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Förord

Min huvudhandledare har varit Maria Ågren och du visade mig universitetets
allra ljusaste sidor. Tack för läsning, kommentarer, tålamod, för allt. Det tog
lite tid och det blev lite långt men utan dig hade det inte blivit någon avhandling alls. Jonas Lindström har varit min biträdande handledare och du har utgjort en stor trygghet; du har läst, kommenterat och hela tiden funnits där.
Jonas har också hjälpt till med sättningen av boken. Ett speciellt tack vill jag
rikta till Lars M. Andersson som också har en viktig del i den här bokens tillkomsthistoria.
Miljön vid doktorandseminarierna har varit trevlig liksom deltagarna och jag
vill särskilt tacka Viktor Englund för några vänliga ord som betydde mycket i en
svag stund. Tack också till den administrativa personalen på institutionen: utan
er fungerar inget! Tack till Pernilla Jonsson som opponerade på slutmanus och
Henrik Ågren som genomförde professorsläsningen. Craig Kelly har på kort tid
och ett mycket förtjänstfullt sätt språkgranskat abstract och summary.
Ett stort tack går till Therese Nordlund Edvinsson vid Historiska institutionen i Stockholm. Jag skriver som du gjorde en gång i tiden: du är en god vän och
kollega. Tack för ditt stöd!
Utan arkiv hade den här boken definitivt inte kommit till och ett antal timmar har följaktligen tillbringats på arkiv. Jag vill tacka personalen vid Västerås
stadsarkiv som var vänlig och trevlig också mot en osäker B-student. Det är nu
några år sedan jag besökte er men ni har ett underbart arkiv! Och att ta rast och
se ut över Svartån mot slottet – kan det bli bättre? Personalen på landsarkivet i
Uppsala skall ha ett jättetack för alltid visad vänlighet, kunnighet och professionalitet.
Ett stort tack också till Gunhild Skoog Jägbeck, Västerås slotts egen slottsarkitekt, som tog sig tid för en rundvandring och guidning av byggnaden.
Det var genom ett föredrag vid Uppsala landsarkiv jag lärde känna en person
som har betytt mycket i arbetet med den här avhandlingen: Sebastian Casinge.
Din kunnighet om historiska resande och om källor till de resandes historia kan
bara tävla med din generositet i att dela med dig av din stora kunskapsskatt som
är resultatet av många års arbete och slit. Du har också varit ett bollplank, du
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har läst och kommenterat texter, du har låtit mig läsa texter som fått mig att
förstå saker jag annars inte hade begripit. Tack Sebastian!
Roza Bicer (och Maya så klart) skall ha ett jättetack för alla promenader, för
uppmuntran när jag har förlorat modet – jag vidhåller att du borde starta ett
uppmuntringsföretag och skriva den där boken om flodhästbarnen! De väntar
på den, de vill ha sin historia skriven. Och de kommer att dyka upp varje kväll i
skymningen tills dess att det sker – var du än är.
Sedan finns en människa som denna avhandling definitivt aldrig hade tillkommit utan. Det är Erik Lindberg som också är verksam vid Historiska institutionen i Uppsala: make, kollega, bästa vän. Pappa sade en gång att jag inte
behövde lära mig laga mat för när jag blev stor så skulle jag ha en kock. Och det
var sant. Jag lärde mig aldrig laga mat och jag fick en kock. Förutom ändlösa
diskussioner om det ena och det andra, har Erik hjälpt till med Excel, några
beräkningar, sättning och korrektur. Erik – det blev en bok och dessutom med
Västerås slott på omslaget!
Carina och Paulina, Ulrika och Patrik, Inez och Bo – det är det här jag har
sysslat med under några år. Kanske inte världens roligaste bok men en bok i alla
fall.
Boken är tillägnad mina föräldrar: Annetth Johnsson, född Flodström, och
Rune Johnsson. Den är också tillägnad Viksängs filialbibliotek i Västerås fast då
det låg på en annan plats än idag; i en av de gamla kasernerna längs just Kaserngatan. Rummen låg i fil, höga i tak, med spegeldörrar, parkettgolv och gamla
möbler. I trapphusets stengolv fanns fossiler, det doftade av böcker och av förr,
av morfars minnen av spanska sjukan. Det var världens bästa plats en gång i
tiden: ett moln i minnen, ett moln i drömmar, ett moln i böcker.
Avhandlingsarbetet har underlättats av ekonomiska bidrag från G. Starbäcks
stipendiestiftelse förvaltad av Uppsala universitet och stiftelsen Nordins fond,
förvaltad av Kungl. Vitterhetsakademien. Kungl. Humanistiska VetenskapsSamfundet i Uppsala har lämnat bidrag till tryckkostnaderna.
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KAPITEL 1

Problemformulering

1.1 Några utgångspunkter
1.1.1 Vad var tjänstetvång och laga försvar?
Ett centralt rättsligt förhållande i Sverige var under många sekler det så kallade
tjänstetvånget. Tjänstetvånget kan förenklat sägas ha inneburit att vissa människor, under vissa omständigheter, var tvingade att ta årstjänst eller på annat sätt
visa att de hade så kallat laga försvar för att inte riskera att behandlas som ”lösdrivare” och därmed kunna dömas till straffarbete eller utsättas för någon annan
tvångsåtgärd.1 Laga försvar, begreppet stammade från det sena 1500-talet, var
alltså en juridisk konstruktion som innebar ett skydd från att behandlas som
försvarslös eller ”lösdrivare” och det förekom endast i Sverige och, fortsatt efter
år 1809, i Finland.2
Tjänstetvånget reglerades från 1664 i första hand genom legostadgorna men
det fanns också kompletterande lagar och förordningar vilka bland annat gällde
polisiärt ansvar och straffpåföljder. Alla som enligt lag var tvingade att ta årstjänst men inte hade en sådan, var åtminstone på papperet blottställda för hotet
att kategoriseras som ”lösdrivare” eller – som det kallades efter införandet av
försvarslöshetsstadgan år 1833 – försvarslös.
Straffpåföljderna för lösdriveribrott, mot tjänstlöshet och oönskad fysisk rörlighet, har varierat i tid och rum, men någon avsaknad av uppfinningsrikedom
1 ”Lösdrivare” och ”lösdriveri” sätts inom citationstecken för att markera att begreppen är juridiska konstruktioner, inte en beskrivning av en människa eller hennes levnadssätt, detta utvecklas
passim och särskilt i avsnitten 1.1.3 och 1.1.4.
2 Jfr exempelvis Braconier 1945, s. 368–369. Genom 1833 års försvarslöshetsförordning byttes
”lösdrivare” mot ”försvarslös” i lagtexten. ”Försvarslöshet” som begrepp har noterats första gången
i tryck 1819. Se Hammarskjöld 1866, s. 69. Termen användes dock tidigare. ”Försvarslös” finns
t.ex. i 1811 års fånglista för Västerås slottshäkte: se: Fånglista inskickad till JK från Västerås slottshäkte, inkom 1811–02–28. EIIIcc:396. Justitiekanslerns arkiv. AD. Begreppet ”laga försvar” härrör
från 1569 års adelsprivilegier då en del av adelns landbönder och dess tjänstefolk endast undantagsvis fick utskrivas. De var alltså försvarade från utskrivning: Hammarskjöld 1866, s. 56.
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verkar inte ha förelegat. I Sverige har bland annat öronens avskärande, piskande, tvångsarbete på obestämd tid och tvångsvärvning varit juridiska påföljder. I England, skrev en gång 1700-talsförfattaren Richard Burn, hade ”nästan alla straff [...] praktiserats mot lösdrivare förutom skalpering”.3
Laga försvar var ett svenskt påfund men det var däremot inte tjänstetvång eller lagar och förordningar mot ”lösdriveri” i allmänhet.4 Statsmaktens och besuttenhetens bekymmer över fattiga, löneberoende människor utan tjänst och
husbonde är en paneuropeisk – i synnerhet västeuropeisk – företeelse med medeltida rötter.5 Det var då konstruktionen av, som bland andra Catharina Lis
och Hugo Soly har visat, den lättjefulle, tiggande, arbetsföre, samhällsfarlige
”lösdrivaren” hade tagit sin början. Det var en figur vilken, som Lis och Soly
träffande uttryckt sig, skulle visa sig ha en alldeles lysande framtid.6 Under århundraden klagade överhet och besuttenhet på hutlösa lönekrav, lättja, självsvåld, självförvållad fattigdom, kriminalitet, fylleri och svårighet att få tag på
arbetskraft. Tjänstetvång och andra lösdriveriförfattningar, som försök att kontrollera obesuttnas fysiska rörelse i rummet, syftade till att lösa dylika problem,
och de visade sig vara synnerligen livskraftiga både i Sverige och på andra håll.
Först 1885 avskaffades det allmänna tjänstetvånget i Sverige med krav på så kallat laga försvar och istället utfärdades en lag om ”lösdrivares behandling” som
fanns kvar till 1960-talet.7 Sverige var det sista landet i Norden som avskaffade
tjänstetvånget; i Danmark och Norge skedde det på 1850-talet, i Finland omvandlades tjänstevånget till en lösdriverilag under åren 1863–1883. Hur omdiskuterat det än hade varit på olika offentliga arenor, hade den svenska statsmakten
inte varit beredd att släppa detta flerhundraåriga tvångsmedel i första taget.

3 Richard Burn citerad efter Rogers 1991, s. 2. Min översättning.
4 Om medeltida förordningar mot ”lösdrivare” och om arbetsplikt, se exempelvis Garraty 1980,

särskilt s. 28–35 och Geremek 1991, s. 97–99; Lis & Soly 2012, kapitel 7. För jämförelser med
andra länder se till exempel Snare 1977, särskilt s. 130–131; Harnesk 1990, s. 36–37.
5 För en översikt av författningar mot tjänstlöshet, ”lösdriveri”, arbetsplikt et cetera i olika
europeiska länder under medeltiden och framåt: se exempelvis Garraty 1980 s. 28 ff; Lis & Soly
1982, s. 81ff; Geremek 1991, s. 97ff. Se särskilt och senast Lis & Soly 2012, kapitel 7, för ett europeiskt perspektiv på arbetslagstiftning under förindustriell tid.
Den svenska lagstiftningen angående tjänstetvång, ”lösdriveri” och krav på så kallat laga försvar
finns behandlad framförallt hos Bergfalk 1833, passim; Hammarskjöld 1866, passim; Winroth
1878, s. 46ff; Kjellson 1920, passim; Braconier 1945, passim; Eklund 1974, s. 201–213; Helgesson
1978; Önnerfors 2001, s. 27–51; Skog utan år, passim. Historiska översikter finns också i några
utredningar från 1900-talet, se framförallt SOU 1926:9 s. 31ff och SOU 1949:4.
6 Lis & Soly 2012, s. 442.
7 Författningar mot ”lösdriveri” fortsätter dock att blomstra på olika håll i världen och är sedan
kolonialismens dagar inte bara ett europeiskt fenomen. Om ”lösdriveri” ur ett globalt perspektiv,
se Beier & Ocobock 2008.

14

1.1.2 Syfte, frågor och avgränsningar i tid och rum
Arthur Montgomery har skrivit att det under 1800-talets första hälft rådde ”ett
osäkerhetstillstånd ifråga om de fattigare folkgruppernas flyttningsrätt”.8 På
samma sätt karakteriserar Montgomery den praktiska konsekvensen av försvarslöshetslagstiftningen: den skapade ett osäkerhetstillstånd.9 Man kan med fog
säga att ett juridiskt ”osäkerhetstillstånd”, eller gränsland för att tala med AnneLise Seip, rådde generellt när det gällde obesuttnas rättigheter i relation till
tjänstetvång, försvarslöshetsförordningar, lösdriveriförfattningar och olika lokala
regelverk.10
Syftet med den här avhandlingen är att teckna detta osäkerhetstillstånds konturer, att försöka begripliggöra det genom att undersöka vad man kan kalla för
”lösdriveriets” sociala praktik. Avhandlingen behandlar således det system som
baserade sig på begreppen ”lösdriveri” och försvarslöshet samt de människor
som upprätthöll eller drabbades av systemet. Här ligger fokus huvudsakligen på
fyra aspekter av denna problematik: det rättsliga regelverket; vad man kan kalla
det polisiära nätets hantering av ”lösdriveriet”; i vilka situationer laga försvar
hade eller gavs särskild betydelse; samt vilka de människor var som greps för
”lösdriveri” eller på annat sätt anklagades för ”lösdriveri” eller försvarslöshet.11
Denna boks tidsmässiga tyngdpunkt ligger på 1830-talet.12 1800-talets första
hälft var en tid av omvälvande samhälleliga förändringar och det var från 1830talet och framåt som debatten om den sociala frågan, om de ”farliga” och
”lägre” klasserna, tog fart i Sverige liksom på många andra håll. Fångvård, fattigvård, ”pauperisering” och moralisk upplösning var bara några av de spörsmål
som dryftades av politiker, administratörer och olika samhällsdebattörer i ett
mycket högt tonläge.13 Tillväxten av obesuttna hade pågått jämte en massiv,
lokalt varierande befolkningsökning sedan 1700-talet. I Västmanlands län, som
tillhörde ett av rikets mest proletariserade redan vid 1700-talets mitt, var befolkningsökningen med undantag för vissa områden dock svag eller obefintlig under
1800-talets första hälft precis som på andra håll runt Mälaren. Samtidigt ökade
emellertid antalet obesuttna i länet ännu under 1830-talet och antalet obesuttna
per bönder var större än någonsin. Ökningsgraden var visserligen inte lika stark
8 Montgomery 1951 (1934), s. 44.
9 Montgomery 1951 (1934), s. 66.
10 Seip 1984, s. 21.
11 Det polisiära nätet används som metafor för att med ett enda begrepp innefatta flera olika

aktörer som antingen hade eller tog sig polisiära, ordnings- och kontrollsyftande befogenheter i
frågor som rörde laga försvar och ”lösdriveri”.
12 Lundgren 2003, s. 15–16 menar att det finns allmänna historiografiska skäl att se 1830- och
1840-talen som ett eget problemområde. Han understryker att det tidiga 1800-talet inte får betraktas som en förhistoria till industrialiseringen (likställd med modernisering); vi bör istället ta
fasta på förändring och rörelse och inte betrakta ”perioden som en maklig och tämligen oföränderlig småstadslunk i väntan på det moderna genombrottet”. Lundgren 2003, s. 15.
13 Se exempelvis Lundgren 2003, s. 9–16.
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som på många andra håll i landet vilket har tillskrivits just det stora antalet
obesuttna som fanns redan på 1700-talet.14 Allt fler kom alltså att lyda under
tjänstetvånget och allt fler kom att stå utan jord och därmed också utan inflytande och rösträtt på sockenstämmorna. Ett i grunden feodalt tvångsmedel,
tjänstetvånget, kunde ses som ett medel för att bringa ordning i den värld där
kaos hotade och år 1833 utfärdades en ny försvarslöshetsförordning.
Den relativt korta undersökningsperioden har varit ett villkor för att kunna
arbeta med källor från en mängd olika arkivbildare vilket i sin tur har varit ett
villkor för att kunna göra problematiken någon rättvisa och få tillräcklig skärpa
i analysen. Jag har använt mig av källor som producerats på olika nivåer just
därför att verkligheten inte kan delas in i eller reduceras till nivåer när man
studerar en praktik. Länsstyrelsens resolutioner – för att ta ett exempel – utgjorde en del av livet ute i städer och socknar; lokala konflikter utkämpades på
många andra arenor än på sockenstämman eller i häradsrätten. Att försöka
närma sig en vardaglig praktik får inte innebära att arkivbildare och aktörer
förbises för att de tillhör ”fel nivå” i någon form av föreställd statsmässig hierarki.
Data har excerperats brett och extensivt vilket ger helt andra möjligheter till
en djupare förståelse av och ökad kännedom om individuella aktörer, fysiska
platser, sammanhang, relationer och så vidare, än om jag hade valt nedslag på
ett eller ett par år över en längre tidsperiod. Omkring tio år är också tillräckligt
lång tid för att få en viss känsla för tiden och rummet. Det är svårare att uppnå
genom ett eller två års nedslag. Angreppssättet innebär också arbetsmässiga
fördelar då bland annat slumpfynden blir fler samtidigt som det har varit ett
metodiskt villkor för att kunna närma sig de människor som greps för ”lösdriveri”. Djupet har fått företräde framför de långa utvecklingslinjerna eller förändringarna, och även om några motsättningar inte råder mellan det ena och
det andra, så har jag koncentrerat mig på sammanhang mer än på förändring,
på förståelse mer än på förklaring. Tyngd har i de empiriska kapitlen lagts vid
det sammanhang i vilket lösdriveriförfattningar ingick och samtidigt skapade.
Det har varit nödvändigt inte minst eftersom kunskapen om detta sammanhang
– om polis, om administration, om vardagligt arbete vid häkten och landskanslier och så vidare – är liten. Kännedom om sådana saker, om systemets
uppbyggnad och villkor, är en nödvändig förutsättning för att kunna behandla
”lösdriveriets” praktik. En viktig ämnesavgränsning har dock gjorts gentemot de
statliga inrättningar dit människor dömdes, Pionjärkåren och de olika arbetsinrättningarna. Även om de diskuteras har några mer ingående studier av dessa
inte gjorts som en del av denna avhandling.
Det geografiska rummet för avhandlingen är i första hand Västmanlands län,
men det ligger i sakens natur att detta läns gränser av och till överträds. Att valet
föll på just Västmanlands län har flera skäl: arbetsmässiga (det var nödvändigt
14 Gadd 2000, s. 188–229.
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med ett område där merparten av relevant källmaterial förvaras på landarkivet i
Uppsala), källmässiga och metodiska. Länet som primär undersökningsenhet är
en följd av det faktum att det var Konungens befallningshavande (fortsättningsvis förkortat KB), det vill säga länsstyrelserna, som hade det yttersta ansvaret för
ordningens upprätthållande ute i landet. Länsstyrelserna utgör därför viktiga
arkivbildare när det gäller tjänstetvång och ”lösdriveri” under 1800-talet. För att
kunna undersöka ”lösdriveriets” praktik är det helt nödvändigt att vissa typer av
källmaterial, som fångrullor och passjournaler, håller någorlunda god kvalitet.15
Det var också önskvärt med ett arkiv som inte har varit föremål för några större
omarkiveringar (som i ämnesordnade samlingar) eller gallringar. Västmanlands
länsstyrelses landskanslis arkiv uppfyllde båda dessa krav.
Landshövdingeämbetet i Västmanlands län kunde vidare redan initialt betecknas som ett så kallat most-likely case. Landshövdingen var anhängare av ett
restriktivt tjänstetvång och dess geografiska läge gjorde det till ett län som bör
ha präglats av rörlighet då en hel del människor var tvungna att passera genom
området inte minst på vägen till Stockholm. Om man vidare kastar ett öga på
den officiella, tryckta statistiken över häktade så ser man också att människor
greps för försvarslöshet och ”lösdriveri” i länet men det är inget extremt län åt
något håll. Södermanlands och Kopparbergs län hade varit rimliga alternativ
men min egen kontextuella förståelse var från början större för Västmanlands
län vilket var avgörande för valet. En del jämförelser görs dock med hur KB i
andra län kunde arbeta vilket behandlas då det är relevant för framställningen.
Det handlar i första hand om hur fång- och passjournaler kunde föras. De länsstyrelser som har studerats i detta avseende är Kopparbergs, Södermanlands och
Örebros, det vill säga omkringliggande län i Mellansverige. Störst betoning
ligger på Falun. Medan länsstyrelsens arkiv rymmer ärenden från hela länet och
också från andra län och inga avgränsningar gjorts utifrån geografiska kriterier i
arbetet med det, har sådana däremot varit nödvändiga i arbetet med lokala arkivbildare vilket utvecklas i avsnitt 1.4.

