. 

Till detta kan adderas den redan presenterade förordningen emot spel och 

dobbel från 23 april 1785, för vilken kravet att också ha anslagen inte 

förefaller ha avskaffats. Härtill är det möjligt att det fanns ytterligare 

dokument som skulle finnas anslagna på näringsställen. Därmed var det 

formligen en tapetsering av desamma som pågick och ständigt utvecklades. 

Med det som har framkommit om hur ofta som de olika näringsställena 

besöktes och vilket slags detaljerad rumslig avläsning som polisbetjänterna 

kunde genomföra är det låga antalet fall förvånande. Det kan självklart vara 

så att idkarna skötte sig exemplariskt. Med tanke på utvecklingen tvivlar jag 
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dock på det och tror snarare att polisbetjäningen lät enstaka missar och 

förseelser av detta slag passera obemärkt eller med muntliga varningar utan 

dokumentation. Jag tolkar det som att lagförandet av dylika fall även under 

detta nedslag prioriterades sporadiskt. Eventuellt fick det under både 1804 och 

1835 stå tillbaka för att man hade fler förekomster av våldsamheter och oljud 

att fokusera på. Sådana avvägningar är dock svåra att bevisa och även om de 

skedde är det möjligt att de inte var medvetet formulerade. Oavsett vad så 

visar det att ett näringsställes läsbarhet som sådant inte längre var lika 

avhängigt att rätt uppslag satt på väggen. Relaterat till detta hade betydelsen 

av själva krogsedlarna och andra näringsbevis fortsatt minska. 

Inte i något av de ovannämnda 16 fallen där personer felaktigt hyrde ut sina 

tillstånd så handlade oordningen om att krogsedeln inte finns tillgänglig i 

krogrummet, att näringsidkaren vägrade visa den, eller att det på annat vis var 

den faktiska sedeln som var misskött. Då sedlarna nämndes under 1835 så var 

det i endast abstrakt bemärkelse, som en rättighet vilken administrerades 

genom det särskilda tillskrivna numret. Denna utveckling från 1804 hade 

således fullbordats och signalerar två saker. 

Dels stärker det bilden ovan vad gäller hanteringen av tillstånd. Precis som 

den relativa andelen utskänkningsställen utan rättigheter hade ökat så hade 

också fuskandet med sedlarna minskat. Det minskade fusket kan bero på de 

materiella omständigheterna, att sedlarna faktiskt var färre under denna 

period, parallellt med en minskad möjlighet att låna eller hyra ut dem över lag. 

Att bedriva lönnkrog eller dylikt förefaller därmed ha varit lika enkelt och 

praktiskt som att hyra en hårt kontrollerad sedel på ett sätt vilket bara skulle 

leda till ingrepp i egen rätt. Genom Poliskammarens arkiv och de vardagliga 

praktikerna är det möjligt att följa detta också utanför administrativa 

sammanhang. Undersökningen visar här på hur det fanns en materiell rumslig 

nivå värd att beakta.  

Dels förefaller det som att föreställningarna kring krogsedlarna i sig på ett 

beständigt vis hade ändrats. De var inte längre bärare av krogarna i egen rätt 

såsom de tenderade att vara på 1700-talet, frikopplade från den specifika 

platsen och snarare utgörande mobila uttryck för det sociala rum som ett 

näringsställe innebar. Handlingen att ha en sedel tillgänglig i lokalen, trots att 

någon felaktighet låg till grund för dess närvaro, verkar därmed inte längre ha 

fyllt samma funktion och ha samma laddning på 1800-talet. Tidigare var det 

en central del i polisens praktiker att kontrollera sedelns närvaro och 

dokumentera detta, vilket vid detta sista nedslag helt och hållet hade fallit bort. 

Förändringen i praktik är intressant då bevarade exempel av sedlar från 1830-

talet i sig besitter stora likheter med sedlar från tidigare nedslag och också bär 

uppenbara spår av ett långt och aktivt bruk.614 I denna bemärkelse måste det 

                               
614 Sedel nummer 300 utfärdades exempelvis i september 1833 och då samtliga 
avgiftsinbetalningar registrerats därpå går det att se att den var i aktivt och kontinuerligt bruk 
fram till 1849. SSA, HK, Krogsedlar, 1738–1848, sedel 300. 
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konstateras att utskänkningsställena, särskilt krogarna, i praktiken hade blivit 

mer stationära och inte längre kunde förflyttas genom stadslandskapet på ett 

(förhållandevis) lättvindigt vis. Samtidigt som utskänkningsställena hade 

blivit mer stationära i stadsrummet blev de också alltmer stationära på skalan 

mellan offentligt och privat. I och med att näringsstället inte längre framträdde 

som på gränsen till det privata på samma sätt så gick det därmed att bjuda in 

det offentliga på ett annat sätt än tidigare. Möjligheten att själv definiera vissa 

utrymmen, såsom framträtt här under framför allt 1770-talet och påvisats av 

Ling för perioden 1650–1750, hade dock försvunnit.615 

Detta nedslag ger således uttryck för ytterligare en minskning i andelen av 

ärenden som Poliskammaren ägnade åt näringsställen som sysslade med 

utskänkningsverksamhet. Denna minskning är bara en av många trender vilka 

uppträdde till 1804 och som fortsattes till 1835. Från en näringsidkares 

perspektiv var det alltjämt tänkbart att bedriva exempelvis lönnkrog i en lokal 

utan tillstånd, eller att hålla gäster utanför tillåtna tidsramar. Att införskaffa 

ett felaktigt näringstillstånd skedde också fortfarande, men det var 1835 än 

mer ovanligt i relation till verksamheter helt utan rättigheter. Detta till trots 

var näringsplatserna inte längre lika omstridda och då konflikter samt 

förhandlingar skedde på dessa så var det ofta från andra perspektiv än tidigare. 

Sett från polisbetjäningens perspektiv förefaller man alltjämt ha rört sig 

genom staden och eftersökt material i form av bråk som stammade ur 

verksamheter bedrivna utanför tillåtna tider eller tillståndslösa lokaler. Rätten 

att inträda över tröskeln ifrågasattes dock aldrig, inte ens i de fall där 

näringsidkare menade att anmälningar endast berodde på missförstånd. Inte 

ett enda fall av en uppbruten dörr nämns längre, åtminstone inte då 

polisbetjäningen stod för våldet. I denna bemärkelse hade det öppnande av 

näringsställen som saknades 1776–1777 blivit genomfört 1835. Detta är ett 

tydligt exempel på hur det materiella var beständigt medan kompetenser och 

föreställningar skiftade, det var inte som att dörrar och portar hakats av sina 

gångjärn eller blivit av med sina lås. När det handlar om våldsamma gäster 

som angrep krogrummen så finns desto fler fall, vilket korresponderar väl med 

att näringsidkarna utnyttjade polisbetjäningen som resurs i större utsträckning. 

Samtidigt som näringsställenas externa gränser öppnades så förefaller det som 

att fokus på deras interna dito ökade. Helt plötsligt tillskrevs det betydelse att 

det var det korrekta rummet som brukades och inte någon förstuga eller annat 

anslutande utrymme. Samtidigt som taxor och förordningar fortfarande kunde 

spela roll så uppträdde det förvånansvärt sällan som en relevant aspekt av den 

detaljerade kontrollverksamheten av och inom näringsställen.  

Allt detta stärker den bild som 1804 gav, att Poliskammaren hade bättre 

koll på näringsställena och deras placering såväl i stadsrummet som på skalan 

mellan offentligt och privat. Därmed var det möjligt men också önskvärt att 

slå ned på de gånger som husens interna gränser överskreds. I någon mån var 

                               
615 Ling 2016, s. 203. 
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de interna gränserna mer under dispyt och mer riskabla än tröskeln ut mot 

gatan. Det var där som okontrollerade flöden kunde ske. Konkreta övertramp 

behövde självklart hanteras, men med ljud och dylikt som rörde sig ut på gatan 

förelåg inte samma risk som om en redan godkänd utskänkningsverksamhet 

expanderade djupare inom en byggnad. Måhända riskerade detta försvåra 

insyn och kontroll då utskänkningsverksamheterna blivit bättre kända. De 

alltmer stabila och öppna gränserna mot gatans offentlighet förefaller ha 

kombinerats med alltmer hårdnande gränser mot de privata hemmen som 

skulle vara slutna. På så vis var näringsställen fortfarande gränsplatser, men 

nu av en annan karaktär än tidigare med andra kvaliteter som eftersträvades. 

Sänkta trösklar och stabiliserade rum 

I detta kapitel har det framkommit hur olika parters praktiker förändrades i 

relation till platser där man bedrev utskänkningsverksamhet. Vissa saker 

bestod relativt oförändrade, såsom förbudet mot att hålla sig med gäster 

utanför utsatt tid. Andra aspekter förändrades däremot radikalt, exempelvis en 

minskad betydelse av att ha krogsedlar tillgängliga och korrekta anslag inom 

näringsställena. Samtidigt som polisbetjäningen fick det enklare att passera 

över tröskeln in till näringsställena så förefaller det också som att deras 

relation till näringsidkare i det stora hela förbättrades. Genom polisiära 

praktiker har det gått att utläsa en process genom vilken krognäringarna blev 

mindre rörliga och fastställdes som del av stadens offentlighet samtidigt som 

gränsdragningarna mot hemmet fick ökad betydelse.  

Avhandlingens första empiriska del visade att stadens gränser stegvis slöt 

sig och gav mindre möjligheter för personer som kom att uppleva hemlöshet, 

vilket då ledde till nya slags gränsplatser och fler omstridda rum. Som en 

kontrast till detta finns avseende de platser där man höll 

utskänkningsverksamhet en delvis motsatt trend, då det som framträtt i detta 

kapitel snarare handlar om gränsplatser under förändring och färre omstridda 

rum, vilket komplicerar bilden av stadsrummets utveckling.  

Till skillnad från föregående kapitel har här inte lyfts några specifika 

platser som återkommande. Anledningen till detta är att även om enskilda 

näringsplatser kunde förekomma flera gånger under ett givet år så fanns inte 

den koncentration och kontinuitet som föregående kapitel påvisade. Det 

framträder inga specifika noder, att jämföra med exempelvis Röda bodarna 

eller Munkbron. Oordning av denna kategori förekom över hela staden var 

helst näringsplatser återfanns. Dock är det möjligt att redogöra för den 

representativa platsen, den sortens utskänkningsställe som oftast förekommer. 

Denna var krogen, med sina enstaka eller få rum, med gäster relativt långt ned 

i den sociala hierarkin och oftast bedriven av en krögerska eller piga. 

Krogarnas dominans är inte förvånande i sig och heller inte något som avslöjar 

att dessa platser var mer utsatta för oordning över lag. Polisen var, såsom 
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framkommit genom återkommande förordningar, framför allt inriktad på 

utskänkningsverksamheter av detta slag. Det var där de förväntade sig mest 

oordning och således även där som de fann den. Det är heller inte så att källare, 

traktörsnäringar och spiskvarter är helt frånvarande i materialet. Samtliga 

dessa förekommer i någon utsträckning, men genom den sortering som skedde 

så är de givet att vara färre till antalet. Det går således inte att uttala sig om 

specifika slags näringar som oordningsamma i sig. 

Vad som däremot är intressant och som uppenbarligen påverkade polisens 

praktiker över tid är genomgående utskänkningsställenas rumsliga 

beskaffenhet. Näringsstället med sin dörr ut mot gatan kunde vara för öppen 

så att stök och oljud slapp ut, men också för stängd då polisbetjäningen inte 

bereddes tillträde tillräckligt fort. Näringsstället hade inte sällan också 

alternativa ingångar, vilket beredde möjlighet för de gäster som så önskade att 

fly genom gårdar och byggnader för att undvika polisbetjäningen som 

bevakade gatan utanför. Näringsställets direkta anslutning till byggnaden i 

övrigt, med förmak och trappor som ledde in till det odiskutabelt privata 

hemmen, försvårade betjäningens arbete i många fall. Utskänkningsställens 

interna gränsplatser, på tröskeln mellan det privata och det offentliga, var 

också där förhandlingar och interaktioner ägde rum genom hela 

undersökningsperioden.  

För att plocka upp avhandlingens underfrågor igen kan det konstateras att 

föreställningarna från överheten om hur allas tillhörighet borde fungera inom 

rummet var relativt stabila mellan de första två nedslagen. Den stora 

omdaningen som behandlats av bland annat Christine Bladh skedde genom 

olika förordningar och förändrade spelregler under perioden 1813–1817, det 

var då de materiella förutsättningar som mest förändrades. Då minskade 

antalen tillåtna utskänkningsställen kraftigt och det skedde en skärpning av 

såväl tillåtna tider samt vilka slags gäster som egentligen fick vistas på 

näringsställen. Givet detta, den tidigare forskningen och de trender som 

uppträdde i föregående kapitel, är det förvånande att den stora förändringen i 

praktiker kring detta slags förseelser inte skedde mellan 1804 och 1835, utan 

någon gång mellan 1776–1777 och 1804. Det var helt enkelt inte materialet 

som drev på praktikernas förändringar. Vidare bestod genom hela perioden 

det övergripande ramverket att alla näringsställen skulle drivas av en 

berättigad utövare inom ramen för en godkänd lokal. Polisbetjäningens 

agerande och näringsidkarnas relation i praktiserandet av detta förefaller dock 

ha upplevt en gemensam utveckling. De förändringar som skedde drevs alltså 

på i fråga om skiften i kompetenser, hur de olika parterna faktiskt agerade 

exempelvis i relation till dörrarna och föreställningar om vilket slags socialt 

rum utskänkningsställena egentligen utgjorde. 

Polisens praktiker i relation till kroghållning uppvisar i allmänhet en stor 

kontinuitet. Samma slags förseelser förekom under hela 

undersökningsperioden. Taxor och förordningar som saknades, gäster som 

fanns i lokalerna under förbjuden tid, danser och spel anordnas, drycker som 
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inte var tillåtna serverades och så vidare. Praktikerna förefaller också 

konstanta i bemärkelsen av att polisbetjänterna antingen gjorde stickprov på 

valda krogar, eller att de aktivt drogs till dem där oljud eller slagsmål förekom 

när de var ute i andra ärenden. Vari tonvikten låg skiftade dock från nedslag 

till nedslag och sådant som korrekta anslag för att göra krogrummen läsbara 

som sådana varierade i betydelse från ett polisiärt perspektiv. Denna variation 

verkar relaterad till hur mycket våldsamheter som upplevdes inom 

näringsställena, vilket rimligen bör ha varit högst prioriterat oavsett årtionde. 

Under det första nedslaget var en central del i polisens praktiker att försöka 

komma in på näringsställena för att kunna upptäcka förseelser. 

Polisbetjäningen bultade och försökte bli insläppt, i brist på vilket de efter viss 

väntan bröt upp hindren. Dessa låsta dörrar eller portar vilka orsakade problem 

förefaller dock ha öppnats med tiden. Åtminstone initialt skedde detta genom 

hot från en ny förordning 1785 som påbjöd kraftiga böter. Med tiden verkar 

näringsidkarna ha öppnat mer frivilligt. Måhända hänger denna frivillighet 

också samman med att polisbetjäningen under det andra nedslaget upprepade 

gånger besökte specifika näringsställen i deras trakt och därmed etablerade en 

kännedom om dessa samt relationer med näringsidkarna. 

Denna utveckling mot mer samarbete går också emot bilden att det endast 

var krögerskor som hamnat i onåd hos polisen som förekom hos kammaren 

och fick böta. Den bilden verkar inte alls stämma med verkligheten och hade 

förefallit mer sannolikt om många fick sina tillstånd indragna eller återkom 

gång efter annan. Enskilda näringsidkare återkom absolut men de utgjorde 

undantag och fick sällan överdrivet hårda böter eller tillstånden indragna. 

Detta resultat understryker ytterligare att det snarast bör talas om en 

framväxande relation mellan polisbetjänt och näringsidkare. Verkligheten var 

således mer komplex än att dessa två parter var motståndare till varandra. Att 

Hinnemo i enstaka fall exempelvis ser personer som klagade hos 

Justitierevisionen och då argumenterade för att de var måltavlor behöver inte 

vara fel i just de fallen men det påvisar inget generellt mönster utanför det 

urvalet. I denna bemärkelse är detta ett kapitel där polisens praktiker 

framträder som relativt stadiga och konsekventa, men det finns märkbara 

skillnader som är av intresse. 

Från näringsidkarnas perspektiv förefaller också dessa ha fått en alltmer 

positiv relation till polisbetjänterna, där de senare kunde fungera som en resurs 

för att verksamheten skulle fungera så smidigt som möjligt. En förbättrad 

relation kan vara en del i förklaringen till att det under 1800-talet inte längre 

förekom ett utestängande med våld för att förhindra kontroller trots att 

omständigheterna i övrigt var identiska med 1700-talets. Att detta verkligen 

var en förändring är sannolikt, polisbetjäningen hade knappast underlåtit att 

rapportera om de upplevt våldsamt motstånd också under senare nedslag. 

Näringsidkarna verkar också ha varit mer villiga att tillkalla polisbetjäningens 

hjälp då de upplevde angrepp från sina gäster, vilket talar för en större 

samarbetsanda som hade rumsliga konsekvenser. Den förändrade relationen 
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tog sig också uttryck i en större benägenhet att klaga på polisbetjänter som 

begick övergrepp, hantera tillståndsfrågor via Poliskammaren och slutligen 

även att öppna sina krogar för inlämning av individer på gränsen till hemlöshet 

som kammaren önskande erbjuda understöd. I denna bemärkelse förefaller det 

som att näringsidkarna också beredvilligt sänkte trösklarna till sina 

utskänkningsverksamheter och öppnade sina näringsställen gentemot gatan, 

men inte sina hem. 

Det har också varit möjligt att visa hur krogarna under det första nedslaget, 

inte bara teoretiskt utan också praktiskt, i någon mån var lika rörliga som 

själva sedlarna som låg till grund för deras verksamhet. Till de senare två 

nedslagen hade dock detta förändrats radikalt. Huruvida en krogsedel fanns på 

plats eller ej hade inte längre samma betydelse, dessa var inte längre bärande 

för föreställningen om vad en krog var. Om föregående kapitel visade på 

gränser som slöt sig så handlar det här snarare om gränser som blev mindre 

rörliga och utsatta för problematiska flöden. En krog blev bara mer stabil och 

låst i sitt tillstånd som en krog. Denna stabilisering blev särskilt tydligt vad det 

led och i fall där oklarheter gav upphov till vissa strider 1776–1777 så blev 

detta bara mindre problematiskt till 1804 och 1835.  

Den minskande flexibilitet framhävs också genom att den sortens 

förhandling som förekom i exemplet krog nummer 353, som presenterades 

såväl i avhandlingens inledning som i början av detta kapitel, förefaller vanligt 

under första nedslaget men sedan inte förekom alls. Den typ av fall som 

betonar huruvida portar stod öppna eller inte signalerar också att gränsen mot 

gatan blev tydligare. Detta tolkar jag som att gränsdragningen mellan det 

offentliga och privata under 1700-talet ibland var oklar och föremål för 

diskussion mellan näringsidkare och polisbetjäning. Utrymmet för, alternativt 

behovet av, liknande förhandlingar verkar däremot inte finnas i senare 

nedslag. Förändringen är i linje med tanken att intensifierad 

kontrollverksamhet och komplexitet har som konsekvens att stadsrummets 

flexibilitet minskar. Näringsställen uppträdde inte längre på samma vis som 

tidigare i bemärkelsen att de var möjliga att hävda som privata vid tillfällen 

då idkarna ville motarbeta kontroll och illegitimera besök från polisbetjänter. 

Denna förändring gäller inte bara gränserna ut mot gatan. Även interna 

gränser inom husen förefaller också ha blivit mindre förhandlingsbara, men 

på ett annat vis. Där det tidigare var möjligt för näringsidkare att hävda ett 

visst rum som del av eller exkluderad från utskänkningsverksamheten, 

beroende på vad som var gynnsamt för stunden, så blev den interna gränsen 

mellan exempelvis förstugan och krogrummet med tiden solklar och 

odiskutabel. Det som inte tillhörde utskänkningsverksamheten skulle inte 

involveras i densamma, hemmet var hemmet och linjen mot verksamheten 

fick inte överträdas. 

Därmed vill jag i detta hänseende säga att gränserna stabiliserade sig 

snarare än slöt sig såsom i föregående kapitel. Ett alternativt sätt att uttrycka 

det är att krogen som socialt rum slöts från hemmet medan det stabiliserades 
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mot gatan. Därför har också denna undersökning, genom själva antalet fall, 

närheten till vardagen och den längre perioden, kunnat belysa likheter och 

förändringar samt möjliggjort fördjupad förståelse för hur förhandlingen 

kunde se ut. Det handlar om utvecklingslinjer som verkar peka åt samma håll, 

men inte riktigt tog sig identiska uttryck. Slutandet och stabiliserandet 

förefaller ske samtidigt och visa på trendlinjer som delvis motsäger varandra, 

delvis kompletterar varandra och delvis sammanstrålar. De går emot varandra 

i bemärkelsen att de i en aspekt gav upphov till fler omstridda platser och i en 

annan aspekt gav färre omstridda platser. De kompletterar varandra då det i 

relation till båda slags gränser var av fortsatt stor betydelse var människor 

befann sig. De pekar åt samma håll i fråga om ökad kontroll och reglering. 

Krogen utgjorde därmed ett socialt rum som går att bevittna hur det blev 

mindre omstritt. Det blev över tid inte längre lika mycket av en gränsplats. 

Som svar på varför vissa platser i rummet var omstridda vill jag då hävda 

att det här handlar om omprioriteringar och ett ömsesidigt utbyte mellan 

näringsidkare och polisbetjäningen som med tiden avdramatiserade vissa 

gränsplatser. Näringsplatser kunde därigenom i större utsträckning utgöra en 

arena för oordning avseende våldsamheter och oljud, vilket är helt i linje med 

deras ökade betydelse i stadens vardagsliv som påvisats av Hayen, men 

samtidigt minska i betydelse av hur omstridda de var. Från att ha varit ett 

socialt rum som kunde förflyttas kraftigt på skalan mellan offentligt och 

privat, och därigenom var väldigt öppet för förhandling, lugnade det ned sig 

och landade mer stadigvarande i den offentliga ändan. Detta skifte förflyttade 

det förhandlingsbehov som alltjämt fanns från tröskeln mot gatan in till de 

interna dörrkarmarna. Det var alltjämt dörren som, för att parafrasera Simmel, 

bildade gränspunkterna där människan blir stående.616 Vilket slags gränspunkt 

det handlar om är härmed dock kontrastrikt och föränderligt. Föreställningarna 

från ovan, representationer av rum (secondspace), handlade om att särskilja 

den legitima rörelsen från den illegitima genom sådant som korrekt utfärdade 

tillstånd, korrekt uppmärkta lokaler som var verksamma under korrekta tider, 

med korrekt typ av gäster. Det gav upphov till vardaglig interaktion mellan 

framför allt näringsidkarna och polisbetjäningen, i ett representationernas 

rum (thirdspace), där det viktigaste var att identifiera, kontrollera och ordna 

var gränsen mellan det privata hemmet och den offentliga näringen gick. På 

en konkret materiell nivå omformade det stadslandskapet, den rumsliga 

praktiken (firstspace), där allt fler näringsställen öppnades mot gatan men 

slöts mot hemmet i övrigt. Dessa praktiker var delaktiga i formgivandet av 

inte bara Stockholms urbana rum, utan över lag den hårdare gräns mellan 

privat och offentligt som vi känner idag. 

Det som hittills förenar avhandlingens båda empiriska kapitel är att det var 

just gränsplatser som var omstridda och att vardagliga praktiker kring dessa 

stod för signifikant utveckling mitt under Stockholms stagnationsperiod. 

                               
616 Simmel 1957, s. 4. 
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Kapitel 5. Där man höll (o)rent 

Den 20 juni 1776 inlämnade uppsyningsmännen Petter Norstedt och Carl 

Sporrong en rapport till kammaren som berörde skomakaren Forsander. 

Rapporten handlade om avträdeshuset han hade uppfört vid sin fastighet som 

låg på Kungsholmen. Avträdet var konstruerat på ett sådant vis att det gick ut 

i gatan och rätt upp emot hans grannes fönster. Exkrement flödade ut på gatan 

och orsakade en ”elak lukt” vilken besvärade inte bara grannen utan också 

allmänheten i stort. Precis denna sorts ärenden av rumsliga arrangemang som 

orsakade sanitära olägenheter framhävdes som centrala i och med kammarens 

inrättande. Det var de, mer än något annat, som behövde åtgärdas på ett snabbt 

och effektivt sätt. Därmed är det inte förvånande att Forsander samma dag 

dömdes att städa undan avföringen han släppt fram samt med hot om ansenliga 

böter fick två veckor på sig att flytta avträdeshuset inom hans gård så att det 

inte längre stack ut på gatan.617 Detta fall och dryga tusentalet liknande 

illustrerar en central fråga och ofrånkomligt problem i varje urbant rum. Det 

orenas gränsöverskridande egenskaper och oordning kring dess hanterande. 

Med detta som utgångspunkt erbjuder en undersökning av renhållningens 

omstridda rum och polisiära åtgärder kring sanitetens skapande, mottagande 

och underhållande djupare insikter i ett givet samhälle.618 

Polisens efterhållande av orenlighet är en fråga om att korrigera något 

väldigt konkret materiellt och tilldela det dess rätta plats. För kunna uppnå 

detta behövde polisbetjänter, likt Norstedt och Sporrong, gå på djupet och 

behandla mikrogeografier inom staden på specifika vis.619 Härvid finns risken 

att individer och stadens befolkning hamnar mer i bakgrunden i denna del av 

avhandlingen än vad har varit fallet för föregående två kapitel. Det är förvisso 

sant att fokus ligger mer på det materiella i detta kapitel än i de tidigare. Dock 

återfinns fortfarande ett flertal aktörer vars agendor stöttes och blöttes 

avseende detta område. Betydelsefullt är också att ärenden relaterade till 

renhållning och sanitära arrangemang dominerande kammarens första 

verksamhetsår, 1776–1777. Till 1804 hade en ansenlig minskning skett. 

Renhållningsförseelser utgjorde således ett slags ärenden som uppvisade 

dynamik avseende de polisiära praktikerna. Vad gäller 1835 hade en radikal 

ökning åter skett och sanitetärenden utgjorde en av de största 

                               
617 SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 20 juni 1776, sidan 312. 
618 Mitchell 2015, s. 1–4. 
619 Ogborn 2003, s. 119. 
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förseelsekategorierna. Det är viktigt att påtala att det sista nedslaget inföll 

direkt påföljande det stora kolerautbrottet i Stockholm 1834. Betydelsen av 

detta behandlas närmare nedan, dock kan det konstateras att detta sannolikt 

placerade sanitära arrangemang högt på dagordningen vad gällde god politi.620  

Precis som i föregående kapitel framträder i detta kapitel en mängd olika 

och intressanta aspekter av gränsdragningar och gränsers föränderliga kvalitet. 

Exempel likt hanteringen av Forsanders avträdeshus framhäver än en gång 

polisbetjäningens interhierarkiska roll och hur deras implementering av 

rumsliga regler kunde kräva såväl konflikt som förhandling. Kapitlet gör 

nämligen tydligt att detta var en typ av fråga där stadens invånare tenderade 

att hävda sina rättigheter och argumentera för de lösningar som de föredrog, 

vilket också i vissa fall kunde ske med framgång. Det framkommer genom en 

undersökning av hur och var polisbetjäningen agerade för att kontrollera 

stadens renhållning, hur detta bemöttes av fastighetsägare och andra invånare, 

samt hur dessa praktiker förändrades över tid.621 

Rena ambitioner 

Närhelst en grupp människor intar ett gemensamt utrymme måste det göras 

sanitära arrangemang. Detta är en konstant genom historien oavsett 

sammanhang och något som sätts på sin spets när det handlar om städer. 

Problem med sanitära olägenheter är och har i grunden alltid varit lika till sin 

natur för varje stad. Åtgärder däremot kräver och har alltid krävt individuella 

ramverk anpassade till lokala omständigheter.622 Här, kanske mer än någon 

annanstans, kommer respektive stads Eigenlogik till uttryck då förhållanden 

som den geografiska omgivningen, tillgängliga transportvägar och de 

klimatologiska omständigheterna spelar en central roll som de inte kan sägas 

göra när det gäller exempelvis hemlöshet eller kroghållning. Innan detta kan 

illustreras genom empirin måste det ske en genomgång av tidigare forskning 

rörande renhållning, framför allt i Stockholm, hur den från ovan var tänkt att 

fungera samt de rumsliga förutsättningar som måste beaktas. 

Tidigare forskning om sanitära system 

Frågor kring renhållning och sanitet har länge intresserat historiker. Även om 

detta ofta sammankopplas framför allt med luktsinnet så var detta fallet långt 

                               
620 För mer om Poliskammarens organisering under koleran, se Staf 1950, s. 409–416. 
621 En del av argumentationen och det empiriska underlaget som förekommer i detta kapitel har 
presenterats vid European Association for Urban History 14th International Conference on 
Urban History, ”Urban renewal and resilience”, Università degli studi Roma Tre i augusti 2018 
och sedermera i bearbetad form publicerats som ett antologikapitel, se Larsson 2020. 
622 Cockayne 2007, s. 20.  
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innan ett särskilt fokus på sinnenas historia gjorde sitt intåg.623 Det har inte 

sällan handlat om frågor kring hälsa i städer med bakgrund i den särskilda 

densitet som ger upphov till svårare problem. Inom urbanhistoria finns därmed 

gott om forskning från allehanda geografiska sammanhang.624 På senare år har 

en särskild fåra av forskning framhävt betydelsen av att kontrollera just lukt, 

stanker och odörer. Det talas om smellscapes, doftlandskap eller luktskap, och 

en förståelse av skillnaden mellan moderna och tidigmoderna dito som ett 

särskilt sätt att nå det förgångna.625 Ett återkommande tema är hur åtgärder i 

dessa sammanhang kunde motivera ett framflyttande av auktoriteternas 

positioner och en mer ordnad stad.626 Då det finns i princip lika många olika 

system och ramverk för att hantera sanitära olägenheter som det finns städer 

så kommer här inte ske någon djupare genomgång av andra sammanhang än 

Stockholm. Sett till de nordiska huvudstäderna, mellan vilka det skulle kunna 

vara särskilt fruktbart, saknas ännu någon utförligare jämförelse.627 En dylik 

komparation vore en bok i egen rätt. I följande kapitel sker explicita 

jämförelser med andra städer när det är relevant.  

För Stockholm finns det gedigen forskning, såväl äldre som nyare, kring 

hur renhållningen var tänkt att fungera och de avvägningar som gjordes mellan 

olika sorters utförare under olika perioder. Fokus har dock tenderat att ligga 

på 1800-talets mitt och framåt, sannolikt eftersom det som Ylva S. Sjöstrand 

har påtalat inte sällan är så att sanitära revolutioner hänger samman med 

industrialiserings- och urbaniseringsprocesser.628 Just den praktiska aspekten 

av den sanitära ordningens upprätthållande i äldre tid är därför ett perspektiv 

som hittills saknats och är något som kommer belysas i detta kapitel. Bland 

annat görs här gällande att polisbetjäningens luktsinne ibland spelade en 

uppenbar roll och ibland ingen uttalad roll alls, något som talar för hur ett 

bredare rumsligt fokus ger ett annat resultat än vad ett endast sensoriskt fokus 

hade gett. Uppenbart är att polisens arbete med sanitär ordning hade 

intressanta rumsliga implikationer och ständigt var en produkt av sin tid. 

Dessförinnan följer en överblick av vad Stockholmsforskningen hittills sagt 

om hur renhållningen skulle fungera under föreliggande undersökningsperiod. 

                               
623 Corbin 2005; Smith 2007. 
624 Se exempelvis Rodenstein 1988; Vigarello 1988; La Berge 1992. 
625 Smith 2007, s. 59–74; Jenner 2011. 
626 Joyce 2003; Cockayne 2007; Jackson 2014; Mitchell 2015; Kiechle 2017; Coomans 2019; 
Tullett 2019.  
627 I sin avhandling om renhållningens strategier i finländska städer 1830–1930 berör dock 
Henry Nygård vissa aspekter vari skillnader och likheter står att finna. Nygård 2004, s. 41–46. 
628 Sjöstrand 2014, s. 40–46. Se även Melosi 2008 som ger en tydlig bild av detta i en 
transatlantisk och särskilt nordamerikansk kontext. På ett övergripande plan har också Sjöstrand 
rätt i detta, men på sidan 41 påstår hon även att ”Fram till mitten av 1800-talet var den inre 
renhållningen i Stockholm, hushållssoporna och latrinen, i huvudsak den enskildes 
angelägenhet som staden inte lade sig i.” Sett till de polisiära praktikerna framträder dock en 
annan, föränderlig bild av var gränsen för överhetens involvering i sanitära arrangemang 
egentligen drogs. 
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 I äldre tid har ansvaret för renhållningen i Stockholm generellt legat på 

invånarna, om än påtvingat under hot om böter. Från 1661 går det att se staden 

börja ta en mer framträdande roll då magistraten meddelade att det skulle börja 

köras kärror genom staden dagligen. Dessa kärror skulle samla upp orenlighet 

och lämpa av det på pråmar, varifrån det kunde forslas bort från staden. 

Kostnaden för detta medförde att körningen av dessa kärror upphörde redan 

på 1670-talet. Denna modell återkom alltjämt i någon form under århundradet 

som följde. Befolkningens ansvar att hålla rent kring sina fastigheter 

upprepades kontinuerligt, med bristande framgång.629 Genom Politi- och 

Brandkommissionen lades från 1720-talet ett antal olika förslag på att 

renhållningen i staden borde ordnas genom entreprenad, vilket förfaller ha 

varit ett allmänt mönster för denna tid.630 År 1760 formaliserades att hus- och 

fastighetsägare skulle hålla rent vid sina byggnader och själva forsla sopor till 

hamnarna varifrån de skulle forslas ut genom entreprenad.631 

Entreprenadssystemet kom dock att ta större plats från 1774 då en 

entreprenadauktion hölls.632 

Entreprenören, som fick ansvar för gaturenhållningen på Stadsön, hade ett 

kontrakt på tio år. För denna period skulle entreprenören hålla gatorna rena 

och fria från is. Sopkärrorna skulle vara försedda med ringklockor för att kalla 

till sig de som hade något skräp att slänga. Avfall skulle forslas bort från 

staden med pråmar utgående från Skeppsbron respektive Riddarholmen. 

Forslandet skulle ske skyndsamt och på specifika tider. Misslyckades 

entreprenören med sitt värv fanns hot om betydande böter.  