1.1.3 ”Lösdriveri”: ett statusbrott
Tjänstetvång, försvarslöshetsförordningar och andra lösdriveriförfattningar är av
en särskild juridisk karaktär. De kan hänföras till något som på engelska kallas
för crime of personal condition eller social crime. På juridisk svenska brukar det
talas om ”statusbrott”. Det handlar förenklat om ”brott” som uppstår i relation
till en människas status eller hennes egenskaper snarare än att det skulle handla
om vissa handlingar i sig själva.16 Grundläggande för det specifika statusbrottet
15 Uppsala länsstyrelses landskanslis arkiv brister när det gäller fångrullor och passjournaler.
Örebro läns landskanslis arkiv är mycket hårt gallrat. Båda dessa län var således redan från början
uteslutna.
16 Jfr Ocobock 2008, s. 1.
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”lösdriveri” är avsaknad av vissa mer eller mindre väldefinierade resurser.17 Det
gäller i synnerhet på platser och i tider av tjänstetvång då risken att anklagas för
”lösdriveri” är intimt sammanknuten med brott mot rådande arbetslagstiftning.18 I Magnus Erikssons landslag sattes gränsen för att undslippa tvånget att
ta tjänst till 3 mark.19 Denna summa skall ha motsvarat ett års försörjning.20 I
England definierades år 1531 att den man eller kvinna som inte hade synliga
(visible) medel för sin försörjning och som ansågs arbetsför, var ”lösdrivare” och
kunde straffas som en sådan, särskilt i det fall lösdriverianklagelserna skedde
utanför hemorten. De försörjningsmedel som godtogs var tillgång till jord eller
ett tjänstekontrakt.21 I 1830-talets Sverige kunde laga försvar vinnas bland annat
genom garantier och borgensförbindelser vilket också berör frågor om sociala
resurser. Tillgång till jord, till egendom, gjorde att somliga inte berördes av
tjänstetvånget. För den löneberoende människan var det annorlunda. Legostadgor med tjänstetvång och en ojämlik kontraktsrelation, hinder för fysisk rörlighet, förbud mot tiggeri och en restriktiv fattigvård var rättsliga arrangemang
som hängde ihop, som kringskar de obesuttnas, de löneberoendes handlingsfrihet. Bara för att människor inte var livegna, skriver Lis och Soly, var de inte
fria.22
Avsaknad av vissa resurser – pengar, egendom eller någon form av garanti –
gjorde alltså att människor kunde riskera att behandlas som ”lösdrivare”. Innehavet av samma resurser kunde därför också rädda en människa som stod inför
anklagelser om ”lösdriveri”. Fattigdom, fysisk rörlighet, hemlöshet, avsaknad av
tjänst var inte var och en för sig själva vanligen tillräckliga anledningar för att
någon skulle bli ”lösdrivare” i juridisk mening. Det handlade istället om en
kombination av bedömningar av olika aspekter på en människa och hennes
situation. Lösdriveriförfattningar handlar om att reglera, stävja och förebygga de
följder av fattigdom – som oönskad rörlighet och tiggeri – vilka kan uppfattas
och upplevas som samhällsfarliga och på olika sätt besvärande. Fattigdomen i
sig själv har dock ofta setts som något önskvärt, nödvändigt, normalt eller ett
uttryck för lättja, dålig moral och arbetsovillighet.
Förutom att upprätthålla ordning, har lösdriveriförfattningar också syftat till
att tillhandahålla arbetskraft när och där den behövs under villkor som är fördelaktiga för den som önskar den. Lösdriveriförfattningar skall alltså kväva fattigdomens och olika överlevnadsstrategiers uttryck. Under tjänstetvångets
svenska 1830-tal kunde detta betyda att fattigdom bland obesuttna sågs som ett
17 För tre klassiska och fortfarande aktuella rättsvetenskapliga artiklar om ”lösdriveri”
(vagrancy) som statusbrott, se Lacey 1953; Foote 1956; Dubin & Robinson 1962.
18 Jfr Lis & Soly 2012, särsk. s. 435.
19 Hammarskjöld 1866, s. 43.
20 Winroth 1878, s. 56.
21 Lis & Soly 2012, s. 443.
22 Lis & Soly 2012, s. 435, s. 569.
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resultat av lättja, av ovillighet att ta tjänst enligt legostadgan samtidigt som
tjänstetvånget per definition förutsatte att tjänster också alltid fanns att få –
åtminstone för den som ville. Proletariseringen som skapade ett allt större löneberoende för allt fler människor i Västeuropa, var något som den samtida eliten
inte kunde förstå konsekvenserna av. Istället konstruerades, som Lis och Soly
skriver, den arbetsovillige tiggaren, ”lösdrivaren”, som i århundraden personifierade de besuttnas oförmåga att begripa sig på lönearbetets konsekvenser, dess
verklighet.23 De problemdefinitioner som gjordes reflekterade besuttenhetens
egen position och inte de människors vardagsverklighet som skriftställare, filosofer, teologer, skrev om. Denna vardagsverklighet intresserade dem helt enkelt
inte.24 ”Lösdrivaren” var den samhällsfarlige undersåtens fantombild, den gode
arbetarens antites.
Hur de författningar som omgärdade och definierade tjänstetvånget vid en
viss tidpunkt än var utformade, så har det alltid varit ett sätt att kriminalisera ett
tillstånd.25 A.L. Beier formulerar sig i sin banbrytande studie av lösdriveriproblemet i England under tidigmodern tid, på följande vis:
Vagrancy is perhaps the classic crime of status, the social crime par excellence.
Offenders were arrested not because of their actions, but because of their position in society. Their status was a criminal one, because it was at odds with the
established order. Who determines that someone´s status is a crime?26

Avvikande röster hördes också inom eliten, men de dominerade inte riksdagsdiskussioner eller den offentliga debatten i stort i Sverige under 1800-talets
första hälft.27 En riksdagsledamot frågade i en motion vid 1817–1818 års riksdag
om det var förenligt med den då ganska nya regeringsformen att ”gripa eller
gripa låta och från sin hemort bortföra en var som ej förmår fulltyga, att han
äger något visst och givet näringsfång”.28 Lagutskottet konstaterade att varje
samhällmedlems personliga frihet skulle skyddas men att det var lika viktigt att

23 Lis & Soly 2012, s. 568. Se även Castel 2003, särskilt s. 63–86; Winter 2004, s. 250 och passim; Bennett 2010, s. 12
24 Lis & Soly 2012, s. 454, s. 159.
25 Lacey 1953; Foote 1956; Dubin & Robinson 1962.
26 Beier 1985, s. xxii.
27 Jfr Lis & Soly 2012, s. 481.
28 Eklund 1974, s. 210. 1809 års regeringsforms 16 § som enligt Eklund var den paragraf som
åberopades av motionären ifråga lyder: “Konungen bör rätt och sanning styrka och befordra,
vrångvisa och orätt hindra och förbjuda, ingen förderfva eller förderfva låta till lif, ära, personlig
frihet och välfärd, utan han lagligen förvunnen och dömd är, och ingen afhända eller afhända låta
något gods, löst eller fast, utan rannsakning och dom, i den ordning Sveriges lag och laga stadgar
föreskrifva; ingens fred i dess hus störa eller störa låta; ingen ifrån ort till annan förvisa; ingens
samvete tvinga eller tvinga låta, utan skydda hvar och en vid en fri utöfning af sin religion, så vidt
han derigenom icke störer samhällets lugn eller allmän förargelse åstadkommer. Konungen låte en
hvar blifva dömd af den domstol, hvarunder han rätteligen hörer och lyder.”
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var och en ”använde sina krafter och förmåga att gagna det allmänna”.29 Men
att gagna det allmänna eller att annars riskera tvångsarbete var något som endast
gällde den som var fattig, den som inte ägde laga försvar. Att sysslo- och tjänstlös resa runt och leva ett dagdrivarliv har aldrig varit ett brott i sig. Litteraturvetarna Patricia Fumerton och Sandra Logan har båda visat på det till synes paradoxala i hur den engelska aristokratin under 1600-talet – med Linda Woodbridges ord – ”snarare själva betedde sig som de lösdrivare de visade en sådan
avsky för”.30
En grundläggande aspekt på tjänstevång och ”lösdriveri” handlar om definitionen av vad som utgör ett arbete eller, med Catharina Lis och Hugo Solys ord,
värdiga ansträngningar. Lättja motsvarade inte elitens självuppfattning; att ha fri
tid visade istället att man härskade över sin egen tid. Den jordägande aristokratin hade dessutom in på 1800-talet många uppgifter som av dem själva kategoriserades som samhällsnyttiga och viktiga utöver själva jordägandet och förvaltandet av jorden. Först på 1800-talet, när ämbeten och uppgifter som tidigare varit
förbehållna aristokratin också utfördes av andra, började en livsstil präglad av
nöjen och iögonenfallande konsumtion att till och med odlas av den traditionella eliten. Den springande punkten är emellertid vad som utgör, vad som definieras som ett samhällsnyttigt arbete, vad som erkänns som värdiga ansträngningar: av vem, när och varför – i en diskurs som skiljer mellan utförarens värde
och värdet av handlingen.31 Vad som gagnade samhället, vad som utgjorde samhällsnyttiga ansträngningar, bestämdes sålunda inte av den obesuttne utan av
myndigheterna, och man kan, för att uttrycka sig enkelt, uppskatta mjölk liksom vinsterna av mejeriproduktion och samtidigt förakta mejerskan och ge
henne eländiga arbetsvillkor.
Lagar och förordningar är en sak och verkligheten en annan, så hur praktiserades då tjänstetvångsregler och andra lösdriveriförfattningar i Sverige under
förindustriell tid? Väinö Helgesson som gjort den enda undersökningen som
finns tills dags dato av 1833 års försvarslöshetsförordnings implementerande
skriver 1978 att det är
[...] historiografiskt intressant att en lagstiftning som synes ha varit så djupt ingripande i de obesuttna gruppernas ställning i samhället rönt så liten uppmärksamhet från forskningens sida.32

Trots att historieämnet under 1970-talet och framåt visat ett stort och växande
intresse för de människor som befann sig långt från den politiska och ekonomiska maktens boningar, så har inte detta gällt just tjänstetvånget eller ”lösdriveriet” i en vidare mening. Nils Edling beskriver så sent som 2002 – och lite har
29 Eklund 1974, s. 210. Lagutskottet citerat efter Eklund 1974, s. 210.
30 Woodbridge 2008, utan sidhänvisning. Min översättning.
31 Lis & Soly 2012, s. 552–553.
32 Helgesson 1978, s. 6.
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hänt sedan dess – kriminologen/juristen Annika Snares avhandling från 1977
och Helgessons licentiatuppsats året därpå, som ”de båda ordentliga undersökningarna av försvarslöshetspolitiken”.33 Av dessa två undersökningar är det endast Helgesson som närmar sig praktiken medan Snare anlägger ett makrosociologiskt perspektiv.34 Väinö Helgessons uttalande är därför fortfarande relevant,
även om tjänstetvång och olika lösdriveriförfattningar ofta nämns i litteratur om
svenskt 1800-tal.

1.1.4 Om begreppen ”lösdrivare”, ”lösdriveri”, försvarslös och
försvarslöshet
”Lösdriveri” och ”lösdrivare” var kappsäcksbegrepp och synnerligen elastiska
sådana. Judith Bennett skriver – i linje med Catharina Lis och Hugo Soly – att
den kontroll över människor som åsyftades genom engelsk arbetarlagstiftning
från medeltiden och framåt
[...] fed on categorizations that were moral as well as factual, so that a so-called
‘vagrant’ might, in fact, be a local resident, and an ‘idle’ person might be working for daily wages but refusing long-term contracts.35

I sin studie av ”lösdriveri” i Brabant under sent 1700-tal visar Anne Winter hur
viktigt det är att inte på förhand betrakta människor som tillhörande en snarast
tidlös, stereotypisk kategori av ”down and outs”. Hon blottlägger istället den
sociala verkligheten bakom lösdriveribegreppet, och syftet är att försöka förstå
varför och hur människor migrerade.36 Winter placerar in ”lösdrivarnas” geografiska rörelse i ett vanligt migrationshistoriskt forskningsläge och hon vänder
sig mot en historieskrivning som betraktat ”lösdrivarna” som något a priori
apart. Hon kommer också fram till att de allra flesta som greps i Brabant var
migrerande människor i jakt på arbete. De hade föga gemensamt med besuttenhetens ”lösdrivare”.
Avsaknaden av precision både i författningstexter och i ett mer vardagligt användande av begreppet får som konsekvens att ”lösdrivare” inte är någon meningsfull analytisk kategori eller bör beskrivas eller betraktas som en grupp.
33 Edling 2002a, s. 106. Edling skriver detta i en debatt med ekonom-historikern Jonas Olofs-

son.
34 Intresset inom den forskning som finns är främst riktad mot tiden efter 1885. Svante Jakobsson är den som gjort den mest omfattande praxisundersökningen men studien gäller främst 1885
års lösdrivarlag. Se Jakobsson 1984. Det finns också artiklar eller bokkapitel som berör ”lösdriveri”. Se främst (ingår i samma antologi): Gregersen 2013, s. 211–231 och Nilsson 2013, s. 295–318.
Den förra innehåller två livsberättelser från tiden runt och efter sekelskiftet 1900. Den senare
handlar om Svartsjöanstalten och 1885 års lösdrivarlag med betoning på 1930- och 1940-talen. Det
finns också många artiklar och böcker på temat ”luffare” som är av populärvetenskaplig eller
hembygdshistorisk karaktär vilka förbigås här.
35 Bennett 2010, s. 12. Jfr Lis & Soly 2012, särsk. s. 432.
36 Winter 2004, s. 254.
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Juridiskt sett är det är en stämpel som sätts på någon av någon annan som resultat och uttryck för en maktrelation.37 Paul Ocobock påpekar att det är förenat
med stora svårigheter att förklara vad ”lösdriveri” betyder, vilka ”lösdrivarna” är
och varför de drar till sig statens uppmärksamhet; vilka som är, eller snarare
genom polisiära ingrepp blir, ”lösdrivare” kan skifta i tid och rum.38 Det är ett
rimligt grundantagande med den kunskap som finns. Den juridiska betydelsen
måste historiseras och vilka de människor var som etiketterades som ”lösdrivare”
genom praktiserandet av befintliga författningar vet vi inte om vi inte undersöker saken. Vi kan inte förutsätta en evig ”lösdrivare” vilken skepnad vi än genom våra fördomar väljer att ge honom eller henne.
”Lösdrivare” kan förvisso också användas som en mer eller mindre pejorativ
beskrivning av en människa som motsvarar vissa skiftande förväntningar på vad
en ”lösdrivare” är (hemlös, rörlig, allmänt suspekt et cetera), men som sådant
bör det inte oreflekterat användas i forskningen. Ett oreflekterat användande av
”lösdrivare” som begrepp riskerar att leda till en reproduktion av hur överheten
genom århundraden talat om fattiga människor. Talar vi om hemlöshet, så bör
vi tala om hemlöshet eller – som det vanligen kallades under 1830-talet – husvillhet och inte om ”lösdriveri”. Begreppet saknar i ett sådant sammanhang helt
enkelt analytisk skärpa.
Litteraturvetaren Patricia Fumerton beskriver i sin studie av arbetande fattigas rörlighet i det tidigmoderna England hur hennes forskningsprojekt började
med en idé om att det skulle handla om ”the down-and-out-vagrant”, men ju
mer hon sökte efter ”lösdrivare”, desto mer fann hon kringvandrande fattiga
arbetare av alla de slag vilka greps när de rörde sig genom landskapet för sin
försörjnings skull.39 Den insikten – när ”lösdrivaren” blev en arbetande fattig –
fick också konsekvenser för det sätt Fumerton valde att använda begreppet ”lösdrivare” (liksom det i en engelsk kontext betydelsefulla rogue vilket det inte
finns någon egentlig svensk motsvarighet till). ”Lösdrivare” blev för Fumerton
ett användbart begrepp för att förstå myndigheterna. Det visar hur de arbetande
fattiga behandlades, vilka lagar de var föremål för, vilka etiketter som fästes på
dem och hur eliten tänkte om dem.40 Fumerton använder därför ”lösdrivare”
med försiktighet som en dåtida juridisk term medan hon använder ”unsettled”
för att beskriva de arbetande fattiga som hon studerar.41
Bilden av “lösdrivaren” som en misstänkt, mer eller mindre kriminell och vagabonderande person har dock varit livskraftig både i och utanför Sverige. Anne
Winter menar att historiker helt enkelt har påverkats av den dåtida elitens vär-

37 Lacey 1953; Foote 1956; Dubin & Robinson 1962; Ocobock 2008, s. 1 ff.
38 Ocobock 2008, s. 1–2. Jfr äv. Slack 1974, s. 362.
39 Fumerton 2006, s. xi.
40 Fumerton 2006, s. xvi. Min översättning.
41 Fumerton 2006, s. xvi.
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deringar. Stereotyper har blivit historiska fakta.42 Samma sak konstaterade A.L.
Beier trettio år tidigare. Elisabetanska uppfattningar om ”lösdrivare” – att de var
kriminella, organiserade i gäng, arbetsovilliga et cetera – hade smittat av sig på
brittisk historieskrivning.43 Beiers egen forskning utgjorde, som Winter skriver,
ett betydande steg bort från det dominerande marginaliserings- eller kriminalitetsperspektivet på ”lösdrivarna”.44 I en artikel år 1974 konstaterade Beier att de
flesta studier om ”lösdrivare” under engelskt 1500- och 1600-tal varit historier
om vad välartikulerade samtida sade om och gjorde med dem.45 Beier citerade
R.H. Tawney som år 1912 skrev att ”lösdrivarens” historia skrivs av hans fiender.46 En hel del forskning ur olika perspektiv hade ägnats de elisabetanska
”lösdrivarna”, men den grundade sig på källor skrivna av människor som för det
mesta var djupt fientliga mot dem. Beiers nyssnämnda artikel publicerades i
augusti 1974, och det källmaterial studien byggde på bestod huvudsakligen av
register över gripanden av 1 159 personer i 18 län (counties).47 Samma månad och
år kom Paul Slacks artikel ”Vagrants and Vagrancy in England, 1598–1694”.
Kanske skulle 1974 kunna betraktas som ett slags märkesår för brittisk socialhistoria om ”lösdriveri”. Det var i alla fall detta år som två socialhistoriska studier publicerades vilka behandlade ”lösdrivarna” och ”lösdriveriet” med utgångspunkt i andra källor än vad som ditintills varit de vanliga och som försökte
ta reda på vilka ”lösdrivarna” var och vad de gjorde utan att helt förlita sig på
den dåtida elitens utsagor.
”Lösdriveri” kan väcka associationer till kriminalitet, till normbrytande, ett
förhållande som har reproducerats genom forskning och litteratur. Det gäller
också fattigdom vilket speglas i titeln på en mycket spridd textbok: Poverty and
Deviance.48 Eller ta titeln på en artikel om förflyttningar av ”lösdrivare” i England under 1700-talets mitt: ”Loose, idle and disorderly.”49 Linda Woodbridge
har varnat för konsekvenserna av att använda olika begrepp på ett sådant sätt.
Hon vill fästa uppmärksamheten på de risker som följer när man placerar vissa
ämnen som kanske inte alls har med varandra att göra, jämte varandra:

42 Winter 2004, s. 249–250.
43 Beier 1974, s. 3–4.
44 Winter 2004, s. 251.
45 Beier framhåller särskilt två särskilt värdefulla studier som ditintills hade gjorts: Davies 1966
och Clark 1972.
46 Beier 1974, s. 3.
47 Beier 1974.
48 Jütte 1994.
49 Hitchcock, Crymble & Falcini 2014, s. 509–527.
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This issue [...] treats a constellation of themes – poverty, vagrancy, mobility,
idleness, work, crime, rogue literature, class disparities. I’ll close with a question:
is it a good idea to treat this spectrum of topics alongside each other, all as aspects of the topic “vagrant subjects”? [...] My recurrent fear is that in doing so
do we buy into a Renaissance mindset that couldn’t hear about poverty without
thinking about vagrancy, roguery, crime – as if they were a seamless whole.50

Kategorier som möts på detta sätt riskerar att påverka vårt tänkande.51 Begreppspar eller begreppstrojkor som ”tjuvar och lösdrivare”, ”fattigdom och
avvikelse” och ”[l]oose, idle and disorderly” förmedlar, även om det inte på
något sätt behöver vara avsikten, ett sätt att förstå fattigdom. I det sista fallet
handlar det om en uppenbar reproducering av en elits fattigdomsförståelse utan
någon som helst ond vilja, men genom den ständiga upprepningen av denna
typ av adjektiv riskerar synen på fattiga som potentiellt kriminella avvikare eller
latmaskar att förstärkas på just det vis som tjänstetvång och lösdriveriförfattningar gjort under århundraden. Woodbridges skepsis riktas mot vad som ofta
verkar vara ett oreflekterat användande av olika begrepp, av hur olika forskningsteman eller ämnen gång på gång länkas samman och kopplas ihop. Man
skulle kunna säga att ”lösdrivarna” blir den evige ”den andre” – oavsett om den
betraktande, snarast koloniala blicken, tillhör en dåtida ämbetsman eller en
nutida forskare.52
Genom historien har eliten genom ”lösdriveriet” – kriminalitet utan brottslig
handling – kunnat länka fattigdom till omoral, ”avvikande” beteende, kriminalitet.53 Det är en koppling som fortsatt att förekomma inom svensk historisk
forskning där ”lösdrivare” har behandlats som en faktisk del av befolkningen
med kopplingar till olika ”avvikare”.54 Begreppet ”lösdriveri” eller ”lösdrivare”
kan användas utan definition om vad som menas. Det blir då svårt att veta om
det rör sig om hemlösa, om människor vars försörjningssätt inkluderade en
migrerande tillvaro eller om människor som var helt utan hemvist, utan tillhörighet. Eller handlar det om människor som gripits för passlöshet, för avsaknad
av laga försvar? Eller är det helt enkelt ett övertagande av ett gammalt begrepp
utan eftertanke? Ibland görs tydliga reproduktioner av en dåtida elits värderingar liksom direkta övertaganden av problematiseringar hemmahörande i 1800-