Detta system förefaller ha fungerat någorlunda väl i drygt två 

kontraktsperioder. Från 1798 återgick dock ansvaret till husägarna då 

renhållningsavgiften bedömts som otillräcklig för att täcka entreprenörens 

utgifter. Härvid fanns möjligheten för enskilda entreprenörer att arbeta direkt 

mot husägare utan stadens inblandning samt för stadens räkning på allmänna 

platser. Ansvarsfördelningen i stort vad gäller gaturenhållningen ända fram 

till 1902. Särskilt avseende denna avhandling så skedde endast vissa 

                               
629 Denna summariska redogörelse grundar sig på Tingsten 1911, s. 1–7 och Hallenberg 2018, 
s. 106–109. 
630 Mats Hallenberg och Magnus Linnarsson har skrivit om de genom historien återkommande 
konflikterna kring vilka som borde agera utförare på en mängd olika områden relaterade till 
allmännyttan. Hallenberg & Linnarsson 2016; Hallenberg 2018. 
631 Kungörelse, Angående Stadsens renhållning, med hwad mera därtil hörer. Gifwen 
Stockholms Rådhus den 26 Septemb. 1760. I 1 § anges ”Hwar och en Husägare, eller den, som 
något Hus här i staden bebor, är förpliktad, at hålla gatan utanföre och omkring huset ren och 
snygg, samt ränstenarne utan stank”. 
632 Kungörelse om en Entreprenade Auction then 29 Martii nästkommande, til renhållningens 
förrättande uti sielfwa Staden, inom Borarne. Gifwen Stockholms Rådhus then 25 Februarii 
1774; Kungörelse, Angående then nu mera widtagne författning med afträdes husens 
renhållning och afträdes orenlighetens bortförande, så i Staden som på Malmarne. Gifwen 
Stockholm af Kongl. Slotts-Cancelliet then 1 September 1774. Se även Staf 1950, s. 84–87. 
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finjusteringar under undersökningsperioden och fram till 1836 då en enskild 

entreprenör kom att ta det mesta av ansvaret.633  

Entreprenadsystemet kvarstod dock för avträdesrenhållning och från 1784 

skulle de som hade avträdestunnor vilka behövde tömmas anmäla detta vid ett 

av de utsedda och uppmärkta kontoren. Dessa kontor fanns för Stadsön vid 

Kornhamn, för Norrmalm först vid Röda bodarna och från 1792 vid 

Packartorget (idag Norrmalmstorg) och för Södermalm vid Stadsgården och 

kvarteret Lokatten. Bytet av tunnor skulle utföras av renhållningshjonen om 

natten från klockan 4, då de fulla tunnorna skulle täckas och fraktas till 

specifika tätade skjul, bodar och avplankade områden, ”reservoirer”, gärna i 

närheten av vatten. Därifrån skulle avträdesorenligheten fraktas utom staden 

snarast möjligt, dock ej senare än klockan 8 på morgonen sommartid och 

klockan 10 på morgonen vintertid.634  

Det fanns många och långtgående diskussioner om exakt vart orenligheten 

skulle transporteras och hur den skulle tas tillvara som gödsel med mera. Från 

reservoarerna östes orenligheten ned i båtar och särskilda pråmar, 

förhoppningsvis för att snart anlända till någon invånare som uttryck intresse 

av att använda den som gödning. Så skedde i viss utsträckning men uppgifter 

ger också en bild av att fusk var vanligt förekommande. Dumpningar skedde 

inte sällan i Klara sjö samt kring Djurgården och Långholmen. Under 1800-

talets första hälft var Östersjöfjärden Stora Värtan den tilltänkta destinationen 

och från 1849 införskaffades Fjäderholmarna av staden som en 

upplagsplats.635  

Exakt hur dessa reservoarer som samlade orenligheten på väg ut ur staden 

tedde sig är av naturliga skäl sällan avbildat. Livet kring och intresset för dem 

är dock väl representerat i bild 23 där en okänd konstnär med blicken vänd 

norrut fångat Packartorget.  

                               
633 Pursche 1957, s. 36. 
634 Tingsten 1911, s. 7–11, Höjer 1953, s. 175–176, Hallenberg 2018, s. 108, Reglemente, 
hwarefter Entrepreneuren af Afträdes Husens Renhållning, och Afträdes orenlighetens 
afhämtning och bortförande, sig hädanefter hafwer att Rätta. Gifwit Stockholm then 17 Augusti 
1784, Förnyadt Reglemente, hwarefter Entrepreneuren och Afträdes-Husens Renhållning och 
Afträdes-orenlighetens afhemtning och bortförande från husen så i Staden som på Malmarne, 
sig hädanefter hafwer att rätta. Gifwit Stockholm den 20 September 1792, 
ÖfwerStåthållareEmbetets Reglemente, at iakttagas wid Afträdes-Renhållningen, så här i 
Staden, som på Malmarne. Gifwen Stockholm den 1 September 1794 och Reglemente, At i 
akttagas Wid Afträdes Renhållningen, så i Staden, som på Malmarne. Stockholm den 23 Maji 
1809. 
635 Tingsten 1911, s. 16–17; Höjer 1953, s. 177; Hallenberg 2018, s. 109–114. 



 224 

Bild 23. Detalj ur L’odeur ne me content pas, il faut que j’en goûte, 1804, konstnär 
okänd. Källa: Uppsala universitetsbibliotek, 40790. 

Vad som idag utgör Berzelii park utgjorde under denna period 

Packartorgsviken, en förlängning av Ladugårdsviken. Därmed kunde 

pråmarna ta sig fram även om transporter från reservoaren också skedde med 

häst och vagn. Viken kallades av allmänheten för ”Katthavet” med hänvisning 

till de orenligheter som flödade ned i den från reservoaren, torgets 

fiskmarknad och från alla de diken och rännilar som där hade sitt utlopp.636 På 

avbildningen från 1804 syns planket som omgärdade reservoaren. I 

förgrunden står fyra renhållningshjon och samtalar och i bakgrunden går 

ytterligare två renhållningshjon bärandes på en avträdestunna in i reservoaren. 

Positionen som renhållningshjon var inte attraktiv och arbetet genomfördes 

inte sällan av personer som suttit på korrektionsinrättningar, andra utsatta 

individer som kommenderats till uppgiften eller sådana som inte hade något 

annat alternativ.637 Till höger i bilden står några stadsvakter och försöker se in 

genom planket till reservoaren, något som kanske har sin förklaring i 

ovanstående resultat om vilken återkommande funktion reservoarerna hade 

för de som upplevde hemlöshet och ville undkomma vakten. Tillsammans 

med Packartorgsreservoaren var den som fanns vid Kornhamn (idag 

Mälartorget) av särskild betydelse. Där samlades merparten av Stadsöns 

orenlighet och platsen kom i folkmun att kallas för ”Flugmötet” om vilken en 

memoarförfattare mindes:  

                               
636 Järbe 1995, s. 48–53. ”Där Berzelius nu står […] var då en bassäng af grönt, stinkande 
vatten, småningom fylld af de sopor som däri stjälptes”, Stridsberg 1895, s. 17. 
637 Tingsten 1911, s. 11. Detta förhållande förklarar också varför renhållningshjon i föregående 
kapitel ofta var förekommande i relation till hemlöshet. 
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Hela denna massas inre var naturligtvis i jäsning. Vårsolen torkade det öfversta 
lagret, och vinden spred det stinkande dammet vidt omkring. Millioner af stora, 
feta flugor utförde återstoden af arbetet. Hvarje stadsdel hade sin egen, denna 
liknande inrättning.638 

Till skillnad från gaturenhållningen överlevde detta centralt organiserade 

system med avträdestömning och kvarstod ända fram till 1859 då det övergick 

helt i stadens regi och Stockholms renhållningsverk bildades.639 Detta ger då 

en nödvändig grund för att förstå det ramverk som renhållningens praktiker 

verkade inom. Utöver det institutionella sammanhangen är geografi här av än 

större betydelse än vad gällt vid föregående kapitel. Innan undersökningen går 

in på det så är det dock relevant att få en närmare översyn av de föreställningar 

som dominerande bakom Poliskammarens verksamhet och vad som sades om 

polisbetjäningens ansvar för upprätthållandet av detta ramverk. 

Normativa föreställningar om renhållning 

Inom få områden är kopplingen mellan upplysningens idéer och utvecklad 

administration i Sverige så tydlig som avseende renhållning. Särskilt 

framträdande är det ovannämnda tal vid Kungliga Vetenskapsakademien 1777 

då Carl Sparre ägnade ansenlig tid åt sanitet. Han deklarerade att bevarandet 

av den goda hälsan, ”det dyrbaraste människan äger”, var avhängigt 

upprätthållandet av sunda lufter och rent vatten. Han underströk också hur 

gator och platser måste rengöras och efterhållas ”från hinder och skräp, från 

osnygghet och vattu-flöden” då ”Ju större folkstock i et Samhälle, ju mera 

beredelser för afskräden, och deraf åter, ju mera angelägnare omtankan, för 

samling-ställens utvisande och dessas flitiga bårttagande.”640 Sparres ord 

ljuder i samklang med kontinentalt tänkande kring hälsa och renhållning under 

denna period. Exempelvis har Daniel Roche funnit avseende Paris att ett sunt 

stadsliv krävde sunda gator.641 Dessa idéer om hälsa hade mottagits i 

åtminstone delar av den svenska eliten, men historisk förståelse av deras 

manifestering i praktiker på gatunivå har hitintills saknats.642 Detta hänger 

samman med att gatans verklighet, som en plats förknippad med oro och 

gränsers överskridande, är eftersatt i forskningen om det tidigmoderna Sverige 

till fördel för det föreställda gatunätverket och idealiserade stadsplaner.643 Det 

problematiska i att saker och ting tenderade flöda ut mot och in på gatorna och 

grändernas sfär är något som illustrerades i kapitlets inledande exempel ovan 

                               
638 Stridsberg 1895, s. 10–11. 
639 Hallenberg 2018, s. 99–101. 
640 Tal, om Politie i allmänhet, 1777, s. 19, 21. För liknande samtida resonemang se Leche 
1761; Rosén von Rosenstein & Lidén 1772. 
641 Roche 1987, s. 101. Se också Rodenstein 1988. 
642 Legnér 2005, s. 171–174; Laitinen & Lindström 2008, s. 258–264; Schönbäck 2008, s. 187–
190. Se även Savolainen 2018b, s. 37–39 rörande Åbo. 
643 Laitinen & Lindström 2008, s. 258; Laitinen & Cohen 2009, s. 4–5. 
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och som kommer bli än tydligare allteftersom. Vad gäller polisbetjäningen 

som skulle kontrollera detta fanns dock inte en förväntan att de skulle läsa 

eller lyssna till anföranden inför Vetenskapsakademien. De hade mer 

handfasta, men samtidigt mer allmänna styrdokument att förhålla sig till. 

Poliskammarens första instruktion behandlade renhållningsfrågan i korta 

ordalag. Den relevanta paragrafen uppdrog polisbetjäningen att tillse 

”angående gatornes och grändernes renhållning” och ”handhafwandet af 

Författningarne om snyggheten och renhållning i Staden och på Malmarne”.644 

Formuleringarna är således allmänt hållna och överlämnar detaljerna till de 

specifika förordningarna och kungörelserna på området. Det kan dock direkt 

noteras att övervakning och snabba åtgärder återkommande framhävdes i 

polisbetjäningens instruktioner genom åren. Det sågs som en avgörande del i 

att forma och kontrollera beteenden. Vad gäller renhållningen så förhåller sig 

de efterföljande instruktionerna troget till sina föregångare, formuleringarna 

är allmänt hållna i relation till hur det borde fungera. Det är också värt att lägga 

märket till att vid uppradandet av samtliga ansvarsområden för 

Poliskammaren och dess betjäning kom renhållningen genomgående som den 

första punkten, så var fallet såväl 1776 och 1795 som ända fram till 1839.645 

Tonvikten talar för den betydelse som tillmättes renhållning och den andel 

som det rimligen förväntades utgöra av Poliskammarens verksamhet. 

Härvid bör det noteras att det fanns andra organ i Stockholm som hade 

ansvar för att tillse renhållningen i staden.646 Dessa institutioner hade dock 

huvudsakligen fokus på bredare organisatoriska frågor vilka inte faller inom 

ramen för denna avhandling. Den sortens vardagliga renhållningspraktiker 

vilka eftersöks här, återkommande interaktioner med befolkningen gällande 

små övertramp, tillhörde alltjämt Poliskammarens område. 

I detta hade polisbetjäningen då relevanta kungörelser och förordningar att 

förhålla sig till. En del har berörts i genomgången av entreprenadsystemet 

ovan, men det fanns många ytterligare från såväl Kungl. Maj:t som 

Överståthållarämbetet. I en sammanställning av de gaturelaterade 

författningar som utkom under perioden 1720–1771 listar Karl K:son 

Leijonhufuvud inte färre än hela 44 förordningar och kungörelser som har att 

göra med gatornas skick och renhållning i allmänhet.647 Det är således inte 

                               
644 Kongl. Maj:ts nådiga Förordning, angående Policens förbättrande här i Residence-Staden. 
Gifwen Stockholms Slott then 13 Februarii 1776, 3. §. 
645 Se exempelvis Instruction, hwarefter Öfwer-Ståthållaren Öfwer Kongl. Maj:ts Residence-
Stad Stockholm sig hafwer at rätta. Gifwen Drottningholms Slott den 25 Augusti 1791; SSA, 
ÖÄP, PS, Kungl. brev och statsdepartementets skrivelser, 1663–1808, Til Öfwer-Ståthållaren 
angående hwilka mål böra hädanefter uti Police-Kammaren handteras och dästädes med slut 
afhjelpas. Den 23 April 1795; SFS, 1839:41, Instruction för Stockholms Stads Fiskaler och 
Polis-Betjente, 1839. 
646 Nämnas bör Drätselkommissionen som inrättades 1814, vilken hade ett mer övergripande 
ansvar för stadens finanser, och Allmänna Sundhetskommittén som inrättades 1831 som ett svar 
på rädslan för kolerautbrott. Se Höjer 1953, s. 167–192; Zacke 1971, s. 34–54.  
647 Leijonhufvud 1918, s. 67–70, 78–88. 
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möjligt att presentera samtliga förordningar på området också under 

föreliggande undersökningsperiod, men Poliskammarens eget register kan 

bekräfta en motsvarande bild av läget även 1776–1835. Härvid står att finna 

exempelvis bara under rubriken ”Om snöns bortförande från gatorne” inte 

färre än 19 referenser, under rubriken ”Om gatuisens uphuggande och 

bortförande” hela 29 referenser och under rubriken ”Om rännstenarnes 

sopande och sköljande samt gaturenhållning i allmänhet sommartiden” totalt 

13 referenser inom den sextioårsperioden. Därtill finns många ytterligare 

rubriker och hänvisningar, såväl av allmänna slag som väldigt specifika dito. 

Nu är vissa av dessa referenser hänvisande till samma förordning eller 

kungörelse då vissa av dem behandlar flera olika områden, såsom exempelvis 

både snö och is, men generellt fanns alltså flera författningar på lokal nivå 

vilka polisbetjäningen hade att tolka och implementera.648 

 Detta ger en överblick av hur renhållningens ambitioner såg ut. God sanitär 

ordning var önskvärd i egen rätt, men utan någon större specificitet. Enstaka 

förordningar som kungjordes kontinuerligt under föreliggande period var 

inriktade på specifika frågor och hade som tilltänkt publik såväl stadens 

invånare som polisbetjäningen. Specifika förordningar av relevans behandlas 

i direkt relation till de faktiska fallen som analyseras. Viktigast att här ha 

klargjort är alltså att polisbetjänterna hade en tämligen allmän instruktion att 

luta sig emot. De var således i stor utsträckning utelämnade åt sina egna 

omdömen och tolkningar av rådande författningar. 

Staden, vattnet och polisiära ansatser 

Härvid har framgått att Stockholm är en stad där vattnet alltid har varit 

centralt, inte bara för att släcka törsten utan också som ett sätt att organisera 

stadslivet, exempelvis genom persontransporter och avfallshantering. Det är 

inte för inte som epitetet staden på vattnet fått fäste.649 De många öar, broar 

och flödande vatten som ger staden dess särskilda karaktär är även något som 

utomstående tenderat att notera.650 Detta är också en central del i förklaringen 

till varför reservoarerna, som redan nämnts, huvudsakligen placerades i 

anslutning till vattendrag. Även om det skedde orenlighetstransporter ut från 

staden också med vagn så var pråmar det vanligaste. För att ge en bild av den 

geografiska fördelningen av Stockholms sanitära system har det ungefärligt 

märkts upp på karta 4. Kartan visar inte bara reservoarerna, utan även 

anvisningskontoren för avträdeshämtning och de offentliga avträdeshus som 

har kunnat identifieras. Sammanställningen ger bilden av hur det såg ut 1794 

och framåt, då det i de äldre reglementena för avträdesrenhållning inte 

                               
648 SSA, ÖÄP, PS, Kungörelser, 1640–ca1880, volym 3, sidan 139–140. 
649 Dahlbäck 2002. 
650 Bremner 1840, s. 341–346. 
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specificerades var reservoarerna var placerade.651 Mellan reglementen av 1794 

och 1809 förändras ingen av de utsedda reservoarerna: två på Norrmalm, tre 

på Stadsön samt tre på Södermalm. Det är sannolikt att åtminstone merparten 

av dessa platser brukades för dessa syften även under avhandlingens tidigare 

nedslag.652 Torgny Höjer, som skrivit om Drätselkommissionens historia, 

nämner även upplagsplatser i Klarabergsgränd och vid Nya Kungsholmsbron 

vilka också märkts upp nedan. Vidare är det tack vare Poliskammarens 

material möjligt att peka på ytterligare reservoarer och avträdeshus vid Röda 

bodarna och Munkbron, samt allmänna avträdeshus i anslutning till Norrbro, 

Hornstull och Långholmens sjötull. Allt utom de två sista återfinns på karta 4. 

Karta 4. Förekomsten av konstruktioner med en renhållningsfunktion. Detalj ur Plan 
af Stockholm, 1805, Carl Fredrik Akrel (1779–1868). Källa: Stockholms stadsarkivs 
kartsamling NS 442, SE/SSA/0234/J 2 A:26 Plan af Stockholm, Carl Akrel 1805. 

                               
651 I stället anges endast hänvisningar till ”wisse serskilte ställen inträttade täta skiul och bodar”, 
formuleringen är identisk för 4 § i 1784 års reglemente respektive 5 § i 1792 års reglemente. 
Gissningsvis avser detta åtminstone delvis de platser som hänvisas till i 8 § av Kungörelse, 
Angående Stadsens renhållning, med hwad mera därtil hörer. Gifwen Stockholms Rådhus den 
26 Septemb. 1760 som i stort överlappar med de senare. Här nämns även några reservoarer 
längre ut i staden, men dessa har inte varit möjliga att belägga som faktiskt existerande eller 
identifieras refererade till i andra eller senare sammanhang. 
652 Anvisningskontorens placering specificeras i 2 § och reservoarernas i 4 § inom båda 
reglementena: ”1:o Kornhamn, 2:o Slottsbacken nedan om norra kokhuset, 3:o Gränden 
belägen nedanför Rådstugan; för Norrmalm vid 1:o Packaretorget, 2:o Blasieholmen vid 
Slagtarehuset; för Södermalm vid 1:o Stadsgården, 2:o Bödelsbacken, 3:o Tegelviken.” 
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Höjer refererar också till att det fanns cirka 15 allmänna avträdeshus.653 

Genom sammanställningen ovan är det möjligt att peka ut åtminstone 15 

sådana på kartan. Det är dock inte nödvändigtvis så att de allmänna 

avträdeshus som identifierats här är samma som Höjer avser. Således är det 

möjligt att åtminstone ett par stycken ytterligare var utspridda någonstans i 

staden. Därtill kan det mycket väl ha funnits ytterligare reservoarer av mindre 

storlek. Jag vill inte därmed hävda att jag har kunnat lokalisera samtliga 

platser av detta slag. Det är sannolikt att ytterligare några av dem skulle gå att 

identifiera genom Poliskammaren material från andra år samt 

Drätselkommissionens arkiv, något som vidare skulle berika den rumsliga 

förståelsen av Stockholms sanitära system. Denna reservation åsido ger denna 

karta ändå en god bild av vad polisbetjäningen generellt hade att förhålla sig 

till. Redan här kan konstateras att det mönster som framträder känns igen från 

fallen av hemlöshet och deras spridning över staden. Dessa likheter är inte 

förvånande givet hur återkommande reservoarer och uthus var i kapitel 3. Den 

rumsliga fördelningen är icke desto mindre värd att beakta apropå tanken om 

att det måhända fanns specifika platser i staden av högre densitet där 

kontrollverksamheter intensifierades. Kartan tillsammans med tidigare 

resultat talar alltså för en koncentration av ordningshållande verksamhet och 

stärker över lag bilden av ett slags alternativa noder kring vilka det vardagliga 

och polisiära livet i Stockholm organiserades. Det är värt att föra med sig vid 

övergången till frågan om hur renhållningens praktiker faktiskt tedde sig. 

Genom kartan understryks också bilden av vilken avgörande betydelse 

stadens omgivning och vatten hade för renhållningens hantering. Vattnet hade 

praktiska funktioner i fråga om transporter och bortsköljande, men som 

nämnda diken och rännilar ned i Katthavet indikerar orsakade flytande vatten 

också oordning. Det var först under 1800-talets andra halva som vattnets olika 

flöden kom att organiseras på ett sätt vi skulle känna igen idag. Ett extensivt 

nätverk av vattenförsörjning och avloppssystem kom till under 1860-talet och 

ansvaret för avfallshanteringen blev accepterat och integrerat i det allmänna 

genom reningsverket.654 Innan dess brukades rännstenar och olika former av 

diken som avlopp, i bästa fall var de täckta på något vis såsom framkommer 

på bild 24. Det ovannämnda påbudet från staden att varje husägare skulle hålla 

gator och rännstenar framför sina fastigheter rena är således lätt att förstå. Det 

krävdes inte många som slarvade för att gatornas förorening skulle bli 

outhärdlig och göra stadens många vattendrag till olägenheter av stora mått. 

Regn kunde måhända i bästa fall föra ned orenligheter till Mälaren, Saltsjön 

och de därmed sammanbundna sjöarna. Vattendragens förmåga att föra saker 

och ting vidare ut till havs var och är dock inte obegränsad. Längs stränder 

och i vikar kan man tänka sig att sopor snabbt ansamlades, skummande och 

                               
653 Höjer 1953, s. 175–176. 
654 Cronström 1986, s. 10–27; Hallenberg & Linnarsson 2016, s. 55–59; Hallenberg 2018, s. 
99–130. 
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stinkande. Än värre effekt hade bristfällig renhållning på Stockholms insjöar 

och vikar av allehanda storlekar och djup, mest bekanta av vilka är Fatbursjön 

och Träsket, vilka fylldes upp och blev likt varande sår i stadslandskapet.655 

Bild 24. Drottninggatan söderut, med Barnhusträdgårdsgatan i förgrunden där det i 
mitten går att se Skvalbänken, ett trätäckt rännstens- och avloppsdike.656 
 Detalj ur Drottninggatan, 1831, Ferdinand Tollin (1807–1860). 
Källa: Stockholm stadsmuseum, 107888. 

Hur detta kunde upplevas av samtiden framgår exempelvis i Stockholms 

Oordentligheter där det bland annat anmärks ”Midt i Sommaren må man 

storkna af den pestilenska luft som utsprider sig från wåra ränstenar” och 

många liknande redogörelser om problemen med reservoarer och brunnar.657 

Likaså skaldade Anna Maria Lenngren 1796 om ”Stockholmsvåren”: 

Ditt ljufva antåg röjs af tecken utan tal, 
Af Snufvans gångbarhet, av Febrarna och Flussen, 
Af vandrarns bryderi på gatan i sit val   
Emellan högarna och pussen.658 

Därmed är det lätt att åtminstone teoretiskt förstå av hur central betydelse det 

var att fastighetsägare tog ansvar för det avfall som producerades på deras 

egendomar samt att det på något vis samlades ihop och forslades bort från 

staden enligt för tiden gällande system.659 När det kom till avträdeshus hade 

man alltså ansvar för regelbundet underhåll och tömmande av tunnor. Först 

genom individuella arrangemang och sedan genom anvisningskontoren.660 Det 

                               
655 ”Fatburssjön, som redan på 1830-talet var ett osundt träsk”, Lundin 1904, s. 70. 
656 Lundin 1904, s. 32. 
657 Stockholms Oordentligheter, 1770, no 7, s. 54. 
658 Lenngren 1876, s. 72. 
659 Tingsten 1911, s. 7–17; Wester 1946, s. 190–194; Pursche 1957, s. 30–37; Dufwa & Pehrson 
1989, s. 16–23. 
660 Avträdeshus utgör generellt i urbanhistoria en avgörande andel av stadens efemära element 
som tenderar att vara allmänt understuderade. Så är särskilt fallet i svensk historieforskning, 
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var dock upp till Poliskammaren att tillse att detta system med delat ansvar 

fungerade på ett acceptabelt vis. Hur såg då upprätthållandet av sanitära 

system ut från en polisiär idealbild? 

Tidigt i kammarens historia framkommer att det var ett prioriterat mål att 

implementera renhållningens ambitioner i staden. Denna prioritering 

illustreras genom att polismästare von Sivers redan på den femte 

verksamhetsdagen, 26 april 1776, beordrade sina underordnade att upprätta en 

lista på alla avträdeshus, fähus och stall vilka vette ut mot gator och gränder 

på Norr- och Södermalm. Syftet var att stävja dylika konstruktioner som 

medförde ”därifrån flytande orenlighet förorsakar elak lukt och stank, hwaraf 

Stadsens innewånare ganska mycket beswäras”.661 Denna ansats är intressant 

eftersom just regleringen av stanker har identifierats som särskilt relevant för 

att undersöka ansatser mot ökad kontroll i urbana sammanhang.662 Om detta 

stämmer även för svenska förhållanden kan det ge en väg att identifiera 

ytterligare noder för kontroll. Det stämmer också väl överens med den bekanta 

teorin att människors hälsa skadades och sjukdomar spreds genom dålig luft. 

Aktuell forskning har kunnat konstatera att miasmateorin var dominant i 

Sverige ända fram till 1860-talet.663 Detta perspektiv utgör således en naturlig 

fond för denna del av undersökningen, målet från ovan var att hålla luften 

ren.664 Det måste dock sägas att huruvida nämnda lista någonsin upprättades 

är oklart. Den berörs aldrig därefter i diarier eller protokoll och den finns inte 

bevarad i någon av övriga arkivvolymer som täcker åren 1776–1777. Därmed 

inte sagt att frågan om implementering av de höga renhållningsambitionerna 

lämnades därhän. Ansatsen i sig för en dylik talar om hur kontrollen av 

renhållning och bevakandet av det urbana rummet var nära sammankopplade. 

Det var en fråga av central betydelse, såväl för invånarna i staden som för de 

vilka hade till uppgift att kontrollera den.665  

Jag vill därmed lyfta den första underfrågan om vilka föreställningar, 

representationer av rum, som fanns från överheten om hur staden borde 

fungera, här då särskilt avseende sanitära förhållanden och hälsans bevarande. 

Bilden som framträder här är bekant. Orenlighet och dylikt skulle kontrolleras 

och forslas bort från staden snarast möjligt. Allt upphov till ”elaka dofter”, 

stanker och dålig lukt skulle stävjas. Trots att exakt hur detta stävjande gick 

                               

vilket ändå är förståeligt då avträdeshus utgör sällan avbildade, omskrivna eller bevarade delar 
av stadslandskapet. Därför bjuder de särskilt mycket till analys. När det handlar om mer 
populärvetenskapligt betonade eller etnografiska genomgångar finns dock en del att finna. 
Ferrosan 1984; Johansson 1988; Tilander 1994; Bäck 1994; Bråhammar 2001; Bergholm & 
Kjellin 2003. 
661 SSA, ÖÄP, ÄPK, Protokoll äldre serien, volym 1, 26 april 1776, Förteckning af stall, fä- 
och afträdeshus. 
662 Wheeler 2007, s. 25. Samtidigt som man självklart måste vara medveten om att begrepp som 
stank är kontextuellt beroende. Cowan & Steward 2007, s. 16. 
663 Drakman 2018, s. 217. 
664 Legnér 2005, s. 175–177. 
665 Järbe 1995, s. 50; Corbin 1996, s. 93; Cockayne 2007, s. 183–184. 
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till är mer oklart så ger ansatsen att förteckna fä- och avträdeshus en 

indikation. Orenlighetens rörelse från dessa, till de utsedda upplagsplatserna 

och reservoarerna, för att slutligen lämna stadsgränsen skulle ske genom 

ordnade steg i enlighet med rådande reglementen. Gatorna skulle vara snygga 

och utan några slags hinder; förseelser mot detta skulle åtgärdas med största 

hast. Detta ideal passar in med föreställningarna om staden som Patrick Joyce 

menar var på frammarsch under denna period. Enligt Joyce försökte överheten 

skapa en plats för fri cirkulation i en mängd olika bemärkelser, inte bara vad 

gäller luft och vatten utan även för gående och olika slags transporter, för att 

uppnå den ”sanitära staden”.666 Detta ger en klar bild av den representation av 

rummet som var rådande då Poliskammarens verksamhet tog sin början. Det 

är med denna kontext som grund undersökningen nu förflyttas närmare in på 

själva polisens praktiker och det slags platser på vilka de kom till uttryck. 

Renhållningens praktiker 

I detta kapitel har jag tittat närmare på samtliga fall som på något vis relaterar 

till sanitära arrangemang. Som tidigare påtalat organiserade Poliskammaren 

inte sina ärenden på något specifikt vis, utan det är min kategorisering som 

ligger till grund för detta. Jämfört med tidigare kapitel är dock ärendena här i 

fokus generellt lätta att identifiera, med endast ett fåtal fall där 

gränsdragningarna mot andra slags ärenden kan diskuteras. Till grund för mitt 

övervägande handlar det här om termer som ”orent”, ”rengöra” och så vidare 

som hade att göra med underhållet av gator och rännstenar. Till detta kan 

tilläggas fall som involverar avföring och urin, från såväl människor som 

kreatur. Det kvarstår därefter i princip inga fall överhuvudtaget som är svåra 

att placera inom en historisk eller samtida förståelse av renhållning. Härvid 

följer jag Laitinens tillvägagångssätt att låta fakta på marken och materiella 

omständigheter styra urvalet.667 Det bör även beaktas i jämförelsen inom åren, 

och inte bara mellan dem, att det inom ramen för detta ämne är sannolikt att 

årstiderna hade betydelse för hur dessa fall tog sig uttryck. I kapitlet diskuteras 

därför hur temperaturer, särskilt sommarens värme och vinterns kyla, kan ha 

påverkat renhållningens praktiker.668  

I fall av renhållningsförseelser återfinns i källmaterialet inte bara 

information om tillståndet hos gator och rännstenar, utan också om de 

fastighetsägare som misslyckades med att hålla efter dem samt de tjänstefolk 

                               
666 Joyce 2003, s. 14. 
667 Laitinen 2017a, s. 13–27, 149–150, 191.  
668 Tillförlitlig temperaturdata för Stockholm finns från och med 1756. En genomgång av denna 
indikerar inte att mina tre nedslag skulle utgöra exempel på några extrema eller avvikande 
förhållanden. Moberg, Bergström, Krigsman, & Svanered 2002 och Stockholm Historical 
Weather Observations. 
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som kastade sopor på dem. De flesta av dessa fall initierades av 

polisbetjäningen, med bara ett försumligt antal som på ett uppenbart vis var 

sprungna ur grannars klagomål. Denna fördelning antyder något om hur 

betjäningen vandrade genom gatorna och sökte upp problemen. Genom att gå 

in på de specifika tendenser som är synliga för respektive nedslag så 

framträder det levda rummet och dess struktur för Stockholms invånare, såväl 

individuellt som kollektivt.669 

Avseende operationaliseringen av praktikteori så fokuseras det i denna del 

av avhandlingen på material i bemärkelsen av det orena i sig självt såsom 

sopor, skräp, urin, avföring, förorenat vatten och smuts (som bekant inte sällan 

beskrivet som materia på fel plats);670 kompetenser i fråga om den kunskap 

och tekniker som kom till uttryck i hanteringen därav, såväl vad gäller hur 

befolkningen faktiskt gjorde som hur polisbetjäningen ansåg att de borde göra; 

och föreställningar i fråga om målen dessa individer gav uttryck för om hur 

saker och ting borde fungera, exempelvis gällande vad som egentligen var att 

betrakta som tillräckligt rent eller vem som bar det huvudsakliga ansvaret. 

Inom ramen för dessa fall illustreras de praktiker polisen brukade för att 

bemöta, kritisera och förhandla inte bara med individer som hade till ansvar 

att hålla rent i anslutning till sina fastigheter, utan också med grannar och 

förbipasserande som på något vis berördes av framgångar och misslyckanden 

med denna renhållning. Även de praktiker som brukades av fastighetsägarna, 

entreprenörerna och stadens befolkning blir åtminstone delvis synliga 

härigenom. Därigenom framkommer i detta kapitel en mängd olika agendor. 

Undersökningen leder fram till en förståelse av hur ansatserna att styra stadens 

interna flöden kunde leda till hårdnande gränser.  

1776–1777 

Som redan nämnt upprepade gånger behandlades från den 22 april 1776 till 

den 27 augusti 1777 totalt 4 301 fall. Av dessa står renhållning i centrum för 

611 stycken, vilket är 14,2 procent. Detta är en av de absolut största 

kategorierna av ärenden som behandlades under perioden och kan endast 

jämföras med kroghållningen och dess angränsande fall. Till skillnad från 

fallen som relaterar till utskänkningsverksamhet är gränsdragningen här 

relativt oproblematisk. Hur dessa fall fördelades över berörda år presenteras i 

tabell 12 och diagram 4. 
  

                               
669 Lefebvre 1991, s. 39; Soja 2000, s. 11.  
670 Douglas 2002, s. 44. 
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Tabell 12. Antal fall relaterade till renhållning samt andel av samtliga fall 
behandlade av Poliskammaren under 1776–1777 

Månad Fall år 

1776 

Varav om  

renhållning 

Andel Fall år 

1777 

Varav om 

renhållning 

Andel 

Januari - - - 194 9 4,6 % 

Februari - - - 255 5 2,0 % 

Mars - - - 171 11 6,4 % 

April 200 99 49,5 % 207 32 15,5 % 

Maj 461 147 31,9 % 189 27 14,3 % 

Juni 259 90 34,8 % 178 10 5,6 % 

Juli 318 39 12,3 % 211 16 7,6 % 

Augusti 284 20 7,0 % 295 31 10,5 % 

September 231 24 10,4 % - - - 

Oktober 289 24 8,3 % - - - 

November 393 17 4,3 % - - - 

December 166 10 6,0 % - - - 

Totalt 2601 470 18,1 % 1700 141 8,3 % 

Källa: SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, volym 1–4. 

Diagram 4. Fall relaterade till renhållning behandlade av Poliskammaren under 
1776–1777 

Källa: SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, volym 1–4. 
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Som framgår av tabell 12 och diagram 4 var renhållning en särskilt prioriterad 

fråga under kammarens första tre månader, då den utgjorde mellan 50 och 30 

procent av samtliga fall. Denna koncentration kan och bör läsas som ett 

uttryck för det ovannämnda faktum att renhållningen genomgående var den 

första punkt som angavs då Poliskammarens ansvarsområde redogjordes för i 

olika förordningar och instruktioner. Att detta därmed också var högst 

prioriterat precis när verksamheten påbörjades faller sig därmed naturligt. 

Vidare kan det hänga samman med att oordning och förseelser relaterade till 

renhållning inte var lika enkla att undanskuffa eller dölja för den förövare som 

upptäckte en polisbetjänt eller stadsvakt på patrull. För en ny organisation som 

önskade visa framfötterna bör relativt stationär och synlig oordning ha utgjort 

ett tacksamt mål att prioritera. 

Denna prioritering kom även till uttryck i ovannämnda den beordrade listan 

på fä- och avträdeshus. Även om listan aldrig framställdes ger ansatsen en 

ledtråd för hur prioriteringarna såg ut under detta första nedslag. För att gå in 

på vad dessa dryga sexhundra fall döljer är en initial fördelning i kategorier 

hjälpsam. Kategorierna behandlar dels de fall där orenligheten var stationär 

och dels de fall där den var rörlig. Fallen av rörlighet visar en sådan bredd att 

de även har fördelats i underkategorier. Fördelningen av dessa kategorier 

presenteras i tabell 13. 

Tabell 13. Kategorier av förseelser relaterade till renhållning behandlade av 
Poliskammaren under 1776–1777 

Slags förseelse Antal fall Andel 

Orenlighet i rörelse  324  53,0 % 

          Som flödar, stagnerar och stinker (140) (22,9 %) 

          Med fä- och avträdeshus som källa (108) (17,7 %) 

          Som slås ut, dumpas eller spills (76) (12,4 %) 

   Stationär orenlighet 287 47,0 % 

Totalt 611 100,0 % 
Källa: SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, volym 1–4. 

Som framgår utgjorde de stationära fallen nästan hälften av helheten. Sett 

tillsammans överväger dock de ärenden som utmärks av orenlighetens 

rörlighet. Häribland finns de problematiska placeringarna av fä- och 

avträdeshusen varifrån orenligheten spreds; orenligheter som genom bristande 

skötsel flödade eller stagnerade där det inte borde; det som slogs ut genom 

fönster eller dumpades där det inte borde; och slutligen stanker, lukter och 

odörer som ansatte polisbetjäningens sinnen. Detta slags problem överlappade 

inte sällan, men även då de var helt separata så påvisas här hur rörligheten var 

ett gemensamt drag. I denna majoritet av fall, om än en knapp sådan, 

framträder polisens praktiker som riktade mot vad jag vill beskriva som 

stadsrummets interna gränsplatser. Dessa mellanrum och brytpunkter är vad 
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Certeau skulle kalla för stadens Zwischenraum.671 Just gränser är ett koncept 

och en materiell verklighet vilka både Laitinen och Löw har argumenterat för 

som essentiella för att förstå ett samhällsrum.672 I detta första nedslag förefaller 

gränserna vara i fokus på ett väldigt specifikt vis, medan praktikerna vid 

senare nedslag hade genomgått en tydlig förändring och inte lade samma vikt 

vid gränserna. Innan förändringen leds i bevis så är det dock nödvändigt att gå 

på djupet vad gäller dessa dominanta aspekter och deras gemensamma drag. 

Stationär orenlighet och fördelningen över staden 

Nästan hälften av Poliskammarens ärenden under dessa två år, 287 stycken 

(47 procent), handlade om orenligheter som var stationära i stadsrummet. 

Dessa fanns spridda över hela staden, men går att likställa i sina generella 

uttryck. Det handlade huvudsakligen om att gator och rännstenar utanför en 

given fastighet var orena och därigenom brast fastighetsägaren i sitt ansvar. 

Formen för det genomsnittliga fallet av denna sort etablerades redan första 

verksamhetsdagen den 22 april. Exempelvis rapporterade uppsyningsmännen 

Malmberg och Wettersten om ”oren gata utanför Murgesällen Hallings 

gård”.673 Fyra andra fall från samma dag är nästan identiska och formen håller 

i sig genom hela detta nedslag. Polisbetjäningens rapporter beskriver orena 

gator, orena rännstenar, högar med orenlighet eller något liknande i relativt 

enkla termer. I enstaka fall skedde utvikningar, såsom då trädgårdsmästaren 

Söderman lät skotta upp ”orenligheten af gatan och ränsten” där den sedan 

fick ligga utmed hans plank och ändå fylla upp rännstenen.674 På detta sätt ter 

det sig, fördelat över året och över staden.  

I två speciella fall handlade det om döda eller nästan döda djur som inte 

flyttas undan i tid. I det ena lät åkareåldermannen Lars Ahlberg en döende häst 

ligga på Norrmalmstorg (från 1805 bytte namn till Gustav Adolfs torg) från 

klockan halv 12 på dagen fram till klockan 8 på kvällen. Ahlberg fick under 

de dryga åtta timmarna flera varningar och uppmaningar, vilket stärker bilden 

av att Poliskammaren skulle åtgärda oordning av detta slag så snabbt som 

möjligt.675 I ett annat fall beordrades fyra separationsvakter att agera 

skarprättarbetjänter och ta upp två döda hästar som låg i sjön och flöt. En sådan 

uppgift var uppenbarligen under deras värdighet. De arresterades för sin 

vägran att lyda denna order.676 Detta slags fall tillhör undantagen, men de har 

likheter med kategorins ärenden i övrigt då det handlar om saker som var på 

fel plats.  

Sett till individerna polisbetjäningen identifierade som ansvariga så var det 

antingen fastighetsägare, eller de som fastighetsägarna hade kontrakterat för 

                               
671 Certeau 1984, s. 127. 
672 Laitinen 2017a, s. 13–27; Löw & Weidenhaus 2017, s. 554–555. 
673 SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 22 april 1776, sidan 10.  
674 SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 25 april 1776, sidan 34.  
675 SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 13 mars 1777, sidan 213. 
676 SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 17 april 1777, sidan 291. 
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att sköta renhållningen i anslutning till deras byggnader. I 20 fall fanns inte 

någon enskilt ansvarig, huvudsakligen då orenligheten fanns på platser som 

staden hade ansvar för. I nio fall delades ansvaret mellan en man och kvinna, 

exempelvis då de var gifta eller en kvinnlig fastighetsägare hade kontrakterat 

en man att hålla rent. I 39 fall var det en eller flera kvinnor som var ansvariga, 

vilket kan kontrasteras med 203 fall då det handlade om en eller flera män. 

Skillnaden mellan könen handlade här alltså endast om vilka som faktiskt 

innehade fastigheter. Bland dessa sista återfinns också 16 förekomster av en 

och samma person, vilket är utan jämförelse i övrigt. Koncentrationen av fall 

till en enskild individ är inte förvånande eftersom det handlade om Magnus 

Benedictius, den man som hade vunnit auktionen om entreprenörskontraktet 

1774 och således hade ett särskilt ansvar för stadens renhållning fram till och 

med 1784 (och vars olika bodar förekom i kapitel 3 då individer övernattade i 

dem). Fallen kring hans verksamhet handlade om sådant att han inte sopat 

platser han åtagit sig att göra, inte fraktat bort orenligheten från dessa, eller 

inte hållit tiderna för transporterna av detta. Sett till Benedicitius breda ansvar 

som entreprenör kan antalet av fall relaterade till hans verksamhet snarast ses 

som få till antalet. Privatpersoner dominerar nämligen med god marginal i 

materialet. I det längre loppet imponerade Benedictius uppenbarligen inte och 

efter den första tioårsperioden förnyades inte kontraktet.677 Sett till 

fastighetsägarna själva så är det den enda förseelsekategori behandlad i denna 

avhandling där högre ståndspersoner förekommer regelbundet. Totalt sett 

figurerar här 25 personer av adlig börd eller som får beskrivas som högre 

ämbetsmän. Föga förvånande var dock majoriteten av fastighetsägaren 

tillhörande borgerskapet, medan de som genom kontrakt åtagit sig att hålla 

rent hade lägre status såsom gesäller, lärlingar, militärer och vakter. De 

personer som förekom i dessa ärenden ger således en bild av den 

fastighetsägande befolkningen i Stockholm. 

I nästan samtliga fall specificeras också var orenlighetens plats är 

någonstans, antingen med specifik gata och husnummer eller bara genom att 

hänvisa till en fastighetsägare. I de senare fallen kan det vara svårt att 

identifiera exakt var exempelvis murgesällen Halling hade sin gård, men som 

referens för polisen i samtiden var det tillräckligt att kunna placera den i 

stadsrummet. Även om uppteckning av fä- och avträdeshus aldrig blev av så 

hade man sannolikt en bild av spridningen av fall kring orenlighet över hela 

Stockholm. Det är också så att hela staden verkligen finns representerad. I 

genomgången av samtliga fall, alltså inte endast de som är stationära, har det 

framkommit 107 stycken (17,5 procent) där det är svårt att avgöra exakt var 

orenligheten befann sig, antingen genom att det inte angavs eller genom att 

det inte är tydligt exakt var en viss persons fastighet var belägen. För 504 fall 

(82,5 procent) är det dock möjligt att säga åtminstone vilken stadsdel det var 

som en förseelse skedde på. Fördelningen mellan stadsdelar ges på karta 5. 

                               
677 Staf 1950, s. 84–85, 87. 
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Karta 5. Koncentrationen av renhållningsförseelser över stadsdelar år 1776–1777. 
Detalj ur General Charta öfwer Stockholm med Malmarne, 1733, Petrus Tillaeus 
(1679–1754). Källa: Stockholms stadsarkivs kartsamling NS 442, SE/SSA/0234/J 2 
A:16 Generalcharta över Stockholm med malmarne, Tillaeus 1733 i 12 blad 
(koppartryck). 

Som framkommer här var polisbetjäningen verksam över hela staden, ibland 

till och med långt ute i dess periferi, för att upprätthålla den sanitära ordningen. 

Av förklarliga skäl dominerade malmarna. Det kan också noteras att detta står 

sig tämligen väl i förhållande till populationsstorlek. Nu är tillförlitlig 

befolkningsstatistik på församlingsnivå inte tillgänglig för denna period, men 

om man ser till bilden kring 1850 så är en jämförelse möjlig. Som konstaterat 

flera gånger redan är bilden av en stad i stagnation under dessa år inte felaktig 

sett till befolkningsstorleken. Kring 1850 hade Stadsön (Nikolai) en 

befolkning om cirka 13 000, Södermalm (Maria och Katarina) en befolkning 
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om cirka 28 000, Norrmalm (Klara, Adolf Fredrik, Jakob och Johannes) en 

befolkning om cirka 34 000, Östermalm (Hedvig Eleonora) en befolkning om 

cirka 15 000 och Kungsholmen en befolkning om cirka 3 800.678  

Norrmalm var således cirka 20 procent större än Södermalm och uppvisar 

här också lite drygt 20 procent fler fall. Utifrån Stadsön sett hade Södermalm 

en ungefär 2,15 gånger så stor befolkning och 2,4 gånger så många fall, medan 

Norrmalm hade en ungefär 2,62 gånger så stor befolkning och 2,82 gånger så 

många fall. Malmarnas inbördes relation är således mer jämt fördelad på fall, 

medan de båda är något överrepresenterade i förhållande till Stadsön. Sett till 

Stockholms mest befolkade delar går det således inte att tala om någon som 

sticker ut särskilt. Det kan dock noteras vad gäller Ladugårdslandet och 

Kungsholmen att den förra är underrepresenterad och den senare 

överrepresenterad i förhållande till deras befolkningsstorlekar. Anledningen 

till detta är svår att säga säkert, men jag tror att det har att göra med deras olika 

ställning, geografi och bebyggelsetyper. Ladugårdslandet med sin fattigare 

befolkning och enklare träbyggnader hade många obehagliga diken och 

vattendrag rinnande igenom sig, varmed förväntningarna på renhållningen 

måhända var lägre. Som kontrast hade östra Kungsholmen med sin 

Norrmalmsliknande stadsbebyggelse och flertalet malmgårdar en mer 

välbärgad befolkning, något som i kombination med den stora mängden 

odling och djurhållning som skedde på ön kan ha drivit på det polisiära 

intresset. Denna förklaring är dock endast spekulation då jag inte kunnat hitta 

något formellt beslut eller motivering till denna diskrepans. 

Oavsett var orenlighet stod att finna så fanns det endast en åtgärd, det skulle 

bort. Vare sig den ansvariga fick böter eller ej, vilket skedde i drygt hälften av 

dessa fall, hängde det alltid samman med en uppmaning om att städa undan 

smutsen. Dessa uppmaningar står ibland utskrivna i diariet, särskilt då de hade 

en viss tidsfrist som polisbetjäningen behövde kunna följa upp. I andra fall, 

särskilt de där böter ådömdes, står uppmaningen inte att finna i diariet men väl 

i bevarade protokoll.679 I vissa fall står inte uppmaningen i någotdera, men 

finns ändå där mellan raderna och var säkerligen uttalad. I de fall som 

orenligheten inte åtgärdades följdes fallet nämligen upp inom kort igen. 

Exempelvis kyrkoherden Nymansson som den 1 maj 1776 hördes inför 

kammaren med anledning av oren gata och rännsten utanför hans hus på 

Kungsholmen. Han undslapp den gången med en varning genom att lova att 

han skulle bättra sig och hålla rent. Bara två veckor senare, den 14 maj, 

förekom han dock igen. Samma polisbetjänter hade passerat hans hus ännu en 

gång och noterade att ingen åtgärd hade skett. Därför fick Nymansson betala 

                               
678 Stockholms stads statistiska kontor 1905, s. 55; Utrednings- och statistikkontoret 2005, s. 
56–57. 
679 Något som exempelvis illustreras i en jämförelse mellan SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 21 maj 
1776, sidan 213 och SSA, ÖÄP, ÄPK, Protokoll äldre serien, volym 1, 21 maj 1776. 
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dubbla böter och en uppmaning att göra rent innan veckans slut.680 Denna gång 

verkar han ha hörsammat uppmaningen, kyrkoherden Nymansson förekom 

nämligen inte ytterligare under 1776 eller 1777. Det finns ett fåtal fall som 

liknar detta, men i de flesta fall så förefaller en varning ha varit tillräckligt för 

att renhållningen skulle förbättras. De flesta personer förekom endast en gång 

under detta nedslag. Härmed framgår de olika parternas kompetenser i detta, 

polisbetjäningen kunde se till att följa upp ärenden av detta slag och den 

varnade befolkningen kunde inte undgå att förstå att denna risk förelåg.  

Tidsfristen som tilldelades fram till uppföljning kunde variera och skrevs 

sällan ned precist. I de fall där den anges i detalj är en till två veckor det som 

förekommer absolut oftast. Under vissa omständigheter kunde den ansvarige 

få tre veckor eller längre på sig, särskilt då gatan inte bara behövde rengöras 

utan också repareras.681 Tidsfristen kunde dock vara så kort som endast en dag 

när Poliskammaren ville se omgående åtgärder.682 De böter som utdömdes och 

det dubbla vite som hotades med gjordes med referens till förordningen från 

1760, vilket för denna period var det huvudsakliga klargörandet av 

fastighetsägares ansvar för renhållningen.683 

De stationära fallen ger därmed en god överblick och visar att 

Poliskammaren svarade mot överhetens förväntningar på ett imponerande vis 

i frågan om renhållning. Polisbetjänterna fanns över hela staden och upptäckte 

oordning snabbt, kammaren dömde generellt till böter med krav om åtgärd. 

Det material som fanns på fel plats skulle förflyttas snarast och när så inte 

skedde enligt förväntningar utfördes omgående uppföljningar. I detta 

hänseende fungerade polisens kompetenser för att uppnå föreställningarna om 

den ideala sanitära staden, åtminstone delvis. Som sagt ovan utgjorde dock de 

stationära fallen endast hälften av fallen och frågan är om ärenden om 

orenligheter i rörelse bekräftar och bygger vidare på denna bild. 

Orenligheten i rörelse och överträdda gränser 

För 324 fall, vilket utgör 53 procent, var orenligheterna i rörelse. Här 

framträder en del drag som särskiljer fallen. De tre dragen är, i stigande 

ordning, den aktiva handlingen att orenlighet slogs ut eller dumpades 

någonstans; att ett fä- eller avträdeshus var felaktigt placerat på ett vis så att 

orenligheten spreds därifrån; samt att orenligheten förflyttade sig, genom sin 

doft eller faktiska flöde, från en plats till en annan. Dessa tre aspekter 

                               
680 SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 1 maj 1776, sidan 89 och 14 maj 1776, sidan 172 samt SSA, 
ÖÄP, ÄPK, Diverse protokoll, 15 maj 1776. 
681 Såsom viktualiehandlaränkan Elisabet Nordholm, utanför vars egendom på 
Luntmakaregatan fanns vara en ”bofällig gata och oren ränsten”. SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 1 
oktober 1776, sidan 617. 
682 Garvaränkan Degerman fick till ”imorgon” på sig. Dessvärre är det oklart varför, i diariet är 
hennes fall identiskt med de övriga och protokollet som refereras till har inte bevarats. SSA, 
ÖÄP, ÄPK, Diarium, 1 maj 1776, sidan 91. 
683 Kungörelse, Angående Stadsens renhållning, med hwad mera därtil hörer. Gifwen 
Stockholms Rådhus den 26 Septemb. 1760. 
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överlappade ofta, varför det också är mest meningsfullt att tänka på dessa fall 

som tillhörande ett gemensamt spektrum och i slutändan analysera dem som 

en enhet. 

Som komplement till de stationära fallen tillhörande fastighetsägarna så 

finns först och främst rörliga där någon, inte sällan desammas tjänstefolk och 

anställda, blev påkomna i handlingen att slå ut eller dumpa orenligheter. I de 

flesta fall verkar det som att polisbetjänterna själva såg detta ske. Som 

exempelvis då Almgren och Hagendahl på samma gata i direkt följd såg först 

änkan Anna Maria Bremers dotter, Maria Catharina, slå ut ett ”ämbar med 

orenlighet” och sedan sjömanhustrun Catharina Lind slå ut ”sopor och 

orenlighet”.684 I enstaka fall framgår dock att polisbetjäningen uppkallade en 

person för att de ”efter angivelse” begått en överträdelse, exempelvis likt 

pigan Anna Catharina Solltendick som fick böta för det att hon ”på gatan 

utslagit excrementer”.685 Sådana uppgifter kunde således vara tillräckliga för 

böter i fall likt dessa, något som inte hade varit gångbart i de flesta andra. 

Ytterligare en skillnad mot nyssnämnda stationära fall är att dessa domineras 

av kvinnor. Bland 76 förekomster av dessa förseelser stod kvinnor som ensamt 

ansvariga i 41. Denna höga förekomst av kvinnor har sin förklaring i att det 

var just tjänstefolk och anställda som dominerar inom denna kategori. För 21 

av de 41 fallen där kvinnor var ansvariga handlade det om pigor. Bland de 29 

fallen där män dominerade återfinns allt från enkla arbetskarlar till fogden 

Olof Rystedt, anställd hos grevinnan Sacks, som körde ett lass med orenlighet 

ut på Nya Kungsholmsbron och skottade ned den i sjön, något som han fick 

böta för trots att han menade sig ha tillstånd därtill.686 Variationen var alltså 

stor. Det handlade om allt från pråmkarlarna Carl Mörner och Eric Sjöfogel 

som hade till ansvar att föra orenligheter utanför staden och vid en av 

Spinhusholmens uddar sköljde och rengjorde sina kärl så att ”wattnet utmed 

Bergskanten warit till mer än 40 alnars längd tjock och grumligt”, till 

fabrikörshustrun Catharina Lindqvist som slog ut vatten från ett fönster på 

tredje våningen där hon bodde.687  

De flesta av dessa överträdelser skedde dagtid, men det hände även att 

nattens mörker utnyttjades för särskilda grova förseelser. Så var exempelvis 

fallet då två lärgossar, som hade fått i uppdrag att rengöra en gård, körde 23 

eller 24 skottkärrlass ut därifrån och dumpade dem på ett grusupplag nedanför 

Munkbron. Vid sessionen där ärendet behandlades ägnades mycket tid åt att 

avgöra hur respektive husbondes order egentligen hade sett ut och huruvida 

det felaktiga bruket av upplagsplatsen skedde på lärgossarnas eget initiativ 

eller ej. Då den ena lärgossens husbonde varit utanför Stockholm när detta 

skedde så verkar det inte som att han kunde lastas för händelsen. Däremot 

                               
684 SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 18 maj 1776, sidan 202. 
685 SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 14 maj 1776, sidan 170. 
686 SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 24 oktober 1776, sidan 703. 
687 SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 25 oktober 1776, sidan 707 och SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 14 
juli 1777, sidan 504. 
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kunde den andra lärgossens husbonde, vilken varit den som gett order om 

gårdens rengörande, inte visa att han tydligt klargjort att orenlighetens 

bortförande borde samordnas med entreprenören Benedictius. Den senare 

husbonden var därför den som fick böta.688 

Detta ger en bild av mångfalden som fanns inom dessa fall. De kunde 

handla om större transporter där dumpning skedde från en bro eller en 

strandkant ner i vattnet men än vanligare var att en enskild person kastade ut 

diskvatten genom ett fönster eller tömde sitt kärl med orenligheter på gatan 

utanför sin arbetsplats. De specifika platserna varierade i stort, det centrala var 

generellt att polisbetjäningen var där för stunden och såg handlingen ske, 

vilket uppenbarligen inte var ovanligt och vidare stärker bilden av deras 

närvaro i staden. Den enda specifika plats som återkommer var i sig rörlig, då 

det handlade om nämnde entreprenören Magnus Benedictius sopkärra som 

skulle hämta upp och köra orenlighet till någon av reservoarerna. I inte färre 

än nio fall fick någon böta för att ha utslagit avföring eller sopor på denna. 

Problemet med detta är inte tydligt utskrivet, men gissningsvis handlade det 

om att personerna i fråga endast öste sin orenlighet i kärran utan att tillse att 

det hamnade i lämpliga kärl eller dylikt.  

Härvid framkommer alltså en intressant inblick i såväl invånarnas som 

polisbetjäningens praktiker. De förra kunde hantera den materiella 

orenligheten på enklast möjliga vis, genom att dumpa den där det passade 

dem. Deras kompetenser brast på två vis i detta, från deras eget perspektiv i 

det att de blev påkomna i handlingen och från polisbetjäningens perspektiv i 

att de inte gjorde det på tillåtna platser. En föreställning som kommer till 

uttryck hos invånarna kan beskrivas som att orenlighet hör hemma med 

orenlighet, obeaktat formella ramverk. Denna föreställning vann dock inget 

gillande från Poliskammaren som hade en klar bild av hur orenligheten borde 

hanteras och vem som var ansvarig. I de fall där den anställde inte kunde hävda 

att de bara följde order så fick de själva böta, medan det annars var något som 

tillkom deras husbönder. Absolut vanligast påföljd var böter, något som gällde 

för 48 av fallen medan 18 resulterade i varningar och 9 med befrielse eller 

nedläggande. Dessa åtgärder förefaller ha varit tillräckliga i dylika fall. I ett 

specifikt fall skedde dock mer konkreta ingrepp. Baron Cederhielm klagade 

nämligen över att en åkare vid namn Berg, som hade hyresgäster i form av 

murgesällen Björklund och sillpackaren Boman med familjer, hade hindrat 

alla deras möjligheter till orenligheters hanterade inom egendomen på 

Norrmalm. Därigenom hade hyresfolket tagit sig till att systematiskt bruka 

gränden utanför, något som då besvärade grannen, baron Cederhielm. Denna 

lösning var uppenbarligen inte acceptabelt och Poliskammaren beordrade 

samma dag åkaren Berg att avsätta ett utrymme på egendomen där 

                               
688 SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 7 juni 1776, sidan 269, SSA, ÖÄP, ÄPK, Protokoll äldre serien, 
volym 1, 8 juni 1776 och SSA, ÖÄP, ÄPK, Diverse protokoll, 8 juni 1776. 
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avträdestunnor kunde förvaras.689 Detta sista exempel understryker betydelsen 

av såväl vem som var ansvarig och snabba åtgärder som fungerade rumsliga 

arrangemang och bruket av lämpliga kärl. 

Detta för undersökningen in på något som polisbetjäningen noterade 

särskilt, nämligen tillstånden vilka avträden och fähus befann sig i. Särskilt 

fokuserade de på konsekvenserna av att sådana var illa placerade. Detta slags 

ärenden utgör en väsentlig del av fallen under dessa år, 108 till antalet är det 

17,7 procent. Vanligt förekommande vara att konstruera avträdeshus över 

något av Stockholms många vattenflöden. Avträdeshus över vattnet behövde 

inte i sig vara problematiskt, dock var det nödvändigt att sådana alltid 

inkluderade tunnor undertill vilka skulle tömmas med regelbundna 

intervaller.690 Av naturliga skäl finns byggnader och föremål relaterade till 

avföring sällan närvarande i verk från samtida konstnärer som avbildade 

staden. I ritningen från en bygglovshandling som lämnades in under 1830 

framkommer dock både avträdeshusets och tunnans utformning på ett tydligt 

sätt, se bild 25. 

Bild 25. Detalj ur en ritning från 1830. Källa: Stockholm stadsarkiv, Bygglov 1713–
1874, NS037-BN-1830-99. 

                               
689 SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 11 februari 1777, sidan 117. 
690 Kungörelse, Angående Stadsens renhållning, med hwad mera därtil hörer. Gifwen 
Stockholms Rådhus den 26 Septemb. 1760, 2 §: ”böra alla sådana afträden antingen förses med 
tjänlige käril, eller ock ställas uppå fasta landet öfwer där, til orenlighetens samlande, inrättade 
gropar”.  
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I frånvaron av tunnor likt dessa flödade orenligheter fritt, men även med 

tunnor utan korrekt underhåll översvämmade dessa snart och avföringen 

invaderade stadens mer offentliga rum. Den som hade möjlighet att placera 

sitt avträde vid en strandkant kunde därmed bespara sig mycket besvär genom 

att helt enkelt göra så. I ett sextiotal av dessa 108 sker hänvisningar till att det 

var just i anslutning till eller över sjön som invånare hade konstruerat sina 

avträdeshus. I de flesta av dessa fall handlade det om invånare som hade 

upprättat ett eller flera avträdeshus och därmed helt sonika struntat i tunnorna. 

Representativ är exempelvis fabrikören Weckström som på Södermalm nere 

vid Skinnarviken, sannolikt precis nedanför den fastighet han i området som 

han byggde ut och renoverade några år tidigare, uppfört ”3ne afträdesställen 

öfwer sjön utan tunnor”.691 Ett eller två avträden var det absolut vanligaste, 

men även där fler förekom så har de flesta av dessa fall en likartad form. 

Privattomternas vattenlinjer uppträder som särskilt kontrollerade platser.  

Det vore dock fel att påstå att det endast var privatpersoner som begick 

denna förseelse. Återkommande är nämligen att ”Stadsens Publique 

Afträdeshus” fanns utan några tunnor. De vid Slottsbacken, vid 

Skeppsholmskyrkan, vid Stadsgården och vid Tegelviken förekom alla en 

gång vardera. Avträdena på Långholmen respektive vid Hornstull förekom två 

gånger vardera. Vad gäller det vid Munkbron fanns visserligen tunnor, men 

hämtningen sköttes så dåligt att det precis bredvid blev stående hela 25 

stycken ”fulla tunnor med folkträck” samtidigt som själva avträdesrummet var 

helt uppfyllt. Poliskammaren ägnade sig således inte till någon diskriminering 

i bemärkelsen att staden undslapp sitt ansvar för att upprätthålla den sanitära 

ordningen. Till skillnad från de fall där invånarna hade begått överträdelse så 

utdömdes dock aldrig några böter till staden eller de som hade utsetts till 

ansvariga. Det gjordes helt enkelt en notis om att saken borde åtgärdas.692 

Innehavare av tomter som saknade tillgång till vatten drog sig inte heller 

för kreativa lösningar, ofta till besvär för sina grannar. Ovannämnde 

skomakaren Forsander, som byggde sitt avträdeshus direkt upp mot en 

grannes fönster, vars fall fick inleda detta kapitel var inte den enda. Ett annat 

illustrativt exempel är tre fall som fördes fram av samma tre polisbetjänter. 

Dessa ägnade uppenbarligen den 23 juli 1776 åt att kamma igenom en specifik 

av del av Kungsholmen. Där hade assistenten Mörk byggt ett enkelt 

avträdeshus på sin egendom, en änka vid namn Wilde uppfört ett avträdeshus 

med två hål i sin trädgård och möbelhandlaren Grevesmühl hade låtit placera 

ett avträdeshus med två hål på fyra höga stolpar. Från dessa tre konstruktioner 

flödade och rann det nedför klipporna, ibland över till grannar men även ut på 

en flitigt brukad gångväg. Flödet ut på gångvägen noterade polisbetjäningen 

                               
691 SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 29 april 1776, sidan 68 respektive SSA, Bygglov 1713–1874, 
NS037-BN-1769-12. 
692 SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 10 maj 1776, sidan 150–151, 14 maj 1776, sidan 170, 13 juni 
1776, sidan 290, 21 juni 1776, sidan 317 och 25 januari 177, sidan 58.  
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som särskilt problematiskt och orsakande en särdeles obehaglig odör i 

julihettan.693 

Ytterligare ett fall rör hovslagaren Weisheits avträdeshus som det 

rapporterades om den 3 juni. I detta medgav polisbetjänterna att det inte var 

byggt över vattnet utan på fasta land, dock var det placerat så pass nära 

sjökanten att orenligheter inte kunde undvika att spolas bort närhelst vattnet 

steg. Därtill misstänkte också betjänterna att placeringen bjöd till att 

orenlighet avsiktligt kastades ned i sjön, något som Weisheit med emfas 

nekade någonsin skulle ha skett. I slutändan gavs han två veckor att flytta 

avträdet längre upp på land.694 Dessa fall framhäver polisens praktiker såsom 

inte sällan orienterade mot material i form träkonstruktioner av den mer 

tillfälliga och mobila sorten. Dylika träkonstruktioner var en självklar del av 

det äldre Stockholm, men har med anledning av sin tillfälliga och enkla natur 

lämnat få spår för oss att betrakta idag. Polisiära praktiker framträder därmed 

som ett av få möjliga sätt att synliggöra det historiska stadsrummets efemära 

element. Detta förfarande belyser därmed väsentliga aspekter som hittills ofta 

saknats i studier av Stockholm och städers utveckling över lag.695 Vad 

anbelangar arkeologi så är som sagt läget ett annat.696 I fråga om kompetenser 

och föreställningar accepterade polisbetjäningen uppenbarligen dessa 

träkonstruktioner som en självklar del av stadsrummet, men de försökte också 

att få invånarna att placera dem på bästa tänkbara sätt för att inte orsaka 

olägenheter för andra. 

I identifikationen av dessa former av oordning tenderade polisbetjäningens 

luktsinne ofta att spela en central roll. De noterade ”elaka stanker”, ”onda 

odörer”, eller någon variant därav. Dessa angivelser skedde inte sällan 

relaterat till avträdeshus men kunde också förekomma i deras totala frånvaro. 

Exempelvis kallades den 27 januari 1777 sex hyresgäster boende i en byggnad 

tillhörande traktören Nils Söderfelt. De saknade egna avträden och dumpade 

orenligheterna från sina hushåll i den angränsande gränden. Denna hantering 

orsakade sådana problem att människor inte kunde passera utan att känna stort 

äckel. Som åtgärd för detta uppmanades hyresgästerna att bruka Söderfelts 

privata avträdeshus.697 Vad Söderfelt själv ansåg om denna lösning framgår 

inte i fallet, åtgärden kan dock likställas med den som skedde i relation till 

ovannämnde åkaren Berg och tydligt är hur Poliskammarens syn på ansvaret 

mellan hyresvärd och hyresgäst såg ut. Sådana problem förväntades den förre 

att ta ansvar för, så att stadens invånare i stort inte blev lidande på ett sådant 

vis. 

                               
693 SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 23 juli 1776, sidan 421–422. 
694 SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 3 juni 1776, sidan 258 och SSA, ÖÄP, ÄPK, Diverse protokoll, 
4 juni 1776. 
695 Här återfinns ytterligare exempel på de efemära element som enligt Tierney måste beaktas 
för att nå djupare förståelse av det tidigmoderna stadsrummet. Tierney 2017, s. 232–245. 
696 Se Nilsen 2020, s. 125–145. 
697 SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 27 januari 1777, sidan 59. 
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Totalt sett nämner ett drygt femtiotal bland alla fall relaterade till rörlighet 

lukter och stanker, något som var särskilt förekommande under sommaren. 

Bara från juni till augusti 1776 handlade 36 fall huvudsakligen om obehagliga 

lukter, vilket utgjorde så mycket som 24 procent av den sommarens samtliga 

orenlighetsärenden. Detta fokus på luftens kvalitet såsom den bedöms genom 

påträngande odörer och stanker korresponderar väl med ambitionerna om 

renhållning som kom till uttryck i Sparres tal och instruktionstexter. Här kan 

dessa idéer betraktas då de omsattes i praktiken hos polisbetjäningens sökande 

efter fungerade sanitära arrangemang i stadens vardag.698 Stanken ledde 

polisen till tunnor så fulla med avföring att de ”äro obrukbara ock förordsaka 

en oliderlig stank i hela gården” och avlopp vilka ledde orenligheter att samlas 

på opassande platser där de skapade helt outhärdliga lukter eller var 

blockerade på ett sådant vis att flöden stagnerade och stank samt osunda lufter 

uppstod därigenom.699 Detta påminner om Paris och London där det var en 

central fråga under 1700-talet att stävja uppkomsten av liknande situationer.700  

Tillsammans med dessa gränsöverskridande lukter och stanker fokuserade 

polisen på flöden och rörelser av orenligheten i sig självt. Centrala begrepp i 

polisbetjäningens konceptualisering av problemen var sådana som ”flödar”, 

”rinner”, ”översvämmar” och liknande. Dessa ordval påminner om 

polismästarens ovannämnda ambitiösa order som skulle hindra just detta 

genom en inventering av fä- och avträdeshus. Totalt sett är detta 

omständigheterna för 140 fall, 22,9 procent, under dessa år.  

Detta är på intet sätt begränsat till fall som handlade om avträden, dock blir 

denna inriktning ofta särskilt tydligt i relation till sådana konstruktioner. En 

man vid namn Breitfelt hade två avträdeshus på sin tomt, för att kontrollera 

flödet från dem hade han konstruerat en reservoar i sten strax nedanför i 

närheten av sjökanten. Polisbetjäningen hävdade att denna kunde 

översvämmas och orenligheten rinna ned i vattnet, Breitfelt nekade med emfas 

till detta och begärde att hans arrangemang skulle besiktas ytterligare för att 

bevisa hans sak. Efter upprepade inspektioner kunde Poliskammaren 

konstatera, trots Breitfelts protester därom, att exkrement spreds från 

reservoaren närhelst vattnet stod högt. Han beordrades därför att flytta alla 

sina byggnationer, ”långt up på fasta landet […], så at orenligheten ej må 

komma i sjön”, inom sex veckor.701 I dylika fall var vatten inte nödvändigtvis 

                               
698 För detta slags nedsipprande av koncept, se exempelvis Corbin 2005, s. 129–134 och 
Schönbäck 2008, s. 208. 
699 SSA, ÖÄP, ÄPK, Diverse protokoll, 8 juni 1776 och 1 juli 1776, samt SSA, ÖÄP, ÄPK, 
Protokoll äldre serien, volym 1, 5 juni 1776 och 12 juni 1776. Även SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 
20 juni 1776, sidan 312, 2 juli 1776, sidan 347, 9 juli 1776, sidan 372, 27 juli 1776, sidan 436 
och 26 augusti 1776, sidan 519. 
700 Corbin 1996, s. 93–95; Jackson 2014, s. 3–4. 
701 SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 19 juni 1776, sidan 309 och SSA, ÖÄP, ÄPK, Diverse protokoll, 
21 juni 1776. Vid en kontroll tre veckor senare hade Breitfelt ännu inte åtgärdat saken, SSA, 
ÖÄP, ÄPK, Diarium, 11 juli 1776, sidan 378, men eftersom han inte förekommer ytterligare 
därefter så förefaller han ha gjort det i sinom tid. 
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att betrakta som något med förmågan att skölja bort det orena och farliga, ett 

tema vilket annars är bekant från tidigare forskning.702 I Stockholm där vattnet 

var så centralt var ett förorenat vattendrag inte något att förbise. Det påverkade 

alla i staden som omgavs av sagda vatten, som skulle resa över det eller som 

skulle träffas ytterligare av detsamma i strömmens resa ut genom skärgården. 

Denna påverkan understryker betydelsen av geografisk kontext och rumsliga 

egenheter i strävan efter sanitära arrangemang.  

Att arrangemangen kunde uppnås både genom tvång och förhandling är 

något som signaleras då fastighetsägare erbjöds åtminstone chansen att 

argumentera för sin sak och polisbetjäningens återkommande inspektioner i 

svåra fall för att utröna bästa tänkbara lösningar. Löften om åtgärder gav också 

ett hyfsat svängrum, exempelvis som för garvaren Ehrling som hade fått ett 

visst antal veckor på sig att åtgärda sina två avträdeshus vid Klara västra 

kyrkogatan som var byggda över sjön och saknade tunnor. Sedan dessa veckor 

hade passerat och husen kvarstod erkände han att flytten inte hade skett som 

avtalat, i stället framhävdes att han spikat igen det ena avträdeshuset så att det 

inte var i bruk samt gjort vad han kunnat för att bättre styra om flödet från det 

fortfarande öppna huset. Poliskammaren gav ett erkännande av hans ansats 

genom att efterskänka de böter han var skyldig för den uteblivna flytten. 

Kammaren vidhöll dock att det inte var en tillräcklig åtgärd och gav en ny 

order som att avträdeshuset också skulle flyttas inåt land inom åtta dagar. 

Eftersom Ehrling inte genomförde detta inom utsatt tid kom han efter en sista 

kontroll att dömas till böter och få en förnyad uppmaning om åtgärda 

avträdeshuset. Genom hela processen skedde flertalet besiktningar och 

Poliskammaren var förvånansvärt tillmötesgående innan de faktiskt utdömde 

de böter som de återkommande hotade med.703 

Dessa fall presenterar ett antal återkommande taktiker och förhandlingsbud 

som fastighetsägare tenderade ta till. Åtgärder som att spika igen och sätta för 

plank förefaller inte ha varit något som Poliskammaren någonsin beordrade, 

men det var något som upprepade gånger föreslogs som en lösning från 

fastighetsägare. Vid flertalet uppföljande inspektioner i vissa ärenden fann 

polisbetjänterna dessa plank på plats eller fick höra att de åtminstone hade 

varit det tidigare, något som framhävdes från de ansvariga som en fungerande 

åtgärd. Fungerade gjorde det dock endast fram till dess att hyresgäster och 

andra brukare av berörda avträden på eget bevåg hade rivit ned hindren. 

Fastighetsägarnas försök är förståeliga, det är trots allt en mycket mindre 

insats att spika upp några plankor snarare än att flytta ett helt avträdeshus. 