50 Woodbridge 2008, ingen sidhänvisning.
51 Woodbridge 2008, ingen sidhänvisning.
52 Jfr Winter 2004, s. 250.
53 Logan 2008, ingen sidhänvisning. Lis & Soly 2012, särsk. kapitel 7.
54 Se t.ex. Horgby 1986, s. 73–74. Vid en operationell definition av trasproletariatet i Norrköping vid 1800-talets konstateras att stommen i denna grupp utgjordes av ”lösdrivarna, alkoholisterna och återfallstjuvarna”. Se dens. s. 74. Se även för finsk del Nygård 1994, s. 381, som beskriver
”lösdrivare” som ”personer som befinner sig utanför det s.k. normalsamhällets beteendeformer”.
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talets mitt.55 Någon gång beskrivs också ”tattare” och ”zigenare” som arbetsovilliga som grupp.56 Myndigheternas föreställningar och problematiseringar under
dåtiden har alltså fått tjäna som beskrivningar av det dåtida samhället.
Möjligen har 1900-talets många utredningar som tillkom i syfte att reformera
1885 års lösdrivarlag haft betydelse för uppfattningar om ”lösdriveriet förr”. De
starka associationer ett begrepp som ”luffare” fortfarande kan väcka kanske inte
heller saknar betydelse. Johan Edman beskriver i en analys av den förändrade
bilden av ”lösdrivaren” i olika utredningar under 1900-talet hur ”lösdrivaren”
nu blivit en restkategori.57 Socialpolitik, socialförsäkringar och en utbyggd välfärd gjorde att ”lösdrivarna” minskade i antal även om lösdriverilagen bestod
ända fram till 1960-talets mitt.58 Försöken att vetenskapligt beskriva den riktige
”lösdrivaren”, kunde enligt Edman ta sig uttryck av en ”närapå gränslös differentiering”.59 Uppfattningar av ”lösdrivaren” som en socialpolitisk restkategori
under 1900-talet kan ha haft betydelse för avsaknaden av intresse i den socialhistoriska forskningen. Sverige under förra hälften av 1800-talet skilde sig emellertid på många sätt från Sverige under förra hälften av 1900-talet, och en sådan
fundamental skillnad var just det allmänna tjänstetvånget och avsaknaden av
ens en formell rörelsefrihet.
År 1836 hävdade den nytillträdde ordföranden i Styrelsen över fängelser och
arbetsinrättningar i riket, Clas Livijn, att lagstiftaren genom att använda begreppet ”lösdriveri” på ett olyckligt sätt sammanblandat två olika saker: ”vagabondage” och försvarslöshet.60 Under dåtiden ägnades mycken tid och möda åt
att försöka klassificera försvarslösa längs en skuld- eller självförvållande skala
vilket tangerar användandet av begreppet ”lösdriveri”. I 1839 års fattigvårdsbetänkande uppspaltades exempelvis tre kategorier utifrån gradering av uppsåt och
förvållande till försvarslösheten: tjänstlösa, försvarslösa och ”lösdrivare”. Den
sista kategorin förknippades med fysisk rörlighet vilket var en synnerligen försvårande omständighet.61
I juridiskt avseende var emellertid ”försvarslös” och ”lösdrivare” i princip synonymer och de används även i litteraturen som sådana.62 I de olika lagar som
55 Se Nygren 2009, s. 68: ”Rapporter från England vid 1800-talets mitt avslöjar hur myndigheterna där uppmärksammade vissa inslag av tiggeri och vagabonderi som en yrkesbana, det vill
säga en alltmer utstuderad väg till ett levebröd.”
56 Se Grill 1985, s. 41, där ”riktiga lösdrivare” definieras som ”en person som skulle kunna men
inte har lust att arbeta” beskrivs vara ”soldater som fått avsked på grund av misskötsel, förrymda
brottslingar, tattare, zigenare och gycklare som drog från marknad till marknad”.
57 Edman 2008, s. 135.
58 Edman 2008, 134–135.
59 Edman 2008, s. 136.
60 Livijn 1836.
61 Underdånigt betänkande med dertill hörande handlingar angående Fattigvården i Riket
utom Stockholms stad 1839, s. 138–147.
62 Se t.ex. uppslagsord ”försvarslös”, Nordisk familjebok 1882, s. 731–734.
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under 1830-talet skulle reglera vem som var ”försvarslös” eller ”lösdrivare” används lite olika uttryck. I 1805 års legostadgas första artikel 1 § talas om ”lösdrivare”. I Kungliga cirkulärbrevet angående vanartiga och lättjefulla kvinnors
sändande på spinn- eller korrektionshus givet den 11 maj 1814 (gällde till juni
1833) förekommer förutom de redan nämnda omskrivningarna också ”utan
lagligt försvar” och ”sysslolöshet”.63 I den kungliga förordningen av den 31 augusti 1819 angående sysslolösa och vanartiga personers insättande och hållande
till arbete å de allmänna arbetsinrättningarna i Karlskrona och Vadstena används genomgående – förutom i rubriken – ”lösdrivare”. I Kungliga förordningen hur med försvarslösa personer förhållas bör given den 29 juni 1833, används genomgående ”försvarslös” vilket dess titel antyder. I ingressen omnämns
”sysslolösa och vanartade personer av bägge könen”. I den legostadga som kom
samma år, 1833, och vilken ersatte 1805 års stadga, talas i första artikeln 1 § om
var och en som ”icke har laga försvar”. I dess 2 § används ”försvarslös”. Under
hela 1830-talet gällde också 1734 års landshövdingeinstruktion som i § 19 stipulerar att
[l]andshöfdingen skall och gifwa acht uppå / at inga lösdrifware eller lättingar lidas / til hwilcken ända Kiörckioherdarne äro plichtige at åhrligen uti Octobris
månad sådane hos Landshöfdingen namngifwa. Alla inhyses Män och Qwinnor/
som hwarken sittia för skatt eller äro i tjenst [...].64

Även okärt barn kan ha många namn och jag kommer att skifta mellan en del
av dessa beteckningar, men ”lösdrivare” används aldrig som en beskrivning av
en person.
När begreppen ”lösdrivare” eller ”lösdriveri” används i den här avhandlingen
sätts de inom citationstecken.65 Lösdriveriförfattningar, lösdriveriregler, lösdriverikontroll och liknande uttryck skrivs utan citationstecken då dessa begrepp
innefattar en faktisk identifierad lagstiftning eller politik med vilken statsmakten åsyftade att bekämpa ”lösdriveriet”; detta gäller generellt också vid referering
till samtida författningar och betänkanden. Försvarslös och försvarslöshet sätts
däremot inte inom citationstecken då begreppen inte är lika belastade som ”lösdrivare” och ”lösdriveri”. Ett begrepp som försvarslös har också en tydlig koppling till lagstiftningen och är på det viset snävare än ”lösdrivare” och ”lösdriveri”. Med ett undantag har jag inte sett att någon i litteraturen låtit begreppet
försvarslös beskriva en människa på det sätt som har skett med ”lösdrivare”, det

63 Jag har generellt valt att normalisera stavningen när det gäller benämningen på olika författningar.
64 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 4 november 1734, § 19, Modée 1746, s. 1083.
65 Jfr Winter 2004, passim.
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vill säga att en juridisk konstruktion tagit mänsklig gestalt, fått beskriva en
människas levnadssätt eller levnadsomständigheter.66
Det bör åter understrykas att rörlighet inte var något som helst villkor eller
förutsättning för att kallas för ”lösdrivare”; att vara ”lös” är inte synonymt med
mobilitet. Man kan vara ”lös” i relation till en stadigvarande husbonde, en
matmoder och så vidare. I 1885 års lösdrivarlag gjordes exempelvis skillnad mellan vad som kallades stationära och vagabonderande ”lösdrivare”.67

1.2 Perspektiv och källor i tidigare forskning
Forskning om tjänstetvångets eller ”lösdriveriets” praktik på svensk botten är
alltså sparsam. Den äldre forskning som finns, i synnerhet Arthur Montgomerys, är mycket värdefull, men det har förekommit ett moraliserande perspektiv
på samma sätt som varit fallet i västeuropeisk forskning generellt.68 Ett sådant
moraliserande kan dels hänföras till ett okritiskt övertagande av en dåtida elits
problemförståelse, men dels också till ett mer överhistoriskt misstänkliggörande
av fattigdom, fattiga människor och orsakerna till människors fattigdom. Vidare
har man för svensk del ytterst sällan använt källor som gått bortom just elitens
problemförståelse.
Inom den äldre svenska socialhistoriska forskningen har framförallt och med
störst betydelse Arthur Montgomery och Gustaf Utterström använt sig av begreppsparet ”arbetsvillighet” och ”arbetsovillighet” som någon form av analytisk
utgångspunkt för förståelsen av dåtida lagstiftning och vilka som kunde drabbas
av densamma. Både Montgomery och Utterström växlar mellan ett fördömande
av dåtida repression av de obesuttna i relation till tjänstetvånget och en explicit
eller implicit förståelse för att en viss sådan kunde vara nödvändig i de fall det
blott drabbade ”arbetsovilliga”.69 Att använda denna dikotomi för att förstå och
analysera exempelvis lagstiftare och lagstiftning är en sak, men att överföra den
66 En sådan glidning finns hos Nygren 2009, s. 200: ”Här märks försvarslöshet eller arbetslöshet, vanförhet och sjuklighet, kriminalitet och i ett par fall uttalade alkoholproblem, vilket alltsammans minskade försörjningsförmågan och gjorde att de ofta saknade medel att betala skatter.”
Och vidare densamma, s. 202: ”Flera av dessa lite bättre beställda familjer hade, i likhet med de
fattigare familjerna, barnen hemma länge och de undslapp inte heller alltid problem med sina
barn såsom fattigdom, försvarslöshet, kriminalitet eller sjukdom.” Och vidare densamma, s. 219–
220: ”Då återstod för åtskilliga att hanka sig fram i försvarslöshet, eller arbetslöshet [...].”
67 Lag angående lösdrivares behandling, given 12 juni 1885, 1 artikeln § 1, SFS 27 1885.
68 Se exempelvis den historiografiskt intressanta debatten mellan A.L. Beier och J.F. Pound i
Past & Present, 1976, nr 71, s. 126–129, 130–134. Beier kritiserar Pound för att moralisera över
”lösdrivarna” under engelskt 1600-tal utan att förstå deras livsvillkor. Pound rör sig med begrepp
som just ”arbetsovillighet”. Se också Winter 2004, s. 249–252. Se äv. Birgit Peterssons analys av
juristen C.G. Hammarskjölds syn på ”lösdrivare” i dennes bok utg. 1866: Petersson 1983, s. 83–84.
69 Denna typ av tudelning, från dåtiden och/eller tidigare forskning överförda tankefigur finns
också hos Olofsson 1996, s. 43. Jfr även Kjellén 1937, del 2, s. 14–15.

27

på människor av kött och blod är en helt annan. Denna typ av kategorisering
hade föga med de löneberoendes verklighet och deras överlevnadsstrategier att
göra.70 Utterström konstaterar att de obesuttnas ställning försvårades av lösdriveribegreppets bristfälliga precisering liksom av den makt fattigvårdslagstiftningen gav kommunerna att förhindra inflyttningen av presumtiva fattighjon.71
Några sidor senare skriver han att
Även inom den statliga politiken under 1800-talets första årtionden stod de arbetsföras men sysslolösas problem i förgrunden, vare sig sysslolösheten var en
följd av arbetsskygghet eller ofrivillig arbetslöshet.72

Ytterligare några sidor därefter hävdar Utterström att de fria arbetsinrättningarna ”inrymde arbetsskygga element”.73 Några egna empiriska undersökningar av
tjänstetvånget eller myndigheternas hantering av ”lösdriveriet” utöver vad som
står att finna i riksdagsmaterial, tidningar, betänkanden och så vidare, ligger
inte till grund för de i den äldre litteraturen gjorda bedömningarna av dess
praktik.74 Tal om ”arbetsovillighet” och andra moraliska omdömen skall emellertid inte ses som ett oundvikligt uttryck för tiden, att alla tyckte så på 1930eller 1950-talen. Ett lysande bevis på motsatsen utgör etnologen Lars Levanders
populärvetenskapliga bok om Vasatidens fattiga och tiggare som utgavs samma
år som Arthur Montgomerys studie om svensk socialpolitik, 1934. Han såg på
”tiggarna” och ”kringstrykarna” ur ett djupt humanitärt perspektiv:
’En tiggarpojke.’ Så står det på ett ställe i Grangärde församlings dödbok för året
1654. Det är allt vi veta om denne yngling. Hans namn nämns inte, ej heller
hans ålder. Dödsorsaken var kanske kopporna – de gingo just då i Grangärde,
kanske svält; vi veta intet därom. Hur såg han ut? Hur var han klädd? Hur betedde han sig, då han kom in i en gård för att tigga? Hur hade han blivit uppfostrad? Hade någonsin en medmänniska intresserat sig för honom? Tänkte han
något alls, där han låg och dog, kanske ute vid en vinterlig hässja och med fruset
hö i munnen?75

Väinö Helgesson har, förutom en viktig analys av försvarslöshetslagstiftningens
förändring och de diskussioner som fördes omkring detta, genomfört den enda
verkliga studien av en praktik, en punktstudie av Uppsala länsstyrelse år 1844.
De frågor han ställer gäller hur kontrollen av de försvarslösa skett, hur KB fått
kännedom om dem, vilka beslut som fattades och vad som kännetecknade de
vilka dömdes till tvångsarbete. Helgesson var i synnerhet påverkad av Arthur
Montgomerys slutsatser. Särskild betoning ligger därför på vilka som drabbades
70 Lis & Soly 2012, se kapitel 7 passim särskilt s. 454.
71 Utterström 1957, del 1, s. 323.
72 Utterström 1957, del 1, s. 327.
73 Utterström 1957, del 1, s. 332.
74 Här förbigås slutsatser om ”verkligheten” som dras utifrån överhetspersoners rapporter och
utsagor i exempelvis riksdagen eller debattskrifter.
75 Levander 1934, s. 121.
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av försvarslöshetssystemet med avseende på huruvida de som drabbades var
”arbetsvilliga och laglydiga” eller inte.76 Montgomery hade antagit, dock utan
att närmare undersöka saken, att ”de arbetsvilliga och laglydiga elementen” inte
skulle ha drabbats av 1833 års försvarslöshetsförordnings straffbestämmelser – i
första hand förstådda som en dom till arbetsinrättning – i någon hög grad.77
Helgesson använde sig av andra källmaterial, förhör, som ingen annan då hade
gjort och hans undersökning utgör ett pionjärarbete. De ingrepp som kunde
göras i obesuttnas liv med hänvisning till tjänstetvånget behöver emellertid inte
stanna vid undersökningar av straffbestämmelsers praktik eller karakteristik av
de som drabbades utifrån huruvida de tidigare var straffade eller inte.
Kriminologen Annika Snare är den andra forskaren som behandlat försvarslöshetssystemet. Snare för explicita teoretiska diskussioner om ”lösdriveri” som
statusbrott och hon anlägger ett tydligt disciplineringsperspektiv.78 Hennes
relation till den svenska forskningen kan beskrivas som medveten men distanserad, och hon bortser helt från Utterström vilket möjligen är ett resultat av att
Utterström – med Väinö Helgessons ord – saknade ”konkretion vad gäller försvarslöshetsfrågan”.79 Tidsrymden är omfattande: från 1300-talet fram till 1970talets början, och hennes avhandlings empiriska fundament utgörs av offentlig
statistik, samtida betänkanden och debattskrifter.80
Varken Helgesson eller Snare har använt sig av fångrullor. Det har däremot
Marja Taussi Sjöberg gjort i en undersökning om häktade i Västernorrland
under 1800-talets andra hälft: i studien ingår också de som intogs för försvarslöshet. Lagstiftningen såg dock något annorlunda ut i jämförelse med 1830talet.81
Praxisstudier helt ägnade laga försvar och ”lösdriveri” är det således ont om. I
undersökningar som rör ämnen som fattigvård, försörjning och lokal politik
under 1800-talet, förekommer dock observationer av eller antaganden om laga

76 Helgesson 1978, s. 99.
77 Helgesson 1978, s. 99. Montgomery citerad efter Helgesson.
78 Snare 1977, s. 108–117.
79 Helgesson 1978, s. 8–9. Snare disputerade på Berkeley.
80 Snare 1977, s. 185–186.
81 Taussi Sjöberg 1981. Svante Jakobssons studie från 1984 rör alltså främst 1885 års lösdrivarlag.
Det var vidare fram till 1824 möjligt att döma manliga ”lösdrivare” till krigstjänst. Den begränsade forskning som finns om detta, varav den mest omfattande utgörs av Thomas Magnussons
avhandling, behandlas inte här då den rör en annan tid och ett lagrum som inte längre fanns
under 1830-talet. Se förutom Magnusson 2005 (1987) även Eva Personne som i en artikel om Svea
artilleri och dess manskap under åren 1794–1885 berört tvångsvärvningar i Stockholm: Personne
1965, s. 106–112. Folke Skog har i vad som sannolikt är en licentiatuppsats (otryckt utan år men
någon gång 1958–1977) undersökt laga försvar i 1805 års tjänstehjonsstadga. Han behandlar
tvångsvärvning av försvarslösa i Uppsala och Örebro län samt överklaganden av värvningsmål hos
Kungl. Maj:t 1794–1805. Skog har även gjort en preliminär undersökning av Västmanland genom
att gå igenom länsstyrelsens ingående diarier.
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försvar i praktiken.82 En del kunskap finns om inflyttningsrestriktioner vilka
metodiskt bland annat kan kopplas till vilket innehåll begreppet laga försvar
gavs i praktiken.83 Forskning om rörlighet i relation till passväsendet och andra
författningar som var ämnade att reglera människors rumsliga förflyttande är
däremot mycket begränsad.84
Medan kunskapen om hur tjänstetvång och lösdriveriförfattningar fungerade
är liten, finns mer kunskap om författningar, politik och debatt som tangerar
det aktuella ämnesområdet. I rättsvetenskaplig forskning har det juridiska ramverkets framväxt och förändring behandlats utförligt. Det är framförallt i denna
forskning som tjänstetvång och andra lösdriveriförfattningar behandlas som ett
primärt forskningsämne och inte mer eller mindre i förbigående som del av en
kontext.85 Inom flera olika discipliner – historia, idéhistoria, litteraturvetenskap,
ekonomisk historia – har vidare en hel del uppmärksamhet ägnats debatten om
den så kallade sociala frågan och konstituerandet av ”det sociala” som ett särskilt
samhällspolitiskt problemområde. Tjänstetvånget, laga försvar och olika
aspekter på fysisk rörlighet utgjorde givna komponenter i debatten på 1830-talet
och framåt.86
Ett idéhistoriskt och ett statshistoriskt perspektiv har varit dominerande i
den forskning där tjänstetvång, försvarslöshet och ”lösdriveri” diskuteras.87
Kontexten är vanligen socialpolitikens framväxt; tjänstetvånget liksom försvarslöshet behandlas i relation till frågor om ”rätta” och ”orätta” fattiga, fångvård,
fattigvård och arbetslöshet.88 I den mån de alls förekommer, är de människor
som drabbades eller riskerade att drabbas av tjänstetvånget inte några huvudpersoner i dessa berättelser. Intresset ägnas istället åt lagstiftarna, ämbetsmännen,
82 Se t.ex. Fällström 1974, särskilt s. 53–54, s. 109–110, Aronsson 1992, särskilt s. 236; Artaeus
1992, särskilt s. 56–57; Edgren 1994, s. 63–73; Jordansson 1998, s. 99–102; Nygren 2009, särskilt s.
68–77.
83 Se t.ex. Müller 1906, s. 95–96; Johansson 1937, s. 324–327; Lext 1968, s. 184–220; Petersson
1983, s. 195–209; Losman 1986, s. 35–40; Artaeus 1992, s. 81–94; Aronsson 1992, s. 96–97, 204–
206, 221–25, 235, 293–295; Gerger 1992, s. 136; Magnusson 2001, s. 81–82, 135ff; Banggaard 2002, s.
43–54; Svensson 2005, s. 183–211; Engberg 2005, särskilt 189–196, 243–248, 324; Nygren 2009, s.
53–94; Holmlund 2013, särskilt s. 161–163.
84 Om passförordningar och andra författningar gällande rörlighet se framförallt Rosander
1967, s. 32–50, 83–91; Lövgren 2000, s. 199–221.
85 Svenska lösdriveriförfattningar och laga försvar har rättsvetenskapligt behandlats framförallt
av Bergfalk 1833; Hammarskjöld 1866; Winroth 1878; Kjellson 1920; Braconier 1945, Eklund 1974,
s. 201–213; Önnerfors 2001.
86 Debatten om den så kallade sociala frågan under 1800-talet har varit föremål för flera studier. Se Petersson 1983, passim; Wisselgren 2000, särskilt s. 28–52; Lundgren 2003, särskilt s. 15–
20 för vidare referenser.
87 Här förbigås forskning om tiden efter 1885. Jfr äv. forskning om svensk fattigvård, se Engberg 2005, s. 18–20; Montgomery 1933 och 1951 (1934); Utterström 1957 del 1, s. 249–358; Wallentin 1987 och 1989; Edgren 1994, s. 63–73; Olofsson 1996, s. 28–43, 58–71; Nilsson 1999, s. 121–161,
200–207.
88 Jfr med brittisk forskning: Beier 1985, s. xxi.
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de ekonomiska tänkarna, debattörerna. Sådan forskning är naturligtvis viktig
och omistlig, men kunskapen om elitens handlingar och ”syn på” säger inte så
mycket om den sociala praktiken ute i landet, om hur olika rättsliga arrangemang fungerade i praktiken. Vi behöver kunskap om handlingar och uttryck
som gjordes också av andra än de som hade formella politiska rättigheter, vi
behöver veta mer om hur relationen mellan hög och låg, mellan stat och lokalsamhälle, gestaltade sig i vardagen.89 ”Lösdrivarna” eller ”lösdriveriet” förtjänar,
för att tala med A. L. Beier, att lyftas ur en snäv kontext med fokus på elitens
diskussioner om och definitioner av rätta och orätta fattiga.90 Ett sådant perspektiv är, som Beier vidare hävdar, helt enkelt för smalt och förbigår det sammanhang i vilket olika författningar utfärdades liksom ”lösdrivarna” själva. Litteraturhistorikern Lars Furuland skriver i sin bok Statarna och litteraturen utgiven år 1962, att vår kunskap är liten om hur jordarbetare själva upplevde sin
situation i förhållande till legostadga och tjänstevillkor före 1800-talets slut.91
Det gäller fortfarande och då inte minst när det gäller tjänstetvång och ”lösdriveri”.
Ibland dras i idéhistoriska eller statshistoriska framställningar slutsatser också
om tjänstetvångets betydelse eller ”lösdriveriets” faktiska minskning eller tillväxt.92 Då har forskaren lämnat idéanalysen för att genom elitpersoners åsikter
och antaganden, försöka skapa sig en förståelse av praktiken, av någon form av
verklighet. Det är olyckligt ur flera perspektiv, men en första given fråga gäller
vems verklighet det är som ges tolkningsföreträde. För svenskt vidkommande
har Conny Blom i sin avhandling om lagstiftarens förändrade syn på fattiga och
vårdbehövande under 1500- och 1600-talet konstaterat att ”[e]n stereotyp och
falsk verklighetsbild har upphöjts till ett axiom, och därmed har synen på fattiga, sjuka och åldringar radikalt förändrats”.93 Fattigdomen utgjorde i sig inte
något problem och den var i vilket fall den fattiges egen skuld. Misstänkliggörande av fattiga och fattigdom, tankemässiga kopplingar mellan fattigdom och
kriminalitet, mellan fattigdom och omoral, mellan fattigdom och lättja, verbaliserades vardagligen i debatten på 1830- och 1840-talen både i Sverige och i andra
länder.94 Klichéuppfattningar – som att arbetsföra fattiga genom att få fattig89 Jfr Oja & Sennefelt 2006.
90 Beier 1985, s. xxi.
91 Furuland 1962, s. 46.
92 Wallentin 1987, s. 20, konstaterar att antalet tiggare och lösdrivare ökade efter 1819 utan att