Dessa exempel illustrerar också hur tillfälliga träkonstruktioner kunde 

anpassas och omdanas med små medel, samtidigt som lättheten i att kringgå 

                               
702 Vigarello 1988, s. 152. 
703 SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 21 maj 1766, sidan 212, 5 juni 1776, sidan 267, 19 juni 1776, 
sidan 310 och SSA, ÖÄP, ÄPK, Protokoll äldre serien, volym 1, 4 juni 1776 och 8 juni 1776 
samt SSA, ÖÄP, ÄPK, Diverse protokoll, 21 juni 1776. 
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detta omöjliggjorde det som en beständig lösning. Ytterligare ett vanligt 

argument från ansvariga var att den orenlighet som förflyttade sig från deras 

egendomar inte var så allvarlig som polisbetjäningen velat påskina. Andra 

argumenterade att orenligheten var omöjlig att åtgärda, exempelvis för att de 

inte hade något ställe att flytta sitt avträdeshus till. Konsul John Clason 

menade att avträdet till hans fastighet på Blasieholmen brukades av så många 

individer att korrekt underhåll av tunnorna undertill var omöjligt då 

renhållningshjonen var för långsamma att hämta dem. Då var det bättre att helt 

enkelt låta avträdet stå kvar över vattnet. Clasons förslag att han helt enkelt 

inte skulle göra någonting vann dock inget gillande i Poliskammaren och han 

fick en månad på sig att antingen förse avträdet med tunnor eller flytta på 

det.704 På liknande vis kunde avlopp hanteras på mer eller mindre tillförlitliga 

vis. Klädmäklaren Hagelberg lät sitt avlopp ledas in på tomten tillhörande en 

student vid namn Dahlin. Då den förre beordrades att stoppa detta kastade han 

helt enkelt några stora stenar i avloppet för att blockera flödet. Vid följande 

inspektion konstaterade dock polisbetjäningen att åtgärden inte hade löst 

problemet och Hagelberg kunde inte gärna göra annat än att hålla med om att 

den inte hade lett fram till önskvärt resultat. Han fick därför böta. Han verkar 

dock inte ha gjort någon beständig åtgärd eftersom hans grannar klagade över 

samma problem i augusti året därpå, något som ledde till en ny varning med 

uppmaning om åtgärda saken inom två veckor.705  

Dessa olika försök att kringgå och åtgärda problemen, trots generellt 

utebliven framgång, framhäver trots allt en pågående dialog mellan invånare, 

polisbetjänter och Poliskammaren. Tillfälliga lösningar vann sällan gehör, 

men alla parter förfaller ändå ha talat ett gemensamt språk och varit överens 

om vari förhandlingsutrymmet kunde stå att finna. Snarare än ett sammanbrott 

i kommunikation och konflikt med oresonliga krav från överheten 

förekommer en kompromissvilja och ansats att gå varandra åtminstone delvis 

till mötes. Denna hantering framträder som en tydlig illustration av 

polisbetjäningens inter-hierarkiska roll, samtidigt som deras agerande också 

hade en grund i Poliskammarens ansatser som organisation. 

Bortom flödande orenligheter betonade polisbetjäningen ofta behovet för 

människor att kunna röra sig obehindrat genom stadsrummet. Ovan nämndes 

änkan Wildes avträdeshus och de två andra liknande på Kungsholmen, 

varifrån exkrement rann ned på populära gångvägar. Dessa tre var inte 

ensamma i detta, ytterligare tre fastighetsägare kallades för precis samma 

                               
704 SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 3 juni 1776, sidan 258 och SSA, ÖÄP, ÄPK, Protokoll äldre 
serien, volym 1, 4 juni 1776: ”Clason erkände angifwandets riktighet, förebärandes, att på halm 
den hwarfwet tillhörige Tomten icke funnos något enda ställe dit afträdet kunde flyttas, samt at 
det icke eller kan med tunnor förses, af den ordsak, at det wore för stor swårighet, så ofta som 
det skulle fodras at nya tunnor detta afträdeshus, som af alt hyresfolket skall nyttjas, hwarföre 
Classon anhöll, at få hafwa det stående på samma sätt som det hittills warit”. 
705 SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 11 juni 1776, sidan 283, SSA, ÖÄP, ÄPK, Protokoll äldre serien, 
volym 1, 12 juni 1776 samt SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 8 augusti 1777, sidan 589. 
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förseelse inom samma vecka och antyder således en riktad ansats från 

Poliskammaren att stävja ett problem som blivit värre i julihettan.706 

Ytterligare ett liknande fall handlade om åkaren Westerberg som försvarade 

det otillfredsställande tillståndet hans avlopp befanns i med att det hade varit 

så en längre tid, att hans grannar inte besvärades, samt att den gränd i vilket 

det utlöpte hade så lite gångtrafik att det inte gjorde något. Särskilt det sista är 

en intressant poäng att föra fram och visar på ett resonemang som vägde hans 

olägenhet som fastighetsägare mot övrig befolkning och de som rörde sig 

genom det offentliga stadsrummet. Polisbetjänterna höll dock inte med och 

Westerberg fick dra om avloppet så att det slutade inom hans egen gård.707  

Flöden var alltså nära relaterade till såväl avgränsningar och blockeringar 

som frånvaron därav. Återkommande nämns gårdar och tomtar som 

”oomstängda” eller ”ostängda”, från vilka orenligheter fick bryta fram 

ohindrat. Dessa utrymmen skulle tillslutas snarast möjligt, helst genom egna 

insatser men det hände också att den som ville slippa det besväret helt enkelt 

avsa sig ansvaret för tomten och sålde eller skänkte den till någon annan.708 

Uppenbarligen var det som Poliskammaren eftersträvade i dessa fall att sanitär 

oordning skulle åtgärdas genom att flyttas eller styras om. Fullständigt friande 

i dessa fall var ovanligt, men det var också direkta bötesdomar. Precis som för 

de stationära fallen dominerade varningar och uppmaningar om vad som borde 

ske. Med hot om vite enligt 1760 års förordning gavs oftast en tidsfrist om 14 

dagar, vilket följdes av kontinuerliga uppföljningar och besiktningar där 

polisbetjäningen fortsatt försökte få fastighetsägarna att inordna sig och arbeta 

för den sanitära stad som de hade till ansvar att frambringa. Ingreppen var 

genomgående mot det som överskred det acceptablas gränser och 

polisbetjänterna var därmed aktiva i omformandet av stadens efemära element 

på ett vis som nog är svårt att inse. 

I radikal kontrast till detta förefaller det vilket hölls inom etablerade 

avgränsningar att ha accepterats, vilket uppvisas särskilt i ett par ärenden. Den 

29 juni 1776, till följd av brandsynen, noterades två fall avseende tillståndet 

på två olika vindar. I båda fallen beskrivs vindarna som så uppfyllda med 

skräp och mänsklig avföring att de var svåra att ta sig in i. Det anges också 

hur det läckte och rann ned genom golven till våningarna undertill. Trots 

mustiga rapporter samt de rädslor vilka den stagnerade och förorenade luften 

måste ha väckt kom Poliskammaren till en förvånande slutsats: I båda fallen 

förmedlades helt enkelt att ärendena fick bero samt att polisbetjänter framöver 

inte bör rapportera om dylika fall.709 Här syns tydligt värdet av att inkludera 

                               
706 SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 23 juli 1776, sidan 421–422, 26 juli 1776, sidan 434 samt 29 juli 
1776, sidan 439. 
707 SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 4 juni 1776, sidan 262 och SSA, ÖÄP, ÄPK, Protokoll äldre 
serien, volym 1, 5 juni 1776. 
708 Se exempelvis SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 9 juli 1776, sidan 372 och 29 juli 1776, sidan 
439. 
709 SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 29 juni 1776, sidan 338–339. 
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de första verksamhetsåren i denna undersökning. Genom att få insyn i detta 

prövande och etablerande av praktiker blir det tydligt inte bara vad som var 

inom ramen för Poliskammarens ordningsskapande, utan också var gränsen 

gick. Jag tolkar detta avfärdande som att det inte fanns fog för 

polisbetjäningen att överträda denna gräns då orena det höll sig inom huset. 

Att dylikt faktiskt sågs som ett problem i sin samtid är också känt då det är 

precis sådana vindar som specifikt klagas på i Stockholms Oordentligheter, 

där står bland annat att läsa om de olägenheter som uppstår när ”Man inreder 

Wins-Kamrar, för at winna hyror, och planterar sedan afträdesrummen här och 

där i huset, i wråar, i källrar och under trappor”.710 Detta gör det än mer 

intressant att det som hölls inom husets gränser fick bero. Det uppträder som 

en extrem tolkning av 5 § från 1760 kungörelse, enligt vilken orenlighet som 

sopades samman om sommaren skulle förvaras inomhus snarare än att tillåtas 

ligga på gatan till dess att det kunde fylla ett lass och fraktas bort.711 Därmed 

kunde uppenbarligen sådant som vi idag skulle förvänta oss tillhöra 

renhållningens uppenbara ansvarsområde få fortgå utan ingrepp eller aktiva 

åtgärder från Poliskammaren och betjäningen. Åtminstone så länge som det 

inte överskred sina gränser och flödade ut i gatans offentliga sfär.712 Vad som 

tillhörde den ”inre renhållningen” var således noga avgränsat. Latrin- och 

sophantering kunde sannerligen utgöra en separat angelägenhet, men endast 

under väldigt specifika omständigheter, åtminstone under detta nedslag.713 

Försök till korrigering och rumsliga åtgärder 

I frågan om omstridda rum fanns under detta nedslag den offentliga gatan och 

rännstenen, men också de privata gårdarna och vattenlinjerna från vilka 

orenligheten emanerade. Trots att protester, ad hoc-lösningar och önskemål 

om eftergifter sällan förefaller ha blivit accepterade i det långa loppet så 

bemöttes de individuellt och sakligt. Detta ömsesidiga bemötande ger en 

signal om hur renhållningsfrågan stod under konflikt men också under 

förhandling. Bortom interaktioner mellan fastighetsägare och polisbetjänter 

refererades ofta diverse bifigurer. Förekomsten av passerande, hyresgäster 

och övriga brukare framhäver svårigheterna för överheten i att kontrollera och 

styra den vardagliga användningen och skapandet av det urbana rummet. 

Polisbetjänter kunde relativt lätt få tag i de som bar huvudansvaret för en viss 

                               
710 Stockholms Oordentligheter, 1770, no 6, s. 44. Se även Stridsberg 1895, s. 21. 
711 Kungörelse, Angående Stadsens renhållning, med hwad mera därtil hörer. Gifwen 
Stockholms Rådhus den 26 Septemb. 1760, 5 §. 
712 Som nämnt ovan var detta också en central del av förordningarna för entreprenörer där det 
återkommande trycktes på att deras transporter och skjul samt reservoarer skulle vara ordentligt 
tätade för att förhindra orenligheters spillande. Detta sker i Reglemente, hwarefter 
Entrepreneuren af Afträdes Husens Renhållning, och Afträdes orenlighetens afhämtning och 
bortförande, sig hädanefter hafwer att Rätta. Gifwit Stockholm then 17 Augusti 1784 och 
upprepas sedan i princip ordagrant i efterföljande förordningar och reglementen. 
713 Vilket kvalificerar den beskrivning som tidigare getts av perioden före 1800-talets mitt, se 
Sjöstrand 2014, s. 41. 
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fastighet men att kontrollera ett helt grannskaps rörelser låg utanför deras 

omfång. Dessa rum kan betraktas som skapade genom olika trajektorier, 

parallellt existerande, korsande, kringgående eller till och med krockandes 

samman, konstant orsakande komplikationer för polisens tjänsteutövning och 

krävandes särskilda praktiker i egen rätt.714  

För att koppla ett grepp om de olika praktiker som här syns finns redan en 

hel del att säga. Utifrån befolkningens perspektiv är fastighetsägarna de som 

framträder tydligast. För dessa dominerade material i form av diverse enklare 

konstruktioner och den orenlighet som deras hushåll med omnejd 

producerade. Kompetenser i hanteringen av detta kom till uttryck genom en 

mängd olika ad hoc-lösningar, enklaste möjliga tillgängliga, såsom att låta det 

flöda eller styras bort från deras fastigheter. Det går även att tillgå vissa 

föreställningar då dessa fastighetsägare i mötet med polisbetjänterna menade 

att deras försök till lösningar var goda nog eller att de inte gärna kunde ta 

ansvar för alla som rörde sig inom deras fastighet. Dessa argument fungerade 

sällan då det trots allt var tydligt i rådande förordningar att fastighetsägare var 

de ytterst ansvariga. 

Utifrån polisbetjäningens perspektiv finns än mer att säga. Vad gäller 

materialet så överensstämmer detta med det som fastighetsägarna hade att 

hantera, enklare (trä)konstruktioner som avträdeshus och orenligheterna i sig. 

Polisbetjäningen uppvisade särskilda kompetenser genom att spåra dessa, med 

doft och syn, och identifiera var överträdelser skedde. Det handlade om att 

spåra var ett flöde rörde sig från en tomt över till en annan, eller bedöma i 

vilken grad vattenlinjen kunde höja sig och påverka orenlighetens rörlighet. 

För att hantera detta hade polisbetjäningen till uppgift att identifiera den 

ansvarige och följa upp dennes hantering. I kontrollen av detta var 

återkommande besök och diskussioner med fastighetsägarna en central del. 

Tydliga föreställningar kom till uttryck i återkommande upprepningar om hur 

oansvariga fastighetsägare, genom spridandet av elaka dofter och hemska 

flöden, skapade en olägenhet såväl för sina grannar som staden i stort. Trots 

att de aldrig beskrivs i termer av miasma eller dylikt så är den föreställning 

om stadsrummet som ges uttryck för väldigt väl överensstämmande med 

denna teoribildning och idévärld. 

Överträdandet av gränser, från det delvis privata såsom gårdstomter och 

framskjutande avträdeshus, framträder som ett gemensamt drag hos 

renhållningsfallen under detta första nedslag. Gränsöverträdandet ådrog sig 

mer än något annat polisbetjäningens uppmärksamhet. Deras sanitära 

ordningsskapande var orienterat just mot dessa platser för att hindra 

överskridandet. Detta förefaller dock inte nödvändigtvis ha förblivit fallet. 

                               
714 Massey 2005, s. 9, 104–142. Även Massey 1994, s. 155–156. Rumsliga trajektorier är 
betydelsefulla också hos Certeau 1984, s. xvii–xix, 115ff. 
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1804 

Vid en analys av tillståndet cirka trettio år senare så hade något uppenbarligen 

skett. Det kan nämligen konstateras en radikal nedgång i antalet ärenden till 

1804. För året som helhet handlar det som redan flera gånger angivet om 3 903 

fall, men av dessa är det endast 93 stycken, eller 2,4 procent, som relaterade 

till sanitär oordning och renhållningsförseelser. Nu stod särskilt 

Poliskammarens första verksamhetsmånader ut vad gäller denna kategori, 

men det är ändå anmärkningsvärt att det på trettio år hade skett ungefär en 

sexfaldig minskning, såväl i absoluta tal som andelar. I diagram 5 presenteras 

hur dessa fördelades över året 1804. 

Diagram 5. Fall relaterade till renhållning behandlade av Poliskammaren under 1804  

Källa: SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, volym 31. 

Som framgår av diagrammet fördelades fallen relativt jämn över året. Det var 

aldrig fler än 12 eller färre än 3 fall av detta slag, oavsett månad, något som 

talar för att det inte är så att de missades att registreras i diariet under en viss 

period eller dylikt. Anledningen till denna minskning bör således sökas någon 

annanstans än i resonemang om administrativa praktiker. 

Den generella minskningen är intressant och svårförklarlig, men 

beaktansvärt är att nedslaget infaller mittemellan 1794 och 1814. Det tidigare 

året utgör en brytpunkt i entreprenadsystemet, eftersom det som angivet ovan 

skalades ned i hyfsad utsträckning och ansvaret huvudsakligen låg på 

privatpersoner. Entreprenaden för avträdesrenhållning kvarstod dock och den 

förnyade förordningen från 1794 följde i stort mönstret från de tidigare, om 
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än med större rumslig specificitet såsom presenterades på karta 4 ovan.715 

Avseende avträdesrenhållningen skedde således ingen större förändring. 

Gällande den allmänna gaturenhållningen återgick det fullständiga ansvaret år 

1798 till husägarna och systemet med entreprenörsvagnar som gick genom 

Stadsön för att samla upp gatuorenligheten och frakta den till reservoarerna 

upphörde.716 Därmed hade det inte varit orimligt i det fall 

renhållningsförseelser i den centrala staden sköt i höjden, vilket uppenbarligen 

inte hade skett. Därmed förblev ramverket för den sanitära ordningen relativt 

ostört från detta fram till 1814, när Drätselkommissionen inrättades och 

helhetsgreppet om Stockholms renhållning förnyades. Med anledning av detta 

måste förklaringarna till det minskade antalet ärenden sökas i själva fallen och 

de praktiker som kommer till uttryck där. Det kan dock redan nu noteras att 

just detta nedslag, precis som avseende kroghållning ovan, väcker frågor om 

huruvida skillnaderna kan bero på att Poliskammaren gjorde vissa 

omprioriteringar. Det bör slutligen understrykas att det vid första anblick inte 

finns något uppenbart tomrum bland underkategorierna som är möjligt att 

försöka dra slutsatser ur. När det handlar om de ärenden som faktiskt 

förekommer så finns här en uppenbar kontinuitet och inget av fenomenen 

vilka berördes för 1776–1777 är helt frånvarande. Fördelningen över samma 

kategorier som tidigare redovisas i tabell 14. 

Tabell 14. Kategorier av förseelser relaterade till renhållning behandlade av 
Poliskammaren under 1804 

Slags förseelse Antal fall Andel 

Orenlighet i rörelse  60 64,5 % 

          Som flödar, stagnerar och stinker (10) (10,7 %) 

          Med fä- och avträdeshus som källa (9) (9,7 %) 

          Som slås ut, dumpas eller spills (41) (44,1 %) 

   Stationär orenlighet 33 35,5 % 

Totalt 93 100,0 % 
Källa: SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, volym 31. 

Av tabell 14 framgår en fortsatt betoning på orenligheter i rörelser snarare än 

sådana som var stationära. Relationen mellan underkategorierna bland det 

rörliga skiljer sig dock från 1776–1777 och det finns ytterligare skiften bakom 

denna tabell som inte tydligt framgår. Därför är det nödvändigt att gå in på 

djupet och utforska utvecklingen som finns i relation till det första nedslaget.  

                               
715 ÖfwerStåthållareEmbetets Reglemente, at iakttagas wid Afträdes-Renhållningen, så här i 
Staden, som på Malmarne. Gifwen Stockholm den 1 September 1794. 
716 ÖfwerStåthållareEmbetets Kungörelse och Reglemente, hwarefter Renhållningen inom 
sjelfwa Staden, räknad från Norrebro till Södre Slussarne, Kongl. Riddareholmen derunder 
begripen, kommer at förrättas, så wäl för private hus, som de publique, hwilka under den för 
Kronans samt Stadens platser och hus om Renhållningen särskildt ingånge Entreprenad icke 
begripne äro. Gifwen och utfärdad i Stockholm den 12 Junii 1798. 
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Rumslig koncentration, stationär orenlighet och entreprenörer 

Innan själva innehållet presenteras är det möjligt att konstatera att även dessa 

ärenden fördelades över hela staden, något som illustreras på karta 6 där 

samtliga fall anges för vilka det har varit möjligt att fastställa åtminstone 

vilken stadsdel som förseelsen förekom inom. De är 62 till antalet. 

Karta 6. Koncentrationen av renhållningsförseelser över stadsdelar år 1804. Detalj ur 
Plan af Stockholm, 1805, Carl Fredrik Akrel (1779–1868). Källa: Stockholms 
stadsarkivs kartsamling NS 442, SE/SSA/0234/J 2 A:26 Plan af Stockholm, Carl 
Akrel 1805. 

En sak som direkt framträder här är att endast ett fall uppkom på 

Ladugårdslandet och endast ett par förekom på Kungsholmen. Inte heller syns 

några ärenden till längre ut i stadens periferi, såsom vid Långholmen eller på 

Djurgården. Denna fördelning talar för att den polisiära verksamheten i detta 

sammanhang hade koncentrerats till stadens centrala delar. Sett till Norrmalm 

och Södermalm så förekom enstaka fall vid Roslagstullen, Danviken och 

Fatburssjön medan resterande ärenden tog plats närmare Stadsön. Jämfört 

med 1776–1777 är också Stadsön i sig överrepresenterad. Det är svårt att dra 

några säkra slutsatser utifrån detta, särskilt då antalet fall är jämförelsevis 

väldigt få. Det kan dock påtalas att platser såsom Norrmalmstorg och 

Södersluss, vilka polisbetjäningen tvunget passerade på sin väg ut i staden 

framträder särskilt ofta. Det begränsade antalet fall och deras rumsliga 

koncentration, signalerar att renhållning under 1804 måhända inte var en lika 

prioriterad fråga för polisen som under 1776–1777. Vid det tidigare nedslaget 

uppsökte polisbetjäningen uppenbarligen sanitär oordning aktivt. För 1804 

förefaller det snarare som att polisbetjäningen rapporterade in dylika ärenden 
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som de inte kunde undgå att se på väg till annat, medan att det som skedde i 

periferin helt enkelt fick bero. Det är nämligen osannolikt att polisbetjäningen 

någonsin skulle ha ignorerat en förseelse som de faktiskt observerade. Dels 

kvarstod systemet med ”ensaksböter”, dels fastslår 1798 års reglemente att 

den polisbetjänt som inte anmälde en renhållningsförseelse skulle straffas. 

Första gången genom att bli av med en månadslön, andra gången genom 

avstängning från sin tjänst och tredje gången genom att förlora densamma. 

Incitamenten för polisbetjäningen att faktiskt rapportera om vad de såg var 

således starka.717 Det innebar dock inte att de aktivt behövde söka upp 

renhållningsförseelser, något som inte heller verkar ha skett under 1804. 

Innehållsmässigt följde dessa fall av stationär orenlighet i stort mönstret 

som framkom under 1776–1777. Till antalet 33 fall, 35,5 procent av detta 

slags förseelser under 1804, utgjorde de en relativt sett mindre men fortfarande 

väsentlig andel av helheten. Som ansvariga framträder alltjämt fastighetsägare 

som dominerade, och bland dessa var de flesta män. Sett till innehållet finns 

ingen större skillnad mellan första och andra nedslaget. Exempelvis fick 

tullförvaltaren J. Lemon böta för att han inte låtit rengöra utanför sitt hus vid 

Hornsgatan, medan änkan Catharina Wennersten undkom med en varning då 

hon lovade att hon hädanefter skulle ”noggrannare besörja om gatans 

renhållning” utanför sitt hus vid Holländaregatan.718 Det förefaller vanligare 

förekommande än tidigare att enstaka rapporter samlade flera olika 

fastighetsägares förseelser, något som känns igen från kapitlet om 

näringsidkande under samma nedslag. Exempelvis rapporterade 

polisbetjänterna Söderstrand och Lindstedt den 24 januari om inte färre än fem 

personer som inte renhållit gatorna utanför deras egendomar på Södermalm, 

nämligen ”Grosshandlaren Sodeman, BränneriUpsyningsmannen Lars 

Ensberg, HofRättsRådinnan Margr Adelborg och SnickareÅldermannen samt 

Fabri Sagner Fick”.719 Detta kan jämföras med trettio år tidigare då 

polisrapporterna som regel tenderade att behandla endast en förseelse åt 

gången, något som tyder på praktiker under förändring. 

I fråga om närvaron av taxor och förordningar på krogar så tolkade jag en 

likartad förändring i praktik som att polisbetjänterna, när de hade tid och 

möjlighet, helt enkelt gjorde medvetna punktmarkeringar eftersom de alltid 

kunde finna ett antal överträdelser så snart de önskade. Liknande 

punktmarkeringar verkar ha förekommit avseende renhållningsförseelser och 

skedde exempelvis den 4 maj, något som berörs närmare nedan. En skillnad 

är självklart att en frånvarande månadstaxa kunde ignoreras utan att det var 

                               
717 ÖfwerStåthållareEmbetets Kungörelse och Reglemente, hwarefter Renhållningen inom 
sjelfwa Staden, räknad från Norrebro till Södre Slussarne, Kongl. Riddareholmen derunder 
begripen, kommer at förrättas, så wäl för private hus, som de publique, hwilka under den för 
Kronans samt Stadens platser och hus om Renhållningen särskildt ingånge Entreprenad icke 
begripne äro. Gifwen och utfärdad i Stockholm den 12 Junii 1798, i den 9 artikeln. 
718 SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 7 augusti 1804, sidan 820 och 9 november 1804, sidan 1219. 
719 SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 24 januari 1804, sidan 84. 
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uppenbart eller ifrågasatte den enskilda polisbetjäntens kompetens, något som 

jag inte tror vore möjligt i frågan om allvarliga renhållningsförseelser. 

Nedgången i antal fall stärker därmed ytterligare bilden av att renhållning inte 

låg högst på polisens agenda under detta år. Därför förekom fler fall kring 

centrala genomfarter, där särskilt flagranta förseelser mot renhållningen var 

omöjliga att ignorera, snarare än i periferin.  

Som exempel på detta kan nämnas problemet med döda djur som då och då 

uppstod på olika platser i staden. Ansvaret för att forsla bort detta låg 

huvudsakligen på skarprättarens dräng, under föreliggande år en man vid 

namn Johan Granberg. Han var dock ovillig att uppfylla detta åtagande. Bland 

annat höll han sig undan då döda katter behövde fås bort från gatorna och då 

flertalet personer försökte förmå honom att få undan en död häst från Kungliga 

Stallet förolämpade han dem. Granbergs vägrande på detta sätt resulterade i 

att han pryglandes av stadsvakten.720 Denna ovilja att hantera döda djur känns 

igen bland annat från de fyra separationsvakter som vägrade göra så 1777.721 

Att det var något som återkommande behövde hanteras är dock tydligt. I 

Stockholms Oordentligheter görs en särskild poäng av detta och vid en 

jämförelse med övriga europeiska städer menar författaren att Stockholm är 

särskilt ansatt. Det påstås att det kan ligga döda kreatur här och var i flera 

veckor utan åtgärd.722 Problemet var alltså inte något nytt, utan en konstant. 

Slutligen finns ett par fall som är intressanta då de illustrerar enskilda 

individers försök att kontrollera det offentliga rummet, samt hur olika 

tillvägagångssätt för detta kunde bemötas på olika sätt av Poliskammaren. 

Först och främst var det en löjtnant ur adelsätten Planting-Gyllenbåga som 

kallades för att ha inrättat en ”Lår för gödsel och annan orenlighet” utanför 

hus nummer 20 på Mäster Samuelsgatan. Detta fall representerar en 

kontrollerad form av orenlighet, i kontrast till de okontrollerade flödena som 

upprepade gånger setts korsa gränser. Gränsen till det offentliga korsades dock 

i och med själva inrättandet på gatan och då utgjorde statusen som adelsman 

ingen garanti mot kallelse. Den som straffades och beordrades att flytta på 

låren var en brukspatron Nilsson som förefaller vara den som på Planting-

Gyllenbågas uppdrag placerat ut låren. Nilsson kom undan med en varning 

och kallelsepenningarna så länge låren flyttades. Här satte således kammaren 

ned foten som svar på ett dylikt tillgrepp som skedde utan deras tillfrågande.723 

I jämförelse med detta kunde den som faktiskt begärde Poliskammarens 

stöd i förväg också få det. Instrumentmakaren Peter Lundholm besvärades av 

att personer dumpade orenlighet utanför hans egendom nummer 89 i Maria 

Kvarngränd. Han inkom med en skrivelse där han bad om tillåtelse, vilket han 

också fick, att få resa en påle i gränden med en egentillverkad tavla som hotade 

                               
720 SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 14 november 1804, sidan 1232 och 19 mars 1804, sidan 295. 
721 SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 17 april 1777, sidan 291. 
722 Stockholms Oordentligheter, 1770, no 3, s. 24.  
723 SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 9 augusti 1804, sidan 828. 
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med ”3 Rd 16 sk böter eller i brist af tillgång till samma böter twänne timmars 

skamstraff för den, som hädanefter i berörde gränd utkastar sopor eller annan 

orenlighet”.724 Detta slags annektering av det offentliga rummet sågs generellt 

inte på med blida ögon, vilket illustreras av bland annat Planting-Gyllenbågas 

lår, fall från tidigare nedslag och även vad Savolainen har funnit för Åbo under 

samma period.725 Lundholms initiativ utgör en tydlig illustration av hur 

enskilda invånare kunde skrida till handling och finna Poliskammarens stöd i 

utökade kontroller av gatans offentlighet. På så vis kunde ordning främjas 

genom samarbete mellan olika parter.  

Härmed återstår ett fåtal fall där vissa nya element går att utläsa. För det 

första bekräftas bilden av att det börjat växa fram ett mer komplext landskap 

av renhållningsentreprenörer som Poliskammaren övervakade. Renodlade fall 

av den art att sådana hade varit försumliga och lämnat stationär orenlighet är 

sex stycken. Det är rätt få, men ändå en relativt stor andel av helheten. I 

kontrast till tidigare, då Benedicitius var den enda entreprenören som 

benämndes, förekom nu i stället åtminstone två olika entreprenörer vilka stod 

för en övergripande del av både avträdes- och gaturenhållningen. 

Dessa entreprenörer förekom såväl i enstaka fall som ett gemensamt då 

polisbetjänterna Hammarberg och Jolander med flera kollegor gjorde ett svep 

av Stadsön den 4 maj. Då fann de att ”flere gränder i staden med is och 

orenlighet ännu äro upfylda” och att entreprenören Carl Welin och löjtnanten 

Kjellman inte gjorde någonting åt det såsom de åtagit sig. Welins försumlighet 

var stor då han direkt fick böta för 26 orena ställen och fick, vid hot om 

ytterligare böter för varje kvarvarande plats, till morgondagsaftonen på sig att 

tillse rengöring.726 Kjellman fick denna gång endast böta för två 

orenlighetshögar, men exakt var högarna fanns är oklart. Kjellman hade 

figurerat i ett fall en och en halv månad tidigare där protokollet har bevarats. 

I detta radas upp 16 platser som han hade kontrakt med staden att renhålla där 

det kvarlåg is och annan orenlighet. Dessa platser fanns huvudsakligen i 

anslutning till Södersluss och Stadsöns östra delar, men även framför ett par 

privata fastigheter som han hade kontrakterat ansvar för.727  

Utöver dessa entreprenörer, med såväl offentliga som privata 

uppdragsgivare, fanns också individuella avtal och kontrakt mellan 

privatpersoner att hålla rent i särskilda gränder och framför specifika hus. I ett 

särskilt illustrativt fall inrapporterades en överenskommelse mellan tre 

husägare på Holländaregatan. Överenskommelsen innebar att en av dem, en 

bryggeriänka, åtog sig att hålla samtligas rännstenar öppna under vintern, då 

                               
724 SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 14 maj 1804, sidan 478. Det ska dock påtalas att det är oklart 
vem som sagda böter skulle tillfalla, eller vem som skulle tillse utförandet av skamstraffet. 
Huruvida Lundholm hade någon auktoritet att upprätthålla förbudet är således oklart och det 
har dessvärre inte gått att finna några exempel där denna åtgärd refereras till ytterligare. 
725 Savolainen 2018b, s. 37–38. 
726 SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 4 maj 1804, sidan 448. 
727 SSA, ÖÄP, ÄPK, Protokoll äldre serien, volym 59, 20 mars 1804, Westrin. 
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vatten flödade från hennes bryggeri och riskerade skada de övrigas fastigheter. 

Hon förefaller ha lyckats med detta då det inte inkom några klagomål.728 

Härmed är tydligt hur Poliskammaren kunde tjäna som resurs för befolkningen 

att bevittna och säkra deras rumsliga arrangemang. 

Sett till påföljderna för stationära renhållningsförseelser känns mönstren 

igen från 1776–1777. I en tredjedel av dessa fall var domen böter, en tredjedel 

slutade med en varning samt uppmaning om åtgärd och i den sista tredjedelen 

fick saken bero eller var redan åtgärdad vid det laget som den behandlades i 

Poliskammaren. Det kan dock noteras att endast i ärendet med entreprenören 

Welins nästan trettiotal orena ställen anges någon konkret tidpunkt till vilken 

den ansvarige hade på sig att åtgärda oordningen. Inte heller dokumenterades 

att några uppföljningsbesiktningar skedde vare sig i det fallet eller något annat. 

Nu var det inte så att detta stod utskrivet i merparten av fallen under 1776–

1777, men det var ändå väldigt vanligt förekommande och uppenbarligen en 

central del i polisens praktiker för att tillse den sanitära ordningen. Att denna 

aspekt förefaller ha försvunnit till 1804 är intressant och understryker 

ytterligare bilden av att detta inte var en prioriterad fråga under året ifråga. 

Med detta konstaterande övergår nu fokus till den under 1804 än större 

majoriteten av fall som handlade om orenligheter i rörelse. 

Orenligheten i rörelse och hållandet av gränser 

En central del i många av fallen var alltjämt fä- och avträdeshus, odörer och 

flöden, samt tillfällen då personer dumpade eller slog ut orenligheter. Totalt 

handlar det om 60 dokumenterade fall, vilket utgör hela 64,5 procent. 

Precis som trettio år tidigare fanns det fall av personer som hade inrättat 

sina avträdeshus på ett vis som förorenade stadens vatten. Det handlar inte om 

fler än sex dokumenterade fall, samtliga förekommande någonstans i 

anslutning till vatten. Den 16 mars var det exempelvis inte färre än sju 

kvinnor, hustrur och änkor boende nära Södersluss som anmäldes för att de 

hade utkastat orenlighet på isen och inrättat sina avträdeshus där mot sjön så 

att vattnet helt uppgrumlades av utflödena.729 Det faktum att en av dem hade 

varit gift med en uppsyningsman och att den andra fortfarande var gift med 

nyssnämnde Hammarberg gav dem dock uppenbarligen inte friheten att begå 

förseelser. Dessa sju personers avträden utgjorde alltså något som 

polisbetjäningen inte gärna kunde undgå att upptäcka då de passerade 

Södersluss på väg nedåt Södermalm, men allvarlighetsgraden till trots tilläts 

saken uppenbarligen bero fram till dess att deras utkastande av orenlighet på 

                               
728 SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 25 februari 1804, sidan 822. 
729 SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 16 mars 1804, sidan 280: ”Wågskrifwarehustrun Cath Hagstedt, 
förre Upsyningsmanshustrun Anna Magd Bergman, Skepparehustrun Maria Bäckström, 
Waktmästare hustrun Christina Zeltergren, Tracteurs enkan Fredrica Lindberg, 
Upsyningsmanshustrun Inga M Hammarberg och Waktmästarehustrun Margr Åhlström”. Inga 
Hammarberg nämndes även i föregående kapitel eftersom hon bedrev krog och hade gäster i 
”olaga tid”. 
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isen blev överväldigande. Det är också intressant att föreställa sig exakt hur 

deras avträden var placerade, det är som nämnt ovan inte sådant som generellt 

har avbildats. Till och med om det var så att det inte handlade om sju unika 

avträden och de delades på något vis måste det ändå ha varit ett tydligt inslag 

i slussområdet, särskilt vintertid då avföringen inte kunde spolas bort lika 

enkelt. Bild 26 illustrerar en del av de efemära träkonstruktioner som fanns 

vid Södersluss under denna period, uppenbarligen fanns dock mer därtill. 

Bild 26. Del av Södersluss betraktad norrut, med Skeppsbron synlig högst upp och 
östra slussbron, ”Blå slussen”, precis bortskuren till höger. Här går att se såväl enklare 
bodar som södra fiskarhamnen. Dateringen av Cumelins original är osäker men då 
ombyggnationen resulterande i Blå slussen skedde 1793 så är den tidigast från då.730

 Detalj ur Utsigt vid Södra Slussen i Stockholm, 1793–1820, Johan 
Petter Cumelin (1764–1820). Källa: Stockholm stadsmuseum, 102918. 

Bland de fyra ytterligare fallen som hade just med avträdeshus att göra 

förekom ytterligare ett i direkt anslutning till Södersluss som var tillhörigt 

själva slussinspektören Peter Adolf Dahlstedt. I ett ytterligare är det sannolikt 

att förseelsen var synlig från Södersluss då avträdeshusen tillhörande de tre 

färgarna som hade gårdar längs Stora Bastugatan på Södermalm (idag 

Brännkyrkagatan) hade placerats precis där mot Riddarfjärden.731 Av de tre 

återstående avträdeshusen som behandlades i separata fall återfanns två på 

Riddarholmen, vilka åtgärdades inom bara några dagar från varandra, samt ett 

på Blasieholmen.732 Södersluss dominerade således med god marginal bland 

de få avträdeshus som förekom under detta nedslag. En intressant aspekt är 

                               
730 Nordberg 1935, s. 48–49. 
731 SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 4 april 1804, sidan 342 och 11 april 1804, sidan 379. 
732 SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 6 augusti 1804, sidan 815, 10 augusti 1804, sidan 834 samt 4 
oktober 1804, sidan 1065. 
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också att i två av fallen, det beträffande Dahlstedt och ett av dem som skedde 

på Riddarholmen, remitterades frågan om flytt av berörda avträdeshus till 

Ämbets- och byggningskollegium. Det har inte varit möjligt att utröna varför, 

men det faktum att Poliskammaren på eget bevåg beordrade flytt och åtgärder 

av de övriga avträdeshusen väcker misstanken att det kunde finnas specifika 

omständigheter under vilka kammaren inte upplevde att den hade auktoritet 

att besluta om ändringar av enklare träkonstruktioner i stadsrummet. I båda de 

remitterade fallen åtgärdades dock problemet redan innan de kom upp för 

behandling i kollegiet. Vad gäller Dahlstedt, vars avträdeshus var det enda 

som faktiskt diskuterades vid en protokollförd session, ter sig hanteringen 

identisk med vad som skedde vid kammaren.733 Åtminstone i detta fall 

utgjorde således inte kollegiet någon särskild resurs eller auktoritet som 

Poliskammaren egentligen behövde åberopa vad gäller praktiska hänseenden. 

Polisens egen auktoritet var generellt tillräcklig i dylika ärenden. 

Relaterat till frågan om träkonstruktioner fanns även tre personer som 

slarvade med fähus. Dels traktörsänkan Stina Åkerblom som hade inrättat ett 

svinhus i Göran Helsinges gränd. Flytande orenligheter och elaka 

utdunstningar föranledde ett klagomål från den som hyrde rum där i direkt 

anslutning. Poliskammaren sympatiserade med hyresgästen och såg ingen 

annan råd än att beordra en flytt av svinhuset.734 Dels en sjökapten som vid 

Roslagstull inrättat en grop för orenligheten från sitt fähus, varifrån det rann 

ut och orsakade grannarna besvär, som fick en uppmaning att antingen leda 

om orenligheten eller helt enkelt täcka över gropen.735 Slutligen var det 

livkusken Carl Söderström som klagade på att hans granne trädgårdsmästaren 

Anders Lådman, där de bodde vid Fatbursjöns övre holme, hade inrättat sitt 

fähus med utflödet mot Södermans gård vilket även hade skadat hans brunn. 

Även här stödde kammaren den anmälande parten och beslutade att Lådman 

genast skulle åtgärda saken.736  

Uppenbarligen kunde Poliskammaren fortfarande omforma och styra det 

efemära Stockholm, även om det var ett redskap som brukades mer sällan och 

allt oftare hade sitt ursprung i enskilda invånares klagomål. Det var också 

endast i dessa sammanhang som stanker och elaka lukter nämndes under detta 

år. Ett av få exempel är myntarbetarhustrun Stina Boström som hade ställt 

flera kärl med svinmat i sin portgång och därmed orsakade hennes medboende 

i gården lidande genom ”osund och stinkande lukt”.737 Liksom tidigare kunde 

det också vara ett problem med frånvarande avträden, som då föreståndaren 

av Svea Livgardes sjukhus klagade över en trädgårdsmästare som hyrt en tomt 

bredvid och ”låtit å berörde trädgård utföra folkträk, hwarigenom en skadelig 

och osund luft ej allenast utspridas wid Sjukhuset utan ock till olägenhet för 

                               
733 SSA, ÄBK, Protokoll, 19 april 1804, sidan 76. 
734 SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 22 oktober 1804, sidan 1130. 
735 SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 21 juni 1804, sidan 635. 
736 SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 16 oktober 1804, sidan 483. 
737 SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 2 augusti 1804, sidan 796. 
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flere wid Tullportsgatan boende personer.”738 Den ansvarige 

trädgårdsmästaren förefaller dock ha lyckats åtgärda orenligheten inom de åtta 

dagar han fick på sig (det enda ytterligare exemplet på en konkret tidsfrist för 

åtgärd och uppföljning under 1804). Härtill kom ytterligare ett fåtal fall där 

flödena i sig orsakade besvär eller hindrade rörelsen av människor, något som 

var mycket likt 1776–1777 förutom vad gäller det låga antalet. Allt som allt 

utgör fall där något flödade, stagnerade eller stank utan att vara sprunget ur ett 

fä- eller avträdeshus endast tio till antalet. Härmed syns den alltjämt centrala 

roll som polisbetjäningen och kammaren hade att medla mellan olika invånare 

i dylika frågor. Stanker och osunda lufter som orsakade olägenhet för grannar 

och övriga invånare skulle åtgärdas. Det verkar dock inte längre ha varit så att 

betjäningens egna sinnen fyllde någon administrativ funktion för kammaren. 

Ett nytt element under 1804 var också entreprenadfall av rörlig natur som 

hade att göra med avträdestömningen. Detta element saknades under 1776–

1777 då de entreprenadärenden som förekom hos Poliskammaren endast 

handlade om gaturenhållning. Denna skillnad är intressant då 

avträdesrenhållning även under det första nedslaget var en del av 

entreprenadsystemet, om än inte lika formaliserat. Under 1776–1777 låg stort 

fokus på själva befolkningen som innehade avträden. I kontrast till detta 

förekom under 1804 även en tredje entreprenör vid namn Daniel Hagendahl 

vars anställda figurerade i olika sammanhang. Det handlade om sådant som 

att avhämtning av avträdeskärl inte skedde trots att flera personer hade gjort 

korrekta beställningar därom på något av anvisningskontoren, något som 

bland annat bokhållaren som förestod kontoret och tog emot anmälningarna 

fick böta för.739 Som intressanta komplement till detta framträder två talande 

fall. Ett där en urmakargesäll Bergsten anlitade renhållningshjonen Maria 

Görgen och Anna Lisa Wigten att ta bort hans kärl utan att gå via 

anvisningskontoret.740 Samt också ett där renhållningshjonen, bland annat 

Maria Görgen igen, observerades av två polisbetjänter bärandes 

avträdesorenlighet genom staden klockan 12 på dagen.741 Denna transport var 

i direkt strid med rådande förordning, vilken gjorde tydligt såväl att anmälan 

för hämtning skulle ske i anvisningskontoret som att hämtningen skulle ske 

innan klockan 10 på förmiddagen vintertid.742 Därmed är det uppenbart, även 

om renhållningshjonen endast varnades i dessa fall, att hämtningen av 

avträdeskärlen bevakades och efterhölls med detaljkänslighet. Transporten av 

tunnorna genom staden påverkade utan tvivel upplevelsen av stadslandskapet, 

med dess otymplighet och spridande av stank samt risk för spill, varför polisen 

                               
738 SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 20 april 1804, sidan 405. 
739 SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 23 oktober 1804, sidan 1134 och 8 december 1804, sidan 1339. 
740 SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 4 maj 1804, sidan 449. 
741 SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 29 oktober 1804, sidan 1167. 
742 ÖfwerStåthållareEmbetets Reglemente, at iakttagas wid Afträdes-Renhållningen, så här i 
Staden, som på Malmarne. Gifwen Stockholm den 1 September 1794, respektive fråga 
specificeras i 2 § och 3 §. 



 262 

också försökte styra den till utsatta tider. Bevakningen av renhållningshjonens 

avträdeshantering illustreras väl av Hjalmar Mörner då han gestaltar ett utbyte 

av ögonkast mellan en stadsvakt och ett par renhållningshjon i utförandet av 

sina respektive värv, se bild 27. 

Bild 27. Detalj ur Korf på vakt. Hämtning af latrinkärl, datering osäker, Hjalmar 
Mörner (1794–1837). Källa: Stockholm stadsmuseum, 108192. 

Att liknande fall var helt frånvarande under första nedslaget då antalet 

renhållningsfall var så stort, men är närvarande här under andra nedslaget då 

de är så få förefaller signalera ett begynnande skifte. Här syns också att 

förordnandet om att gå via anvisningskontoren upprätthölls i det polisiära 

arbetet. Trots att det är olämpligt att dra på för stora växlar utifrån endast ett 

fåtal fall så utgör detta en ny aspekt av polisbetjäningens praktiker. Särskilt 

kontrollen av avträdestömningen och renhållningshjonen representerar en 

rörelse ut i stadsrummet och ett intresse för olika trajektorier där, med ett 

minskat fokus på specifika avträdeshus och vad som skedde inom gårdarna. 

Det är också just den formen av transporter, dumpningar och spill som 

dominerar bland dessa förseelser. Dessa fall utgör 41 stycken, eller 44,1 

procent av totalen, och känns igen från första nedslaget. Fastighetsägare 

kastade exempelvis vatten ut genom sina fönster och dumpade snö på gatan. 

Vanligast förekommande var dock fastighetsägarnas anställda vilka lämnade 

byggnader och gårdar för att frigöra sig från orenligheten. I hela tolv av fallen 

var det så att en eller flera pigor begick förseelsen, att kontrastera mot fyra fall 

med drängar. Exempelvis som när pigorna Brita Larsdotter och Anna C 

Dahlström blev påkomna av två polisbetjänter när de slog ut 
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avträdesorenlighet på Katarina kyrkogård. Eftersom de var i tjänst hos E. N. 

Humble som var rektor och magister vid och även boende i församlingsskolan 

måste de helt enkelt ha gått till närmaste öppna plats i form av kyrkogården. 

Larsdotter var den som fick böta och beordrades därtill att genast göra rent.743 

En spegelbild av detta fall finns i inspektören vid Barnängsfabriken, Axel 

Holm, som lät sina arbetare köra bort orenlighet från fabriken men inte såg till 

att det lastades på ett korrekt vis. Det spilldes nämligen från kärrorna och ned 

på gatan under transportens gång. Holm fick för detta exakt samma straff som 

pigan Larsdotter, böter om 3 riksdaler och 16 skilling samt en uppmaning om 

att ”genast” göra rent.744 Dessa två fall är, tillsammans med ett antal där någon 

observerades kasta orenlighet från båtar eller fartyg ned i vattnet, 

representativa för de där orenlighet slogs ut, dumpades eller spilldes.  

Det faktum att det var förseelser av detta slag, som behövde observeras i 

stunden, som dominerade stärker vidare bilden av att förseelser relaterade till 

sanitär ordning inte söktes upp aktivt. Snarare förefaller det ha varit något som 

polisbetjäningen rapporterade om vid direkta observationer. Sett till de 

påföljder som utdömdes för helheten av de 60 fallen om orenligheter i rörelse 

känns också mönstret igen: hälften resulterade i böter eller annan bestraffning, 

medan det i andra hälften var tillräckligt med varningar eller andra former av 

problemlösning. Det var dock endast i två fall som någon konkret tidsfrist för 

att åtgärda problemet utdelades och i två ytterligare som det står att finna 

konkreta notiser om att uppföljande besiktningar skedde. Allmänt för både 

1776–1777 och 1804 var alltså att överträdelser mot stadens 

renhållningsambitioner skulle åtgärdas snarast möjligt, medan praktiken med 

att följa upp och kontrollera det i detalj hade bortprioriterats till det senare 

nedslaget. Därmed förefaller det också som att förhandlingsutrymmet för 

invånarna hade minskat något. Snarare än långa utredningar och diskussion 

fram och tillbaka utdömdes helt enkelt en påföljd grundad i förordningarna av 

1794 eller 1798 och sedan fick det vara nog. 

Fortsatta uppmaningar men mindre uppföljning 

För att sammanfatta vad dessa nittiotre fall egentligen säger om läget 1804 så 

finns ett antal trådar att hålla reda på. I frågan om omstridda rum figurerade 

under detta nedslag privata gårdar och vattenlinjer från vilka orenligheten 

emanerade, tonvikten hade dock tydligt skiftat mot gatan och rännstenen där 

det mesta påträffades. Ibland var orenligheten fortfarande i rörelse, men då i 

huvudsak buren snarare än flytande som tidigare. Centralt är också att 

utrymmet för protester, ad hoc-lösningar och önskemål om eftergifter 

förefaller ha blivit mindre. Tydligt är åtminstone att fall där sådant 

dokumenterades och bemöttes individuellt och sakligt i det närmaste 

                               
743 SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 8 augusti 1804, sidan 822 samt SSA, ÖÄU, KE, Mantalslängder, 
Katarina norra, sidan 194–195 (mantalsskrivningsnummer 989). 
744 SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 26 september 1804, sidan 1032. 
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försvunnit. Likaså verkar det inte ha funnits samma möjlighet att skylla på och 

hänvisa till olika bifigurer som passerande, hyresgäster och övriga brukare. 

Polisbetjäningen hade därmed i någon mån slutat underhålla tanken om att 

kontrollera hela grannskaps rörelser och fokuserade i stället direkt på de 

enskilda huvudförövarna. Därmed inte sagt att utrymmet för förhandlingar 

helt försvunnit, men samma grad av förhandlingar mellan fastighetsägare och 

polisbetjäningen förefaller inte längre ha fortgått. I stället framträder 

Poliskammaren framför allt som en medlare i och upprätthållare av olika 

förhandlingar mellan olika invånare. 

Sett till praktikerna så representerar 1804 i stort en kontinuitet från 1776–

1777. Från fastighetsägarnas perspektiv handlade materialet alltjämt om 

enklare konstruktioner och den orenlighet som deras hushåll med omnejd 

producerade. Olika former av transporter spelade dock större roll än tidigare, 

på bekostnad av exempelvis fä- och avträdeshusen som gav upphov till 

orenligheterna som behövde transporteras bort. De kompetenser som kom till 

uttryck i hanteringen handlade fortfarande huvudsakligen om att tillåta och 

styra olika flöden bort från deras fastigheter, men med större betoning på att 

utnyttja kontrakterad arbetskraft för detta. Deras samarbeten med andra parter, 

såsom andra fastighetsägare, entreprenörer eller själva Poliskammaren, 

utökades. I dessa överenskommelser framträder ett tydligare ansvarstagande 

än tidigare och vissa tendenser till att mer proaktivt än tidigare kontrollera 

orenligheter. Denna kontroll minskade förekomsten av den sorts flöden som 

vid första nedslaget påkallade polisiär uppmärksamhet och ledde till straff. 

Dessa sistnämnda förändringar bestod endast i tendenser, men är väldigt 

intressanta då de förflyttade renhållningsfrågorna mer ut i det offentliga än 

tidigare. 

Utifrån polisbetjäningens perspektiv fanns också stor kontinuitet. 

Materialet var fortsatt sådant som träkonstruktioner och orenligheterna i sig. 

Det fasta som behövde sökas upp hade dock minskat såväl i antal som i 

relativa andelar, i stället dominerade det som sågs i stunden och påträffades 

vid någon av stadens ofrånkomliga genomfarter. I kompetenserna som kom 

till uttryck i kontrollen av förseelser spelade doft och syn fortfarande en roll 

för spårandet av oordning, det var dock inte längre polisbetjäningens egna 

sinnen det handlade om och i stället andra invånares. Inte heller under detta 

nedslag talade de i termer av miasma eller dylikt, men deras fokus stämmer 

fortfarande väl överens med denna teoribildning och rådande föreställningar. 

Flöden över tomter och från avträdeshus ned i vattenbryn var alltjämt av 

intresse, men som ett tillskott kan också ses ett begynnande intresse för 

rörelserna av entreprenörer och deras renhållningshjon genom staden. 

Betydelsen av återkommande besök och avstämningar hade minskat, likaså 

kontroller och diskussioner för att tillse att åtgärder skedde inom utsatt tid. 

Polisbetjäningens fokus skiftade därmed i någon mån mot det offentliga 

rummet och riktade insatser. Det hade således skett en viss förflyttning från 



 265 

oönskad till önskad rörlighet, bådadera krävde dock kontroll och medförde 

sina egna problem. 

Trots att detta nedslag förefaller visa på en ökad betydelse av 

entreprenaderna och vad som skedde på gatans offentlighet på bekostnad av 

det privatas gränser representerar detta nittiotal fall huvudsakligen en 

kontinuitet. Överträdandet av gränser, från det delvis privata såsom 

gårdstomter och framskjutande avträdeshus, var fortfarande det som förenade 

en stor andel av renhållningsfallen. Dylika förseelser tilldrog sig alltjämt 

polisbetjäningens uppmärksamhet och det sanitära ordningsskapandet 

prioriterade fortsatt platser för överskridande och överträdelsernas hindrande. 

I denna bemärkelse var stadsrummet faktiskt huvudsakligen stagnerat sett till 

formen av flöden. Detta verkar dock inte nödvändigtvis ha förblivit fallet. 

1835 

Som redan nämnts behandlades under 1835 totalt 5 648 fall och av dessa stod 

renhållning i centrum för 670 stycken, vilket är 11,9 procent. Som tydligt 

framgår i tabell 15 följer detta nedslag 1776–1777 närmare än 1804, med en 

hög andel fall och särskilt under sommarmånaderna. Denna fördelning 

presenteras i tabell 15 och diagram 6. 

Tabell 15. Antal fall relaterade till renhållning samt andel av samtliga fall 
behandlade av Poliskammaren under 1835 

Månad Antal fall Varav om renhållning Andel 

Januari 392 51 13,0 % 

Februari 386 27 7,0 % 

Mars 467 54 11,6 % 

April 429 59 13,8 % 

Maj 497 70 14,1 % 

Juni 444 78 17,6 % 

Juli 480 82 17,1 % 

Augusti 539 57 10,6 % 

September 576 66 11,5 % 

Oktober 525 54 10,3 % 

November 459 30 6,5 % 

December 452 42 9,3 % 

Totalt 5646 670 11,9 % 

Källa: SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, volym 62.  
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Diagram 6. Fall relaterade till renhållning behandlade av Poliskammaren under 1835  

Källa: SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, volym 62. 

Här framgår alltså en radikal ökning igen vad gäller renhållningsförseelsernas 

position i polisens verksamhet. 1804 presenterade en sexfaldig minskning, 

såväl i absoluta tal som andelar, i relation till trettio år tidigare. 1835, 

ytterligare tre decennier senare hade det alltså skett en sjufaldig ökning i 

absoluta tal och en femfaldig ökning i andelar. I jämförelse med 1804 års 

fördelning över månader som presenterades i diagram 5, vilken visade på en 

förhållandevis jämn fördelning över året, har en tydlig topp av fall under 

sommaren återvänt. Sett till andel av kammarens verksamhet sticker särskilt 

juni och juli ut, vilket pekar på att temperaturen spelade en roll precis som 

under 1776–1777. 

Vad den generella ökningen i andelen fall berodde på kan det spekuleras 

kring. Sett till gällande förordningar och reglementen var läget i stort 

detsamma som det var under 1804. Det fanns alltid förordningar i specifika 

frågor, i början av 1830-talet fokuserade exempelvis några förordningar om 

sopandet och sköljandet av rännstenar specifikt på borttagandet av det där 

växande gräset.745 Sett till de centrala förordningarna och reglementena som 

                               
745 SSA, ÖÄP, PS, Kungörelser, 1640–ca1880, volym 3, sidan 140. 
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utgjorde ramverken för dessa så var de i stort oförändrade. I frågan om 

gaturenhållning utgjorde reglementet från 1798 grunden fram till 1850.  

Vad gäller avträdesrenhållning kom, som redan nämnt, ett nytt reglemente 

1809. Detta reglemente var väldigt likt sina föregångare och vid en jämförelse 

med reglementet 1794 kan det konstateras vara i stort detsamma ord för ord. 

Det enda tillskottet 1809 var en ny paragraf inskjuten som den tolfte i 

ordningen. Denna paragraf inriktar sig på logistiken kring hämtningen av 

avträdeskärl under sommaren. Det anges att entreprenören från maj till 

september behövde tillse att hämtningen började klockan 4 om morgonen och 

var avslutad senast klockan 8 på Stadsön och klockan 9 på malmarna. 

Åtskiljandet av stadsdelarna var nytt för denna förordning. Ytterligare ett 

tillägg var en uppmaning till stadens invånare och vakter att bistå 

renhållningshjonen i deras värv och ”derwid dem icke i någon måtto hindra 

eller med otidighet bemöta, utan genast til ärendets förrättande insläppa”.746 

Här förekom alltså återigen en redogörelse för hur upprätthållandet av sanitär 

ordning krävde fungerande flöden, av rätt sort, in och ut ur husen. Ramverket 

skärptes ytterligare 1830 då en smärre uppdatering av reglementet 

publicerades. Revideringen innebar en finjustering av upphämtningstiden 

under vintern genom att senarelägga starttiden en timme till klockan 5 om 

morgonen och förkorta densamma genom att tidigarelägga sluttiden till 

klockan 9. I samband med att hämtningsspannet minskade med två timmar så 

skärptes också nyssnämnda § 12 för att understryka invånarnas ansvar att tillse 

hämtningens fungerade. Stadens invånare hade därmed inte längre endast ett 

passivt ansvar att inte vara till hinder, utan också en skyldighet att aktivt se till 

att ”porten eller ingången hålles öppen” för renhållningshjonen under utsatt 

tid.747 I övrigt var alltså ramarna för avträdeshämtningen oförändrade vid detta 

sista nedslag.748 Detta var således skärpningar i reglerna som kan ha gett 

upphov till en viss ökning av antalet fall. Den ökning som faktiskt hade skett 

är däremot inte rimlig att hänvisa till detta och andra förklaringar måste sökas. 

Vad som ligger närmare till hands är dock koleraepidemin och dess effekt 

på frågor som hade med sundhet att göra. Det är nämligen känt att rädslan för 

kolera från 1831 medförde ett ökat fokus på renhållningens betydelse, vilket 

även intensifierades då sjukdomen väl anlände 1834.749 Bland annat har Bladh 

påvisat att koleraåret innebar riktade insatser mot månglerskor som sålde 

dåliga varor. De utreddes i en utsträckning som inte alls kan jämföras med året 

dessförinnan, men ej heller med 1835 då antalet ärenden kring månglerskor 

genast sjönk till ett fåtal igen så snart epidemin väl var över.750 Detta antyder 

                               
746 Reglemente, At i akttagas Wid Afträdes Renhållningen, så i Staden, som på Malmarne. 
Stockholm den 23 Maji 1809. 
747 ÖfwerStåthållareEmbetets Kungörelse, angående förändring i wisse delar af Reglementet 
den 23 Maji 1809, för afträdesrenhållningen i Stockholm. Stockholm den 6 Julii 1830. 
748 Obeaktat justeringar av taxan, exempelvis 23 februari 1813, 6 juli 1818 och 12 maj 1833. 
749 Höjer 1953, s. 171. 
750 Bladh 1991, s. 156. 
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att koleraåret inte gav några beständiga effekter på polisiära praktiker i sådant 

hänseende. Det stora antalet fall som relaterar till renhållning, mer i linje med 

1776–1777 snarare än den förvånansvärt magra andelen 1804, talar trots detta 

för att koleran förde ämnet högst upp på agendan igen. Det är dock inte givet 

att det var den enda anledningen till denna återgång, bland annat kan det 

påtalas att sjukdomen inte nämns i ett enda av dessa fall. Därmed är det heller 

inte möjligt att avfärda att det snarare var 1804 som utgjorde ett undantag och 

att renhållningsförseelser utgörandes cirka 10–15 procent av totalen för ett 

givet år vore att betrakta som normaltillståndet. Ett sådant scenario vore inte 

heller förvånande med tanke på att renhållningsfrågor alltjämt bestod som den 

första punkten i instruktioner och förordningar som listade Poliskammarens 

ansvarsområden. 

Det sagt så är själva kärnfrågan för detta kapitel och avhandlingen i stort 

hur praktikerna såg ut inom ramen för detta område. Undersökningen går 

därmed vidare till huruvida några tydliga förändringar hade skett fram till och 

med detta sista nedslag och om dessa fall uppvisar några egna drag. För att 

uppnå en initial jämförelse med tidigare nedslag så presenteras i tabell 16 

fallens fördelning i enlighet med redan etablerande kategorier.  

Tabell 16. Kategorier av förseelser relaterade till renhållning behandlade av 
Poliskammaren under 1835 

Slags förseelse Antal fall Andel 

Orenlighet i rörelse  257  38,4 % 

          Som flödar, stagnerar och stinker (24) (3,6 %) 

          Med fä- och avträdeshus som källa (32) (4,8 %) 

          Som slås ut, dumpas eller spills (201) (30,0 %) 

   Stationär orenlighet 413 61,6 % 

Totalt 670 100,0 % 
Källa: SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, volym 62. 

Direkt kan det konstateras att fördelningen under detta nedslag påvisar en 

mängd intressanta mönster. I en jämförelse med 1776–1777 var förhållandet i 

princip det motsatta under 1835. I frågan om sanitär oordning så tornade den 

stationära orenligheten över den rörliga dito. Vidare hade plötsligt de interna 

förhållandet i fråga om det rörligas underkategorier vänts upp och ned. 

Uppenbart är att detta visar på unika drag för det sista nedslaget i relation till 

båda de tidigare. Frågan huruvida de övriga trender som framträdde under 

1804 hade fortsatt utvecklas och om det uppkommit några nya riktningar hos 

de praktiker som framträder kräver en närmare undersökning av själva fallen. 

Spridning i rummet, stationär dominans och än fler entreprenörer 

Vid de två tidigare nedslagen utgjorde fallen med stationär orenlighet en 

minoritet av samtliga behandlade ärenden. Här hade dock något skett och det 
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är totalt 413 av fallen, eller 61,6 procent, som faller inom denna kategori. 

Innan deras innehåll analyseras är det önskvärt att återigen betrakta fallens 

spridning över stadsrummet. Det är endast för 30 av dessa som det har varit 

svårt att placera åtminstone i vilken stadsdel de förekom, något som i sig är 

intressant. För övriga 640 har detta kunnat avgöras och presenteras på karta 7. 

Karta 7. Koncentrationen av renhållningsförseelser över stadsdelar år 1835. Detalj ur 
Stockholm. Published under the Superintendence of the Society for the Diffusion of 
Useful Knowledge, 1836, W. B. Clark (1806–1865), B. R. Davies (1789–1872). 
Källa: Stockholms stadsarkivs kartsamling NS 442, SE/SSA/0234/J 2 A:35 Karta 
Stockholm 1836. 

Denna karta antyder ett mer aktivt intresse för sanitär oordning igen, dock inte 

med samma mönster som tidigare. För 1776–1777 var Stadsön och malmarna 

förhållandevis väl representerade i relation till sina befolkningsstorlekar. 

Samtidigt var Kungsholmen överrepresenterad, Ladugårdslandet 

underrepresenterad och fall förekom även långt ute i periferin såsom från 

Långholmen och dylikt. Allt detta tolkades ovan som ett uttryck för ett aktivt 

uppsökande av detta slags förseelser över hela staden.  

Som kontrast till detta var fallen under 1804 huvudsakligen koncentrerade 

specifikt till Stockholms centrala delar, med en överrepresentation av de 

platser som polisbetjäningen av nöden passerade på väg ut i staden i andra 

ärenden. Detta mönster tolkades som ett uttryck för att man inte aktivt sökte 

upp detta slags förseelser, utan helt enkelt rapporterade om dem som man 

råkade stöta på. 
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I jämförelse framträder under 1835 ett mönster som visar gemensamma 

drag med båda tidigare nedslag, men framför allt med 1804. Även här var 

stadens periferi relativt frånvarande, med befolkningsrika delar som 

Kungsholmen och Ladugårdslandet kraftigt underrepresenterade. Vad gäller 

fallet som skedde på Djurgården, långt utanför cirkeln inom vilken 

polisbetjäning rörde sig till vardags, var detta något som uppkom genom ett 

aktivt klagomål från inspektören vid Blockhusuddstullen. Han hade därifrån 

observerat tre renhållningshjon dumpa avträdesorenlighet i sjön.751 Det var 

således inte frågan om någon uppsökande verksamhet som polisbetjäningen 

ägnade sig åt där ute. 

Koncentrationen till de centrala delarna är alltså tydlig även under 1835. I 

relation till ovan angivna befolkningstal är malmarnas interna relation 

representativ. Norrmalm med sin cirka 20 procent större befolkning uppvisar 

cirka 30 procent fler fall än Södermalm. Vidare framträder spridningen på 

malmarna som generellt större än vid närmast föregående nedslag. Det fanns 

förvisso fortfarande viss koncentration till exempelvis Gustav Adolfs torg, 

men fall förekom på en myriad av gator och gränder längre ut i staden än vad 

de gjorde under 1804. Kraftigt överrepresenterad var dock Stadsön, som på 

egen hand samlade nästan hälften av samtliga fall under hela 1835. Denna 

fördelning är inte alls i linje med befolkningstalen då det där bodde mindre än 

hälften så många där som det gjorde på exempelvis malmarna. 

Detta resultat kan tolkas på olika vis. Exempelvis kan det vara så att 

Stadsön upplevde större problem med sanitära olägenheter än övriga 

stadsdelar, eller att trångboddheten där orsakade större rädsla för koleran 

varför verksamheten koncentrerades dit. Det stämmer dock inte överens med 

det vi känner till om förhållandena i staden. Bland de mest trångbodda 

stadsdelarna var Ladugårdslandet, vilket också framträder i dödsstatistiken 

från koleraåret 1834. I Hedvig Eleonora församling dog nästan 8 procent av 

befolkningen, tätt följd av Johannes med 7 procent. Mest skonade var däremot 

Klara (1,9 procent) och Nikolai (2,7 procent).752 Detta svarar illa mot det som 

karta 7 visar.  

Jag tolkar denna fördelning som i huvudsak ett uttryck för de trender som 

framträdde under 1804, med passiva upptäckter av dylik oordning snarare än 

ett aktivt uppsökande långt utanför gängse ramar. Detta förfarande kombinerat 

med att renhållningen blev en prioriterad fråga till följd av koleraepidemin bör 

rimligen ha lett till en kraftig ökning av fall på de platser som polisbetjäningen 

i allmänhet rörde sig som mest. Ett bevis för detta är att det bara i direkt 

anslutning till Poliskammaren, kring dess byggnad och i gränderna som ledde 

dit, förekommer inte färre än 17 av dessa fall. Det mesta talar alltså för att 

polisbetjäningen aktivt prioriterade renhållningsfrågorna, åtminstone i större 

                               
751 SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 29 maj 1835, sidan 654. 
752 Zacke 1971, s. 174–175, 203–217. 
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utsträckning än trettio år tidigare, samtidigt som de inte sökte sig bortom de 

platser de hursomhelst rörde sig.  

Vad var det då de upptäckte i och med detta? Sett till de 413 stationära 

fallen så är mönstret bekant från tidigare. Fastighetsägare dominerade och i 

fråga om 300 av ärendena förekom endast män, vilket kan jämföras med 70 

bestående av endast kvinnor och 43 där flera parter anges och det fanns såväl 

män som kvinnor representerade. Socialt förekom en stor bred, med 

professorer, doktorer och kommersrådinnor som inte tillsett renhållningen 

utanför deras fastigheter. Dominerade gjorde alltjämt medlemmar ur 

borgerskapet eller deras fastighetsskötare som inte bibehållit den sanitära 

ordning som de borde enligt 1798 års reglemente. I 329 av dessa ärenden 

noterades det helt enkelt att skräp och orenlighet stod att finna på gator och i 

rännstenar utanför hem och byggnader. Fall av denna natur var till formatet 

av samma enkla slag som framkommit tidigare: en person, deras fastighet, 

tillståndet på gatan utanför densamma och utdömda böter. I relation till 

tidigare nedslag är diariet än mer likriktat gällande denna förseelsekategori 

och nästan inga protokoll överhuvudtaget finns bevarade. Mitt intryck är att 

de i allmänhet inte längre upprättades för detta slags ärenden, något som inte 

heller tidigare var en självklarhet men härvid hade fallit bort helt.  

Denna bild stärks också av att det fåtal protokoll som har varit möjliga att 

finna också relaterar till fall där det inte bara fanns orenlighet, utan också 

fastighetsägare som förolämpade polisbetjänterna då de senare påtalade 

smutsen. Därmed ges viss inblick i fastighetsägarnas argumentation i dessa 

enklare fall och de är talande lika. Först trädgårdsmästaren Bergquist utanför 

vars hus på Tjärhovsgatan fanns en oren rännsten och en gata som inte var 

sopad. Bergquist menade dock att det inte alls stämde, att hans gata och 

rännsten hade rengjorts just den dagen som polisbetjänterna gjorde 

anmärkningen, samt att han inte alls hade förolämpat dem. Likaså handlaren 

Nils Björck utanför vars hus på Luntmakargatan fanns en rännsten uppfylld 

av orenlighet och en gata i behov av att sopas. Han menade att han rengjort 

dessa bara någon dag dessförinnan och att det sedan varit torrt och rent. 

Kvällen innan polisbetjänterna gjorde anmärkningen så hade det dock runnit 

vatten från en brunn på hans gård, därför var det förvisso blött men inte på 

något vis uppfyllt med orenlighet. Han hade redan på eget bevåg lett om flödet 

och förresten inte heller förolämpat polisbetjänterna. Inte i något av fallen var 

dock detta försvar framgångsrikt eftersom polisbetjänterna helt enkelt gick ed 

på att saker och ting skett såsom det angivits i deras rapport. Både Bergquist 

och Björck fick böta såväl för orenligheten som för förolämpningarna och 

uppmanades att genast göra rent.753 I detta slags stationära fall fanns alltså inte 

många argument att tillgå. Påståendet att betjäningen talade osanning eller 

överdrev var ett otillräckligt försvar så länge dessa var villiga att begå ed.  

                               
753 SSA, ÖÄP, ÄPK, Protokoll äldre serien, volym 163, 7 juli 1835, Telander och SSA, ÖÄP, 
ÄPK, Protokoll äldre serien, volym 164, 14 juli 1835, Rabe. 
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Bortom den sedvanliga orenligheten figurerade också fler ärenden än 

tidigare som relaterade till snö och is. Snön och isen benämndes ofta som 

”oren” och även om det inte skrevs ut explicit så följdes samma mönster och 

procedur som vid övriga renhållningsfall. I vissa fall hade isen samlats på hög, 

men inte forslats bort, medan den i andra fall inte hade huggits upp som den 

borde och fortsatt hindrade framkomligheten på gatorna. Utöver denna ökade 

betydelse som tillskrevs röjningen av is och snö, vilket inte varit fullt så 

framträdande 1776–1777 eller 1804, är dessa fall i princip identiska med 

tidigare nedslag. 

Ytterligare en konstant i relation till tidigare är att det fanns döda djur 

liggande i staden vilka inte togs om hand med tillräckligt stor hast. Under detta 

år var skarprättarens namn Hafström och vid sex tillfällen dröjde han med att 

föra bort döda hundar och katter som låg flytande i någon av stadens centrala 

hamnar under sommarhettan. För hälften av dessa fall fick han böta och för 

hälften ålades han att åtgärda saken direkt, varmed han slapp böter. Det kan 

också noteras att en gång när han fick uppmaningen att ta bort de döda djuren 

från Nybrohamnen senast klockan 2 samma dag utgör ett av få exempel under 

detta nedslag då det gavs en specifik tid att genomföra en renlighetsåtgärd, 

snarare än att endast uppdra det att genomföras ”genast”.754 Härutöver 

förekom ytterligare ett fall där en polisuppsyningsman ombads att föra bort 

några döda katter från Nybrohamnen. Ovärdigheten i uppgiften gav fortsatt 

upphov till en stark ovilja att genomföra den och Erik Dahlström som han 

hette blev hellre avskedad än att lyssna på just denna order.755 

Ett representativt problem för detta år, tillika ett tydligt exempel på 

renhållningsfrågornas utvecklig, var relaterat till de entreprenörer som hade 

kontakt med staden för att tillse delar av dess sophantering. Detta system, som 

nämnt ovan, hade expanderat kraftigt vid 1830-talet. Det är därmed föga 

förvånande att antalet fall där Poliskammaren hade något slags problem med 

enskilda entreprenörer hade ökat. Det skedde på ett radikalt vis, från endast 

16 ärenden gällande den enda entreprenören 1776–1777 och 6 stationära fall 

fördelade på två entreprenörer 1804 så hade saken här under 1835 expanderat 

till hela 73 ärenden fördelat på åtminstone elva olika entreprenörer. Av dessa 

framträder dock ett antal som mer centrala och särskilt ofta figurerande. 