ange någon referens. Sannolikt handlar det om landshövdingars svar på 1825 års Lösdrivarkommittés cirkulärbrev där det bland annat efterfrågades huruvida antalet tjänstlösa ökat sedan 1819.
Se Petersson 1983, s. 18. Paul Slack som studerat fattigdom och ordningsmakt i England under
Tudor och Stuart för ett resonemang omkring kvantitativa uppskattningar av ”lösdriveriets”
ökning eller minskning. Han avfärdar dåtida personers bedömningar som sannolikt värdelösa.
Slack 1988, s. 93.
93 Blom 1992, s. 257.
94 Petersson 1983, passim.
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vård kunde ägna sig åt sysslolöshet och kriminalitet – grundar sig vanligen inte i
fakta som Bronislaw Geremek har skrivit.95
Tillgången och kvaliteten på källor må vara ett resultat av samhälleliga maktförhållanden, men det rättfärdigar inte att forskningen förlitar sig på elitens
utsagor om verkligheten. Ändå har forskningen dominerats av källor såsom
lagtexter, utredningar och annat officiellt tryck som huvudsakligen producerats
av statsmakt och besuttenhet genom olika offentliga arenor eller som resultat av
en eller annan debatt. Kanske är det en följd av ovanifrånperspektivet, en orsak
till det eller bara konsekvensen av någon form av spårbundenhet.96
De äldsta fattiglagarna, skriver Anne-Lise Seip, utgick i Skandinavien såväl
som i England från två kategorier av fattiga.97 Å ena sidan fanns de rätta fattiga,
de som på något sätt skulle hjälpas eller åtminstone borde ha undfått någon
form av undsättning, och de var inte arbetsföra. Å den andra fanns de orätta
fattiga, och om de hamnade i misär gjorde de så eftersom de var arbetsovilliga,
lättjefulla eller tyngda av något liknande moraliskt lyte och de skulle därför
straffas genom arbete. Indelningen i rätta och orätta fattiga – som alltså är en
sätt att beskriva och förklara fattigdomens orsaker genom att tillskriva individen
vissa egenskaper – kallas av Seip för en samhällelig verklighetsflykt i ett samhälle
som led av återkommande säsongsvis undersysselsättning och som genomgick
djupa strukturella förändringar. Medan arbetslöshet eller undersysselsättning
inte var legitima fattigdomsorsaker kunde man lagstifta om tjänstetvång. Med
tiden kom emellertid en tredelning av de fattiga i arbetsodugliga, arbetsvilliga
arbetsföra och arbetsovilliga arbetsföra att göras.98 Men i debatt och praktik
återvände man dock snart till den enkla kategoriseringen i rätta och orätta fattiga. Synen på just de arbetsföra fattiga, skriver Seip, skiftar över tid och ”[e]n
vågrörelse från stränghet till mildhet och tillbaka igen avtecknar sig därför i
lagstiftning och hjälpsystem från 1500-talet och fram till 1830-talet”.99 Det var,
som Seip formulerar sig, de arbetsföra fattiga som drabbades hårdast av det
moraliserande godtycke som lagstiftare och administratörer tog sin tillflykt till
när enkla kriterier som sjukdom och ålderdomssvaghet inte räckte till; i gränslandet mellan tjänstetvång och straff skulle de varje dag bevisa sin oskuld och
värdighet.100 Om denna vardag, detta av lagstiftaren konstruerade gränsland, är
vår kunskap liten. Det är därför inte heller hos riksdagsledamöterna som kun95 Geremek 1991, s. 273.
96 Jfr Beier 1985, s. xii.
97 Följande är ett referat av Seip 1984, s. 18–19 när inget annat nämns. Jfr äv. Lis & Soly 2012,
kapitel 7 passim.
98 Se också och särskilt Slack 1988, s. 17–36 om förändringar i lokala eliters fattigdomsförklaringar under andra hälften av 1500-talet, decennierna innan utfärdandet av de elisabetanska fattiglagarna.
99 Seip 1984, s. 19.
100 Seip 1984, s. 21.
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skap om de obesuttnas vardag och livsvillkor bör sökas. Studier av eliten är
självklart viktiga men det behöver inte betyda att man ser världen genom dess
ögon, att vissa på förhand givna aktörer skulle vara mer intressanta att studera
än andra, att det relationella i ett historiskt maktförhållande förbises.101
Tjänstetvång och ”lösdriveri” handlar dessutom, och mest grundläggande,
om arbetets villkor, för även om Seip inte berör det så förekom att människor
inte ville ta tjänst enligt legostadgans villkor.102 De kan ha funnits de som föredrog att leva som backstugusittare, inhyses, dagsverkare – inte för att de var lata
utan för att slippa stå under husbondeväldet, för att kunna rå sig själva eller för
att de helt enkelt klarade sig bättre på det viset; de besuttnas behov av arbetskraft stod inte heller alltid i samklang med de obesuttnas överlevnadsstrategier i
tid och rum.103 Att förhandla om dagspenning och säga nej när man ser den
som för dålig, i synnerhet om spannmålspriserna står lågt, eller att försöka undkomma dagsverkesskyldigheter kan tolkas som arbetsovillighet i den enes ögon
men i den andres kan det vara en legitim förhandling eller konflikt om just
arbetets villkor.104 I England utformades en rigorös arbetarlagstiftning från år
1349 som bland annat inkluderade hinder för rörlighet, brännmärkning som
straff, maximilöner och tjänstetvång.105 Alla arbetsföra män och kvinnor yngre
än 60 år och som inte hade synliga medel för sin försörjning och saknade en viss
sysselsättning förpliktades att ta tjänst hos den som gjorde anspråk på deras
arbetskraft.106 Catharina Lis och Hugo Soly pekar på det synnerligen viktiga
förhållande att vad som var synliga medel att försörja sig berodde på hur myndigheterna definierade arbete. Aktiviteter som ingick i människors mångsyssleri
i den dagliga kampen för överlevnad kunde betraktas som värdelösa eller uttryck
för lättja när de innebar en minskad tillgång på arbetskraft.107 I detta ljus kan
man också betrakta stigmatiseringen av kringvandrande grupper av människor
som försörjde sig genom mångsyssleri där handel och tjänster hade en viktig
roll. Utan att stå under någon husbonde, kunde deras själva existens uppfattas
som ett hot mot ett ordnat, sedentärt samhälle, deras försörjningssätt sågs som
101 Jfr Oja & Sennefelt 2006.
102 Harnesk 1990 s. 127–141.
103 Lis & Soly 2012, s. 454.
104 Jfr Bennett 2010, s. 12. Se äv. Edgren 1987, s. 290, om de hårda ordalagen i riksdagen om
gesällerna och då inte minst deras vandringar: ”Det finns ett starkt moraliserande drag över de
skildringar vi sett. Givetvis får vi inte ta dessa på orden. Vad som var oordentligheter, självsvåld
och bristande moral enligt iakttagande från högre klasser, har säkert för gesällerna varit hävdandet
av traditionella fri- och rättigheter.” Se äv. Lundsjö för en kritisk diskussion om hur de arbetande
beskrevs som lättjefulla under dåtiden och hur denna bild fortplantat sig inom den historiska
forskningen. Lundsjö 1975, s. 106–107.
105 Se t.ex. Lis & Soly 2012, s. 431ff.
106 Lis & Soly 2012, s. 432.
107 Lis & Soly 2012, s. 432, 454; Bennett 2010, s. 12; Edgren 1987, s. 290; Lundsjö 1975, s. 106–
107.
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onyttigt, lättjefullt, kriminellt och parasiterande.108 Medan arbetsvandringar
kunde accepteras som ett nödvändigt ont ur olika perspektiv, har stigmatiseringen av ”zigenare” gått som en röd tråd genom lösdriverilagstiftningens västeuropeiska historia från 1400-talet och framåt.109 Det är en process som har
kopplats bland annat till en dominerande negativ syn på rörlighet som fick kraft
under arbetskraftsbristens 1300-tal och senare till organiseringen av en fattigvård
som innebar att alla skulle höra någonstans till. De fattigvårdssystem som utvecklades i Västeuropa under 1500-talet byggde på tillhörighet, på inkludering
och exkludering, och bofasthet var en viktig norm för inklusion och någon
legitim plats fanns inte för kringvandrande grupper av människor som istället
ideologiskt demoniserades.110
Människor har överallt, i alla tider, varit beroende av dagligt arbete för sin
överlevnad, och de har arbetat och slitit och fortfarande levt i fattigdom. De har
haft svårt att klara perioder av undersysselsättning, perioder av stigande priser.
För dem har en missväxt handlat om liv och död. De har varit lämnade åt sig
själva för sin överlevnad, de har fått klara sig bäst de kunnat. Det är beroendet
av arbete som själva begreppet de arbetande fattiga, the labouring poor, beskriver.111 Utan att gå in på de överhistoriska problemen som det innebär att bestämma vem som är arbetsför och vem som inte är det (och i relation till vilket
arbete), så har begreppet arbetsvillighet ingen analytisk användbarhet bortom
lagtexter och överhetens diskussioner, bortom överhetens perspektiv på de arbetande fattiga.112 Inte heller begreppsparet rätta och orätta fattiga har någon
större användbarhet när man forskar om en praktik, då nyanserna är för många
och den historiska verkligheten alltför komplex. Elisabeth Engberg skriver i sin
undersökning om fattigvården i Skellefteå socken att det finns en enkel anledning till att hon olikt vad som varit vanligt inom tidigare svensk fattigvårdsforskning väljer att inte använda sig av dessa begrepp: de finns inte i hennes
källmaterial. Dessutom vill hon distansera sig från de moraliserande konnotationer dessa begrepp bär på.113

108 För en översikt av hur den rättsliga utvecklingen i Västeuropa med avseende på stigmatisering av ”zigenare” har tolkats av historiker, se Lucassen & Willems 2003.
109 Olika varianter av ”tartar” liksom ”zigenare” används här endast inom citationstecken i relation till myndigheters eller andras exogena beteckning av människor. Jfr Brisenstam 2011, s. 19
och Selling 2013, s. 17–18.
110 Lucassen & Willems 2003.
111 I denna bok används begreppen arbetande fattig och obesutten som synonyma beteckningar
på obesuttna arbetande människor. Obesuttna hade vanligtvis inte tillräckligt med jord för att
försörja sig själva utan måste komplettera försörjningen från jorden, om de alls hade någon sådan,
med arbete för andras räkning. Lindström & Mispelare 2013, s. 136.
112 Se Förhammar 1991, särsk. s. 193–202 om hur arbetsförmåga och handikapp kunde diskuteras och definieras i fattigvårdsdebatten under 1800–talet.
113 Engberg 2005, s. 31.
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Den jordägande elitens normativa omdömen om de löneberoendes arbetsmoral kan inte begripas utan att man placerar in dem i ett sammanhang om
kampen om arbetskraften, om arbetets villkor.114 Förstått på ett sådant vis blir
det begripligt varför, exempelvis, en löneberoendes krav på högre lön under en
tid av knapphet på arbetskraft kan stämplas som uppstudsighet och lättja. Och
för att människor inte skall migrera till platser där bättre villkor kan erbjudas, så
kan man kringskära deras handlingsutrymme, binda dem till jorden, till arbetet,
införa tjänstetvång och stämpla dem som ”lösdrivare” om de bryter mot regelverket.
Tjänstetvångets och ”lösdriveriets” praktik utgjorde en arena för stridande intressen och till berättelserna om denna arena måste de arbetande, obesuttna
fattiga föras som handlande, tänkande, kännande och betydande subjekt. Lösdriveribrott handlar, som nämndes ovan, om åtminstone två sidor: de som anklagades för att vara ”lösdrivare” och de som instiftade och upprätthöll lagstiftningen och tingens ordning i allmänhet.115 Det är sant oavsett om vi studerar
engelskt 1600-tal, svenskt 1800-tal eller amerikanskt 2000-tal.
Det ligger i tjänstetvångets och andra lösdriveriförfattningars natur att deras
innehåll är tänjbart. Litteraturvetaren Alf Kjellén döpte 1788 års förordning om
hemortsrätt, som bland annat gav socknarna rätt att förvägra samtliga inhyseshjon inflyttning, till ”den beryktade kautschukparagrafen”.116 Lösdriveriförfattningar får sin kraft och användbarhet genom sin allmänna utformning,
genom sin luddighet, genom sitt oprecisa språk. De blir anomalier i samhällen
som skall styras av legalitetsprincipen, men det är de breda inkluderingsmöjligheterna (och därmed rättsosäkerheten) som är deras styrka. På så sätt speglar de
också ett samhälles makthavares rädslor, myndigheternas och de välbeställdas
uppfattningar om fattiga och fattigdom vid en given tidpunkt.117 Vad som uppfattas som samhällsfarligt förändras alltså över tid och därför är det rimligt att
förvänta sig att olika grupper av människor blir ”lösdrivare” vid skilda tidpunkter, på skilda platser.118
Samtidigt som lösdriveriförfattningar av olika slag används mot fattiga människor, möter fattiga människor också andra svårigheter när de skall försöka
utverka de juridiska rättigheter som till äventyrs kan finnas. Att vara fattig på
pengar och sociala resurser (exempelvis kunskap om hur saker går till, om lagar,
till vem man skall vända sig för att gå hjälp när man inte kan läsa och skriva et
cetera) utgör ytterligare hinder. Fattiga människors handlingsutrymme var
strukturellt beskuret på en mängd olika sätt, och tjänstehjonsstadgan var med
sitt tjänstetvång oförblommerat en klasslag – ”detta Träldoms-ok” som ett tju114 Lis & Soly 2012, kapitel 7 passim.
115 Beier 1975, s. xxii.
116 Kjellén 1937, del I, s. 22.
117 Jfr t.ex. Winter 2004, Fumerton 2006, Lis & Soly 2012.
118 Jfr Ocobock 2008, s. 1–2.
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gotal gesäller i Västerås uttryckte sig 1838 – i ett samhälle utan förenings- eller
yttrandefrihet vilket också har betydelse för den information som kan utvinnas
ur ett eller annat arkiv.119 Att källor producerats genom eller på grund av vad
som skulle kunna kallas förtryckarmekanismer, betyder inte att de förtryckta
nödvändigtvis är tysta eller att de – även om de står som förlorare – inte har haft
någon betydelse. De arbetande fattiga under 1830-talet var dominerade, deras
rättigheter och möjligheter till politisk individuell och kollektiv handling mycket begränsade, den materiella verkligheten hård, men tystnaden beror också på
vad vi väljer att forska om, på vilka sätt vi väljer att ställa och formulera våra
frågor.
Genom att studera lösdriveriförfattningars sociala praktik sprids samtidigt
ljus över myndighetspersoners eller elitens värderingar då de handlingar en
människa utför rimligen bär vittnesbörd just om hennes värderingar. Varken rik
eller fattig agerade i ett tomrum, i enklaver skilda från varandra. Därför kan inte
ett ensidigt fokuserande på ”lösdrivare” eller obesuttna i allmänhet ersätta ett
lika ensidigt fokus på eliten.120 1830-talets Sverige var hierarkiskt, klassbundet,
ofritt och genom legostadgan hade somliga rätt att använda våld mot andra
under statsmaktens tillstånd och sanktion. Dominans, lydnad och motstånd,
skriver Andy Wood, gjorde mer i det tidigmoderna England än att vidmakthålla
ett system av sociala relationer: ”they also generated feelings: repression, anger,
frustration and humiliation.”121 Klass, fortsätter Wood, handlar inte bara om
motstånd och kamp: ”it can be (perhaps most often) about subordination,
suppressed anger, bitten lips”.122 Så var det nog också under svenskt 1830-tal och
det utgör en del av tjänstetvångets allmänna sammanhang. Under en riksdagsdebatt beskrev landshövdingen i Västmanlands län, Fredrik Ludvig Ridderstolpe, backstugusittare som "den värsta ohyra, som fräter hemmansägaren".123
Det finns skäl att tvivla på om en person som Ridderstolpe såg på obesuttna
som fullvärdiga människor. De var åtminstone inte av hans sort, andra normer
och krav gällde dem, och han behövde i vilket fall som helst inte ta några större
hänsyn till dem. Det Ridderstolpe sade är inget konstigt, inget som man inte
kan förvänta sig att en person inom denna samhällsklass faktiskt kunde säga och
tycka. I sin studie av debatten om den sociala frågan, har Birgit Petersson visat
hur underklassen framställdes som

119 Dombok, 1838–07–30 § 347, inlaga inlämnad av gesällen Fagerström med flera till Västerås
magistrat. A1:38. Kämnärsrätten i Västerås. ULA.
120 Jfr Oja & Sennefelt 2006.
121 Wood 2006, s. 807.
122 Wood 2006, s. 808.
123 Ridderskapets och adelns riksdagsprotokoll 40, 1828/30, s. 243.
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[...] en lägre, på de flesta punkter underlägsen art, som inte kan klara sig utan de
högre klassernas uppsikt och ledning. De är ett brottsligt slödder, ett avskum, en
rå massa, en farlig pöbel, en tjänsteklass [...].124

Birgitta Jordansson skriver att de fattiga under förra hälften av 1800-talet ”utmejslats som en annan sorts människor – som en avart”.125 Det var inte något
kvalitativt nytt för tiden. En hård politik mot löneberoende, mot fattiga och
obesuttna, har, som bland andra Lis och Soly visat, under århundranden rättfärdigats och ackompanjerats av olika uttryck för den ideologiska övertygelsen
om moralisk och intellektuell över- och underlägsenhet. Många var de filosofer
och tänkare av varjehanda slag som under tidigmodern tid betraktade hungern
som den fattiges enda drivkraft till arbete (den fattige var latent arbetsovillig och
lat) och släppte man på tyglarna väntade kaos. De fattiga stod närmare djuren
än människan och reagerade bara på biologiska stimuli.126 Voltaire kunde exempelvis kalla de arbetande fattiga för "tvåbenta djur [...] som knappt förlänats
talets gåva".127 ”Lösdrivarna”, ”kringstrykarna” eller de ”försvarslösa” kommer
förbli ansiktslösa figurer höljda i dunkel så länge som ett överhets- eller elitperspektiv dominerar forskningen. Det är en oundviklig konsekvens av att se
fattiga och ”lösdrivare” genom den dåtida elitens ögon.
Att fattiga människors handlingsutrymme var beskuret på olika sätt indikerar
att en fattig mer än en rik behövde visa hänsyn till den andre, anpassa sig, förutsäga vad som skulle ske. Peter Mandler har skrivit att antropologer förmodar att
de fattiga förstår de rika bättre än de rika förstår de fattiga. Medan social kunskap är en lyx för den rike kan det vara en livsnödvändighet för den fattige:
Historians have tended to assume the reverse, not for any comparable analytical
reasons, but simply because the rich have left behind them so many more (and
more articulate) evidences of their social knowledge whereas the poor remained
comparatively dumb. Charity – the gift of the rich to the poor – is a classic case
in point. The donors have left behind such rich documentation of their motives
and achievements that the study of charity has been considered almost solely as a
chapter in the cultural history of the upper classes.128

Även om de finns så är arkiven är inte fyllda av obesuttnas egenhändigt eller på
uppdrag författade skrifter över sina egna göranden och låtanden. En ojämn
fördelning av ett samhälles resurser liksom ett samhälles repressivitet, gör att
vissa människor hade svårare att hävda sina eventuella rättigheter och göra sig
hörda än en Ridderstolpe. Fattigdom och förtryck får självklara följder för de
källor som står historikern till buds, men en relativ tystnad i arkiven får inte
bilda utgångspunkt för antaganden om fattiga människor som just människor;
124 Petersson 1983, s. 57.
125 Jordansson 1998, s. 88.
126 Lis & Soly 2012, s. 478ff.
127 Voltaire citerad efter Garraty 1980. s. 55.
128 Mandler 1990, s. 1.
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deras handlingar, normer, åsikter och värderingar. Och hur skapade de än är
genom en förtryckande statsapparat och alla dess tjänstemän på olika nivåer,
kan de källor som faktiskt finns kasta en hel del ljus över de arbetande fattigas,
över de obesuttnas livsvillkor.
Väinö Helgesson skrev en gång att det fanns ”ett väl utvecklat system för att
uppspåra och kontrollera de försvarslösa”.129 Den konkreta kunskapen om hur
ordningsmakt och polis vardagligen fungerade i det förindustriella Sverige är
fortfarande liten, men denna infrastruktur för ordningens vidmakthållande har
genom landets länsstyrelser lämnat stora materialmängder efter sig. Lejonparten
av det källmaterial som ligger till grund för den här avhandlingen har således
skapats av och genom den politik som den dåtida statsmakten förde. Genom de
dokument som kom länsstyrelserna till del, som producerades av eller som bevarats genom dem, kan man närma sig människor och fenomen som de lokala
källorna – som kyrkobokföring och sockenstämmoprotokoll – envist kan tiga
om.