Utöver sitt antal så sticker också vissa aspekter av dessa fall ut.  

Under vintern var det vanligast förekommande att entreprenörer 

misslyckades med sitt åtagande att transportera bort snö och is. Dessa 

transporter var en central aspekt i renhållningsentreprenörernas uppdrag att 

efterhålla gator, gränder och offentliga utrymmen.756 I kontrast till detta var 

det under sommaren vanligast att entreprenörer inte tillsett hämtning och 

                               
754 SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 10 juni 1835, sidan 713, 11, 15, 25 och 28 juli 1835, sidan 869, 
890, 944, 961 samt 6 augusti 1835, sidan 1003. 
755 SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 13 juni 1835, sidan 735. 
756 Dufwa & Pehrson 1989, s. 3–21. 
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tömning av avträdestunnor av ovannämnda slag. I den senare typen av fall 

handlade det ibland om stadens offentliga avträdeshus, men även senfärdig 

upphämtning från privata avträdeshus. Änkan Clara Österberg, sekreteraren 

Bergström och en skräddare, klagade alla inom ett fåtal dagar på 

avträdesentreprenören Hagboms renhållningshjon då de inte hämtat fyllda 

tunnor trots deras beställning vid anmälningskontoret.757 I samtliga tre fall 

dömdes Hagbom till böter för sina renhållningshjons långsamhet. Det var 

dock inte sista gången som han hade problem med sina arbetare. På den 13 

juli observerades två av dem, C.G. Hultgren och C.P. Stadler, dumpa avföring 

från tunnor ned i sjön vid Kornhamn. Hagbom kallades inför kammaren men 

hade lämnat Stockholm och kunde därför inte förhöras. Då han ännu inte hade 

återvänt den 7 augusti dömdes ett av renhållningshjonen till fyra dagars 

fängelse vid vatten och bröd. Generellt gav dylika renhållningsförseelser som 

nämnt ovan sällan hårdare påföljder än böter Undantagen utgörs av fem 

tillfällen då just renhållningshjon, vilka sannolikt inte hade möjlighet att betala 

ådömda böter, fick fängelse vid vatten och bröd i just fyra dagar. Hagbom 

kallades ytterligare en gång tillsammans med åtta av sina anställda för en 

liknande förseelse, men då han fortfarande var bortrest (måhända avsiktligt) 

så avfärdades ärendet i brist på bevis.758  

Bortom detta slags ärenden förekom entreprenörer ofta för att ha 

försummat att städa bort orenlighet och snö från gator utanför offentliga 

byggnader och platser, eller för att ha dumpat sådant på någon olämplig plats 

inom staden. Den mest framträdande gaturenhållningsentreprenören under 

detta nedslag hette Arrenius och hade ansvar för gaturenhållningen på 

Stadsön. Han var inte den enda som hade detta, det var ett ansvar som delades 

med flera andra entreprenörer. Arrenius förekom dock i just över hälften av 

samtliga entreprenadfall, nämligen 37 stycken, varav endast ett var så långt 

borta som Gustav Adolfs Torg och ett precis på andra sidan Södersluss. I dessa 

37 fall blandades såväl enstaka instanser av försumlighet som grövre missar 

som Arrenius ansvarade för. Det rörde sig om sådant som att han inte tillsett 

att isen runt brunnarna på Järntorget och Tyska brunn huggits bort, eller att 

han låtit 30 högar med orenlighet kvarligga på Riddarhustorget.759 Att fallen 

kring Arrenius utgjorde en så stor andel och därmed bidrog till ökningen av 

ärenden såväl på Stadsön som i relation till entreprenörer över lag avslöjar 

något om polisbetjäningens praktiker. De visste uppenbarligen vilka platser 

det var som just han, snarare än andra entreprenörer, ansvarade för och kunde 

vid en snabb besiktning notera när han brustit i ansvar. Vidare var det särskilt 

de centrala offentliga platserna, där enskilda fastighetsägare inte kunde 

tillskrivas något ansvar, som förekom i dessa sammanhang. Utöver redan 

nämnt figurerade Stortorget, Munkbron, Skeppsbron och Kornhamn särskilt 

                               
757 SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 9, 11 och 15 juni 1835, sidan 702, 719, 721 och 739. 
758 SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 13 och 25 juli 1835, sidan 872 och 944. 
759 SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 3 januari 1835, sidan 9 och 2 december 1835, sidan 1692. 
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ofta. Det är naturligt att fler ärenden än tidigare involverande entreprenörerna 

då dessa förefaller ha haft ett tydligare ansvar för dessa offentliga platser. 

Polisiära ansatser mot Arrenius och hans gelikar gav således stor effekt.  

Entreprenörernas utökade roll medförde alltså att polisbetjäningen ägnade 

en större andel av sin tid orienterad mot deras arbete. I konstrast till tidigare 

fick eventuella bristfälliga lösningar från enskilda invånare inte lika mycket 

utrymme i deras praktiker. I ett fall med bevarat protokoll är det möjligt att se 

hur Arrenius bemötte Poliskammarens påstående om hans ansvarsområden. 

Han var villig att tillstå att hans anställda hade lämnat en hög med orenlighet 

på en plats som helt klart låg under hans ansvar. Med hänvisning till sitt 

kontrakt förnekade Arrenius dock bestämt att han även hade till uppgift att 

dagligen spola rent platsen med vatten. Poliskammaren gav honom rätt i hans 

påstående, men den dömde honom fortfarande till böter för orenlighetshögen 

och gav honom därutöver order om att framöver spola rent platsen dagligen.760 

I detta kan det verka som att Arrenius helt enkelt blev överkörd i dylika 

situationer, genom diariet är det dock tydligt att han i åtminstone ett annat fall 

lyckades hävda att han inte hade ansvaret för att hugga bort svallis från 

brunnen på Järntorget och frikändes helt och hållet.761 Därmed är synligt inte 

bara hur entreprenörerna hade möjlighet att argumentera för sin sak i likhet 

med invånarna presenterade under 1776–1777 ovan, utan också hur 

Poliskammaren kunde omförhandla villkoren i deras kontrakt med staden och 

på eget bevåg omformulera handhavandet av det offentliga rummet.  

Det är egentligen sett till påföljderna som den största skillnaden gentemot 

föregående nedslag finns inom denna kategori. Under 1776–1777 och 1804 

var det vanligt att kammarens utslag gjorde en någorlunda jämn fördelning 

mellan böter, allmänna varningar och uppmaning om åtgärder inom utsatt tid. 

Vad gäller 1835 hade dock andelen böter skjutit i höjden på ett radikalt sätt. 

Böter var påföljden för 349 av de 413 stationära fallen, hela 84,5 procent. 

Dessa fall var tämligen okomplicerade till sin natur, de följde samma 

formuleringar och var anpassade i sin storlek utefter antalet platser som var 

orena. Härutöver förekom 25 fall där orenligheten hann åtgärdas mellan det 

att polisbetjäningen inlämnade rapporten och att saken behandlades i 

kammaren. Hur detta styrktes är oklart, gissningsvis genom att den kallade 

personen hade med sig vittnen som intygade detta, men det förefaller då ha 

varit ett effektivt vis att undslippa böter. I 13 fall gavs endast en allmän 

varning och i 11 ålades den ansvarige att genast tillse rengöring. Tack vare 

Bergquists och Björcks protokollförda fall vet vi att såväl böter som allmänna 

varningar sannolikt också inkluderade denna sista uppmaning även när den 

inte skrevs ned. Det är intressant att inte i något fall utdömdes en tidsfrist för 

                               
760 SSA, ÖÄP, ÄPK, Protokoll äldre serien, volym 163, 8 juli 1835, Telander och SSA, ÖÄP, 
ÄPK, Protokoll äldre serien, volym 164, 14 juli 1835, Rabe. 
761 SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 5 januari 1835, sidan 16. Dessvärre är inte protokollet som 
behandlade detta fall bevarat, därför är det inte möjligt att avgöra exakt vilka argument Arrenius 
lade fram. Bevisligen fanns dock möjligheten för framgång. 
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åtgärd som gick bortom samma dag och inte heller verkar det ha varit så att 

polisbetjäningen gjorde uppföljande besiktningar. Tydliga tidsfrister och 

uppföljningar var centrala delar av de polisiära praktikerna under tidigare 

nedslag, men hade alltså i princip upphört 1835. För återstående 15 fall, 

undantaget redan nämnda fängelsestraff och avsked, är det oklart exakt vad 

som skedde. Ärendena fick förfalla då man inte fick tag i den åtalade eller så 

frikändes dessa i brist på bevis. Tydligt är att processen i det stora hela hade 

effektiviserats och strömlinjeformats, med mindre utrymme för stadens 

invånare att bemöta polisen eller åtgärda sina sanitära arrangemang sedan de 

väl hade uppmärksammats som bristfälliga. Så såg situationen ut åtminstone 

för det stationära fallen, vilket väcker frågan om detsamma gällde för de 

rörliga dito. 

Minskad rörlighet, stank och flöden 

Andelen fall som handlade om orenlighet i rörelse hade minskat 1835. Bland 

annat finns i materialet nästan inga ärenden alls relaterade till fä- och 

avträdeshus, odörer och flöden. Tillfällen då personer dumpade eller slog ut 

orenligheter var dock fortfarande av stor betydelse. Totalt sett handlar det om 

257 fall, vilket utgörande 38,4 procent inte kan sägas vara en försumlig andel 

även om det är mycket mindre än tidigare. 

I likhet med 1804 och i direkt motsats till 1776–1777 var den vanligaste 

förseelsen 1835 att någon slog ut, dumpade eller spillde någon orenlighet ute 

på gatan eller någon annan olämplig plats. Fall av denna typ utgjorde totalt 

201 till antalet och 30 procent av helheten. I likhet med båda tidigare nedslag 

var det huvudsakligen tjänstefolk och framför allt kvinnor som stod anklagade 

för att hällt eller slängt ut orenlighet. I hela 141 av dessa 201 ärenden var det 

en eller flera kvinnor som stod åtalade. Huruvida det var för att ha slagit 

diskvatten ut genom ett fönster eller för att ha kastat ruttna citroner på gatan 

så tenderade var pigor särskilt förekommande.762 I 85 av dessa fall bestod 

nämligen de anklagade av pigor. Det var således de uppgifter som utfördes 

snarare än kön i sig som var avgörande för denna fördelning. Polisbetjänterna 

fann dem ofta bärande någon form av orenlighet från den privata sfären och 

kasta det ute i det offentliga. Exempelvis pigan Eva Brunnström observerades 

då hon kastade ett kärl med orent vatten i en gränd på andra sidan gatan från 

den fastighet där hon arbetade. Polisbetjäningen menade att det fanns 

allehanda smuts och orenlighet i vattnet, medan Eva hävdade att det bara var 

sköljvatten som inte alls var särskilt orent. Hennes försvar lät dock ihåligt då 

hon erkände att hon inte ville hälla ut det vid porten till sin arbetsplats, utan 

hade känt sig tvungen att korsa gatan och slå ut vattnet i gränden.763  

Sett till de 60 fallen med män inom denna underkategori så sticker framför 

allt de som blev påkomna med att urinera offentligt, ”kasta sitt vatten”, ut med 

                               
762 SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 21 och 27 juli 1835, sidan 918 och 948. 
763 SSA, ÖÄP, ÄPK, Memorialprotokoll äldre serien, volym 49, 22 juli 1835, Cederschiöld. 
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32 av fallen. Enstaka fall av detta förekom även under tidigare nedslag, men 

här skedde en ökning som förefaller hänga samman med en aktiv insats kring 

specifika platser. Vanligast förekommande var nämligen fall där en eller flera 

män urinerade på antingen muren kring Sankt Jakobs kyrka eller muren kring 

Storkyrkan. Vid den förra handlade det om hela 20 fall och i det senare om 8 

stycken. Den sociala bredden var stor och den 12 maj påträffades såväl en 

student som en professor vid namn Wasser samt en ”mansperson” vid namn 

Lundstedt.764 I samtliga dessa fall var det polisbetjänterna själva som 

rapporterade om fallen snarare än någon vaktpost, något som vidare 

understryker bilden av att det handlade om medvetna kontroller av de 

specifika platserna. Storkyrkan bör de ha passerat ofta på sin väg till och från 

kammaren, vilket vore en förklaring till koncentrationen dit. För att påträffa 

så många individer just kring Jakobskyrkan utspritt över hela året måste de 

dock aktivt ha varit uppmärksamma på just detta slags förseelser därikring. 

Kanske passerade de aktivt via denna plats, snarare än att gå direkt upp längs 

Drottninggatan eller Regeringsgatan. Måhända stannade de till och väntade då 

just denna mur lämpade sig väl för de män som ville vara nära det myllrande 

folklivet kring Karl XIII:s torg (vad vi idag känner som Kungsträdgården).765 

Oavsett vad så uppträder just detta stycke mur som en särskild mikrogeografi 

och alternativ nod i Stockholm i fråga om just denna lilla förseelse och 

polisiära sammanhang. Platsen och muren återfinns på karta 8. 

Karta 8. Detalj ur Jacobs Kyrka efter reparation, 1815, Frans Botvid Österberg 
(1802–1879). Källa: Uppsala universitetsbibliotek, 40467. 

                               
764 SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 12 maj 1835, sidan 581. 
765 Carlén 1866. 
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Bland de övriga männen i denna kategori förekom arbetskarlar och drängar 

som körde lass för sina husbönder. Detta slags fall utgjorde en del av 

renhållningens oordning genom båda de föregående nedslagen också, dock 

aldrig i samma utsträckning som här. Det har stor betydelse att en så stor andel 

av de rörliga fallen fokuserade på dumpande av smuts, utslagen orenlighet och 

kastande av smuts i det offentliga. Tolkningen av denna betydelse blir 

tydligare först då det har diskuterats vad som egentligen saknas under detta 

nedslag. Till skillnad från 1776–1777 och 1804, som tillsammans uppvisade 

en allmän kontinuitet när det kom till innehållet i renhållningsfallen (om än 

inte i deras antal) hade praktikerna 1835 nämligen förändrats på flera sätt. 

En förvånande frånvaro i relation till det som tidigare nedslag visade är att 

fä- och avträdeshus knappt förekommer överhuvudtaget i materialet. Fähus 

figurerade totalt sett tre gånger och avträdeshus endast fem gånger, varav det 

i fyra av fallen egentligen handlade om kärlen. Den enda gång som ett 

avträdeshus var kärnan i ett fall handlade det om en skomakare Funk på 

Falkenbergsgatan, Södermalm. Problemet var att han helt och hållet saknade 

något avträde och i stället använde en täppa i trädgården för sina behov vilket 

orsakade stank i grannskapet.766 Här nämndes avträdeshuset alltså endast som 

ett tomrum och något frånvarande som borde ha varit på plats. Detta utgör en 

radikal skillnad från båda tidigare nedslag då avträdeshusens beskaffenhet 

utgjorde en central del i ett väsentligt antal av fallen relaterade till renhållning. 

Under 1835 spelade avträdeshusen alltså en mycket större roll som platser där 

hemlösa individer övernattade än i hanteringen av sanitära olägenheter. 

När det i tabell 16 ovan anges att 32 fall av rörlig orenlighet hade fä- och 

avträdeshus som källa handlade det utöver Funks trädgårdstäppa alltså 

huvudsakligen om själva transporten från dessa platser. I 18 av dessa fall 

begicks felet av renhållningshjonen och entreprenörernas arbetsfolk. Dessa 

transporterade avföringen i illa täckta kärl eller dumpade det i vattnet från 

någon av stadens hamnar. Detta skedde på platser som vi redan bekantat oss 

med, såsom Norra slaktarhuset på Blasieholmen, Kornhamn nära reservoaren, 

Munkbrohamnen, Fatburssjön samt i anslutning till Stadsgårdsreservoaren. 

Precis som med de stationära fallen var det i relation till renhållningshjonen 

som de hårdaste påföljderna återfanns. I fyra av dessa fall dömdes 

renhållningshjonen till fyra dagars fängelse vid vatten och bröd.767 Därtill 

återfinns här de enda två fallen för året där renhållningsförseelser resulterade 

i kroppsstraff när entreprenören beordrades att aga sina anställda.768 

                               
766 SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 5 maj 1835, sidan 546. Han medgav att det kunde vara ett 
problem och fick åtta dagar att inrätta ett avträdeshus, vilket det förefaller som att han gjorde. 
767 SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 9 mars 1835, sidan 293, 16 maj 1835, sidan 611, 17 september 
1835, sidan 1266 och 7 oktober 1835, sidan 1388. 
768 Ena fallet handlade om avträdeskärlen som tömdes i Fatburssjön. Det andra var rörande ett 
renhållningshjon vid namn Carl Peter Stadler som hade diktat ihop en berättelse om att han 
hittat ett dött gossebarn i ett avträdeskärl, av en händelse på Trädgårdsgatan 1 i direkt närhet 
till Poliskammaren, och spred denna berättelse bland sina kollegor. SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 
10 september 1835, sidan 1226 respektive 21 maj 1835, sidan 630. 
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Relaterat till detta förekom ytterligare 13 fall där invånare uppdrog 

entreprenörernas renhållningshjon att hämta tunnor men gjorde detta på ett 

felaktigt vis. Snarare än att i korrekt ordning gå till anmälningskontoret och 

beställa hämtningen stoppade dessa invånare helt enkelt renhållningshjonen 

på gatan. Det som 1804 uppvisade enstaka exempel av hade nu således ökat i 

betydelse när det kom till sanitär ordning. Mönstret känns dock igen från 

tidigare, såsom snickaren O.F. Selling som lät renhållningshjonen Carl 

Fredrik Söderberg och Frans Johan Tellman hämta ett kärl från hans hus på 

Regeringsgatan utan att säga till vid kontoret.769 Renhållningshjonen var 

uppenbarligen lätta att känna igen och en tillgänglig resurs för den som inte 

ville bege sig ändå bort till ett avhämtningskontor. Ser man till exempelvis 

Swedmans avbildning, bild 28, så är det förståeligt varför renhållningshjonen 

var lätta att identifiera då de rörde sig genom stadens gator.770 

Bild 28. Latrintömmerskor med dasstunna, 1820, Carl Wilhelm Swedman (1762–
1840). Källa: Stockholm stadsmuseum, F31574. 

                               
769 SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 24 september 1835, sidan 1320. 
770 Även då de rörde sig om natten, såsom de borde, var de igenkännbara på lukten som stod 
kring dem. Åtminstone enligt Claës Lundins hågkomster av 1830-talet. Lundin 1904, s. 106. 
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Vid två tillfällen hade också änkan Gottman och skomakare Långberg beställt 

hämtning på ett korrekt vis, men när renhållningshjonen kom för 

upphämtningen var tunnorna så fulla att de inte gick att förflytta.771 Det kan ha 

haft att göra med vikten, men mer sannolikt är att de var fyllda till bredden på 

ett sådant vis att de inte skulle gå att bära utan att spilla. Swedmans avbildning 

ovan ger en god representation av hur en avträdestunna skulle täckas på ett 

korrekt vis för att förhindra just sådant. Dessa två fall med överfulla tunnor 

utgör tillsammans med Funks frånvarande avträdeshus ovanliga exempel på 

tillfällen då polisbetjäningen med hänvisning till renhållningsfrågor passerade 

in över tomtgränsen under detta sista nedslag. Det kan också noteras att så 

skedde endast knappt och genom att ta rygg på de inbjudna 

renhållningshjonen. I denna mån uppträder gränsen till tomten plötsligt som 

mycket hårdare och tydligare dragen än vad den var under tidigare nedslag. 

Implikationerna av detta är intressanta och diskuteras närmare nedan. 

Funks trädgårdstäppa var ovanlig i ytterligare en aspekt då det var en av 

endast ett fåtal instanser som stanker eller dofter nämndes och angavs vara 

något som orsakade olägenhet för omgivningen. Så skedde endast i ytterligare 

sex fall. Totalt sett förekom orenligheter beskrivna som stinkande, flödande 

eller stagnerande endast i 24 ärenden. Varför dessa faktorer relativt sett var 

frånvarande är svårt att veta säkert. Att stank skulle ha minskat i betydelse i 

relation till urban reglering, exempelvis genom att i mindre utsträckning 

associeras med sjukdom, förefaller osannolikt. En sådan utveckling går direkt 

emot de narrativ och tankar som förekom då koleran ankom till Stockholm 

bara året dessförinnan.772 Inte heller verkar det stämma överens med 

miasmateorins ställning i Sverige ända fram till och med 1860-talet.773 Det är 

omöjligt att avgöra huruvida polisbetjäningen plötsligt upplevde sina 

luktsinnen som mindre ansatta. Sannolikt var så dock inte fallet. Det enda som 

kan sägas säkert är dofter inte längre spelade en central roll i polisens praktiker 

när det kom till dokumentation och lagförande. Polisbetjänternas olfaktoriska 

upplevelser hade inte samma betydelse för bevisläget om sanitära olägenheter 

och ambitionen om att åtgärda dessa. Denna förändring verkar vara 

närbesläktad med att flöden och överskridanden inte längre figurerade som 

centrala i renhållningsärenden. Jag tolkar det som ett tecken på en mer statisk 

syn på orenlighet vilken ligger i linje med att de stationära fallen ute på gatan 

kom att dominera.  

Det, är som antytt ovan, viktigt att understryka att nästan samtliga fall under 

detta nedslag förekom i gatans offentliga sfär. Till skillnad från sextio och 

trettio år tidigare identifierades nästan inga flöden av orenlighet, som rann 

över gångstigar och ansatte offentligheten. Endast i tolv av samtliga dessa fall 

förekom konceptet ”flödar” överhuvudtaget och i övrigt talades det i mer 

                               
771 SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 2 juli 1835, sidan 814 och 26 augusti 1835, sidan 1126. 
772 Larsson 2015, s. 58–61. 
773 Drakman 2018, s. 217. 
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tillfälliga termer, som då någon ”uttappat” eller ”utsläppt” vätskor. Det 

handlade huvudsakligen om utskänkningsverksamheter, såsom bryggare, 

bagare, slaktare och garvare, där en större mängd vatten eller kreatursurin 

stundvis behövde tömmas ut och då tillfälligt översvämmade gator, något som 

generellt endast resulterade i böter eller böter. Så var exempelvis fallet för 

garvaren Stenholm som från sitt garveri på Norrlandsgatan släppte ut en stor 

mängd vatten som var uppblandat med hår och kalk. För detta fick han endast 

böta en summa lika stor som om han hade varit en piga som tömt ett kärl med 

diskvatten i en gränd.774 Ytterligare ett exempel var handlaren Sundholm som 

hade en reservoar med stinkande lera på sin tomt, varav vilket han höll på att 

transportera delar ut på gatan då polisbetjänterna kom förbi.775 Detta handlade 

alltså trots allt inte om kontinuerliga flöden av den sort som spelade en så 

central roll under tidigare nedslag och som polisen la stor möda på att 

återkommande besiktiga och i detalj styra om. Exempelvis genom att påbjuda 

ansvariga personer att flytta träkonstruktioner, anpassa reservoarer eller dra 

om trummor. I stället var också dessa överträdelse av det tillfälliga slaget där 

något aktivt släpptes ut på gatan och behövde upptäckas, om inte i stunden så 

åtminstone förhållandevis nära inpå att det skedde. Det offentliga var därmed 

i sig självt i fokus för polispraktikerna under detta sista nedslag, snarare än 

överskridandet från det privata till det offentliga som dominerade tidigare. De 

enda två uppenbara undantagen är intressanta fall, suggestiva om 

förändringarna som skett.  

Traktörsänkan Lindbergsson avslöjades den 29 juni 1835 med att hålla svin 

i källaren till kammarherren Wahrendorffs hus vid Skeppsbron. Trots att de 

var begränsade till inom byggnaden så orsakade det en svår stank i 

grannskapet och svinhållande behövde därmed stävjas. Lindbergsson fick en 

dag på sig att förflytta djuren.776 Som en parhäst till detta kan nämnas hur en 

kapten ur adelsätten Rosenqvists af Åkershult i sin egendom nummer 42 på 

Pilgatan och Södermalm hade flera vindsskrymmen och trappor som var 

uppfyllda med orenlighet, varifrån stank spreds och sjukdomar kunde 

uppkomma.777 Dessa utrymmen brukades tydligen av Rosenqvists hyresgäster 

som avträden, men det var alltjämt Rosenqvist som bedömdes ansvarig och 

fick böta. Han ålades också att ”innom nästa måndag hafva de ödestående 

rummen försedde med nödvändiga dörrer och lås så att samma rum ej må 

kunna begagnas till afträden”.778 Detta är en notabel skillnad från det första 

nedslaget, där stanker i sig inte var tillräckligt för ingrepp av polisbetjänterna. 

Särskilt tydliga exempel på detta var de två fallen med vindar uppfyllda av 

exkrement, förefallande identiska med Rosenqvists vindsrum här, vilka då 

                               
774 SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 3 april 1835, sidan 416. 
775 SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 16 juni 1835, sidan 749. 
776 SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 29 juni 1835, sidan 794. 
777 Därmed är också detta fall det enda av samtliga som har med renhållning att göra i vilket 
som risken för sjukdomar explicit nämns. 
778 SSA, ÖÄP, ÄPK, Diarium, 9 januari 1835, sidan 38. 



 281 

tilläts bero. Trots skillnader i marginalen framträder dessa fall så lika i sin 

natur att det inte är möjligt att tala om något annat än praktiker som uppenbart 

hade förändrats. Dessa två fall utgjorde också utöver Funks frånvarande 

avträdeshus de enda inom denna kategori där någon specifik tidsfrist inom 

vilken åtgärder skulle ske angavs. Tillsammans med Gottmans och Långbergs 

överfulla avträdestunnor så förekom det alltså endast i fem fall där det går att 

observera att polisbetjänterna rörde sig innanför det privatas gräns och talade 

om de korrigeringar som tvunget skulle ske där. Denna radikala förändring i 

praktiker säger därmed något om hur kraftigt renhållningens gränser hade 

omdanats i relation till tidigare nedslag. 

Innan övergången till den allmänna diskussionen så kan det konstateras att 

de generella påföljderna i fall relaterade till rörlig orenligheten ligger väldigt 

nära hur det såg ut för de stationära. Av 257 fall resulterade hela 203 i böter, 

medan endast 15 gav varningar, 13 fick förfalla och 7 resulterade i 

frikännanden. Ovannämnda fängelse, kroppsstraff och uppmaningar står att 

finna bland de sista 19 tillsammans med de aldrig klarlagda ärendena. 

Mönstret av effektiviserade och strömlinjeformade processer håller därmed i 

sig och understryker den generella förändringen i Poliskammarens sätt att 

arbeta. 

Frånvarande flöden och utvecklade praktiker 

Mängden av exempel målar upp vad jag anser vara en tämligen komplett bild 

av hur praktikerna såg ut i relation till renhållning under detta år. Kontrollen 

av orenlighet förblev central för polisbetjäningen, men huvudfokus hade 

förflyttats. Många av de trender som dök upp under 1804 hade fortsatt. 

Möjligheten för protester, ad hoc-lösningar och önskemål om eftergifter 

förefaller mer eller mindre ha upphört fullständigt. I frågan om omstridda rum 

så hade förflyttningen fullbordats, från privata gårdar och vattenlinjer till 

gatan och rännstenen. Där kontrollen tidigare hade fokuserat på överskridande 

element och flöden som passerade från det privata till det offentliga, varmed 

polisbetjänterna bjöds in i det förra, hade det härvid nästan exklusivt förflyttats 

ut i det offentliga. Detta skifte kan förklaras på en mängd olika sätt. Då jag 

inte kunnat identifiera att betjäningen, kammaren eller rådande förordningar 

explicit redogjort för att ett sådant skifte som avsiktligt kan jag endast utgå 

från mina egna resonemang kring dess orsak. Utifrån aggregatet av fall och de 

mönster som uppvisas har det trots svårigheten i detta påvisats en gemensam 

trend. 

Expansionen av entreprenörssystemet förefaller åtminstone delvis att ha 

tagit fokus och resurser från tidigare bevakning av enskilda individers fä- och 

avträdeshus samt de efemära elementen i deras sanitära arrangemang. 

Skillnaden är talande då det samtidigt är omöjligt att tänka sig att inte ett enda 

avträdeshus var problematiskt placerat eller hade avlopp som fungerade på ett 

bristfälligt vis under 1835. Vidare är den nästan fullständiga frånvaron av 

”onda odörer” och ”elaka stanker” förvånande, särskilt gällande året direkt 
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påföljande kolerautbrottet. De få notabla undantagen som representeras väl av 

Lindbergssons svin och Rosenqvist af Åkerhults övergivna vindsavträdesrum 

antyder att lukterna inte hade tappat sin betydelse helt och hållet, snarare 

förblev de relevanta i extrema fall där ansvariga personer misslyckades med 

att hålla sina sanitära oegentligheter inom sina gränser. Dessa exempel och 

fallen av vattentömning såsom illustrerade av garvaren Stenholm indikerar att 

kontroll och hanterande av överträdda gränser och oacceptabla flöden 

kvarstod inom ramen för vad som utgjorde acceptabla polispraktiker. Hur 

kommer det sig då att dessa fall utgör endast undantag? Särskilt med tanke på 

hur detta slags ärenden dominerade sextio år tidigare. 

För att explicit diskutera skiftet i praktiker finns här en hel del intressant att 

säga. Från perspektivet av invånarna var inte längre fastighetsägarnas roll lika 

dominant som tidigare. I stället var det entreprenörer med sina 

renhållningshjon eller tjänstefolk och hushållare som stod i fokus. För dessa 

var orenligheten i sig en central del av det material som behövde hanteras och 

göras av med. Därför hade de enklare konstruktionerna som avträdeshus och 

reservoarer i stort fått stå tillbaka som tydligast framträdande problemet. I 

stället var det avträdeskärlen som fått en utökad roll på bekostnad av de 

avträdeshus från vilka de skulle hämtas. Kompetenser i hanteringen av detta 

var fortfarande ad hoc-lösningar, men snarare än att upprätta och styra flöden 

från en tydlig källa på den egna tomten eller entreprenadområdet handlade det 

om att genomföra dumpningar eller tömningar på platser utanför 

ansvarsområdet. Det går även att identifiera vissa föreställningar då dessa 

grupper generellt verkade vara införstådda med att vad de gjorde var fel. I de 

fall där de togs på bar gärning så förefaller det ofta ha medfört åtminstone ett 

påtvingat erkännande av övertrampet. Man kan således tänka sig att denna 

praktik var mer effektiv när den fungerande. Om dylika dumpningar lyckades 

utan att observeras av någon polisbetjänt var det också ett sätt att komma 

undan helt, till skillnad från om det fanns ett tydligt flöde eller spår för dessa 

att följa tillbaka in på tomter och gårdar. Det som förlorades i detta var 

förhandlingsutrymme och chansen till förhalning som framför allt 

fastighetsägarna ägnade sig åt under tidigare nedslag när de kunde 

argumentera för och stegvis förändra sina olika efemära lösningar.  

Utifrån polisbetjäningens perspektiv finns än mer att säga. Vad gäller 

materialet var det alltjämt orenligheterna i sig som dominerade, tillsammans 

med redan nämnda tunnor. Mängden orenlighet man hanterade hade ökat i 

relation till trettio år tidigare och ligger därmed med i linje med det första 

nedslaget. Polisbetjäningen uppvisade alltjämt särskilda kompetenser genom 

att hålla ett vakande öga och identifiera överträdelser allteftersom de skedde. 

Det var dock inte genom att gå in på tomter och identifiera avträden placerade 

ned mot vattnet, utan det handlade nästan exklusivt om sådant som gick att 

observera när de rörde sig genom staden. Ibland stannade polisbetjäningen 

måhända till på specifika platser, men den breda och sökande verksamheten 

som syntes 1776–1777 var frånvarande. Om 1804 visade på ett begynnande 
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skifte mot att polisbetjäningen verkade alltmer i det offentliga rummet så hade 

förändringen fullbordats 1835. Vad gäller föreställningar var det som kommer 

till uttryck i normativa dokument i princip oförändrat. Fallens formuleringar 

ger samtidigt intrycket att polisens syn på sanitär oordning hade rört sig från 

ett tidigare perspektiv på orenlighet som något levande i sig vilket spreds 

genom staden, bland annat av elaka lukter och hemska flöden, till att i stället 

vara något statiskt och låst i stadsrummet. Uppföljningar och besiktningar för 

att kontinuerligt justera specifika förseelser fick stå tillbaka i princip helt och 

hållet för enstaka insatser och påtalande samt bötesfällning förefaller ha 

bedömts vara tillräckliga åtgärder. Allt detta visar på en radikal förändring i 

praktiker på relativt få år och även om vissa trender syntes redan vid det andra 

nedslaget så var det mellan 1804 och 1835 som det stora skiftet skedde. 

Från porösa till hårdnande gränser 

I detta kapitel har det framkommit hur praktikerna kring den sanitära 

ordningen i Stockholm utvecklades. Några särskilt tydliga trender har 

framträtt. Ett fokus på rörlig orenlighet skiftade till ett på stationär dito då 

betydelsen av att styra om gränsöverskridande flöden minskade till fördel för 

fasta punkter i stadsrummet. Det som tidigare varit omstridda rum, såsom 

vattenlinjen och gårdar från vilka orenlighet emanerade, upphörde att figurera 

i polisiära praktiker till fördel för gatans offentlighet. Där förekom förvisso 

också rörlighet som skulle kontrolleras, men det var då fråga om transporter 

som utövades av olika slags individer snarare än orenlighetens rörlighet. 

Frågor som invånarna tidigare åtminstone kunde diskutera om än inte alltid 

förhandla blev därmed också mer låsta eftersom utrymmet för alternativa 

lösningar och förhalningar ersattes av effektiviserade och strömlinjeformade 

praktiker. 

Allt detta är särskilt intressant eftersom orenligheten har en särskild 

förmåga att ta tillvara på gränsers porositet. Genom grundläggande fenomen, 

gravitation och termodynamik, strävar den efter att rinna ur sprickor och 

sippra genom hål. Därigenom är orenlighet måhända, för att parafrasera 

Douglas, inte bara materia på fel plats, utan också det som förflyttar sig från 

acceptabla platser.779 Orenligheten är till sin natur gränsöverskridande och 

därmed är också de rumsliga regler som omgärdar den något som borde 

uppmuntra specifika praktiker. Detta fenomen var särskilt synligt 1776–1777 

och 1804 då sanitära olägenheter kan sägas symboliserade överträdda eller 

blockerade gränser.780 Därmed är det också förvånande att uttryck som 

beskriver gränsöverskridande var nästan helt frånvarande under 1835. Om det 

                               
779 Douglas 2002, s. 44. 
780 Thompson 2003, s. 539. 
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materiella var relativt sett beständigt så måste kompetenserna och 

föreställningarna ha varit drivande. Det antyder antingen ett betydelsefullt 

skifte i polisbetjäningens fokus, en aktiv ansats av stadens invånare att stärka 

sina gränser, eller en kombination av bådadera.  

Trots att det är svårt att uttala sig definitivt om enskilda orsaker utifrån 

källmaterialet verkar det som om stadens invånare hade blivit mer noggranna 

med att förhindra flöden från att överträda tomtens gränser och därigenom 

bjuda in polisbetjänterna i det privata. Agerandet uppträder som en taktik som 

de tog till eftersom förhandlingsutrymmet och acceptansen för olika 

förklaringar och ursäkter verkar ha minskat, särskilt i en jämförelse mellan 

1776–1777 och de två senare nedslagen. Härmed är det möjligt att se en tydlig 

växelverkan där polisbetjäningens effektiva kontroll av flöden och överträdda 

gränser ledde till större noggrannhet från fastighetsägare. Kontinuerliga 

flöden stängdes och hanteringen skiftade till mer tillfälliga dumpningar som 

inte ledde vakande ögon tillbaka in på tomter och gårdar. Ofrånkomligen 

styrdes därmed polisens praktiker mot det offentliga. I detta scenario får man 

tala om att mötet mellan de olika parternas kompetenser var det som drev 

förändringen. Analysen avslöjar hur staden omdanades genom vardagliga 

interaktioner och hur väldigt konkreta praktiker över tid förändrade det urbana 

rummet på grundläggande vis under förhållandevis kort tid. 