1.2.1 De resande: ett exempel på hur olika källor kan ge olika
verklighetsbeskrivningar
Som framgick ovan fanns det grupper av människor vars rörlighet statsmakterna
i Västeuropa fann särskilt störande. Sverige utgjorde inget undantag och så
länge 1804 års förordning om allmänna arbetsställen var gällande och som tillsammans med lego- och värvningsstadgorna skulle reglera vem som var ”lösdrivare” eller inte (fram till år 1819) nämndes uttryckligen ”kringstrykande Tatarer
och Zigenare” i lösdriverilagstiftningen.130 Även om, med Anne Minkens ord,
lagstiftningen i Sverige avetnifierades under förra hälften av 1800-talet, så betyder det inte att ”tatarer” och ”zigenare” inte längre var i myndigheternas blickfång.131 Att inte nämna olika grupper kan tvärtom vara ett sätt att bygga en stat,
129 Helgesson 1978, s. 108.
130 Kongl. Maj:ts Nådiga Förordning Om Allmänna Arbetsställen för Svea och Göta Riken,

samt Storfurstendömet Finland. Given Karlsruhe den 27 Februarii 1804, § 1 2o. Årstrycket. I
Finland nämndes ”zigenare” i lösdriverilagstiftningen till år 1883. Tervonen 2010, s. 41. För en
översikt av svenska författningar om ”zigenare” och ”tartarer” under förindustriell tid, se bland
annat Montesino 2002, s. 33–56. Om namnanvändning i nordisk lagstiftning, se Minken 2009, s.
241–247.
131 Se Minken 2009, om etnifiering och avetnifiering i politik och uppfattningar. Minken kallar den grupp hon undersöker i sin banbrytande avhandling för ”nordiske tatere”. Begreppet
omfattar de som idag betecknar sig bland annat som resande, kaale eller kalé med flera stavningsvarianter (tidigare exogent ”finska zigenare”) och/eller romanifolk m.m. De ”nordiske tatere” som
Minken talar om och som förekommer här, har bland annat sina rötter i den s.k. första diasporan
som innefattade immigration och bosättning av romanifolk till och i Västeuropa. Särskilt före år
1850 var, som Minken visar, relationerna täta mellan de nordiska romanifolken.
Minken använder begreppet ”tatere” främst då det genomgående används i hennes källor. Det
svenska mer belastade ”tattare” eller någon variant därpå har jag inte sett i mitt källmaterial från
västmanländskt 1830-tal. ”Tatere” används här vid referat av Minken. Den vanliga benämningen i
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en nation. I riksdagen föregicks införandet av det allmänna passtvånget år 1812
med uttryckliga klagomål på ”Skoijare” som reste omkring landet och handlade
med glas, hästar och järnsmide.132 I 1839 års fattigvårdsbetänkande räknas bland
annat ”Ziguenare” (liksom ”lappar”) explicit upp vid ett resonemang om vilka
som främst hörde till den värsta sortens ”lösdrivare”: landstrykare och vagabonder.133 ”Lösdriveriets” bekämpare har i Västeuropa ofta haft en särskilt udd riktad mot minoriteter som ”zigenare” men också mot judar.134 Lösdriveriförfattningars sociala praktik kan mot denna bakgrund kasta ljus också över Sverige
numera erkända minoriters historia, och då inte minst de resande.135
Innan jag går vidare måste några ord sägas om den terminologi som här används för att beteckna människor. ”Zigenare” och ”tartar” används endast, som
tidigare nämnts, när det handlar om myndigheters et cetera exogena beteckningar. När det talas om de folk, de historiska människorna, som Anne Minken
kallar de ”nordiske tatere”, används resande, resandefolk, av resandesläkt, romanifolk och resande/romani. Det senare är en måhända klumpig sammanslagning av en etnisk beteckning och ett språk, skandiromani (samlingsbeteckning
för de likartade skandinaviska romanidialekterna), men i den här boken komkällor från Västmanland är ”skojare” vilket har kategoriserats som en eventuell egenbeteckning
och synonym med ”tattare” och ”zigenare” under aktuell tid. Typisk är begreppsanvändningen i
en riksdagsskrivelse år 1812: ”de så kallade Skoijare, hwarmed egenteligen förstås de så kallade
Tartarer och Ziguenare.” Se Bihang till riksdagens protokoll, band 2, memorial daterat 22 juni,
1812, s. 829. Jfr äv. Brisenstam om ”skojare” som självbeteckning, 2010, s. 17 fotnot 3 samt Linderholm 1994, s. 152. Om Minkens terminologi: Minken 2009, s. 18–21. Om ”skojare”
och/resande, se dens., s. 230ff. Om in- och utnamn på ”nordiske tatere” i ett historiskt perspektiv,
se Minken 2009, särsk. kap. 7. Se äv. Tervonen 2010, särsk s. 30–33. Se äv. Brisenstam 2011.
132 Bihang till riksdagens protokoll 1812, andra bandet, memorial, 22 juni, s. 830. Jfr Lövgren
2000, s. 210.
133 Underdånigt betänkande med dertill hörande handlingar angående Fattigvården i Riket
utom Stockholms stad, 1839, s. 143–144. Myndigheterna inte bara i Sverige utan i Nordvästeuropa
har haft ett varierande intresse för gruppen, se Minken 2009, s. 434–435.
134 Också judar nämns explicit vid sidan av ”ziguenare” och ”tartarer” i den förnyade förordningen angående hämmande af de så kallade Tartarers och Zigenares samt annat löst folks och
lättingars strykande omkring landet given 24 mars 1748.
135 Bland andra Anne Minken har visat att resande (”nordiske tatere”) skall förstås som en etnisk grupp även om socioekonomiska faktorer haft självklar betydelse för gruppens utveckling
över tid. Om de resande skall förstås som en etnisk eller social grupp har varit en akademisk fråga
inte minst i Sverige under 1900-talet. En sådan frågeställning har också präglat majoritetssamhällets syn på ”zigenare” historiskt. Frågor av denna typ som tangerar ursprung faller utanför
denna boks ämnesområde. Se Minken 2009, s. 25–27 för vidare referenser. Se även Tervonen
2010, särskilt kapitel 7 vad gäller resande i Sverige liksom Lindwall 2005 och dens. 2014, s. 117–
131. Mitt perspektiv är detsamma som Minkens. Uppfattningar om etnisk identitet, skriver hon,
formas i ett samspel mellan extern klassificering och egenupplevd gruppidentitet (s. 435). Bara för
att myndigheterna under sent 1800-tal och förra hälften av 1900-talet diskuterade vad som kallades ”tattarproblemet” eller ”tattarfrågan” och att människor vid denna tid kunde stämplas som
”tattare” av olika företrädare för eller medlemmar i majoritetssamhället utan att de hade en resandeidentitet, betyder inte att det inte finns eller har funnits människor med en resandeidentitet.
Det är olika saker. Se Minken 2009, passim. Se Ericsson 2015, för en undersökning av den så
kallade tattarfrågan under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal.
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mer ordet resande också användas i andra betydelser och därför har denna lösning valts i sammanhang då missförstånd annars kunnat ske. Att kalla människor resande i en historisk kontext är emellertid inte oproblematiskt eftersom vi
inte vet vad dessa människor själva kallade sig.136 De människor som betecknas
som resande eller av resandesläkt och så vidare i denna bok, är tysta i källorna
vad gäller sin gruppidentitet. Begreppet resande finns förvisso belagt från Östhammar under tidigt 1800-tal, men det är oklart om det handlar om en självbeteckning.137 Från Danmark under tidigt 1800-tal och från Norge vid 1800-talets
mitt finns dock resande säkert belagt och det är inte är särskilt fjärran västmanländskt 1830-tal i tid och rum.138
Miika Tervonen har hävdat att romers och resandes historia i Norden måste
placeras in i ett ramverk av lösdriveriövervakning och lokal social kontroll för
att bli begriplig.139 En strävan med föreliggande bok är att öka kunskapen om
detta ramverk; utan kunskap om den generella kontexten av lösdriverikontroll,
blir det svårt att förstå de resandes försörjnings- och överlevnadsstrategier. Här
ställs dock inga särskilda övergripande frågor om de resande eller ens om myndigheternas syn på ”zigenare”, men de resande utgjorde och utgör en självklar
del av Sveriges och Nordens historia, och de berördes och drabbades av både
nationella lösdriveriförfattningar och av lokala regelverk.140
För alla de släktforskare som ägnat sig åt resandesläkter är det självklart att
vanliga lokalhistoriska källor som kyrkobokföring och sockenstämmoprotokoll
envist kan tiga om att resande vistats på en plats också under längre tid.141 Men
genom de källmaterial som finns bevarade hos landets länsstyrelser kan vi närma
oss människor i det förflutna inte bara i frågor om släktskap utan också med till
synes enkla frågor som hur man tog hand om sina barn, hur man kommunicerade över långa avstånd, hur man försökte klara sig i en värld där man kunde
häktas för att man inte hade giltiga papper. Det faktum att människor kunde
gripas för att de inte hade giltiga tillstånd att röra sig i rummet, gör att vi kan få
reda på en hel del om vad människor, resande såväl som andra, gjorde eller sade
136 Minken 2009, s. 18–19.
137 Casinge 2008, s. 82. Jfr även Minken 2009, s. 282. Rom används inte i en dåtida kontext av
främst tre skäl. För det första användes det veterligen inte i Norden vid denna tid, för det andra är
användandet av rom om resande kontroversiellt bland resande liksom bland de av resandesläkt.
För det tredje skulle en användning av begreppet rom också medverka till ett osynliggörande av
de resande i historieskrivningen. En ovilja att kalla sig för rom, skriver juristen Robert Brisenstam,
handlar inte om att man tar avstånd från tanken om ett romaniursprung. Det är istället ett uttryck för en egen identitet bland de olika romanifolken. Se Brisenstam 2011 passim, särsk. s. 14,
22. När det talas om svenska romer handlar det alltså vanligen om de romer, med rötter i Östeuropa, som kom till Sverige från slutet av 1800-talet.
138 Minken 2009, s. 232.
139 Tervonen 2010, s. 5. Jfr Lucassen & Willems 2003.
140 Jfr Tervonen 2010, s. 33.
141 Om det detektivarbete i arkiven som släktforskning på resande kan innebära, se Lindwall
2014.
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sig göra när de greps, om deras vardag, villkor och försörjning. Lösdriverikontroll och övervakning formade människors liv och samtidigt, genom de dokument som har bevarats, får vi reda på någoting om dessa liv även om vi inte
kommer dem under huden.
Ta Christina Hjerpe, hennes föräldrar och syskon exempelvis. Christina, av
resandesläkt på både sin mors och sin fars sida, var föräldralös och hade nyss
fyllt sju år när hon greps för tiggeri en augustidag år 1830.142 Genom förhör och
olika skrivelser framgår att hon och hennes syskon – hennes mor finns också i
socknens dödbok – sannolikt under många år åtminstone av och till vistats i
Munktorps socken i Strömsholms fögderi. De var dock aldrig skrivna där och
sockenstämmoprotokollen nämner ingenting om den föräldralösa syskonskaran.
Att resande vistats i Munktorp under 1830-talet har alltså inte gett några avtryck
i de källor som vanligen används för att studera en sockens befolkning: husförhörslängderna. I en demografisk undersökning utifrån dessa skulle de resande
alltså inte finnas med. Dödböckernas titlar skvallrar inte om någon tillhörighet
eller ens mer eller mindre stadigvarande vistelse i socknen. Om Christinas mor
stod att hon var ”från Tyresö”.143
Christina Hjerpe väcker många frågor om sådana grundläggande och livsviktiga saker som tillhörighet och försörjning, men för att kunna ställa frågor måste
vi först veta att dessa människor faktiskt fanns, att de existerade även om, av
olika skäl, deras namn aldrig skrevs in i husförhörslängden. Och medan ”skojare”, ”zigenare” eller ”tartarer” inte förekom i författningarna var de i högsta
grad närvarande i statsmaktens tjänstemäns vardagliga arbete under 1830-talet.
När Christina ett par år efter gripandet i Västerås intogs i Nyköpings länshäkte i
Södermanland noterades om henne i fångrullan: ”detta kringstrykande [af]

142 Födelsebok 1823–07–03, Anna Christina. C:2. Råby–Rönö församling. AD. Om Christinas

far Niclas Hjerpe, av skarprättarsläkt, och mor Anna Christina Rydberg, se Lindwall 2014, s. 124.
Om hennes syster Ulrica Dorothea se densamme s. 127.
Indikationer på att Christina Hjerpe var av resandesläkt, handlar om, i linje med Anne Minken, ett sammanhang av månghundraårig kontinuitet av identitet, gruppidentitet och relationen
till majoritetssamhället där Christina kan passas in. De människor, som Christina Hjerpe, vilka
förekommer i mina olika källmaterial och som benämns resande tillhör med något undantag
kända resandefamiljer varav flera förekommer i Minkens avhandling liksom på Anbytarforum, en
nätbaserad sida för diskussioner om släktforskning. Flera individer och släkter finns behandlade i
genealogisk litteratur om resande. Dessa individer och släkter kan inplaceras i intrikata nätverk
som sträcker sig över många generationer. Ingen kallas här resande enkom utifrån att en person
omtalas som det ena eller det andra av någon myndighetsperson; ytterligare och andra indicier är
nödvändiga. För att kunna orientera mig bland olika släkter, har jag dessutom och framförallt
haft omistlig hjälp av en av Sveriges främsta genealogiska experter på resandesläkter, Sebastian
Casinge.
143 Dödbok 1829–03–09, änkan Stina Hjerpe, FI:3. Munktorps församling. AD. I Tyresö, där
makarna Rydberg Hjerpe varit skrivna som lumpsamlare vid Nyfors pappersbruk var de utstrukna. Se: Husförhörslängd Nyfors, s. 121. AI:7. Tyresö församling. AD. Samtliga hushåll utom
två (dessa är osäkra) vilka var antagna vid pappersbruket i egenskap av lumpsamlare och som
införts i denna längd (1825–1830), var resande och flera av dem var nära släkt med varandra.
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Skojare födda barn.”144 Olika källor kan ge olika verklighetsbeskrivningar. I
husförhörslängden för Munktorp var inga ”skojare” införda, inte heller i författningarna omtalades de vid denna tid – men de fanns där ändå: i verkliga
livet, i Munktorp likväl som i statstjänstemännens föreställningsvärld.
Arkivarie Bo Lindwall som har kartlagt många hundra resandes liv, skriver
att det ibland känts som om han försökt skildra ett krig där bara en sida kommer till tals och där de resande vanligen intar rollen av lagbrytare om det så
endast handlar om att korsa en gräns.145 Men även om den källmässiga ensidigheten drabbat de resande särskilt hårt är den inte unik för dem. Konfliktmaterial som domböcker är också vad historiker många gånger har använt sig av för
att utforska vardagen för allt vanligt folk, för alla som inte satt sina liv och villkor på pränt vilket är en majoritet av alla historiska människor. Men medan
historiker under senare åren genom domböcker har sökt svar på frågor om
människors vardag, försörjning, om kön och arbete och så vidare, så har den
svenska historiska forskningen om de resande uteblivit.146 De resande syns sällan inom svensk socialhistorisk historieskrivning även om vi nu tack vare den
norska historikern Anne Minken och den finske historikern Miika Tervonen på
senare år fått ny kunskap också om de svenska resande.147 I Sverige har istället
främst etnologer intresserat sig för de resande under förindustriell tid.148 Uppmärksamhet också utanför akademiska kretsar rönte i synnerhet Birgitta Svenssons avhandling i etnologi från 1993 i vilken domböcker utgör är en viktig
källa.149 I övrigt har det största intresset för svensk del riktats mot den politik

144 Fånglista, Christina Hjerpe, inkom 1832–10–09. EX:1. LST–D:lkt. AD.
145 Lindwall 2008, s. 18. Det genealogiska intresset för de resande har varit stort. Bo Lindwall
har publicerat ett stort antal artiklar sedan 1980-talet i ämnet. På senare år har släktforskare och
andra intresserade kunnat använda sig av Anbytarforum för att samarbeta i släktforskningsfrågor
vilket skapat helt nya förutsättningar för att kartlägga enskilda människor och familjer som ofta
inte enkelt går att följa i kyrkoböcker.
146 Däremot har de resande uppmärksammats utanför akademiska kretsar. Mycket viktig för
medvetandegörandet av resandefolkets existens och historia har journalisten Bo Hazell varit på
många sätt. Hans bok om resandefolket från år 2002 kom i en andra utökad upplaga 2011.
147 Minken 2009; Tervonen 2010. Tervonen fokuserar på det sena 1800-talet medan Minkens
intresse är riktat mot tiden före 1850. I Allan Etzlers avhandling från 1944 finns en hel del värdefull information om både lagstiftning och enskilda personer. I övrigt är Etzlers undersökning
problematisk (och kritiserad) på grund av dess i det närmaste rasbiologiska perspektiv. För en
analys av Etzlers undersökning och dess historiografiska sammanhang, se Minken 2009, s. 143–
147.
148 För ett forskningsläge om resande se framför allt Minken 2009, s. 25–27 och Tervonen
2010, s. 2–4. Se även Selling 2013, s. 12.
149 Hon är den enda svenska moderna akademiska forskare som ägnat tiden före 1850 något
större systematiskt uppmärksamhet utanför lagtexternas värld. Sociologen Adam Heymowskis
genealogiska undersökningar i hans avhandling från 1969 kan inte betraktas som historiska i
ordets egentliga mening. Som Bo Lindwall har visat var det dessutom inte till gagn för hans
forskning att luta sig mot kyrkoböcker, se Lindwall 2005, om detta samt för en redogörelse av
Lindwalls egen forskning om resande och vikten av att använda olika källor. I olika släkthistoriska
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som förts mot ”zigenare” och ”tattare” där ett viktigt perspektiv har varit majoritetssamhällets användning av nämnda begrepp liksom hur ett samhällsproblem kunde konstrueras och debatteras.150
Domböcker är rika material men det är synd om de inte används oftare för
att ställa andra frågor än om brott och kriminalitet. Just detta har dock hänt i
den svenska forskningen om resande.151 Dessutom finns också andra källor,
andra arkiv. Det är genom Västmanlands länsstyrelses arkiv som exempelvis
Hans Sundbergs existens kan synliggöras. Hans Sundberg var gästgivare i Norr
Kivsta utanför Sala under 1820-talet. Han var dessutom hästhandlare, postbonde och hemmansägare – och resande med rötter i Norge på sin mors sida.152
En sådan person som Hans Sundberg ryms inte i berättelser om kriminalitet
utifrån domböcker. Men han var lika mycket resande som någon annan och
genom källmaterial som förhör vid landskanslier, länsmansrapporter, ansökningar och korrespondens av olika slag kan man få en mer komplex bild av
människor och deras relationer, av deras nätverk, av hur de försörjde sig och
försökte överleva än genom enskilda rättsfall. Om man dessutom kombinerar
källor från olika arkivbildare i olika delar av landet under en avgränsad tidsperiod kan, om man har tur, frysbilden bli till en rörelse som går att följa och som
handlar om att leva och överleva i ett samhälle där handlingsutrymmet för
många människor var hårt kringskuret.
Sverige hade inga fattiglagar som de i England vilka gett upphov till det rika
källmaterial i form av brev, de så kallade pauper letters, som historiker på engelska förhållanden kunnat använda sig av i sin forskning om de arbetande fattigas livsvillkor. Men det finns ingen anledning att förtvivla för det. Källor finns
likafullt och i slutänden handlar det om vad och vi gör med det vi har, hur vi
väljer att använda de källor som finns, hur vi väljer att se, lyssna och tolka det vi
läser och försöker förstå.153