Det förefaller som om polisbetjäningens praktiker i kombination med ett 

expanderande offentligt system samverkade för att påverka och omforma det 

efemära Stockholm. En sådan process är i linje med argument framförda i 

tidigare forskning om hur saker och ting uttalat gjorda för att tjäna den 

allmänna sundheten också kan syfta till att expandera auktoriteters rumsliga 

anspråk.781 Detta stämmer också väl överens med bredare kontinentala rörelser 

av upplysningsidéer om offentlig hälsa och institutionaliseringen av 

övervakningen av hygien genom ”medizinishe Polizei” som ökade i betydelse 

och blev ett möjligt redskap för social kontroll.782 Trots att vad som är synligt 

under detta nedslag i Stockholm inte går att endast klassificera som en 

”modernisering” av stadsrummet finns paralleller med Ogborns forskning 

avseende intensifierat ordnande av specifika materiella kontexter.783 Polisens 

praktiker utvecklades i tandem med och reflekterade tidens politiska och 

tekniska lösningar, något som är ett bekant motiv.784 

Behovet att kontrollera orenlighet och skapa sanitära arrangemang kvarstår 

som en konstant närhelst människor samlas. När det handlar om renhållning 

och de praktiker som strävar mot detta mål visar dock detta kapitel på hur stor 

variation kan uppstå även inom ett begränsat geografiskt utrymme och ett 

relativt kort tidsintervall. Som den högst prioriterade punkten i alla 

                               
781 Coomans 2019, s. 1–2, 5. 
782 La Berge 1992, s. 13–14; Johannisson 2013, s. 56–59. 
783 Ogborn 1998, s. 13–14. 
784 Joyce 2003, s. 6–7; Melosi 2008, s. 2–4. 
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polisinstruktioner under undersökningsperioden är förändringar i 

renhållningens praktiker särskilt intressanta för att förstå varför vissa platser i 

stadsrummet var omstridda. Jag kan inte på ett helt tillfredställande vis 

förklara varför nedslaget 1804 utgjorde en sådan kraftig nedgång i det 

utrymme som detta slags oordning fick från kammaren. Det är möjligt att 

frågan i stor utsträckning fungerade som ett sätt för Poliskammaren att uppvisa 

initiativförmåga och kompetens under perioden då det fanns ett särskilt behov. 

Poliskammaren ville rimligen visa framfötter vid dess inrättande respektive 

vid kolerans utbrott. Trots detta talar det som skedde mellan 1776–1777 och 

1835 sitt tydliga språk. Onekligen hände något radikalt under de sextio åren. 

Även om förändring skedde gradvis och trenderna uppträdde redan 1804 så 

måste det, precis som för föregående två kapitel, konstateras att ett avgörande 

skifte inträffade mellan det andra och det tredje nedslaget. 

Förändringen förefaller ha stått nära i relation till orenlighetens rörlighet. 

Därmed finns i det svenska fallet intressanta paralleller till vad Francis 

Dodsworth finner i relation till polisens roll i utformandet av tidigmoderna 

Manchester. Dodsworth menar att hanteringen av rörlighet var en central del 

i framväxten av det moderna stadsrummet.785 Han kopplar samman 

reformationen av polisen och utvecklingen av det urbana landskapet under 

sent 1800-tal och tidigt 1900-tal. Centralt för detta var ett kontinuerlig 

stävjande av allt som bjöd in till och möjliggjorde okontrollerad rörlighet.786 

Även gällande London under perioden från 1789 upp till och med de stora 

polisreformerna under 1800-talet har framförts hur kontrollåtgärder kring 

rörlighet tvingades fram och påverkades som ett svar på befolkningens 

taktiker.787 Uppenbarligen finns Sveriges paralleller till detta i utvecklingen 

mot polisreformen 1850. På ett liknande vis uppträdde polisbetjäningen i 

Stockholm tidigt som huvudaktörer för att kontrollera smutsens rörlighet. De 

utgjorde det yttersta samtida redskapet för att upprätthålla sanitär ordning och 

påverkades självklart av den verklighet de mötte längs gatorna. Här går det att 

se ett skifte från oönskad rörlighet av orenligheten i sig, till önskad rörlighet i 

form av paketerad och transporterad orenlighet. Båda krävde dock sin 

övervakning. 

Vid en tillbakablick på renhållningens oordning i Stockholm kring 1776–

1777 förefaller det som om det som var mest fruktat och gav upphov till 

ingrepp var gränsöverskridande element. Just i överskridande av gränser, av 

orenligheten i sig samt dess sammanhängande onda odörer och sinnesangrepp, 

uppstod en krock mellan en osanitär verklighet och den ideala stad som 

polisbetjäningen hade i uppdrag att skapa. I de två senare nedslagen på 1800-

talet hade något förändrats och det var knappast skräpet och orenligheten som 

stadens invånare tillsammans gav upphov till. Sanitära frågor är till sin natur 
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gränsöverskridande, de är svåra för polisiära praktiker att rensa bort. Trots 

detta hade praktikerna till 1835 förflyttats nästan helt från det privatas 

gränsland såsom gården och vattenlinjen till gatan och rännstenens offentliga 

sfär. 

Orsaken till detta är självklart svår att tillskriva någon enstaka faktor, men 

om vi utgår ifrån Masseys här passande perspektiv på platser som öppna är 

det möjligt att betrakta kampen om gränser och avgränsningar som en 

utvecklande kraft i egen rätt.788 Poliskammaren applicerade dylik kraft 

tålmodigt och på en mängd olika platser, vilket omformade stadsrummet över 

lång tid. För att tala med Ogborn är det en process som trots frånvaron av ett 

tydligt formulerat mål visar på en allmän riktning. Den söker sig mot ett mer 

välordnat och noga avgränsat rum.789 Genom att studera de små vardagliga 

geografierna har denna rörelse kunnat identifieras och visas upp. Resultaten 

här antyder att skiftet i detta sammanhang var från ett urbant rum bestående 

av porösa gränser och överskridande rörelser till ett bestående av hårdnade 

gränser och det stationära. Här finns således intressanta paralleller till 

slutandet av hushållet och stabiliserandet av krogrummen som tidigare kapitel 

påvisat. I samtliga tre aspekter går det att se hur stadsrummets omstridda 

platser var gränsplatser, samt att konflikter och förhandlingar försköt exakt 

var dessa gick i Stockholm, något som kunde innebära förflyttningar såväl inåt 

som utåt i relation till trösklar och portgångar. 

Som drivande i just föreliggande sociala rum vill jag då framhävda 

åtminstone delvis polisbetjäningen ute på gatorna som implementerade 

visioner från ovan och förhandlade med befolkningen, vilket gav utrymme för 

de senare att anpassa sig och verka för acceptabla och fungerande lösningar i 

ett delat, levt rum. Här framträder tydligt hur det som sker i 

representationernas rum (thirdspace), är ständiga finjusteringar fram och 

tillbaka, ofta med två men ibland med tre eller fler parter. Orenligheter ska 

flyttas på, avträdeshus spikas igen och bryts upp, flöden öppnas, stängs eller 

styrs om på olika sätt. I den rumsliga praktiken (firstspace), över tid, sker 

därmed en allmän rörelse mot mer kontrollerade, betvingade och detaljstyrda 

flöden. Till sist har flödena blivit så pass betvingade och styrs så hårt att de 

alltmer upphör att vara en del av oordningen, en process som slutgiltigt 

fullbordas med det allmänna avloppets införande från 1860-talet och framåt. 

Detta fokus på öppenhet och rörlighet påminner kraftigt om tidigmoderna 

perspektiv på kroppen och humorallärans fokus på kroppsvätskornas rörelse, 

med rädsla för deras stagnation eller felaktiga riktning, snarare än separata 

organ.790 Aktuell forskning har påvisat att detta perspektiv inte övergavs inom 

svensk medicin förrän långt längre in på 1800-talet då ”flödeshanterande” 
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medicin fick stå tillbaka för ”gränsskyddade” medicin.791 För samma period 

avseende England har man funnit att parallellen mellan kroppen och staden 

var återkommande i 1800-talets sociala föreställningsvärld när det kom till 

renhållning och behovet av att upprätthålla gränser.792 För de nedslag som 

behandlats här var det uppenbarligen ett flödeshanterande perspektiv som kom 

i första hand. Det bestod trots att skyddandet av gränser ökade inom denna 

ram. 

Invånarnas mer noggranna upprätthållande av gränser var möjligen ett svar 

på polisens ökande auktoritet att gripa in över dem närhelst giltiga skäl gavs. 

Endast en stank förefaller ha varit tillräckligt på 1830-talet men inte på 1770-

talet för att legitimera att polisbetjäningen överträdde gränsen från det 

offentliga till det privata. Framträder gör det sociala rummet som långsamt 

producerades och reproducerades i befolkningens vardagsliv. Små steg 

samverkade för att utsöndra ett särskilt slag av urbant rum, föränderligt och 

möjligt att avläsa för varje historisk period.793 Ur ett Lefebvreianskt perspektiv 

vore dessa förändringar för småskaliga för att kunna betraktas som hörande 

till olika tidsperioder. De olika uttrycken måste nämligen sägas ske inom 

ramen för samma produktionsförhållanden. På ett sådant påstående vill jag 

dock svara att en mikrogeografisk undersökning av konkreta materiella 

förhållanden, exempelvis avseende huruvida tunnor saknas helt och hållet 

eller bara hanteras på ett felaktigt vis, bidrar till ny kunskap om ett samhälles 

rumsproduktion.794 Detta tillvägagångssätt framhäver viktiga detaljer som 

annars hade förblivit okända. 

Svaret på varför vissa platser i rummet var omstridda är i 

renhållningssammanhang att de hade för porösa gränser. Upprätthållandet av 

sanitet koncentrerades till platser där orenlighet var rörligt på felaktiga sätt 

och överträdde gränser. De sociala praktikerna och kontrollen kring dessa 

gränsplatser drev fram nya slags rumsliga arrangemang. I denna bemärkelse 

stärktes gränsen mellan det privata och det offentliga. Allteftersom polisiära 

praktiker riktades mot denna specifika fråga krävdes med tiden andra slags 

anledningar för polisbetjäningen att passera från gatan in på gårdarna och i 

hemmen. Allt detta representerar ett betydande skifte i Stockholms Eigenlogik 

och mikrogeografier, vilket avslöjar något om polisens förändrade räckvidd 

och en föränderlig stad som upplevde en tillslutningsprocess. 

Föreställningarna från ovan, representationer av rum (secondspace), handlade 

om ett upprätthållande av den sanitära (ideal)staden där orenlighet var 

kontrollerad, snabbt lämnade stadsgränsen och alla legitima interna rörelser 

var obehindrade. Det gav upphov till vardaglig interaktion mellan de invånare 

som ägde fastigheter, de som endast levde i dessa och polisbetjäningen. I den 
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förtjänat kritik. Navickas 2016a, s. 70. 
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interaktionens representationernas rum (thirdspace) låg fokus på att hantera 

flöden av orenlighet, hindra tillfälliga dumpningar och punktmarkera platser 

där stagnation förekom. På en konkret materiell nivå omformade det 

stadslandskapet, den rumsliga praktiken (firstspace). Där reglerades 

kontinuerliga flöden bort och gatan blev viktigare än gården för att 

upprätthålla sanitär ordning. Dessa praktiker hade del i att forma inte bara det 

Stockholm vid känner idag, utan över lag den sorts urbana rum där flöden av 

orenlighet har byggts bort i princip helt och hållet. 

Alltjämt kan det konstateras att denna avhandlings tre empiriska kapitel 

förenas i att vardagliga praktiker kring omstridda gränsplatser drev på kraftig 

och hastig förändring, om än av skiftande natur, mitt under Stockholms 

konstaterade stagnationsperiod. 
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Kapitel 6. Stadens gränsplatser 

Tanken med detta sista kapitel är mer än bara en sammanfattande diskussion 

av resultaten i avhandlingens tre empiriska delar. Delarnas relativt disparata 

ämnesområden förenas förvisso genom ett gemensamt teoretiskt perspektiv 

och metodik. För att finna gemensamma drag av relevans i resultaten och 

analysen krävs dock något mer. Målet här är därför att lyfta de separata 

slutsatserna till en högre nivå och att syntetisera dem. Vad jag anser mig ha 

funnit är nämligen trendlinjer som utifrån olika slags omstridda rum delvis 

kompletterar och delvis motsäger varandra. De förändringar som framträder i 

delstudierna har sina grunder i en mängd olika orsaker och processer, men de 

uppvisar också intressanta gemensamma mönster. För mig förefaller det 

handla om separata uttryck för en mer genomgripande rumslig och social 

förändring, en omdaning av det urbana. 

Mitt syfte med avhandlingen är på ett övergripande plan att utveckla 

förståelsen av hur rummet omförhandlas och förändras över tid genom 

vardagliga interaktioner och praktiker. För att operationalisera detta har min 

genomgående huvudfråga handlat om varför vissa platser i stadsrummet var 

omstridda. Frågan har utforskats har jag undersökt genom en serie underfrågor 

som tydliggjort polisiära praktikers bakomliggande föreställningsvärld och 

uppdrag, faktisk vardag och implementering, samt förändring över tid. I och 

med att den genomförda undersökningen fokuserar på tre separata kategorier 

av förseelser, förenade av särskilt starka rumsliga element i deras oordning, 

ser svaren olika ut beroende på deras unika förutsättningar. Det finns dock 

mer som förenar svaren än vad man kan tro vid en första anblick. 

Poängen här är alltså att möta upp detta syfte och kommunicera vad som är 

mina huvudsakliga slutsatser, svaret på min huvudfråga och hur resultatet bör 

tolkas. Jag kommer att dra samman de olika trådarna som framkommit på en 

konkret nivå om Stockholms interna och livliga dynamik. I detta bör dock inte 

Stockholm ses som något helt unikt, utan snarare som ett exempel på de 

mindre europeiska metropolerna som ännu inte påbörjat någon radikal 

industrialisering och expansion under perioden. Ett sådant synsätt kan ge 

värdefulla uppslag för andra urbanhistoriska undersökningar. Vilka slags 

rumsliga förändringar går att finna i andra städer som inte expanderade 

ekonomiskt, befolkningsmässigt eller geografiskt? Vilka andra drivkrafter går 

att finna bakom sådana förändringar? Vad var effekterna av exempelvis nya 

boendemönster, skiftande mentaliteter, eventuell ”civilisering” eller 

myndigheternas utökade räckvidd och styrka? Effekterna av processer likt 
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dessa på vardagens struktur bör uppenbarligen inte underskattas. Direkta 

jämförelser av Stockholm med andra städer i detta är också en möjlighet. Vad 

skulle framkomma genom en likartad undersökning av exempelvis 

Köpenhamn eller Oslo, där polisforskningen huvudsakligen fokuserat på 

politisk kontroll? Vilka mönster framträder i Göteborg, som gick in i 1800-

talet på en våg av ökad befolkningsmängd och fick sin poliskammare 1807?795 

Resultaten som har framkommit gör nämligen tydligt hur intensiteten av 

verksamhet och den geografiska densiteten i ett dylikt urbant sammanhang 

gav upphov till en mängd tillfällen då likartade praktiker utövades. Studiet av 

dessa praktiker över tid kan uppenbarligen belysa processer som annars hade 

förblivit dolda. Stadens mikrogeografier har gett möjligheten att påvisa 

viktiga aspekter av samhällets utveckling. 

I denna avslutning söker jag därför också dra ihop trådarna på en mer 

abstrakt nivå om vad som driver urban rumslig och social förändring. Här 

tillför denna avhandling en mer komplex förståelse om att drivkrafter bakom 

förändringar kan komma från olika håll, samtidigt som de kan stråla samman 

kring en process som uppvisar gemensamma och förenande drag. I just detta 

sammanhang handlar det om den skiftande kvaliteten hos gränser och hur 

detta tar sig uttryck över tid.  

Stad i utveckling 

Inledningsvis kan det på avhandlingens mest konkreta nivå konstateras att det 

Stockholm som framträtt genom denna undersökning var en otroligt dynamisk 

plats. Det handlar sannerligen inte om en stad som var oföränderlig med 

anledning av dess demografiska och ekonomiska stagnation. Dynamiken 

förenar avhandlingens samtliga delar trots att det kunde ta sig olika uttryck 

inom de olika områdena. De praktiker som kom till uttryck i mötet mellan 

Stockholms invånare och polisbetjäningen kvalificerar förståelsen av 

stadsrummets karaktär. Snarare än en stad som förblev oförändrad under 

perioden är det en stad under omvandling på en mängd olika vis som 

synliggjorts. Sett från vissa perspektiv förefaller i stället den ekonomiska 

stagnationen ha varit en drivande faktor bakom hittills okända rumslig 

förändringar. Förändringen var dock mer aktiv på en del områden än på andra 

och bara för att ett slags rum är omstritt betyder det självklart inte att det inte 

kan uppvisa kontinuitet. Frågan är bara vad som förändras och vari 

kontinuiteten består. Med hjälp av det praktikteoretiska perspektivet är det 

tydligt att de olika delarna av undersökningen i tur och ordning främst 

                               
795 Larsson & Andersson Palm 2021, s. 567 respektive Kongl. Maj:ts Nådiga Förordning, Om 
En förbättrad Police-Inrättning i Staden Götheborg, af den 19 Augusti 1807. Likaså utfärdades 
ett tjänstgöringsreglemente för polisbetjäningen i Göteborg år 1836, alltså tre år tidigare än 
motsvarande instruktion för betjäningen i Stockholm. Över lag utgör Göteborgspolisens äldsta 
tid och praktiker en hittills outforskad aspekt av svensk polishistoria. 
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framhäver dynamik och utveckling i fråga om material, föreställningar eller 

kompetenser. 

Praktikers framväxt och utveckling framträder särskilt tydligt i 

undersökningen av människor i hushållens och samhällets marginaler, mer 

specifikt sådana som tillfälligt eller beständigt upplevde det vi idag skulle 

kalla för hemlöshet. Processer identifierade i tidigare forskning, såsom 

ekonomisk stagnation, krympande hushållsstorlekar och vissa gruppers ökade 

utsatthet, förefaller ha haft materiella effekter som spillde över i 

stadslandskapet. Parallellt med detta, på såväl nationell som lokal nivå, 

hårdnade samhällsklimatet.  

Som bidragande faktorer i utvecklingen kan nämnas förordningar kring 

passtvång, utökade regleringar mot försvarslöshet och den förnyade 

legohjonsstadgan. Orsakerna bakom situationerna som polisbetjäningen hade 

att hantera var således komplexa och mångsidiga. Då min startpunkt är de 

polisiära praktikerna i sig så kan det konstateras att den dynamik som 

framträder drevs på underifrån, genom ökande sociala svårigheter. Under 

perioden går det att följa hur en relativt öppen stad med öppna hus gradvis slöt 

sig och lämnade enskilda individer exponerade. Tidigare intresse för att 

identifiera och upprätthålla sociala band minskade från ett polisiärt perspektiv, 

vilket kan ses som ett uttryck för att sociala förhållanden öppnades och kraven 

på att tillhöra specifika hushåll i någon mån minskade. Det var inte längre 

alltid möjligt att hitta ett hushåll eller en tjänst som en viss person tillhörde. 

Samtidigt som gränserna till hemmen slöt sig skiftade också polisiärt fokus 

mot det materiella rummet.  

De som befann sig utanför hushållens gränser fick ett större behov av att 

föra sig i stadsrummet. Nöden att ägna sig åt exempelvis ”uteliggande”, i sig 

ett rumsligt begrepp, tilltog samtidigt som det blev svårare att navigera i 

staden för att undvika polisiär kontroll. För den ökande massan som saknade 

hem och hushåll blev allt färre ”rätta” platser tillgängliga. Stadsrummets 

offentlighet, mer specifikt dess rum för överföringar och övergångar, blev 

alltmer centralt för polisbetjäningen att ordna. Missbruket av specifika platser, 

särskilt nattetid, behövde förhindras. Denna koncentration går att se redan 

under det andra nedslaget, 1804, men hade nått en mycket högre nivå 1835. 

Därtill medförde de tillslutna husen att just hemmets helgd, och särskilt dess 

mer tillgängliga gränsplatser, allt oftare utsattes för angrepp eller togs i 

besittning och behövde polisiär kontroll för upprätthållande av ordning. 

Denna sista förändring förefaller särskilt ha skett någon gång under 1800-

talets första decennier. Detta resultat underbyggs av framväxten av det nya 

begreppet ”uteliggande” och en radikal ökning av antal fall. Det är även i linje 

med tidigare forskning om den sociala frågan, som i kontrast till denna 

undersökning oftast fokuserat på det normativa materialets utveckling och 

tenderat att lämna praktiker därhän.  

Härigenom går det att se hur något som tidigare primärt var en social fråga 

även kom att bli en fråga om rumslig styrsel och kontroll. Kontrollen gick från 
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att handla om placeringsåtgärden ”du ska vara här” till en disciplinering inom 

ramen för ”du ska inte vara där”. Här är det möjligt att tala om en process där 

materiella gränser sluts som en följd av att sociala gränser öppnas. Nya och 

omformade gränsplatser utgjorde mikrogeografier som upplevde en 

intensifiering av överträdelser och övervakning på ett dynamiskt vis. Stadens 

interna marginaler och gränsplatser blev alltmer omstridda och komplexa. De 

omdanades därmed genom mer aktiva ingrepp. Förändrade materiella 

omständigheter omöjliggjorde tidigare praktiker och rätten till staden 

begränsades. 

Om vissa kapitel i denna avhandling visar på platser som slöt sig och 

stängdes så framhäver andra snarare gränser som bättre förstås utifrån att de 

blev mindre rörliga och känsliga för flöden. Denna andra förändringsprocess 

kom till uttryck vid de platser där utskänkningsverksamhet bedrevs. Vad 

gäller krogrummen så var deras särställning på tröskeln mellan offentligt och 

privat, framför allt under de tidigare nedslagen, en ständig förhandlingsfråga. 

Med tiden minskade dock betoningen på denna förhandling och trots att 

konflikter och oordning fortfarande uppstod så var de av en annan natur. 

Diskussionen mellan näringsidkare och polisbetjäning handlade inte längre 

om vilket slags socialt rum som den specifika platsen utgjorde för stunden. 

Denna förändring kan också tolkas som ett uttryck för intensifierad 

kontrollverksamhet, som hör samman med ett mer komplext samhälle, vilket 

leder till ett mindre flexibelt stadsrum.  

Krogarna och andra näringsställen, som var en så central del av 

stadslandskapet och stockholmarnas vardagsrum, förändrades. Samtidigt 

bestod de i materiell mening. Husens gränser ut mot gatan, men även interna 

gränser, blev med tiden mindre förhandlingsbara. Sådant som 1776–1777 gick 

att hävda på olika positioner längs skalan mellan offentligt och privat, 

beroende på vad som för stunden var fördelaktigt, låstes fast på en given 

position till och med 1835. Stora delar av förändringen skedde tidigare här än 

vad gäller övriga empiriska kapitel och redan till 1804 hade näringsställenas 

plats i stadsrummet blivit mindre flytande och rörlig.  

Detta illustrerar en stabilisering snarare än ett tillslutande. Det skedde en 

förändring angående vilka trösklar som var under förhandling. Det var en 

process som över tid gav upphov till färre omstridda platser snarare än fler. 

Förvisso minskade antalet tillstånd drastiskt under denna period, men det 

förefaller inte ha påverkat hur de kvarstående krogarnas organiserades eller de 

polisiära praktikerna i sig. Då det inte finns några indikationer på en mer 

övergripande materiell förändring framhäver den del av avhandlingen som 

undersökt utskänkningsverksamheter snarare hur dynamiska föreställningar 

och normer låg bakom förändrade praktiker och påverkade stadens utveckling. 

Slutligen framhåller det sista empiriska kapitlet det allmängiltiga behovet 

av att kontrollera orenlighet och skapa sanitära arrangemang. När det handlar 

om renhållning och de praktiker som strävar mot detta mål så visades på hur 

stor variation kan uppstå även inom ett begränsat geografiskt utrymme och ett 
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relativt kort tidsintervall. Som den högst prioriterade punkten i alla 

undersökningsperiodens polisinstruktioner är förändringar i renhållningens 

praktiker särskilt intressanta för att förstå varför vissa platser i stadsrummet 

var omstridda.  

Jag kan inte på helt tillfredställande vis förklara varför antalet fall av 

renhållningsförseelser uppvisande sådan kraftig nedgång i relativa andelar 

under det mellersta nedslaget. Det är möjligt att frågan i stor utsträckning 

fungerade som ett sätt för Poliskammaren att uppvisa initiativförmåga och 

kompetens under perioden då det fanns ett särskilt behov, såsom vid dess 

inrättande eller efter kolerans utbrott. Trots detta talar skiftet som skedde 

mellan 1776–1777 och 1835 talar sitt tydliga språk. Något radikalt hade skett 

under de sextio åren. Vid en tillbakablick på renhållningens oordning i 

Stockholm kring 1776–1777 förefaller det som om vad som var mest fruktat 

och gav upphov till ingrepp var gränsöverskridande element. I orenlighetens 

överskridande av gränser samt dess sammanhängande onda odörer och 

sinnesangrepp uppstod en krock mellan en osanitär verklighet och den ideala 

stad som polisbetjäningen hade i uppdrag att skapa. Endast ett fåtal årtionden 

in på 1800-talet så hade något förändrats och det var knappast skräpet och 

orenligheten som stadens invånare tillsammans gav upphov till.  

Sanitära frågor är till sin natur gränsöverskridande, de är svåra för polisiära 

praktiker att rensa bort. Trots detta hade de praktikerna till 1835 förflyttats 

från det privatas gränsland till gatans offentliga sfär. Den kontinuerliga och 

konsekventa bevakningen från polisen, deras praktik av att noggrant följa upp 

och återvända till specifika sanitära överträdelser, förefaller ha utvecklat 

praktikerna också hos fastighetsinnehavare. Deras hantering verkar ha svarat 

mot denna utmaning och skiftat var den sanitära olägenheten förekom. Flöden 

och det gränsöverskridande upphörde på bekostnad av mer stationära 

förseelser, vare sig det handlade om fåtalet fall av bristfällig hantering inom 

egendomarnas hägn eller flertalet fall av dumpning och kvarlämnande utanför 

desamma. Därigenom blev staden även på detta sätt mindre öppen och rörlig. 

Drivande i utvecklingen förefaller ha varit raffinerade tekniska och 

administrativa resurser samt, framför allt, mötet mellan alltmer finslipade 

kompetenser. 

Det är svårt att argumentera för att det är en enhetlig enkelspårig förändring 

i föreställningar om rummet som ligger bakom de förändringar jag ser. Det 

går inte att säga att en specifik och tydligt formulerad rumsbild drev allting 

framåt. Det är snarare tre olika konkreta processer, med grunden i olika 

anledningar, som hade ett gemensamt uttryck. Även om vissa av de 

observerade förändringarna skedde stegvis mellan nedslagen, medan andra 

uppvisade mer radikala trendbrott, är det tydligt att det avgörande skiftet i 

praktiker oavsett förseelsekategori huvudsakligen inträffade mellan 1804 och 

1835. Skiftets placering är särskilt intressant eftersom det sker under den 

period då själva polisinstruktionerna var statiska och radikala förändringar i 

övriga normativa dokument bara gått att finna i enstaka frågor. Inom ramen 
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för avhandlingen handlar dessa enstaka frågor främst om fattigas tillhörighet, 

delvis om näringsidkande, och knappt alls avseende renhållning. Det 

signalerar att 1800-talets tidiga decennier, särskilt 1820- och 1830-talet, kan 

betraktas som en särskilt dynamisk period vilken bör utforskas närmare.  

Det rumsteoretiska angreppsättet har möjliggjort att detta har kunnat ses för 

vad det är och gett en förståelse av dessa processer i ett sammanhang. 

Konkreta och praktiska omstridda rum ger härigenom abstrakta, men ändå 

tydliga slutsatser om ett stadslandskap i förändring. Öar av övervakning och 

kontroll förefaller dyka upp, som genom eruption, mer intensivt inom vissa 

områden. Ett särskilt tydligt exempel på detta framträder i fråga om 

hemlöshetens förekomst, men det gäller även kroghållningens och 

renhållningens rum. Utan tvivel finns ytterligare exempel som erbjuder 

intressanta möjligheter att identifiera och analysera gemensamma drag. Böter 

och varningar var båda vanligt förekommande påföljder, såväl för att markera 

närvaro som att åtgärda problem, vilket gav polisbetjäningen visst 

handlingsutrymme mot invånarna. I blickfånget stod såväl män som kvinnor. 

och även om vissa grupper dominerade i specifika sammanhang visar 

undersökningen på vilken mångfald av parter som var del av dessa 

interaktioner, deltog i konflikter och i vissa sammanhang även hade möjlighet 

till att förhandla och vinna gehör för sina egna perspektiv. Dessa resultat är 

helt i linje med programförklaringar om hur förståelsen av historiska stadsrum 

bör kvalificeras genom att undersöka deras vardagliga bruk.796 

De trendlinjer som framkommit känns bekanta och utan att hänge mig åt 

teleologiska resonemang vill jag ändå hävda att det här går att se många frön 

till det slags logik som styr våra städer idag. Under föreliggande 

undersökningsperiod var tillfälliga konstruktioner och öppningar en given del 

av stadsrummet. Efemära konstruktioner, som bodar, plank, månglarbord med 

mera fanns överallt; så även öppna portar, gårdar och passager som gjorde 

gränsen mellan olika verksamheter och bostäder suddig; och likaså materiella 

omständigheter såsom hål, trummor, rännstenar med mera som uppmuntrade 

flöden. Dylika fenomen har i stor utsträckning betvingats idag.  

I de städer vi rör oss genom idag är flöden hårt kontrollerade. Materiella 

sådana, rena eller orena, är nedgrävda eller stängda medan immateriella 

informationsflödens allt oftare är luftburna och osynliga. Det efemära är 

generellt bortreglerat eller bestämt anvisat till valda tillfällen och platser, 

såsom uteserveringar, festivaler, marknader och liknande. Inte heller är det 

acceptabelt att blanda ihop olika former av verksamhet, såsom näringsidkande 

och boende. På gott och ont är detta reglerat genom sådant som detaljplaner, 

tillståndsmyndigheter och ett komplex av regler. Individers tillgång till 

stadsrummet blir hårdare kringskuren för var dag. Koncept som exkluderande 

arkitektur samt grindsamhällen är på frammarsch. Det är allt oftare svårt att 

avgöra om en offentlig plats faktiskt ägs av det offentliga eller det privata med 

                               
796 van den Heuvel 2019, s. 703–705. 
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de implikationer det har för regelverk och kontroll. Allt detta, som om något 

bara har intensifierats till en hysterisk nivå under pågående pandemi, är 

modernitetens gastkramande fattning om staden. Det ständiga ordnandet och 

den ökande intensiteten kan förstås som en omvänd social entropi, en 

negentropi. Nu kan jag inte hävda att det är just tillblivelsen av detta som 

påvisats under föreliggande undersökningsperiod, men en rörelse mot detta 

framträder tydligt inom samtliga förseelsekategorier som studerats. 

Ytterligare undersökningar och fokus på långa linjer skulle möjliggöra en 

djupare förståelse av dessa processer genom vilka vi fortfarande formar 

varandra. 

Obeaktat detta sista perspektiv är det onekligen så att stagnationsnarrativet 

behöver kompliceras. Bilden av en ”hundraårig Törnrosasömn” vilken 

Berglund påtalat som förrädisk har vederlagts ytterligare.797 På hittills okända 

vis har det blivit tydligt hur Stockholm 1835 verkligen var en helt annan stad 

än Stockholm 1776. 

Tillslutande, stabilisering, förflyttning 

De parallella processer med olika drivkrafter som har framkommit genom 

undersökningen av de olika förseelsekategorierna har uppenbarligen allmänna 

rumsliga drag som förenar dem. Genomgående indikerar mina resultat ett 

skifte från ett urbant rum bestående av porösa skiljelinjer och allmänt 

överskridande, till ett bestående av hårdnade gränser och stabilitet. Konflikter 

och förhandlingar kring gränser försköt exakt var dessa gick i Stockholm och 

drev på utvecklingen från olika håll. Processen förefaller ha pågått utan ett 

tydligt formulerat mål ovanifrån, men den visar ändå på en allmän riktning. 

Gränserna och hur de borde tolkas var säkerligen tydliga för de olika parterna 

i sin samtid, men de kräver större ansträngning för oss att nå fram till genom 

historisk analys.798 Polisbetjäningen och de olika delarna av befolkningen hade 

dock inte alltid samma perspektiv och det var kring dessa som interaktioner, 

förhandlingar och konflikter skedde. De små vardagliga geografierna rörde sig 

mot att bli mer välordnade och noga avgränsade, något som är möjligt att 

avläsa trots att de allmänna samhälleliga ramarna bestod. 

Det gemensamma för de olika omstridda rum som undersökningen 

identifierat har då visat sig vara att de samtliga var gränsplatser på något vis 

samt att de uppstod och utvecklades över tid. Bara att gränsplatser står under 

förhandling är i sig inte så intressant, det är nämligen något man kan ta för 

givet. Däremot är det intressant att de dominerar så till den milda grad och att 

fallen inom dessa förseelsekategorier samlas till stor del just kring 

gränsplatser. Det hade utan tvivel kunnat vara på andra sätt. I frågan om 
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uteliggande går det exempelvis att tänka sig ett kontinuerligt fokus på 

personerna som upplevde hemlöshet i sig snarare än var de befann sig. Vad 

gäller kroghållning hade viljan att begränsa dryckenskap och ordna framför 

allt näringsställenas interna omständigheter kunnat fylla en starkare roll. I 

relation till renhållningen hade ansatserna kunnat vara mer riktade mot att 

åtgärda sanitära olägenheter i sig, även då de fanns vara stationära inom 

fastigheter. Vidare är det väldigt spännande att föreliggande undersökning 

visar att gränsplatser var kraftigt föränderliga under förhållandevis kort tid, 

med uppkomsten av nya och fler slags gränsplatser samtidigt som de redan 

existerande förändrades. Detta resultat är i direkt motsättning till en allmän 

bild av vardagens strukturer som sega och svårföränderliga. Uppenbarligen 

kunde här ske radikala ting på kort tid. Resultatet för tankarna till Michel 

Vovelles kritik av påståendet att mentaliteter förändras långsamt och hans 

studie av en mentalitetsrevolution som skedde på bara ett decennium, förde in 

flera nya perspektiv och fick många beständiga effekter.799 Nu är Vovelles 

studieobjekt i form av franska revolutionen vid första anblick inte att jämföra 

med Stockholms stagnationsperiod i fråga om intensitet och förutsättningar 

för förändring. Särskilt givet detta så är det än mer förvånande att så pass 

tydliga förändringar står att finna under den givna undersökningsperioden.  

 Särskilt tankeväckande är också att dessa förändringar rör sig i vad som 

måste betecknas som en gemensam riktning. Därmed kan man tala om 

separata händelser och utvecklingar som delar av en mer genomgripande 

samhällsprocess. Denna process tog sig uttryck såväl i materiell bemärkelse, 

såsom då bodar stängdes och revs, som i immateriell bemärkelse, då 

föreställningar utvecklades om hur krogar borde vara identifierade och 

huruvida deras viktigaste linje gick ut mot gatan eller in mot huset i övrigt. 

Därmed var det också så att synen på gränser förändrades, inte bara var de 

gick utan även vilken kvalitet de hade. Förståelse för gränsplatsernas 

mikrogeografi och hur de tillsluts, stabiliseras och förflyttas är ett bidrag till 

det urbanhistoriska fältet med stora möjligheter. Gränser och deras 

överskridande är centrala för människan som social varelse, något som 

föranlett Georg Simmel att kalla oss för ett gränsväsen utan några gränser.800 

Med detta menas att gränser är centrala för vår samvaro, finns de inte så skapar 

vi dem, men samtidigt söker vi alltid att överskrida och förflytta dem. Alltså 

ger urbanhistoriska undersökningar likt denna, då det urbana rummet mer än 

något annat producerar många och uppenbarligen föränderliga gränser och 

konflikter därikring, nya möjligheter att förstå vårt väsen.  