böcker har många artiklar om resande dock publicerats, se framförallt Lindwall 1984, 1990, 1995,
2003a, 2005, 2009, Lindgren & Lindwall 1992 samt Casinge 2008.
150 Se framförallt Montesino 2002, Selling 2013 och Ericsson 2015. Både Montesino och Selling
behandlar förindustriell tid men fokus ligger på politik och diskurs.
151 Det mest tydliga exemplet på detta är Birgitta Svenssons avhandling som rönt stark kritik
både i och utanför akademin. För kritik av Svenssons avhandling ur ett historikerperspektiv, se
Tydén 1996. Se också etnologen Gunborg A. Lindholm vars avhandling utgör en kontrast till
Svenssons, hon anlägger ett inifrånperspektiv och bygger framförallt på intervjuer med resande,
för kritik av Svensson: Lindholm 1995, t.ex. s. 244–245. Senast har Svenssons metodik kallats för
”svårförsvarlig”: se, Ericsson 2015, s. 24.
152 Den norske historikern och arkeologen Arnvid Lillehammar anger på Anbytarforum (inlägg
2002–04–24) att Hans Sundbergs mors, Ragnhild Simonssons, föräldrar i olika norska källor
benämns vandringsfolk och hästskärare. När Simonsson dog år 1793 betecknas han som hästskärare: Dödbok, 1793–12–03, s. 169, Olof Simonsson. C:12. Stora Kil. AD.
153 Jfr Tervonen 2010, s. 22.
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1.3 Ett annat fokus
Frågor om tjänstetvång, försvarslöshet och ”lösdriveri” får inte stanna vid att
man räknar hur många som dömdes till tvångsarbete på den ena eller andra
straffanstalten eller att man ger sig i kast med uppskattningar av inre egenskaper
hos människor. Förutom det orimligt snäva liksom det generellt orimliga i sådana typer av operationaliseringar av tjänstetvångets betydelse, hängde författningar om tjänstetvång också samman med regleringar av obesuttnas rörlighet,
med fattigvården, med förbud mot tiggeri, med legostadgornas kontraktsvillkor.
Det har hävdats sedan länge även om ingen för svenskt vidkommande empiriskt
undersökt saken.154 Sådana rättsliga arrangemang kunde forma människors
verklighet utan att de dömdes till någon korrektionsinrättning. Att kategoriseras
som ”lösdrivare” eller försvarslös av myndigheterna och sedan dömas till tvångsarbete kan ses som den yttersta konsekvensen av tjänstetvånget, men tjänstetvångets konsekvenser, följderna av bestämmelserna om laga försvar, kan inte
reduceras till dess yttersta konsekvens. För hur gör vi då, exempelvis, med alla
de som ålades att skaffa sig laga försvar och som på något sätt lyckades med det?
Betydde inte tjänstetvånget något för dem? Och vilka är de rättsliga implikationerna av att åläggas att skaffa laga försvar: vad säger det om de arbetande fattigas rättsliga status då de var fria att ingå arbetsavtal men inte att avsluta dem
på eget bevåg utan att riskera att klassificeras som ”lösdrivare” eller försvarslös
med allt vad det innebar?
Pass och andra identitetshandlingar såsom prästbevis var en av den dåtida
ordningsmaktens allra viktigaste mekanismer för övervakning och kontroll av
människor. På gator och vägar, på landskansliernas passkontor, sessionssalar och
fånghäkten – arenorna för denna interaktion i det förindustriella Sverige var
många – skedde kontinuerligt och vardagligen utvärderingar av människors
status som ”lösdrivare”, hennes ”laga försvar” eller, exempelvis, möjlighet att
vandra vidare utan att tigga sig fram. Tolkningen av vad som var ett laga försvar
– av en ämbetsman, av en sockenstämma – kunde ha avgörande betydelse för en
människas välfärd. Friheten att få välja den plats på jorden man önskar bo – det
vill säga rättighet att vinna en lagskyddad tillhörighet till en viss plats – kan vara
livsviktig för en människa. Under längre eller kortare tider har en sådan rättighet i Sverige varit kopplad till kön, ålder, egendom, etnicitet, religion och bedömd försörjningsförmåga.
Fokus måste vidgas till att gälla ett system av institutionella arrangemang
som hade betydelse för olika människors och gruppers handlingsutrymme och
självbestämmande, även om vägen inte alltid nödvändigtvis ledde till Långholmen. Perspektivet måste vidgas så att vi tillerkänner obesuttna människor, de
arbetande fattiga, rollen som historiska aktörer. För även om fattiga människors
154 Se t.ex. Montgomery 1933; Montgomery 1951 (1934), s. 44; Rosander 1967, s. 81–91; Lövgren
2000, s. 203.
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handlingsutrymme på många sätt var strukturellt begränsat, så måste också de
betraktas, studeras och respekteras som handlande subjekt som försökte göra
rationella val under många gånger mycket svåra omständigheter. Deras perspektiv på tillvaron skilde sig antagligen från landshövding Ridderstolpes, men de
levde under samma tid, på samma jord, i ett samhälle som inte går att förstå om
vi inte är medvetna om just olika perspektiv, olika verkligheter och de spänningar som kunde uppstå mellan dem.155

1.4 Metod och källor
För att kunna uppfylla avhandlingens syfte har deskriptiv kvantitativ metod
kombinerats med kvalitativ närläsning och en narrativanalytisk framställningsform. Narrativanalys är en humanistisk och samhällsvetenskaplig metod som
bland annat syftar till att göra människors plats i tillvaron begriplig genom att ta
fasta på hur de uttrycker sina erfarenheter.156 Det gäller i synnerhet marginaliserade grupper och människor som inte kommer till tals i mer välkända metateoretiska berättelser.157 I avhandlingens empiriska kapitel kommer därför ett
antal kontextualiserade berättelser om människors öden, handlingsalternativ
och explicit uttryckta eller tolkade erfarenheter redovisas. Både den konkreta
kontext människor befann sig i, och de handlingar och yttranden de gjorde,
måste emellanåt beskrivas tämligen ingående och utförligt för att ”lösdriveriets”
sociala praktik verkligen skall kunna begripliggöras. Berättelser om stora processer rörande proletarisering, klass, fattigdom, försörjning, statusbrott med mera
måste kompletteras med konkreta berättelser av hur människor erfor dem. Berättelser som misstänkliggör fattigas avsaknad av resurser, arbetslöshet, arbetsvilja och moral kan kritiskt betraktas genom de narrativ dessa människor själva
gett upphov till. De berättelser och redogörelser för enskilda människor och de
konkreta situationer de befann sig i som förekommer i boken har valts för att
illustrera de variationer och möjligheter som fanns inom systemet. När man
undersöker fattiga människors livsvillkor kan det också vara särskilt svårt att
finna dels utförlig information just om de situationer som enskilda människor
kunde hamna i, dels kan det vara särskilt svårt att finna information som härrör
från de fattiga själva. Av den anledningen måste datainsamlingen ske från
många olika källtyper. Det kanske är överflödigt att nämna att urvalet således
inte skall ses som representativt i statistik mening.
Avhandlingen består mest grundläggande av en närstudie av en länsstyrelse
och dess arkiv, KB Västmanland, under en tioårsperiod. Ett antal delundersök155 Jfr t.ex. Sandin 1986; Petersson 1983; Hitchcock 2004, s. 240.
156 Robertson 2012, s. 256. En översikt av de skilda inriktningar som utgör narrativanalys ges i
Riessman 2005.
157 Riessman 2005, s. 1.
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ningar av lokala förhållanden med utgångspunkt i lokalt producerade källor
görs också. Som tidigare noterats överskrids tidsgränsen ibland i olika redogörelser och delstudier, men tyngdpunkten ligger på 1830-talet.
Länsstyrelsens arkiv är av förvaltningshistoriska skäl rikt på källmaterial som
på olika sätt rör frågor om ”lösdriveri” och laga försvar. Det går alltså inte att
klaga på brist på källmaterial när det gäller ”lösdriveriets” praktik under 1800talets första hälft även om ”lösdrivares” memoarer, brevväxlingar och dagböcker
lyser med sin frånvaro. Människors socioekonomiska position får negativa konsekvenser för hur mycket av egenhändigt formulerade dokument de lämnar
efter sig, men samtidigt genererar inte sällan förtryck och försök till kontroll
stora mängder dokument. Länsstyrelsernas arkiv vittnar om det omfattande
dagliga polisarbetet och genom detta kan vi närma oss de arbetande fattigas
livsvillkor. De förhör, länsmansrapporter, passhandlingar, utredningar, olika
skrivelser till och från enskilda personer och andra myndigheter med mera som
finns bevarade i länsstyrelsernas arkiv, är en underutnyttjad guldgruva för vardagshistorisk forskning.
De huvudprinciper som styrt datainsamlingen har inte endast handlat om att
söka efter noteringar om ”lösdriveri”, tiggeri, kringstrykare, försvarslösa et cetera. Som tidigare har nämnts har data insamlats relativt brett vilket beror på att
kunskapen inte bara är liten om ”lösdriveriets” praktik utan också om ordningsmakten generellt vid denna tid. ”Lösdriveriet” behövde sättas in i ett
sammanhang som inte riktigt fanns tecknat i tidigare forskning. Bland annat av
detta skäl behövde länsförvaltningens vardagliga praktik åtminstone rudimentärt beskrivas vilket också fick konsekvenser för datainsamlingen. Närstudien av
Västmanlands länsstyrelse har genomförts genom ett extensivt datainsamlande i
flera olika källserier.158 Samtliga brevkoncept har gåtts igenom för åren 1829 till
1838 (AIa) liksom alla protokoll med handlingar för åren 1828 till 1840 (AIIa).
Samtliga resolutionskoncept under åren 1830 till 1833 och 1835 till 1839 har studerats.159 Resolutionerna hör ihop med olika ansökningar (suppliker, besvär)
som gjordes till landskansliet av församlingar och privatpersoner som också har
studerats enligt vissa urvalskriterier då det sammantaget handlar om ett mycket
omfattande källmaterial. Avgränsningar behövde göras (se bilaga 2 för exkurs).
Skrivelser från Kongl Maj:t och centrala myndigheter har studerats utifrån
brevdiarier under en längre tidsperiod, 1810 till 1838, för att undvika ett förbigående av kungörelser och skrivelser som utfärdats under tidigare år men som
ännu kan ha varit gällande under 1830-talet. Brevdiarierna har bladats igenom
fullständigt för åren 1830 till 1838 (BI). Samtliga, alltså alla, inkommande skrivelser från övriga myndigheter (DIII) har studerats för åren 1830 till 1832 och
1837 till 1838. För åren däremellan har rekvirering av skrivelser gjorts via diariet.
Passjournaler över utfärdade och uppvisade pass har vidare utgjort en viktig
158 För en överblick av de viktigaste källserierna, se bilaga 1–3.
159 1834 års koncept var i ett tillstånd som gjorde att de exkluderades.
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källa. För ett par nedslagsår har alla uppvisade och utfärdade pass excerperats.
För samtliga år har alla pass som kan knytas till avhandlingens problematik
också gjorts sökbara. Det handlar om nära 900 poster.
Också andra material har kommit till användning som länsräkenskaper och
mantalslängder men ovanstående är, förutom fångrullorna som jag strax återkommer till, de material där den mest extensiva, systematiska datainsamlingen
gjorts enligt vad som talande har kallats för dammsugsmetoden.160 Genom att
gå igenom hela källserier i ett arkiv, genom att helt enkelt blada sig fram volym
för volym, får man mycket information om länets förvaltning och lokala förhållanden på ett sätt som inte vore möjligt annars. Man kan också finna relevant
information på oväntade ställen. En sådan arbetsmetod ger en helt annan kunskap om ett sammanhang än om man snävare letar efter information utifrån,
exempelvis, vissa sökord.161
Fångrullorna som fördes vid Västerås länshäkte har vidare utgjort en viktig
källa, och data om bland annat alla häktade för ”lösdriveri” under åren 1829 till
1838 har insamlats. De data som insamlats omfattar omkring 1 600 poster. För
urval hänvisas till bilaga 3. Källmaterialet beskrivs i jämförande belysning i kapitel 3 där det också behandlas källkritiskt (avsnitt 3.2). Individinformation från
andra källor, som kyrkoböcker och domböcker, om gripna personer har också
samlats in. Ett stort antal individer, exempelvis alla som greps i Västmanland
och skickades vidare till Falun, har följts och observationer gjorts som vilka
beslut som fattades om dem.
Data har också insamlats från andra länsstyrelser för vissa delundersökningar.
Det har främst handlat om att jämföra administrativa förfaranden som hur
passjournaler fördes och rubriceringar av statusbrott (se bilaga 1 och 3 för precisering av nedslag). För Falu landskanslis del har dock mer omfattande excerperingar gjorts av alla de vilka häktats för ”lösdriveri” under åren 1830 –1831, 1835
och 1837–1838. Jag har också studerat samtliga förhör som hållits med de som
gripits för ”lösdriveri” vid landskansliet i Falun under åren 1823 till 1836. Bland
annat ingår samtliga förhör under åren 1830 till 1831 och 1835 till 1836 i undersökningen, liksom samtliga för alla år som hållits med människor som gripits i
Västmanlands län och skickats till Falun och omvänt, och samtliga förhör med
personer som mig veterligen är resande/romani. Förhör måste naturligtvis behandlas med vanlig källkritisk försiktighet, men de utgör en värdefull källa till
information om fattiga människors försörjningssätt, om deras liv, som få andra
kan tävla med. Förhören i Falun är vanligen skrivna av en snabb hand i jagform. Naturligtvis fanns det människor som ljög om exempelvis vilka de var,
men de förhör som här är aktuella är hållna med människor som inte anklagats
för något annat än ”lösdriveri” och det vore synd att hantera källan utifrån en
generell föreställning om att alla ljög om vilka de var och vad de hade gjort.
160 Lennersand & Oja 2006, s. 67.
161 Jfr Lennersand & Oja 2006, s. 67–68.
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Deras berättelser kunde också – vilket också gjordes i samtiden – kontrolleras
med andra myndigheter, personer och så vidare. Människor som greps tillsammans kunde förhöras var och en för sig och berättelser stämmas av.162
Alla vid Falu landskansli utfärdade så kallade lösdrivarpass har excerperats.
Dessa finns från år 1833 och data har insamlats till och med år 1838. Det har
funnit flera metodmässiga skäl till att Kopparberg studerats mer ingående än
andra landskanslier. Inte minst håller de nyssnämnda bevarade förhören god
kvalitet och dessutom har Västmanland historiskt varit ett län dit människor
från Kopparbergs län migrerat. Det gör att en hel del förhör med människor
som gripits i Västmanland och skickats till Falun finns bevarade. I bilaga 3 redovisas urvalsprinciperna för de data som insamlats från fångrullorna för Västmanlands, Kopparbergs, Södermanlands och Örebros respektive länshäkten.
Även om länsstyrelsen var viktig för ”lösdriveriets” praktik och bevarat källmaterial berättar om lokala förhållanden, har det varit nödvändigt att mer systematiskt studera källor producerade vid underliggande myndigheter och andra
arenor jämte de som genererats av eller inkommit till länsstyrelsen. Det har
särskilt att göra med det faktum att den största delen av den vardagliga lösdriverikontrollen skedde lokalt och att mycket som skedde på denna nivå aldrig någonsin kom till KB:s kunskap. En stad och ett tiotal landsbygdssocknars sockenstämmoprotokoll har därför gåtts igenom för relevant tidsperiod. Staden är
Västerås, residensstaden, och socknarna är spridda i länet men tyngdpunkten
ligger på det västmanländska slättlandet (se bilaga 1 för förteckning). Data har
insamlats som rör ”lösdriveri”, försvarslöshet, hysande, tiggeri och andra uppenbart relevanta ämnen. För Västerås stad, ett härad och en socken har dock
datainsamlingen varit mer omfattande och olika element i den dåtida lokala
fattigpolitiken generellt har stått i fokus. Det har gällt frågor om inflyttningsrestriktioner, relationer mellan olika aktörer i församlingarna (exempelvis med
avseende på frågor rörande hemortsrätt) fattigvård och andra delar i vad som
kan betecknas som lokal fattigpolitik. För Västerås del har flera olika källor
studerats: fattigvårdsprotokoll, domböcker, magistratsprotokoll, lokala regelverk, mantalslängder med mera. Det härad som studeras mest ingående är
Tuhundra väster om Västerås för vilket sockenstämmoprotokoll, domböcker
och mantalslängder har använts. Häradet var jordbruksbygd och av ganska typisk karaktär för det mälardalska slättlandet med en liten naturlig befolkningsökning. Med undantag för Barkarö som dominerades av adligt jordinnehav och
särskilt ett större gods, Fullerö, var häradets övriga socknar – Dingtuna, Lillhärad, Lundby – av mer blandad karaktär.163 Större brukningsenheter ägda eller
arrenderade av ofrälse ståndspersoner och adel rymdes inom samma socknar där
det samtidigt fanns en självägande bondeklass. I församlingarna förekommer en
162 Jfr Beier 1985, s. xxi.
163 En mindre del av Västerås landsförsamling, Sankt Ilian, tillhörde Tuhundra härad men har
exkluderats ur undersökningen.

48

repertoar av potentiella konfliktförhållanden med avseende på frågor om inflyttning, hemortsrätt och organiseringen av fattigvården som kan betraktas som
vanligt förekommande i denna del av landet vid ifrågavarande tid. I hela häradet
var statsystemet relativt utvecklat.164 Den socken som studerats djupare utöver
dessa fyra är en bergslagssocken, Hed, i Skinnskattebergs bergslag. Hed var en
bruks- och jordbrukssocken och således av en annan näringsmässig typ än socknarna i Tuhundra. I området var befolkningsökningen högre än på slättlandet
men det var ändå långt mindre tättbefolkat.165 År 1839 fanns i Hed 1 364 invånare, i hela Tuhundra var motsvarande summa 3 481.166 I Västerås var invånarantalet enligt Tabellverket 3 337.167 Dödligheten i residensstaden var mycket
hög, den allmänna dödligheten var vid denna tid bara större i Stockholm i hela
landet.168
Sockenstämman var den offentliga arenan för den lokala fattigpolitikens utformning, men de protokoll som bevarats efter stämmorna är komplicerade
källmaterial att arbeta med.169 En generell källkritisk punkt som framförts av
Alberto Tiscornia har särskild relevans här: protokollen innehåller endast vad
man under dåtiden ansåg nödvändigt för en efterlevnad av de beslut som fattades.170 Detta kan ha betydelse särskilt när det handlar om obesuttna, om fattiga
som inte hade rösträtt på stämman. Det är inte säkert att samtliga beslut fattade
om obesuttna, som om inflyttning, togs upp på sockenstämman eller protokollfördes. Sådana vardagliga bestyr kan ha skötts på annat sätt utan att lämna
skriftliga avtryck efter sig.
Domböcker från fyra häradsrätter, Tuhundra, Snevringe, Norrbo och Siende, har studerats utifrån saköreslängder där intresset främst har varit riktat
mot olagliga hysningar och ifrågasatta laga försvar. Då jag använt mig av saköreslängder har fall som slutade med en friande dom inte täckts in men den arbetsmässiga vinsten, med tanke på allt övrigt studerat material, har fått vara
avgörande för avgränsningen. För Västerås stads del har dock kämnärsrättens
domböcker gåtts igenom fullständigt för åren 1830–1838. Gällande dessa domböcker har därför dammsugsmetoden tillämpats: data har insamlats inte bara
om hysningar och försvar utan observationer har också gjorts av sådant som
164 Eriksson & Rogers har kategoriserat Tuhundra som ett härad tillhörande den mälardalska
centrala slättbygden. De typiska dragen var jordbrukets stora dominans, låg naturlig befolkningsökning och ett utvecklat statarsystem: Erikssom & Rogers 1978, s. 39.
165 Eriksson & Rogers 1978, s. 39–40; Jonsson 1980 s. 24–25.
166 Dingtuna: 1 839; Barkarö: 690; Lillhärad: 500; Lundby: 475. af Forsell 1978 (1839), s. 88
(Hed), s. 86.
167 af Forsell 1978 (1839), s.90.
168 Carlsson 1978, s. 89–91.
169 För källkritik av och om sockenstämmoprotokoll generellt, se Tiscornia 1992, s. 34–38;
Aronsson 1992, 45–49. För en överblick av stämmornas historia och regelverk: Malmström 2006,
särsk. kap. 3.
170 Tiscornia 1992, s. 34.
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tiggeri, hemlöshet, hanteringen av passlösa liksom frågor som tangerar rättssäkerhet och myndighetsutövning i relation till ”lösdriveri”.
Fler källor, tryckta (som länskungörelser, riksdagstryck, statistik) såväl som
otryckta (som fångvårdsberättelser och kommittéutlåtanden) har alltså använts
vilket framgår i de empiriska kapitlen där källkritik också löpande utvecklas.
Strävan har varit att belysa den problematik denna bok behandlar från flera
perspektiv med utgångspunkt i olika källmaterial som vävts samman till denna
bok.171

1.5 Disposition
Avhandlingen är fortsättningsvis indelad i fyra kapitel: tre empiriska kapitel
(kapitel 2–4) och en avslutande diskussion (kapitel 5).
I kapitel 2 diskuteras tjänstetvång och olika lösdriveriförfattningar. De institutioner som reglerade ”lösdriveriets” systerområde fattigvården behandlas
också liksom författningar om mantalsskrivning och resande. Kapitlet innehåller
en övergripande beskrivning av tidssammanhanget i relation till debatt och
fattigpolitik där också data och exempel ges för och från Västmanlands län.
Kapitel 3 består av flera delstudier ägnade den förvaltning och de institutioner som skulle hantera ”lösdriveriet” i Västmanlands län under 1830-talet. Först
beskrivs den officiella statistiken som sedan jämförs med fångrullor i syfte att
närma sig en empirisk definition av ”lösdriveri”. Ljuset riktas därefter mot KB
med avseende på myndighetens arbete i allmänhet och handläggning av anklagelser om försvarslöshet och ”lösdriveri” i synnerhet. Sedan behandlas ordningsmakt i stad och land med avseende på dess organisation och sätt att lokalt
hantera ”lösdriveriet”. Fokus ligger efter detta på de som fångades i nätet. De
delundersökningar som följer behandlar antalet människor som intogs för ”lösdriveri”, varifrån de intogs, när på året detta skedde och hur den fysiska transporten kunde gå till. Sedan redogörs för ålder och kön hos de intagna liksom i
vilka konstellationer människor intogs i häktet. Därefter diskuteras villkoren i
det häkte dit de gripna intogs liksom de beslut som fattades om de intagna.
I kapitel 4 fördjupas ett par rumsliga aspekter på ”lösdriveri” och laga försvar.
En grundläggande metod i statsmaktens polisiära arbete mot ”lösdriveriet” var
kontrollen över fysisk mobilitet. Kapitlet inleds med ett avsnitt om en företeelse
där tillhörighetsaspekten kunde vara central för hur en människa behandlades
och bemöttes: tiggeri. Därefter behandlas rörelse i rummet. Här beskrivs hysande av människor som var tjänstlösa eller på rörlig fot liksom vilka dokument
som kunde anses som giltiga tillstånd. Sedan går jag djupare in på hur man
hanterade pass och hur människor identifierades vid landskansliet i Västerås.
171 Jfr Lennersand & Oja, 2006, s. 67.
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Passet var ett sätt att fördela rättigheter och skyldigheter gällande rörelse i rummet. Därefter diskuteras betydelsen av tillhörighet till en församling och tillstånd att få vistas på en viss plats, hur människor inkluderades och exkluderades
samt vilken betydelse laga försvar hade i detta avseende. I båda fall handlar det
om betydelsen av tillstånd för att befinna sig någonstans vare sig det var under
en vandring eller mer varaktigt samt att vara fredad från tvångsingrepp. En
sammanhållen diskussion förs här bland annat om inflyttningsrestriktioner som
flera gånger tidigare har berörts i boken.
Kapitel 5 är en sammanfattning av de slutsatser som kan dras om ”lösdriveriets” sociala praktik och om vad som kan sägas om de obesuttnas osäkerhetsläge.
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KAPITEL 2

Fattigpolitik, proletarisering och
lösdriveriförfattningar

2.1 Ridderstolpe och ”lösdriveriets” regelverk
I december 1825 hade en kommitté fått i uppdrag av Kongl. Maj:t att granska de
då gällande försvarslöshetsbestämmelserna. Den omedelbara anledningen till
detta var att den nyligen instiftade Styrelsen för fängelser och arbetsinrättningar
uttryckt oro för att antalet försvarslösa som dömdes till tvångsarbete bara fortsatte att stiga. Det fanns inte rum för dem på inrättningarna och staten drabbades av stora kostnader. 900 män och 172 kvinnor satt nu intagna och antalet
bara steg och steg.1 Styrelsen förespråkade ett hårdare allmänt tjänstetvång för
att råda bot på situationen. Några år tidigare, efter nödåret 1818, hade straffbestämmelserna lättats av samma anledning och bara ”lösdrivare” som tiggt eller
straffats för tjuvnad kunde dömas till tvångsarbete.2 Nu argumenterades för
motsatt åtgärd för en lösning av samma problem.3
Roddy Nilsson har beskrivit försvarslöshetsfrågan som tidens stora kriminalpolitiska nyckelfråga och den polisiära och kriminalpolitiska betydelsen av försvarslöshetssystemet var stor.4 Möjligheterna att frihetsberöva människor och att
döma dem till tvångsarbete var intimt sammankopplade med häktens och fängelsers faktiska kapacitet. Försvarslöshetssystemets praktik med avseende på frihetsberövande av människor handlade därför uppenbarligen bland annat om
statens finanser.

1 Helgesson 1978, s. 11.
2 Kongl. Maj:ts Nådiga Förordning, Angående Sysslolöse och wanartige personers insättande
och hållande till arbete å de allmänna Arbets-Inrättningarna i Carlscrona och Wadstena. Given
den 31 augusti 1819. Årstrycket.
3 Helgesson 1978, s. 11–12.
4 Nilsson 1999, s. 121.
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En av 1825 års kommittés åtgärder bestod i att man skickade ut skrivelser till
landets alla landshövdingar med ett antal frågor som skulle besvaras.5 År 1826
avgav så Västmanlands läns landshövding Fredric Ludvig Ridderstolpes sitt svar
på cirkulärbrevet, och det sätt på vilket han resonerade kan illustrera en samtida
ämbetsmans definition av det juridiska regelverket som omgärdade ”lösdriveriet” liksom vad som utgjorde sammanhängande delar i en statlig fattigpolitik.6
Ridderstolpe konstaterade att
De för det närvarande gällande föreskrifter angående lösdrifvare och försvarslöse
personer äro spridda i så många särskildta författningar, att en fullständig samling och granskning af samma föreskrifter äro i och för sig ett magtpåliggande
arbete [...].7

I sin uppräkning av författningar inkluderade Ridderstolpe inte bara de författningar vars syfte var att bestämma vilka som var ”lösdrivare” och vilka straff
som skulle utdömas, utan också författningar som på ett eller annat sätt avsåg
att minska eller motarbeta ”lösdriveriet” i bredare mening. Listan blev därför
lång:
Utom Kong Circulairet den 11 Maji 1814 och Kong Kungörelsen den 31 Augusti
1819, torde således härvid bättre tagas i öfvervägande de hit hörande föreskrifter
som finnas i Kong Majts Nådiga Legostadga för husbönder och tjenstehjon den
15 Maji 1805, i Kong Majts Nådiga Stadga om värfning och Manskaps legande
till Krigstjenst den 7 April 1802 och förklaringarna deröfver, i Kungl Kungörelsen den 5 December 1788 och den 14 Februarii 1811, i Landshöfdinge Instructionen af år 1734, i författningarna angående resepass för personer i allmänhet och
för dem af arbetsClassen som äro gifte; i författningarna angående Städernas försvarskarlar och Police i allmänhet, samt om Gerningsmäns frihet, om Inhyseshjon på Landet och i Städerna, och hemmansklyfning och besuttenhet, om
rättigheten att [oläsligt] enskiftadt hemmans mark till särskilta possessioner, om
mantalsskrifning, om gesällers skyldighet att vara skattskrifvne och försedde med
pass, om bönhasar och afskedade eller tjenstgörande Soldaters rättighet till handtverks drifvande, samt derjemte de särskilta reglementariska och politi Författningarna för de nu warande Spinnhusen, allmänna arbetsinrättningarna och
fångars sysselsättning å fästningarna, m. fl. författningar hvilka icke lärer undfallit Kong Committens uppmärksamhet[...].8

Ridderstolpes yttrande handlar vid närmare betraktelse om fyra problemområden: tjänstetvånget, fattigvårdsbestämmelser, regler för mobilitet samt regler
5 Helgesson 1978, s. 13ff har behandlat dessa utlåtanden utförligt. Se äv. Harnesk 1990, s. 78–

80.
6 För en översikt och systematisk undersökning av riksdagsdiskussionerna om försvarslöshet
och laga försvar, se främst Helgesson 1978.
7 Utlåtande av KB Västmanland. Kommittén angående lösdrivare och försvarslösa år 1825. ÄK20. RA.
8 Utlåtande av KB Västmanland. Kommittén angående lösdrivare och försvarslösa år 1825. ÄK20. RA.
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för bosättning. För samtiden hängde dessa områden självklart ihop. För 1837 års
fattigvårdskommitté, till exempel, var det lika självklart som för Ridderstolpe. 9
De utgjorde olika delar av fattigpolitiken under 1800-talets första hälft och så
var det inte bara i Sverige.10
Ridderstople nämnde i sin uppräkning alltså tjänstetvånget som det formulerades i 1805 års legostadga liksom de dithörande straffbestämmelserna från 11
maj 1814, från 31 augusti 1819 och från 7 april 1802.
Till författningar som rörde ”lösdriveri” räknade Ridderstolpe också två förordningar om fattigvård och ansvar för fattigvård: Kungl. Maj:ts nådiga kungörelser från 5 december 1788 och från 14 februari 1811.
Vidare tog Ridderstolpe upp bestämmelser om människors fysiska rörelse i
rummet: 1812 års allmänna passtvång liksom en specialförordning gällande gifta
och ”lösdrivares” möjlighet att få pass utanför sitt hemlän som utfärdades 1824.11
Vad gäller bestämmelser rörande bosättning var också 1788 års ovan nämnda
förordning särskilt viktig. Den villkorade så kallat gamla och mindre arbetsföra
tjänstehjons liksom samtliga inhyseshjons inflyttning och mantalsskrivning.
1788 års förordning reglerade dessutom människors juridiska tillhörighet, deras
hemortsrätt, i fattigvårdshänseende.12
Till dessa fyra problemområden kopplade Ridderstolpe det polisiära ansvaret
i form av 1734 års landshövdingeinstruktion som ålade den myndighet han själv
var chef för att hålla tillsyn över att inga ”lösdrivare” eller ”lättingar” skulle lidas
ute i länen.13 KB skulle inte bara övervaka ordningen. KB var också, med Clas
Livijns ord, både åklagare och domare när människors försvar prövades. I länshäktena satt människor frihetsberövade, på landskanslierna utreddes människor,
9 Det framgår inte minst genom de olika bilagorna till det slutliga betänkandet där bland annat gesällvandringar (bilaga C), laga försvar (bilaga E) och passförfattningar (bilaga G) behandlas:
Underdånigt betänkande med dertill hörande handlingar angående Fattigvården i Riket utom
Stockholms stad 1839.
10 Lis & Soly 2012. För svensk del konstaterar Anna-Brita Lövgren som i en uppsats sammanfattat de svenska förordningarna angående inrikespass, att en av de viktigaste anledningarna till
kontroll över resandet har varit motverkandet av ”kringstrykande av löst folk”. Passlagstiftningen,
tjänsthjonsstadgan, försvarslöshetsförordningar och fattigvårdsbestämmelser var inbördes relaterade eller samverkade på andra sätt. Se Lövgren 2000, s 203. Jfr också Montgomery som skriver
att inflyttningsrestriktioner gjorde ”tjänstetvånger mer hårt och tryckande”. Montgomery 1951
(1934), s. 44.
11 Kongl. Maj:ts Nådiga Påbud Om Resandes skyldighet, at med behörig Pass vara försedde,
samt hvad dervid bör iakttagas. Given Örebro 14 augusti 1812; Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse,
angående hvad vid utfärdandet af Pass åt lösdrifvare, samt gifte personer som tillhöra de arbetande classerna och icke äro bofaste, iakttagas bör. Given den 18 Maj 182. Årstrycket.
12 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 1804, s. 254.
13 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 1734, § 19,
Modée 1740, s. 1083.
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det var KB som friade, fällde, gav förelägganden om laga försvar eller delegerade
beslutsfattningen. Det var KB som kunde döma kvinnor och män till tvångsarbete på obestämd tid.14
Utan att närmare specificera vilka författningar som åsyftades berördes vidare
obesuttnas försörjning i relation till skråväsendet, jordägande och hemmansklyvning liksom mantalsskrivning.
Landshövding Ridderstolpe nämnde inte det synnerligen viktiga tiggeriförbudet. Men det kanske var för självklart. Sedan 1698 kunde församlingarna
tillåta sina fattiga att tigga inom församlingarnas gränser. Det var det enda lagliga sättet att tigga på, som en form av fattigförsörjning, och skulle så vara tills
1847 års fattigvårdsförordning, landets första samlade fattigvårdsförfattning,
förbjöd tiggeriet helt och hållet. Även ur sitt ovanifrånperspektiv och med, får
man lov att anta, tillgång till både lagboken och författningar som utfärdats och
spridits på andra sätt, upplevde nog inte Ridderstolpe att han hade någon riktig
överblick över det rättsliga ramverket. Det ligger implicit i hans resonemang;
det var helt enkelt svåröverskådligt.
Ridderstolpe kopplade i sitt svar till lösdrivarkommittéen även ihop tjänstlöshet och ”lösdriveri” med tillgång på arbetskraft och lönenivåer. Det var inte
så konstigt eftersom lösdriverikommitténs frågor handlade bland annat om
detta och de åskådliggjorde tydligt besuttenhetens perspektiv och behov: hade
antalet tjänstlösa bland ”den tjenande Classen som efer godtfinnande inhysa sig
hos andra i sednare åren eller i Synnerhet att räkna från år 1819 till- eller aftagit?”15 Rådde det brist på tjänstehjon och fanns det skäl att klaga på stigande
årslöner? Hade antalet tiggande ”lösdrivare” som sänts till korrektionshus varit
större eller mindre än antalet vanartiga, dömda för tjuvnad? Fanns det något
publikt arbete som sådana som egentligen borde skickas till korrektionsinrättning kunde hänvisas till i länet? Och om nu friheten för arbetsföra av ”den
tjenande Classen” att inte antaga årstjänst skulle fortsätta, ville man veta om
församlingarna då på något vis kunde se till att människor försörjde sig på ett
ärligt vis.
Landshövding Ridderstolpe tyckte att den förstnämnda frågan var lite komplicerad då det inte gick att med någon exakt siffra säga att de tjänstlösas antal
ökat just sedan år 1819. Antalet inhyseshjon hade tilltagit i länet, särskilt i vissa
församlingar, men kopplingen just till 1819 års förordning ville KB inte uttala
sig om. Men brist på tjänstehjon och stigande årslöner var däremot verkliga
problem på ett helt annat sätt än förr.
De främsta anledningarna till bristen på dugligt tjänstefolk och stegrade löner var enligt Ridderstolpe det ökade antalet inhyseshjon liksom den lätthet
14 Livijn 1844, s. 13.
15 Citaten ur: Utlåtande av Överståthållarämbetet. Kommittén angående lösdrivare och försvarslösa år 1825. ÄK-20. RA. Frågorna finns återgivna i flera utlåtanden inklusive KB Västmanlands. Jfr Helgesson 1978, s. 13.
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med vilken personer av ”de lägre Classerna” kunde vinna oberoende av andra.16
Sedan, fortsatte KB, hade ju Västmanland sina egna specifika problem med en
närliggande huvudstad som lockade tjänstefolk liksom den så kallade folkmarknaden i Västerås som besöktes av husbönder och tjänstehjon.17 I Västmanland,
fortsatte landshövdingen, fanns inga publika arbeten dit sysslolösa och ”lösdrivare” kunde hänvisas. De senare var dessutom, hävdades det, ändå inte särskilt
arbetsdugliga. Ytterst få tiggande ”lösdrivare” hade dömts till arbetshus, det
rörde sig istället i huvudsak om vanartiga av skäl som ”ligga i öppen dag för den
som med uppmärksamhet betraktare dessa inrättningars beskaffenhet och förhållandet med tiggare här i Riket”.18 Slutligen konstaterade landshövding Ridderstolpe att
Någon frihet för arbetsföre personer af den tjenande Classen, att ej antaga
årstjenst, lärer, efter än gällande författningar icke kunna anses äga rum, så wida
dermed icke åsyftas friheten att antaga annat Laga näringsfång än årstjenst eller
att försörja sig af egen förmögenhet, eller ock rättigheten att inhysa sig hos
andre.19

Alternativen till årstjänst för ”den tjenande Classen” var begränsade: ta annat
laga näringsfång, försörja sig av förmögenhet eller skrivas som inhyses. Däremot
vore det önskvärt, menade Ridderstolpe, att församlingarna organiserade någon
form av kontroll över just övergången från ”andra näringsclasser i allmänhet till
Classen af inhyseshjon”.20
Ridderstolpe kopplade tydligt samman oberoende arbetare, betecknade som
inhyses, med både en moralisk problematik och ekonomisk fara.21 Anläggandet
av backstugor diskuterades i samma andetag som ”lösdriveri” och på samma vis
som om inhyseshjon. 1833 års jordstyckningskommitté visade särskilt intresse för
anläggandet av just backstugor. Länens respektive kommitterade var generellt
mycket negativa till den på vissa håll starka ökningen av dessa. I kommitterades
för Södermanlands län yttrande till kommittén konstaterades att backstugusittarna ”icke gärna kunna betraktas annorlunda än såsom lösdrifvare och lättingar”.22 Från Västmanlands län hördes liknande tongångar. Genom anläggandet
av torp och backstugor hade obetänksamma giftermål kunnat ingås vilket gjort
att ”den arbetande klassen” blivit större och folkmängden växt:

16 Utlåtande av KB Västmanland. Kommittén angående lösdrivare och försvarslösa år 1825.
ÄK-20. RA.
17 Ibid.
18 Ibid.
19 Ibid.
20 Ibid.
21 Ibid.
22 Wohlin 1908, bilaga XI, s. 65.
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[...] men också utgöra dessa anläggningar vådliga plantskolor för tiggeri, lättja
och fylleri samt däraf följande vanarter.23

För en av alla dem som var mer eller mindre beroende av lönearbete, för den
som vid mantalsskrivningen kategoriserades som inhyses eller backstugusittare,
som försvarslös eller ”lösdrivare” bör det ha varit ännu svårare än för Ridderstolpe att överblicka de rättsliga institutioner som syftade till att reglera hennes
liv som obesutten. Och även om de av Ridderstolpe nämnda författningarna
hängde ihop som delkomponenter av en och samma fattig- och arbetarpolitik
var det inte på ett sådant sätt att det alltid kunde ha varit begripligt för en enskild människa i en given historisk situation. För vad, kan man tänka sig någon
skulle fråga, har utfärdandet av ett pass med fattigförsörjning att göra? Varför
kategorisera någon som ”lösdrivare” som inte kom ifråga för fattigvård?
Även Clas Livijn kunde, i sin argumentation mot försvarslöshetssystemet år
1844, konstatera att författningarna om tjänst- och försvarslösa personer ”ligga
till grund för ett icke ringa antal stadganden i andra förordningar, samt mer
eller mindre djupt ingripa i dessa”.24 Bestämmelser om laga försvar hade
sålunda betydelse på fler vis än att de reglerade vem som kunde dömas till
tvångsarbete eller inte. Ridderstolpes formuleringar kan mot denna bakgrund
tjäna som en introduktion till det regelverk som – ur ett ovanifrånperspektiv –
skulle tjäna syftet att reglera ”lösdriveriet” och i förlängningen kontrollera vad
som under dåtiden, och av Ridderstolpe i citatet ovan, kallades ”den tjenande
Classen”: de mer eller mindre jordlösa, de mer eller mindre egendomslösa och
löneberoende människorna.
I detta kapitel analyseras huvuddragen i de rättsliga arrangemang som utgjorde det juridiska ramverket som skulle reglera ”lösdriveriet” i Sverige under
1800-talets första hälft.25 Betoningen ligger på de rättsinstitut som gällde under
1830-talet. Under detta årtionde, år 1833, utfärdades en ny legostadga, och
samma år kungjordes en ny försvarslöshetsstadga. Övriga relevanta författningar
var i stort sett desamma som tidigare, men det betyder ändå att mitt under
undersökningsperioden, som sträcker sig ungefär från 1829 till 1838, skedde en
viktig författningsändring. Det innebär att det blir möjligt att jämföra de förändrade författningarna med den praktik såsom den framkommer i Västmanlands län. Någon jämförelse före och efter 1833 utifrån studier av en praktik har
inte gjorts tidigare.
23 Ibid.
24 Livijn 1844, s. 15–16.
25 Här lämnas ingen kronologisk redogörelse för olika lösdriveriförfattningar genom historien.
För sådana hänvisas framförallt till Hammarskiöld 1866; Winroth 1878. Den kanske mest utförliga beskrivningen av den rättsliga utvecklingen finns dock i Clas Livijns första årsberättelse:
Styrelsen öfver Fängelserne och Arbetsinrättningarne till Kongl. Maj:t afgifna Berättelse angående
Fångvården i Riket år 1835, s. 51. Kriminalvårdsstyrelsen i Norrköpings arkiv. Norrköpings stadsbibliotek.
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Eftersom författningar som rörde ”lösdriveri” både var åtskilliga till sitt antal
och stundtals överlappande varandra, har presentationen strukturerats utifrån
följande punkter eller problemområden:
•
•
•

Tjänstetvånget och straffbestämmelser: vad var ett laga försvar
enligt lag? (avsnitt 2.3)
Människors fri- och rättigheter att röra sig i rummet i relation
till tjänstetvång och laga försvar (avsnitt 2.4)
Människors rättighet att bosätta sig och vinna en formell tillhörighet till viss församling i relation till tjänstetvång och laga försvar (avsnitt 2.5)

Innan de juridiska regelverken analyseras, skall några förhållanden och sakfrågor
övergripande behandlas som är viktiga för det allmänna tidsliga och rumsliga
sammanhanget. Det handlar för det första om den politiska debatt och den
fattig- och arbetarpolitik som fördes.26 Det handlar för det andra om Västmanlands län med avseende på proletarisering och reallöner under perioden. En
principiell diskussion om lokal arbetar- och fattigpolitik vid denna tid förs utifrån fattigvårdens förändring eller avsaknad av förändring främst i residensstaden Västerås. En sakfråga av betydenhet för tjänstetvång och lösdriveriregler tas
därefter upp innan författningarna behandlas: ”lösdriveriets” kostnader för staten.