Beträffande detta har Löw och Weidenhaus påtalat hur gränsdragningar 

skapar gränsplatser, vilket är särskilda sociala rum i relation till de två 

platserna som åtskiljs.801 Gränsernas huvudfunktion är enligt dem att 

                               
799 Vovelle 1988, s. 25–30, 276–280. 
800 Simmel 1957, s. 6: ”Und ebenso ist der Mensch das Grenzwesen, das keine Grenzer hat.” 
801 Löw & Weidenhaus 2017, s. 554–555, 558–560. 
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organisera flöden, sätta förväntningar och låsa de två åtskilda platsernas 

relation till varandra. Detta synsätt utgör en intressant kvalificering av hur 

gränser bör förstås. Utifrån mina resultat är det perspektivet dock uppenbart 

otillräckligt för att greppa historiska processer kring gränsernas 

omförhandlande som del av historien. Det som framträder är en mycket mer 

rörlig process, där flödena som organiseras också slår mot gränserna och 

utsätter dem för ständigt tryck. Det innebär att vi ständigt måste hålla ögonen 

på de parter som står främst i leden och faktiskt söker tillse gränsernas 

upprätthållande, vare sig de står på insidan eller utsidan av dem. Det 

framhäver också gränsplatser och gränsdragningar i sig som viktigare och mer 

centrala att förstå än förenklade kategorier såsom privat och offentligt.802 

Denna interaktion visar att rumslig förändring, precis som Massey påstår, 

av nöd kan hänga samman med social förändring. Förändrade sociala 

omständigheter som hushållsstrukturer påverkade stadsrummets funktion, 

näringsplatsernas förändrade organisering påverkade sociala förhållanden, 

olika tekniska lösningar för renhållning påverkade såväl rummet som det 

sociala. Jag skriver därmed under på denna ekvation vad gäller föreliggande 

undersökningsperiod, men det är inte självklart att det är allmängiltigt för alla 

städer eller historiska perioder. Det tarvar ytterligare undersökningar. För att 

kritiskt engagera med delar av den teori som styrt denna undersökning så kan 

det konstateras att Henri Lefebvres perspektiv att varje givet samhället 

producerar sitt eget unika rum inte håller. Om samhällen definieras utifrån 

sina kapital- och produktionsförhållanden så bör Stockholms 

stagnationsperiod innebära att ingen rumslig förändring står att finna i min 

undersökning. Åtminstone inte annat än sådan som introducerades utifrån. 

Denna förväntan går rätt emot den dynamik som framkommit i det rum som 

producerades. Från ett Lefebvreianskt synsätt måste de förändringar jag 

observerat betraktas som för små och obetydliga för att kunna beskrivas som 

tillhörande olika perioder. På ett dylikt påstående svarar jag att det innebär att 

den teoretiska ingången är otillräcklig för att förstå olika historiska perioder. 

Ett mikrogeografiskt fokus på faktiska förhållanden, exempelvis avseende 

huruvida avträdestunnor hanteras bristfälligt eller avlopp leder exkrement fel, 

möjliggör uppenbarligen tämligen djupgående avslöjanden om ett samhälle 

och dess rumsproduktion. Det fångar nyanser som annars hade förblivit 

okända och räddar narrativ som annars endast vore kända av 

rännstensungar.803 Ett demografiskt och ekonomiskt stagnerat samhälle kan 

producera flera olika rum. Genom ett finmaskigt nät är det möjligt att fånga 

inte bara samhällets förändringsprocesser, utan också deras drivande faktorer. 

Detta slags undersökningar är nödvändiga för att förstå och ställa rätt frågor 

kring varför de städer vi befinner oss i idag ter sig som de gör. 

                               
802 van den Heuvel 2019, s. 701. 
803 Jenner 1997, s. 108. 
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Förändringens drivkrafter 

Varför var då vissa platser omstridda? Mitt svar är att det var för att de var 

gränsplatser, för att det var där förhandling kunde ske, för att det var där det 

fanns dynamik trots stagnation, för att det var där det som mest hotade god 

politi och den ordnade staden återfanns, för att det var där stadens rum 

genomgick förändring på ett mikrogeografiskt plan. I syfte att redogöra för en 

förklarande analys av detta så återgår jag till det ramverk som omgärdat hela 

denna undersökning. 

Genom redogörelser för representationer av rummet (secondspace), 

normativa dokument och överhetens perspektiv, inom tre olika områden 

framträder i stort sett relativt stabila föreställningar som fanns från överheten. 

Trots att diverse institutionella förändringar förekom är det inte fel att tala om 

en stad i stagnation inte endast ekonomiskt och demografiskt, utan också på 

denna institutionella nivå. Genom de uppföljande underfrågorna är det också 

möjligt att avslöja hur invånarnas och polisbetjäningens praktiker utvecklades 

inom ramen för olika sociala rum som hörde samman med respektive 

förseelsekategori. Det representationernas rum (thirdspace), som kom till 

uttryck där visar inte bara krockande agendor, kriser och konflikter, utan även 

förhandlingar eller till och med samarbeten. 

Exempelvis hemlöshetskapitlet visar på en kunskap och tydligt åtgärdande 

av ett visst problem som växte fram genom förändrade materiella 

förutsättningar. Dessa omständigheter krävde etablerandet av ett nytt begrepp, 

något som intressant nog förefaller ha kommit underifrån. I stället motsvarade 

begreppet ”uteliggande” ett behov och en situation som polisbetjäningen 

mötte i sin vardagliga verksamhetsutövande. Slutna hushåll och fler som 

upplevde hemlöshet förefaller här ha drivit på förändringen som landade i ett 

mer kontrollerat och mindre tillåtande stadsrum. Förnekandet av specifika 

platser för specifika grupper kom med tiden att bli standard på bekostnad av 

mer genomgående sociala åtgärder. 

På ett mer allmänt plan, samtidigt som gränsplatser blev mer och mer 

betydelsefulla men också tillslutna, verkar polisen ha blivit mer benägen att 

överskrida gränser när det gällde frågor om kroghållning. I dylika fall behövde 

polisbetjänterna inte längre på ett lika tydligt vis följa spår och ledas in på 

näringsstället, utan kunde kan tränga in där med enklare skäl. Denna 

förändring är något som kan tolkas som uttryck såväl för en stärkt maktapparat 

som för ett ömsesidigt gynnsamt samarbete med näringsidkarna. Trots att det 

finns ett allmänt narrativ om hur det privata stärks under denna period så 

gällde det uppenbarligen inte på alla områden. Detta är en central poäng. 

Förändringen kan också tolkas som ett uttryck för att näringsplatserna inte 

längre var en del av eller lika nära kopplade till hemmet, utan hade permanent 

förflyttats på skalan mellan privat och offentligt mot det senare oavsett tid på 

dygnet. Här syns ett tydligt exempel på hur de materiella omständigheterna 
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förblev konstanta medan föreställningarna skiftade på betydelsefulla vis. 

Gränserna mellan näringsställe och hem blev tydligare och kategoriseringar 

av olika slags verksamheter viktigare. 

Vad gäller renhållning framträder det tydligaste exempel där jag vill hävda 

att polisbetjäningens kompetenser på mikrogeografisk nivå i sig utgjorde den 

drivande kraften bakom materiella arrangemang som med tiden förändrades. 

Fastighetsägarnas metoder förefaller över lag ha svarat mot polisens kontroll 

och förskjutit överträdelsernas position i stadsrummet. Oavsett om praktikerna 

var ensamt drivande i förskjutning av detta eller för något av övriga sociala 

rum så visar analysen på olika men ändå samvarierande utvecklingslinjer. 

Detta trots, eller kanske tack vare, att förändringarna tog sig något olika 

uttryck för respektive slags rum och uppvisade trender av ojämn intensitet. 

Dessa förändrade praktiker går att betrakta i större koncentration vid 

specifika platser och resulterade i en omdanad rumslig praktik (firstspace). 

Det faktiska stadslandskapet formades långsamt och på bestående sätt av dessa 

interaktioner. Dessa platser av ökande intensitet och kontroll utgjorde 

alternativa noder till politiska, sociala eller konsumtionsmässiga dito. De var 

noder där kontrollverksamhet intensifierades och den urbana densiteten 

ökade, med större behov av ordning och större tendenser till överskridande. 

Särskilt framträder en mängd exempel vad gäller hemlöshet. Hemlöshet som 

begrepp genomsyrar självklart hela städer, det är ett socialt fenomen och 

faktum som inte är bundet till en specifik plats. I Stockholms stadsrum 

uppstod dock ett antal särskilda öar utifrån hemlösheten. Det var platser där 

polisiära åtgärder koncentrerades och framhävde det distinkta med 

”uteliggande” i en stad under kraftig utveckling. På det allmänna planet 

understryker denna undersökning möjligheten för historiker att eftersöka 

dylika öar och noder. De utgör platser som kan visa på alternativa processer i 

utvecklingen av urbana rum. Specifikt avseende Stockholm lyfter denna 

undersökning fram viktiga platser i stadens historia som olika grupper hade 

eller sökte tillgång till på hittills okända sätt. För att tala med exempelvis 

Sennefelt visar sig Röda bodarna, genom upprepade riktade insatser och 

direkta försök att materiellt omdana platsen, ha utgjort en skuggbild av 

Riddarhustorget.804 Bortom specifika platser finns mer allmänna kategorier av 

sociala rum som fick förändrad funktion eller förflyttades, såsom de allmänna 

avträdeshusen som gick från att kontrolleras i frågor om renhållning till att bli 

frekventerade i fråga om ”uteliggande”. Likaså utgjorde gårdarnas gränser och 

stadens vattenlinjer länge noder för sanitära insatser, något som med tiden 

dock förflyttades till gatans offentlighet. Existerande gränsplatser 

omformades i funktion och kvalitet samtidigt som nya uppstod. 

Interaktioner kring specifika platser, på en aggregerad nivå över tid, har 

härmed gett en kvalificerad förståelse av hur förändringar i urbana rum kan 

identifieras, analyseras och förklaras. Mitt rumsteoretiska resultat är, på 

                               
804 Sennefelt 2011, s. 271. 
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högsta nivå, att ett stadsrum som relativt sett varit mycket mera öppet hade 

vissa omställningssvårigheter. Taktiker i certeauansk bemärkelse fortsatte 

brukas för att kringgå de nya övergripande rumsliga strategierna. Stadens 

beskaffenhet var alltjämt styrande för de dagliga praktikerna, men den var inte 

heller det enda som avgjorde hur saker och ting fungerade.805 Samtidigt hade 

nämligen föreställningarna förändrats, saker och ting förväntades i många 

bemärkelser fungera på ett annat sätt. I vissa fall följde materialiteten helt 

enkelt efter. Därför stängdes portar och gårdar, avträdeshus och 

näringsplatser, rännstenar och höparmar. Det offentligt tillgängliga utrymmet 

blev med tiden mindre och mindre. 

Genom den praktikteoretiska ingången så är det också tydligt att olika 

drivkrafter har förekommit inom olika områden, men att identifierade 

förändringar ändå hade gemensamma tendenser. För hemlöshet förefaller 

drivkraften ha varit omdanade sociala band och ett materiellt tryck av 

behövande underifrån. I fråga om kroghållning var det relaterade frågor om 

förändrat vardagsliv och föreställningar om utskänkningsställens gränser. 

Vad gäller renhållning var det sanitetstekniska och polisadministrativa 

kompetenser som drev på förändringen. Gemensamt är att samtliga dessa olika 

former av social förändring gav upphov till förändringar i den rumsliga 

organiseringen och ledde fram till en alltmer avgränsad stad. 

Här återvänder jag slutligen till de polisbetjänter vilka skulle stå som 

konfliktlösare och uttolkare av rummets användning. Förståelsen av deras 

position som interhierarkisk, för att tala i Joan Kents termer, har varit 

värdefull. De förefaller i viss utsträckning ha mött och svarat på behoven hos 

de boende i staden, åtminstone bland fastighetsägarna, men hade även 

maktmedel och möjlighet att utverka sin överordnades viljor om nödvändigt. 

Att undersökningen har haft dem och deras praktiker som ingång bedömer jag 

som värdefullt och något som har lett mig så nära händelserna på marken som 

möjligt. 

Vad är då min slutsats, hur utvecklas förståelsen av rummets 

omförhandlande och förändring över tid genom vardagliga interaktioner och 

praktiker? Mitt svar är att föreliggande undersökningsperiod döljer ett oanat 

bråddjup. Då hushållen blev mindre utestängdes vissa individer som intog 

staden som ”uteliggande” och stötte på patrull. Då utskänkningsverksamheter 

avskildes tydligare från hemmet blev de samtidigt mindre flexibla och 

flyttbara i stadsrummet, vilket skiftade betjäningens kontroll av desamma. Då 

orenlighetens flöden betvingades och formaliserades tillslöts gränserna mot 

gatan och blev svårare för polisen att överträda. Det är olika processer, olika 

områden, olika orsaker. Men det finns något som förenar dem. Utestängande. 

Avskiljande. Tillslutande. Det urbana rummets många linjer blev över tid 

enklare att se och därmed viktigare att hålla. Nya gränsplatser uppstod och 

gamla omformades. Stadslandskapet atomiserades. 

                               
805 Tonkiss 2005. 
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Summary. The Border Places of the City: The Royal 

Police Chamber and Everyday Contested Spaces in 

Stockholm, 1776–1835 

The purpose of this thesis is to deepen our understanding of how space was 

negotiated and changed over time through everyday interactions and practices. 

To explore these processes, I have selected the case of the city of Stockholm 

during a period associated with stagnation from both the perspectives of 

demography and economy. On a basic empirical level, the thesis provides new 

information about the practices exercised in the meeting between Stockholm’s 

population and its primary agents of order: Sweden’s first police force, the 

constables of the Royal Police Chamber. This provides nuance and an 

expanded understanding of how a particular cityscape functioned between 

1776 and 1835.  

The period under consideration captures the establishment and 

development of the police. On a more abstract level, the thesis engages 

critically with and adds to current theoretical perspectives on cities in general 

and spatiality in particular. The interaction between the ideas and reality of 

urban space is clarified through the relations between police and the populace. 

Routinized behaviours at specific places, considered in aggregate over time, 

exhibits how changes in urban space may be identified, analysed, and 

explained. Investigating this captures how space is shaped by and, in turn, 

shapes social processes. 

The two levels are combined in the central question of the thesis:  

 Why were certain places in the urban space of Stockholm contested?  

The concept of ‘contested’ here clarifies that the particular places under study 

garnered some kind of disagreement. This involves both conflicts, where the 

authorities simply ran over any opposition, and negotiations, where the 

perspectives of inhabitants were at least recognized.  

The kinds of places under consideration in this thesis were those that did 

not carry a particular political connotation or had recurrent riots. The goal of 

this investigation is, instead, to elevate everyday places. Through the answers 

to the central question, the thesis seeks to understand the spaces of disorder 

and analyse what united and separated them on a deeper level. How they were 

contested and how this was expressed over time is central to answering this 

question.  
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To give the investigation its structure, the main question is qualified 

through a subset of working questions, inspired by ideas of a spatial trialectic 

conceived of by Henri Lefebvre and Edward Soja. These are: 

 Which ideas about how the urban space should work did the governing 

individuals of Stockholm hold? 

This question seeks to grasp the representations of space (secondspace): the 

conceptions of how space should be used. Getting a comprehensive 

understanding of this is difficult. By tracking and identifying the ordinances 

that the government of Stockholm provided, a necessary foundation and 

context is given to analyse transgressions of these norms. It is thereby possible 

to interpret the ways in which the ideals did not match reality. This question 

is followed by two related queries regarding the central actors in this reality: 

 How did the constables control and order Stockholm’s urban space? 

 How were attempts at control received by the inhabitants of Stockholm? 

These questions focus on the constables’ and inhabitants’ practices and seek 

to understand the interactions surrounding perceived disorders. This aims to 

grasp the representational space (thirdspace), where agendas met, routines fell 

apart, and negotiations occurred. The answers to these two questions make up 

the empirical core of this thesis. With these combined, it is possible to say 

something about how social spaces in a given period were created. However, 

it is also crucial to examine change, which is why a final question is needed: 

 How did these practices change over time? 

This final question is oriented towards the spatial practice (firstspace), which 

existed and evolved during the period under consideration here. The answer 

shows a general lack of change but also points to the dynamic processes in the 

produced social space. Together, these four working questions address the 

main question and connect the empirical results to the theoretical framework. 

The thesis is organized around three thematic parts. Each explores kinds of 

disorder that exhibited clear elements of spatial contestation: homelessness, 

pub keeping, and sanitation. Each theme is explored by considering the cases 

that occurred in 1776–1777, 1804, and 1835. Each theme has a chapter 

devoted to it and follows the basic structure of the working questions. First, 

an overview of the norms and central ordinances relating to the particular 

disorder under consideration is presented. This overview is followed by a 

chronological treatment of the second and third working questions for each 

year under consideration. The last section that is presented is a general 

conclusion about the change that can be seen across these years and what it 

says about the spatial practices of Stockholm. The results of each theme are 

brought together in the concluding chapter of the thesis. The final section 

gives a general answer about the development of social practices regarding 

policing, Stockholm as a city, and urban space in general. Why certain places 

in Stockholm were contested thereby becomes a way to expand our general 

understanding of how space was negotiated through everyday interactions and 

how people are shaped by the room that they allow or deny one other. 
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Ideals of Policing 

The Royal Police Chamber of Stockholm was instituted in 1776 by Gustav III. 

It represented a significant move of professionalisation in governing Sweden’s 

capital. The chamber both replaced and encompassed the diverse but poorly 

synchronized organisations previously charged with maintaining order. It had 

a separate jurisdiction as a police court and worked smoothly and efficiently, 

handling more offences in less time. As a means of achieving this, a previously 

unprecedented level of administrative diligence was established. A fortunate 

by-product of this process is a bountiful and intriguing, yet understudied 

archive that offers fascinating insights into the city’s everyday life.  

The Chamber’s creation was an effort from the ruling elite to achieve the 

ideal state of good order (“good polity”) in the material urban space of 

Stockholm. The creation is a prime example of a strategy in the sense of 

Michel de Certeau, whereby control is increased regarding a specific place. 

When it came to the practical upkeep of good order, the Governor-General of 

Stockholm Carl Sparre, the principal architect of the Police Chamber, 

emphasized the need for a watchful eye on the population. People are prone 

to weakness and will misstep, especially in cities. According to Sparre, three 

central components to achieve good order were: a constant repetition of 

relevant ordinances, an organisation charged with the maintenance of these, 

and consistency. Sparre described the ideal city as a machine under continuous 

use and maintenance by a devoted operator. Sparre also emphasised 

surveillance and swift enforcement as central to directing people’s behaviour. 

Based on the large number of ordinances produced concerning Stockholm, 

it is possible to glean the ideal of how the city was imagined. It was supposed 

to be a city where order reigned through swift and effective maintenance of 

ordinances focused on society’s structure and stability. This was the “good 

polity” that gave the reason for the Police Chamber’s existence and the goal 

for their interactions and negotiations with the population. From this 

perspective, Sweden belongs in a larger European context in which a general 

programme of enlightenment thinking affected the view of how polity should 

be conceived and function. The results of this thesis regarding practices in the 

micro-geographies of the city thereby can add to the broader fields of police 

history and urban history. 

The archive of the Chamber gathers cases that exhibit the contesting 

agendas between citizens and the inter-hierarchical policing figures that, 

together, shaped spatial practices. Thus, it is possible to walk throughout the 

city beside the constables of the chamber: those who felt and smelled the filth 

flowing from different yards, heard noises and saw lights transitioning into the 

street from open pub doors, as well as forced their way over thresholds into 

more private spheres. By considering recorded encounters, this thesis shows 

which mundane places were under quotidian contestation and how ideals in 

conflict with reality influenced the shape and experience of urban space. 
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Practices of Policing 

Where People Slept Rough 

This chapter, which deals with homelessness, shows how something that used 

to be primarily a social issue came to primarily be a spatial issue. A radical 

change occurred in only six decades. People who experienced chronic 

homelessness went from being an unknown phenomenon, from the 

perspective of the police, to becoming a regular feature of the urban space.  

Considering the ideas presented earlier, it can be concluded that the 

parameters surrounding socially marginalized individuals remained relatively 

unchanged between 1776–1777 and 1804. The focus was on social belonging 

as such: every person belonged to a household and was in service and 

supported. In 1805, there was an increased focus on ordinances to hinder 

travellers to Stockholm and limit the willingness of homeowners to house 

those who arrived in the city. Overall, the whole period 1776–1835 exhibits a 

great interest in controlling individuals moving within and outside of the city, 

focusing on identifying under whose charge everyone belonged. Everyone had 

to have a proper place, belong, and have a clear connection to specific social 

institutions. These include a region, a parish, and a household. However, the 

identification of such bonds kept playing a reducing role in policing practices 

as time went on. The fact that this change occurred, despite relative stability 

in ordinances, suggests something else was the cause. 

Moving on to the facts on the ground, the material conditions changed 

significantly during the period under investigation. In the Chamber’s archive, 

it is possible to follow how the number of homeless individuals increased. At 

the start of this study, there was an almost complete absence in 1776–1777, 

with only one clear case that confounded the police at the time. In contrast, 

1804 was a transitional period in which the police had some established 

routines, but only encountered explicit cases of homelessness somewhat 

irregularly: only 36 definitive cases were treated that year. By 1835, however, 

the city was filled with the homeless: over 300 cases gathered almost 500 

homeless individuals, appearing alone or in large groups as a new feature.  

Seeing where this occurred, certain places can also be identified. Cases of 

homelessness mainly appeared in particular types of social spaces. These were 

generally places of transition: docks, harbours, bridges, and other sorts of 

crossing-points. In a city like Stockholm—thoroughly permeated by water—

but still on its borderlands, these were central places. The Police Chamber can 

be seen controlling these places, in particular, while also managing them by 

removing or closing off temporary and ephemeral structures that could 

provide shelter. Another kind of space here is the borderlands of households, 

where an increase of activity is apparent. Homeless individuals forced their 

way or snuck into stairwells, basements, attics, doghouses, and similar spaces. 

This forced confrontations between those who had a home and those who did 
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not. Transgressions occurred especially during winter when the need for 

sleeping rough in such places was higher. The differing agendas of homeless 

individuals, on one side, and the constables and housed population, on the 

other, clashed over what became representational spaces. The interactions led 

to physical changes in the urban fabric and reshaping of the spatial practice.  

Regarding how such cases were treated on an individual level, another 

significant shift can be observed. In 1776–1777 and 1804, there was an 

individualized process whereby each homeless person appears to have been 

seen and different kinds of social actions were pursued to handle individual 

predicaments. Existing social connections were investigated. If such 

relationships could be identified, they were used to manage the homeless 

individual: those who belonged to another region was sent there and 

inhabitants of Stockholm were returned to their parents or masters. If such 

connections were absent, a common feature during the early years under 

consideration was to put individuals to work in some business under the 

charge of a factory worker. Everyone had or was given a proper place to be.  

By 1835, this strategy had generally been abandoned, however. Instead, the 

focus was on excluding and moving people from perceived “wrong” places 

rather than finding them a proper place. If someone belonged in a region other 

than Stockholm, they were still sent home. A large swathe of individuals 

clearly belonged in Stockholm to some degree. A larger number of people, 

however, did so without having any social connections to use as a means of 

placing them. Likewise, it was no longer prioritized to place every homeless 

individual in the workhouse or something similar that was reserved for the 

recurring individuals who were also begging or drinking. Those simply 

homeless, usually young men with a background in Stockholm but currently 

without employment, were usually just given a warning instead. They were 

instructed to find themselves employment and thus housing, but then they 

were simply let go. Many people repeatedly underwent this process. The best 

thing was simply to keep arresting individuals and removing them from the 

urban space in which they did not belong, even if there was no alternative.  

This development took place in a context of shrinking average household 

sizes as the obstacles to finding temporary shelters simultaneously increased. 

Social difficulties created new spatial circumstances that the constables tried 

to handle through new practices. A new concept of “uteliggande” (sleeping 

outside) appeared, control efforts were directed to particular places in the city, 

and problematic buildings were torn down. From a spatial theoretical 

perspective, a relatively open urban space, where most people could find roofs 

over their heads, can be seen becoming closed off in a manner that exposed 

socially marginalized individuals. To answer why certain places in the urban 

space of Stockholm were contested, this part of the thesis shows that social 

and material conditions, which worsened, pushed marginalized individuals 

out into the cityscape as homeless, thereby forcing the police to increase 

control at particular places. New kinds of social space arose out of this. 
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Where People Kept Pub 

The chapter, which treats pubs and other drinking establishments, shows both 

change and consistency: the basic kinds of facilities used for such services 

remained essentially unchanged. What shifted drastically were conceptions 

about how such establishments should work and appear. The borders that were 

of the highest significance to keep and maintain also moved from facing the 

streets to facing the inside of buildings.  

Considering the ideas presented earlier, the parameters for how pubs and 

similar drinking establishments should work remained relatively stable. 

Between 1776 and 1804, there were no changes of significance. In 1813–1814, 

the number of permits was drastically reduced; 700 recognized pubs dropped 

to only 400. Despite this, the ordinances that governed said pubs show little 

change. A general theme in these reports was that any pub should have a 

keeper with a proper permit in the correct rooms that had been reported to the 

city. These rooms should have the relevant rates and permits in them, and the 

guests that visited the establishments should be of the right kind. Centrally, 

the business could only operate during the permitted hours, outside of which 

no illegitimate people should be found within the pub. What this actually 

meant caused a number of disagreements between constables and pubkeepers. 

Regarding the number of cases treated, there were two different phases. 

During 1776–1777, the Police Chamber treated over 600 cases relating to pubs 

and similar businesses, which is approximately 15 per cent of the cases from 

those years. This can be compared with 1804 and 1835, which exhibit about 

300 cases each, approximately 6–8 per cent of those years. The fact that this 

shift occurred as early as it did, rather than following the reduction of permits 

in 1813–1814, suggests that whatever happened had little to with the 

ordinances and more to do with priorities on the ground level. A large part of 

the change is explained by the fact that the police appear to have focused less 

on issues purely relating to the business side of things, such as the staff 

working the pubs and permitted prices. Other issues remained under the 

purview of the Police Chamber throughout the period: correct price lists and 

ordinances had to be present, guests were only allowed in the locale during 

permitted times, dances and gambling could not occur, and only the right kind 

of beverages could be served. How the constables went about undertaking this 

control was also similar. They initiated recurring controls but were also drawn 

into places whenever they heard disturbances. The shift that can be seen 

occurred in the area in focus.  

In the first years, 1776–1777, issues were mainly concentrated around the 

doorways between the streets and the pubs. Here, the constables, looking for 

individuals who had somehow transgressed, were usually shut out by 

pubkeepers. Despite asking to be let in, they were often refused. This occurred 

either until the constables forced the doors open or they were eventually let in 

after waiting; surprisingly enough, the latter occurred more often. At that 
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point, the unlawful guests had managed to sneak out some other way. The 

threshold towards the street was thus a border place that was contested and 

saw plenty of negotiation. This occurred with both legitimate and illegitimate 

pubs, the latter of which was most common during these years. Another 

essential feature during these first years was also the presence of permits or 

the pub bills. No ordinance demanded this, but this was a central feature of 

many cases in which the pubkeeper had to present the bills to the constables. 

They appear to have been carrying on the business with it. These bills, 

however, were exchanged between different keepers in several ways, 

suggesting that they also shared this information. 

During the latter two years under study, the police made much less effort 

to control the bills; this feature basically disappeared. This change can be read 

together with the fact that control of the posting of the proper ordinances and 

price lists in the pubs appears to have lost significance. It was checked at 

times, but to a reduced degree without any regularity. The doorways towards 

the street also appear to have been much less contested during 1804 and 1835. 

The constables were seemingly allowed to operate without resistance to a 

much greater degree. The willingness of pubkeepers to involve the police also 

appears to have gone up radically; the number of brawls and fights within the 

pubs also increased drastically. This willingness suggests a new spirit of co-

operation between constables and pubkeepers working against difficult guests. 

That is not to say that there were no conflicts about pubs being open too late 

or other similar transgressions, but this did not lead to a closed door and the 

same kind of conflict. Another interesting change is that doorways might still 

be under contestation but, during these later years, the focus instead was on 

those that faced deeper into the buildings. Previously, the police had not cared 

where the border between the private home and the semi-public pub part of 

homes went. These borders appeared negotiable before this.  

Therefore, I argue that these are stabilizing borders rather than closing 

ones, similar to the case regarding homelessness. Another way of putting it is 

that the pub as a social space was closed off from the home and stabilized in 

relation to the street. To answer why certain places in the urban space of 

Stockholm were contested, this part of the thesis indicates how interactions 

between constables and pubkeepers could create a reprioritization and 

common exchange that de-dramatized certain tensions over time. Drinking 

establishments were contested but became less so over time. From having 

been a social space that could easily be moved, both physically by its permits 

and conceptually depending on placement on a scale between public and 

private, it settled down on the more public end of the scale. This shift also 

moved the contestation and need for negotiation from the thresholds towards 

the streets to the thresholds towards the homes.  

What unites the first two parts of the thesis is, thus, that border places, in 

particular, were contested. Everyday practices surrounding these spaces saw 

significant change during the stagnation period of Stockholm. 
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Where People Allowed Filth 

The chapter, which treats issues and disorders relating to sanitation and 

cleanliness, shows how the city’s internal organization changed from mainly 

porous boundaries to being more closed off. The focus of ordering shifted 

from moving uncleanliness to stationary practices as the significance of 

redirecting flows lessened in comparison with fixed points in the urban space.  

Considering the ideas from above the parameters, several changes occurred 

during the period studied. The responsibility for cleaning in front of buildings 

shifted from property owners to public contractors and then reverted to the 

owners again. Regarding the collection and transport of human excrement, 

public contractors existed throughout the range of this study. Overall, the 

ambition to keep the city clean was a central one. It figured heavily in the 

thinking of the period and was always the first point brought up in different 

instructions and ordinances relating to the Police Chamber and its constables. 

A large number of specific ordinances appeared during these years and 

targeted different aspects of sanitation. As an exhibition of these ambitions, 

one of the first orders of the Police Commissioner Henric von Sivers was for 

his constables to create an inventory of all outhouses, byres, and stables facing 

streets or alleyways in the two largest populated areas of Stockholm. The 

stated goal was to curb “therefrom flowing uncleanliness causing bad airs and 

stench, whereby the city’s inhabitants are significantly troubled”, suggesting 

an overarching ambition to cover the whole urban landscape. Filth was 

supposed to be controlled and removed from the city as quickly as possible. 

Causes of bad airs and odours had to be done away with swiftly. The sanitary 

city should promote health and free movement. 

The handling of sanitary disorders during 1776–1777 clearly focused on 

transgressive and liminal elements. The transgression of boundaries is lifted 

in a significant part of the over 600 sanitary cases. This involved transgression 

both by unsanitary materials and by “evil odours”. These transgressed not only 

the borders of properties but also those between the idealized city that the 

Chamber was meant to create and the reality that the constables faced daily. 

This, together with the fact that sanitary disorders were one of the single 

largest and most spatially specific categories of disorder handled during these 

years, indicates the priority given to the matter. This was especially clear in 

the summertime, as a majority of the cases were gathered during this time.  

This is in stark contrast with 1804 when barely more than 90 cases relating 

to sanitation were treated throughout the year. The contents of the cases are 

not that different from 1776–1777, although contractors played a somewhat 

more prominent part in 1804. The explanation for this lower number must thus 

be found somewhere else. For this, I draw upon the indications of the spread 

in the urban landscape. In 1776–1777 all parts of the city happened to be 

represented, generally rather well in proportion to population size. Cases from 

far out on the city’s periphery were also treated, suggesting an active effort of 
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the constables to seek out sanitary disorders, wherever they may be. This could 

not be further from 1804 when the cases were mainly found in the central parts 

of the city. In particular, a large swathe of the cases occurred on important 

thoroughfares that the constables could not avoid seeing while moving 

between the different parts of the city on other business. This suggests a lack 

of active pursuit; the constables simply reported cases they could not ignore.  

In comparison, 1835 showed a significant increase in cases once more, 

almost going up to 700 cases throughout the year. This general increase can 

surely be explained in part by the cholera epidemic of 1834 and the need for 

the police to show that they were working proactively. Interestingly, 1835 also 

contained aspects of both previous periods while also breaking with them. 

Looking at it spatially, there is a greater similarity with 1804, as the central 

parts of the city are relatively overrepresented, suggesting a lack of targeted 

activity and a simple handling of cases that appeared close to the chamber. 

However, particular nodes within the city were clearly targeted and must have 

involved some active efforts by the police to handle those particular places. 

Alternate nodes also appear. Looking at the contents of the cases presents a 

significant difference with 1776–1777 and 1804. In the earlier cases, moving 

filth dominated. In 1835, however, it made up the minority of cases while 

stationary issues came to dominate. This involved a shift in which kind of 

space was also being contested. Earlier, the borderlands of properties 

dominated, whether it be an outhouse placed too close to the water line or a 

drainage line that ended out on the street. In this sense, flows invited the 

control of the police into the private. What should have been disorderly was 

also allowed as long as it was kept within properties. Instead, what came later 

was a majority of cases that occurred out in the public sphere of the street, 

with unsanitary materials being left or dumped. The right for constables to 

step into the private still seemingly existed, but only in extreme cases. Most 

flows had been curbed and controlled, thus removing transgressions over 

borders overall. Issues that could be discussed in 1776–1777 became less 

negotiable with time as alternative solutions and adaptions, which were 

mainly procrastinations, gave way to more effective and streamlined practices. 

To answer why certain places in the urban space of Stockholm were 

contested, this part of the thesis indicates that they too had porous boundaries. 

Maintaining sanitary order was concentrated to places where filth moved in 

the wrong manner and crossed borders. The social practices and control 

around these border places forced a change in the spatial arrangements of the 

city. In this sense, the border between public and private hardened. With time, 

as policing practices continued to move in this direction, their right to cross 

into the private sphere was also curbed. The filth of the city was moved out 

into the public and new contested spaces were created.  

What connects all three parts of the thesis is that everyday practices 

surrounding contested spaces in the shape of border places forced swift 

changes in the middle of Stockholm’s period of stagnation. 
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Border Places of the City 

The answer to the central question—why certain places within the urban space 

of Stockholm were contested—is that they were border or peripheral places. 

At these places, negotiations could occur and the ordered city was mainly 

under threat. Rather than an unchanging city due to stagnation, a dynamic city 

with micro-geographies that changed in several ways is shown. 

A common thread is that all of these contested spaces were border places. 

Over time, they arose and developed in some manner. The fact that borders 

saw contestation is not surprising in itself; rather, it might be expected. 

However, it is interesting that they tower over other kinds of places; the cases 

relating to these three types of disorders were truly concentrated at borders. 

The trends that appear throughout the different parts of the thesis seem to 

show the beginning of some of the logic that informs how our cities function 

today. During the considered period, temporary structures and openings were 

a given part of the urban space. Ephemeral structures, such as sheds, fences, 

trader’s tables and so forth, were abundant. Gates, yards and passageways also 

worked in ways that blurred the lines between businesses and homes. 

Likewise, material circumstances such as holes, drums, and gutters promoted 

flows. These sorts of things have achieved a completely different level of 

management today. In our current cities, flows are thoroughly controlled. 

Material flows, whether clean or unclean, are placed underground or are 

closed off. Immaterial information flows, meanwhile, are airborne and 

invisible. The city’s ephemeral elements within the individual’s purview are 

generally regulated away and designated to a particular time and place, such 

as festivals and markets. The individual’s access to urban space is more 

limited with every day. Concepts such as hostile architecture and gated 

communities are on the march forward. Through constant ordering and the 

constantly increasing intensity of modernity, the right to the city is more and 

more in question. The seeds of these aspects might be seen in this thesis. 

The period under study reveals previously underexplored depths. These are 

exposed in this thesis. Households became smaller and excluded people who 

took to the city by “rough sleeping”. Pubs and similar drinking establishments 

became more distinguished from private homes and less mobile in an urban 

space. The flows of uncleanliness became more controlled and directed away 

from the public sphere of the street. A central result is that an urban space 

consisting of porous boundaries and general transgressions gave way to one 

of hardened and more stabilized borders. Contestation and negotiations 

regarding borders moved where these were placed in Stockholm. Small, 

everyday geographies shifted and became more well-organized and closed. 

The boundaries of the city became, over time, clearer and more essential to 

maintain. New border places arose and old ones were reshaped. By analysing 

the practices of the city’s inhabitants and its police force, it is apparent how a 

particular urban space became atomized. 
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