2.2 Ett allmänt tidsmässigt och rumsligt sammanhang
De landshövdingeutlåtanden som avlämnades till 1825 års lösdrivarkommitté
vittnar om en tämligen kompakt syn på obesuttna som lata, ansvarslösa och
uppstudsiga. Överståthållaren Edelcreutz skriver i sitt utlåtande om mäns tillgång till arbete i Stockholm att några publika arbeten inte behövs

26 Helgesson 1978, har behandlat olika diskussioner som omgav bestämmelserna om laga försvar under förra hälften av 1800-talet. Det gör även Snare 1977. Birgit Petersson 1983, berör också
laga försvar och ”lösdriveri” i debatten under 1830- och 1840- talet, se särskilt s. 17 ff. För 1830och 1840-talet se även Jonas Olofsson 1996. För kritik av den senare se Edling 2002a, Edling
2002b. Magnusson 2005 (1987), har studerat diskussionerna kring den värvade krigsmakten,
arbetsmarknaden och årstjänstprincipen under frihetstiden, se framförallt s. 59–89. Harnesk 1990,
behandlar tjänstehjonsdebatten under 1700- och 1800-talet. Edgren 2001, analyserar arbetarpolitik
och arbetslagstiftning från sent 1600-tal till 1700-talets slut. Se Furuland 1962 om debatt och
riksdagsdiskussioner rörande statarna.
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[...] ty den som will arbeta, finner altid utwäg dertill. Wintermånaderne bjuda
wäl ej lika ymniga arbetstillfällen till sysselsättning [...] men trefne och pålitlige
arbetare sakna dem icke. Endast wårdslösheten, lättjan och liknöjdheten blifwa
utan.27

Den stora stötestenen i landshövdingarnas svar på 1825 års skrivelse var, skriver
Väinö Helgesson, varför ett växande antal obesuttna försörjde sig på annat sätt
än som legohjon, varför, således, de inte ingick arbetskontrakt enligt legostadgan. Landshövdingarna var i princip eniga i sina åsikter om konsekvenserna. Då
alltfler inte tog årstjänst uppkom brist på tjänstehjon vilket i sin tur ledde till
höjda löner.28
Men något enkelt orsakssamband mellan 1819 års förordning och den oroväckande situationen kunde inte riktigt klarläggas. Viktigare ansågs pris- och
löneutveckling vara; de goda skördarna under 1820-talet hade lett till låga
spannmålspriser vilket gjorde det billigare för de obesuttna att leva. De kunde
därför försörja sig på dagsverken och tog därmed inte årstjänst. Detta sågs med
oblida ögon av de flesta landshövdingar, och det skulle stoppas för att värna om
folkmoral och husbönder. Helgesson skriver att flera landshövdingar polemiserade mot att ett utökat tjänstetvång skulle innebära ett alltför djupt ingrepp i de
individuella fri- och rättigheterna. Argumenten var de vanliga patriarkaliska. KB
Östergötland ansåg exempelvis att husbondeväldet var det enda verksamma
medlet mot självsvåld och lättja. En annan landshövding, KB Örebro, hävdade
att även om de obesuttnas frihet beskars, så gjorde inte detta något, eftersom
denna frihet bara ledde till självsvåld och kriminalitet. En del landshövdingar –
Helgesson nämner särskilt KB Älvsborg och KB Värmland – önskade dock inte
ett generellt tjänstetvång utan ett något mer flexibelt system som inte skulle
drabba de som inte ”missbrukat sin frihet”.29 Arbetskraftsbehovet såg inte likadant ut överallt. I Västsverige och i skogsbygderna hade backstugusittarna och
inhyseshjonen blivit allt fler eftersom de små och mellanstora bönder som dominerade jordbruket ofta föredrog att anställa folk vid behov än som tjänstehjon för året.30
Helgesson indelar de landshövdingar som argumenterade för ett allmänt
tjänstetvång i två grupper. Den ena huvudlinjen gällde tjänstetvånget som garant för lag och ordning; de obesuttna kunde inte handskas med vilken frihet
som helst. Statens rätt gick i konservativ anda före individens, och staten skulle
garantera rättsäkerheten. Den andra huvudlinjen var mer snävt intressepolitisk:
det handlade om att få ett slut på tjänstehjonsbrist och höga löner. Ingen av
landshövdingarna nämner enligt Helgesson explicit vem eller vilka som skulle
27 Utlåtande av Överståthållarämbetet. Kommittén angående lösdrivare och försvarslösa år
1825. ÄK-20. RA.
28 Följande bygger på Helgesson 1978, s. 11–32 när inget annat nämns.
29 Helgesson 1978, s. 16.
30 Gadd 2000, s. 224–225.
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ha ekonomisk nytta av ett generellt tjänstetvång. Emellertid påstod flera av dem
att bönderna medverkat till den olyckliga utvecklingen med allt fler tillfällighetsarbetare. Helgesson anser att landshövdingarna argumenterade för storjordbrukarnas ekonomiska intressen: ”något som i så fall är föga märkligt med tanke
på landshövdingarnas egna intressen.”31 En av dem var alltså landshövding Ridderstolpe, innehavare av godset Tidö i Rytterne och en ansenlig jordägare också
i andra socknar, som i Barkarö i Tuhundra där han ägde Valnö.32
Lösdrivarkommittén skulle i sitt lagförslag, som sammanställdes efter inhämtandet av landhövdingarnas åsikter, förespråka ett allmänt tjänstetvång. Motiveringen skedde med framförallt statsrättsliga argument om statens rätt att
värna den allmänna säkerheten och att se till att ingen föll samhället till last.
Dessutom önskade kommittén att på detta sätt öka tillgången på tjänstehjon.
Det handlade alltså inte om att det rådde brist på arbetsfolk i allmänhet.
Det var vid 1828–1830 års riksdag ständerna diskuterade lagförslaget, och Lagsamt allmänna besvärs och ekonomiutskottet skulle ta ställning till lagda motioner. Helgesson menar att utskottets verklighetsbeskrivning mycket påminde
om landshövdingarnas:
Under senare år säges lättja, sysslolöshet och lösdriveri ha ökat. Det har blivit
brist på tjänsthjon och arbetslönerna har ökat. Det sedliga förfallet har lett till
ökad brottslighet och fyllda fängelser. Dessutom anser man att fattighusen blivit
fyllda med fattighjon, en åsikt som inte tidigare framkommit hos landshövdingarna.33

Anledningarna till den dystra situationen ansågs vara den frihet som i skråordningarna lämnades gesällerna att göra vandringar liksom 1819 års förordning
och avskaffandet av värvningsstadgan år 1824. Riksdagen skulle efter ytterligare
debatt ställa sig bakom ett allmänt tjänstetvång. Samtliga stånd stödde detta
även om det fanns meningsskiljaktigheter och avvikande åsikter. Genom ett
allmänt tjänstetvång kunde en hel rad mål uppnås: fångvårds- och fattigvårdskostnader skulle minska, lag och ordning vidmakthållas liksom tillgång på
tjänsthjon till rimliga löner säkras. Högsta Domstolen ansåg i samma anda att
antalet ”lösdrivare” ökat efter 1819, att lönerna stigit och så vidare. Något måste
därför ske. Emellertid menade HD att hänsyn måste tas till den obesuttnes
vandel och att det kunde vara förenat med svårigheter för torpare och backstugusittare att få årstjänst. Dessa, beslöt HD, skulle istället kunna ställa en
borgen.34 På så vis, kan man säga, skulle allas arbetskraftsbehov kunna tillfredsställas givet att någon gick med på att ställa borgen. På senhösten 1833 kom så

31 Helgesson 1978, s. 17.
32 Husförhörslängd 1825–1834 Valnö s. 4. AI:7. Barkarö församling. AD.
33 Helgesson 1978, s. 21.
34 Här upphör referatet av Helgesson.
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den nya legostadgan. De nya försvarslöshetsbestämmelserna hade kodifierats
och utfärdats redan i juni samma år och innebar ett stärkt allmänt tjänstetvång.
Debatten var livlig omkring frågor som tangerade arbetar- och fattigpolitik
under förra hälften av 1800-talet.35 De hot som samhället ansågs stå inför och
som pockade på lösningar var en månghövdad hydra: kriminalitet, fylleri, lättja,
ansvarslösa familjebildningar och så vidare.36 På så vis kunde tjänstetvång, fångvård, fattigvård och inte minst tjänstlösa ”lösdrivare” bli nyckelfrågor i debatten
om den så kallade sociala frågan.37 Det utgjorde delar av samma problemkomplex och grep in och om varandra, i Sverige likväl som i andra länder i Västeuropa.
Man började nu bland annat mäta en av alla samhälleliga farligheter, kriminalitet, genom att föra statistik.38 I Sverige gjordes det tidigare än i bland annat
England, och brotts- och fångstatistik fördes med fransk förlaga från 1830talet.39 Det var också under 1800-talets första hälft som frihetsstraffet slog igenom som strafform.40 På basis av statistiken har Annika Snare visat att totalt
180 per 100 000 svenskar var frihetsberövade vid 1830-talets slut.41 Och genom
samma statistik kunde allmänheten se hur de som greps för ”lösdriveri” och
försvarslöshet blev allt fler från den dag statistiken hade börjat föras.
För landshövding Ridderstolpe var den nya tidens fattigdom, den så kallade
pauperiseringen, en konsekvens av den tjänande klassens flyttningslusta liksom
av backstugusittarnas uppstudsighet och arbetsovillighet. Den kom sig av
[...] dels den tjenande Classen oemotståndliga åtrå att flytta, hwarigenom vår
närwarande tid blifwit i detta afseende aldeles motsatt fordna tider, då tjenaren,
efter långvarig tjenst, wann ett slags inträde uti och ansågs tillhöra sin husbondes
Famille, dels också genom Backstugusittare, hwilka ofta lika oförskämt poçka på
rättigheter, som förneka alla slags arbets skyldigheter [...].42
35 Se framförallt Snare 1977; Helgesson 1978; Petersson 1983; Harnesk 1990. Det finns också
flera värdefulla studier gjorda av litteraturvetare där särskilt Furuland 1962, bör framhållas.
36 Petersson 1983, s. 1.
37 Under 1830-talet användes dock ännu inte begreppet den sociala frågan. Som på andra håll i
Europa kom det först från 1840-talets slut att beteckna och beskriva olika samhälleliga problem.
Tiden hemsöktes istället av en mängd olika sociala frågor som rörde de arbetande klasserna.
”Social” syftade under 1840-talet, skriver Frans Lundgren, på relationerna mellan olika grupper i
samhället. Situationen för de fattiga var särskilt i fokus i debatten om det sociala. Se Lundgren
2003, s. 32.
38 Se Lundgren 2003 särsk. s. 85–134 om kriminalstatistik under 1800-talet. Statistiken var en
del av vetandeproduktion inriktad på fångar men innebar också uppbyggnaden av ett vidare
socialt vetande i syfte att ställa ”diagnoser” på samhället och vidta lämpliga åtgärder. Lundgren
beskriver kriminalstatistiken som ett moraliskt vetande, ett slags moralstatistik, av stor vikt vid
diskussionerna om olika reformer av exempelvis skolor och fängelser.
39 Lundgren 2003, s. 90.
40 Se exempelvis Lundgren 2003, s. 10; von Hofer 2001, s. 183
41 Snare 1977, s. 277.
42 Utlåtande av KB Västmanland. Kommittén angående lösdrivare och försvarslösa år 1825.
ÄK-20. RA.
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Birgit Petersson har skisserat tre olika sätt att betrakta ”underklassen” som artikulerades i debatten om den sociala frågan. Den som Petersson benämner vanligast skulle Ridderstolpe kunde föras in under: de fattiga var en lägre sorts
människa, underlägsen, djurisk, ansvarslös. Vidare kunde det handla om ett
naturbarnsperspektiv.43 Dessa båda betraktelsesätt är, skriver Petersson, besläktade: det senare är en positiv motbild till det förra. Sedan förekom också ett mer
individualistiskt perspektiv där de fattiga sågs som likställda ur ett rättighetshänseende och där strukturella skäl kunde anföras som förklaringar till deras situation. Här omfamnas tron på förbättring. Vilka åtgärder som sedan förespråkades
för att lösa vad som uppfattades som problem hängde samman just med problemförståelsen. En hårdare syn gav hårdare metoder.44
Hur förhöll sig elitens problemförståelse och verklighetsuppfattning till de
arbetande fattigas, de som kallades ohyra och pöbelklass i riksdagen? Det finns
inget sådant svenskt forskningsläge. Intressen är, som Anne Lise Seip skriver,
vad politiken är skapad av, men frågor om intressen i relation till olika former
av lösdriveriförfattningar är inte alltid enkla att analysera.45 Ett tjugotal gesäller i
Västerås var i högsta grad medvetna om att det i riksdagen fördes diskussioner
om deras ställande under legostadgan. I en skrivelse till magistraten år 1838
lydde en av formuleringarna:
Wi förmoda att Wällofl. Magistraten känner det vi icke ännu oaktadt flere försök kunnat tvingas under Tjenstehjons-ordningen ock vi hoppas att äfven för
framtiden förskonas från detta Träldoms-Ok må vi förr stupa för vår frihet.46

Och vidare:
[...] vi förbehålla oss att intet beslut som rörer våra fri och rättigheter, hädanefter
oss ohörda vidtagas [...].47

Frågan ställdes också varför magistraten inte lät dem, de gifta gesällerna, bo
utanför sina mästares hus medan
[...] likväl en mängd lättsinniga Quinnor, som förskaffat sig Oäkta barn, ock
icke det ringaste bidraga till Utskylder, utan snarare falla Fattigvården till tunga,
Tjogtals här i Staden finnas inhyste, utan minsta uppmärksamhet, eller anmärkning?48

Olika maktordningar samspelar; distansering och positionering var naturligtvis
inget som bara de besuttna ägnade sig åt inom och utom sin klass. Under det
43 Jfr Lis & Soly 2012, s. 478 ff; Jordansson 1998, s. 88.
44 Petersson 1983, s. 56–57.
45 Seip 1984 , s. 14.
46 Dombok inlaga inlämnad av ”gesällen Fagerström med flera”till magistraten den 30 juli
1838, 1838–07–30 § 347. AII:85. Västerås rådhusrätt och magistrat. ULA.
47 Ibid.
48 Ibid.
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att det allmänna tjänstetvånget sannolikt inte hade något större stöd hos de
obesuttna i Sverige, kan det ha varit helt annorlunda när det gäller exempelvis
kontroll av inflyttningar, resande, av ”utsocknes” och så vidare.49

2.2.1 Proletarisering och ”pauperisering” i Västmanlands län
och i den nationella debatten under 1800-talets första hälft
Medan landshövdingarna klagade på lättja och höga löner levde många människor under mycket hårda villkor. Ekonom-historikern Tommy Bengtsson har
visat sambandet mellan ökad dödlighet och klass i Skåne under 1800-talet. Lönearbetande familjer med ringa eller inget jordinnehav alls levde under mycket
knappa förhållanden. Dödligheten bland dem ökade i samband med missväxt.
Ett sådant samband var brutet för andra grupper redan i början av 1800-talet.
De obesuttnas låga reallöner, avsaknad av sparat kapital, svårigheter att låna
med mera, gjorde dem ytterst sårbara också för tillfälliga ekonomiska påfrestningar. Några förbättringar var inte att vänta förrän efter 1850.50 Så även om det
fanns olika sätt att hantera den ekonomiska stress som exempelvis ett dödsfall
eller höga spannmålskostnader kunde innebära, var få av dem några möjliga
utvägar för obesuttna, för de jordlösa.51 Om de eländiga levnadsvillkoren som
arbetande fattiga kunde leva under vid denna tid också många mil från Bengtssons Skåne vittnar den anteckning prosten Muncktell i Irsta socken utanför
Västerås gjorde i sin dagbok för den 26 mars 1827:
En ogift inhyses dräng var til mig i dag, som är utan förtjenst, och förgäfves sökt
arbete på alla möjliga ställen; han är den aldra tarfligaste varelse, men sade med
tårar i ögonen, at han ser ingen annan utgång än svälta ihjäl. Det är hårdt, om
han skall hjelpas med några fjerdingar, om han än icke kan gifva säkerhet, som
jag nu mera, efter at så illa af många blifvit narrad, måste förbehålla mig. Åt natten blef braf kallt.52

I det relativt gods- och brukstäta Västmanlands län låg tillväxten av de obesuttna grupperna åren 1751–1850 under riksgenomsnittet (liksom i Stockholms,
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands och Jönköpings län) vilket antagligen
49 Se K.D.M. Snells studie om lokal xenofobi och betydelsen av församlingstillhörighet inte

minst bland de arbetande fattiga i England: Snell 2006, särsk. s. 28–80. Elisabeth Engberg som
undersökt Skellefteå sockens fattigvård under 1800-talet, behandlar flyttningsrestriktioner också
inom socknen utifrån framför allt Snell. Hon betonar äv. en allmän rädsla och negativ attityd mot
egendomslösa från andra byar som kan ha haft att göra med känslan av tillhörighet till hembyn
och synen på andra lokalsamhällen som främmande. Se Engberg 2005, särsk. s. 195–196. Jfr äv. Lis
& Soly 2012, s. 458–460.
50 Bengtsson 2004, s. 163–170. Se äv. Lundsjö 1975, s. 106. Lundsjö skriver att det var de ”fria”
arbetarna, inhyses- och backstugufolket, som drabbades hårdast vid missväxter. Jfr Petersson 1983,
s. 15.
51 Dribe 2003, s. 134.
52 Muncktell 1995, s. 332–333, 1827–03–26.
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berodde på det stora antalet obesuttna som fanns redan vid mitten av 1700talet.53 Medan de obesuttnas andel av jordbruksbefolkningen långsamt ökade,
minskade bondeklassen i området under samma tid med omkring 30 procent.54
Antalet obesuttna manliga huvudpersoner för vilket det finns lätt tillgängliga
uppgifter var i stadigt växande i länet. År 1800 var bönderna fler än de obesuttna, 50 år senare rådde motsatt förhållande.
Tabell 2:1. Fördelningen mellan antalet bönder och obesuttna i Västmanlands län
1800–1850 utifrån manliga huvudpersoner.
År
1800
1810
1820
1830
1840
1850

Bönder Obesuttna
6639
3650
7797
3608
6795
3659
5681
4500
5586
5022
5243
5675

Källa: Wohlin 1909, s. 66.
Anm.: Torparklassen och backstugu- och inhysesklasserna har räknats som obesuttna. Hemmasöner har i Wohlins tabell slagits samman med drängar. Drängarna, som hade skiftande ställning, är
alltså inte medräknade.

Enligt Nils Wohlin liknade den västmanländska utveckling de övriga östsvenska
Mälarlänens (Stockholms, Uppsala och Södermanlands län) med ett minskat
antal bönder och genomslag för statsystemet, det vill säga helårsanställda arbetare som ofta var gifta och avlönades in natura. I Västmanland skall dock inte
torparna ha minskat i lika hög grad som på andra håll men backstugu- och
inhysesklasserna hade större tillväxt än i övriga tre län.55 Annars var tillväxten av
de senare störst i de delar av landet som dominerades av mindre eller mellanstora bondejordbruk, i skogsbygdslänen och i Västsverige.56 När statssystemet infördes vid större jordbruksenheter, främst på gods och säterier, försvann
eller minskade inte bara antalet torpare. Backstugusittarnas numerär påverkades
också och de var relativt inte lika många i Öst- som i Västsverige.57 De skulle
öka i antal först på 1840-talet.58 Proletarisering behöver inte vara detsamma som
att folk blev fattigare. Landshövdingarna klagade på städslade tjänstehjons höga
löner men just deras löner är svåra att i efterhand uppskatta. De varierade och
en hel del gavs in natura. De städslade arbetarna hade också, eller skall åt53 Wohlin 1909, s. 65; Winberg 1977 (1975), s. 49; Ågren 1992, s. 35–36.
54 Gadd 2000, s. 205–206.
55 Wohlin 1909, s. 67.
56 Gadd 2000, s. 224–225.
57 Gadd 2000, s. 227.
58 Magnusson 2001, s. 45.
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minstone ha haft, husrum under året. Deras reallöner kan, som Johan Söderberg har skrivit, därför ha varit mindre känsliga för framförallt sjunkande eller
stigande spannmålspriser.59 Å andra sidan kunde också, som Thomas Magnusson betonat, den städslade arbetskraften, de subsistensavlönade, ha det materiellt mycket svårt medan den fria arbetskraften som ofta avlönades i pengar tidvis
kunde leva en god bit över subsistensnivå.60 Det är alltså inte säkert att städslade arbetare alltid var särskilt skyddade. Statarna i Östsverige, exempelvis, har
beskrivits som helproletärer: de fick lön in natura men de hade ingen egen jord.
De var helt enkelt lönearbetare som lydde under legostadgan och vars möjlighet
att försörja sig på staten är ställt under tvivel särskilt med flera barn.61
Diagram 2:1. Index reallöner i Västmanland 1803–1850 (1803=100).
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Källa: Jörberg 1972, s. 597, 600; Edvinsson & Söderberg 2010, s. 446.

Diagram 2:1 visar beräknade löner för dagsverken i Västmanlands län under
åren 1803 till 1850. Det fångar dock inte in annat än de manliga daglönarnas
löner. Kvinnors och barns arbete och bidrag till ett hushålls försörjning synliggörs inte.62 Vidare, som Johan Söderberg påpekar, säger inte reallönenivåer
någonting om arbetslöshet eller om arbetstid.63 Från omkring år 1815 är trenden
för reallönerna mer eller mindre konstant medan de årliga variationerna kunde

59 Söderberg 2010, s. 454.
60 Magnusson 2005 (1987), s. 22.
61 Magnusson 2001, s. 47.
62 Söderberg 2010, s. 463.
63 Söderberg 2010, s. 454.
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vara avsevärda. En substantiell köpkraftsökning bland arbetare lät vänta tills
industrialiseringen kommit igång på allvar.64
Utifrån andelen skattebefriade över 18 år har Olle Lundsjö visat att andelen
skattefattiga i relation till den vuxna befolkningen i Västmanlands län sjönk
efter 1820-talskrisen, samma sak skedde i Stockholms län, men därefter, under
åren 1836–1845, ökade andelen skattefattiga i länet igen.65 Lundsjös fattigdomsbegrepp är relativt: det handlar alltså om det mätbara resultatet av de övervägningar tjänstemän under dåtiden gjorde när de beslöt att någon var för fattig för
att betala skatt.66 I Västmanlands län var andelen skattefattiga år 1826 nära 23
procent, år 1831 drygt 20 procent och år 1836 nästan 19 procent.67 Västmanland
hade som andra län i området drabbats av missväxt år 1826, men under följande
år var länet förskonat från större katastrofer fram till 1830-talets slut. 1837 års
dåliga skördar gällde i Mälarlänen främst potatis och havre medan höstskörden
av främst råg och vete klarade sig bra.68 I diagrammet är 1837 (och 1838) också år
med relativt låga reallöner.
Särskilt utsatta för de problem som uppstod under sådana tider var alltså de
mer eller mindre jordlösa, de obesuttna. I slutet av juli år 1826 skriver prosten
Muncktell i sin dagbok i Irsta om den svåra värmen, att det var som om hela
naturen suckade. Vårsäden var en total missväxt, kreaturen hade knappt något
att äta. Kål, rötter och rovor var angripna av ohyra, potatisen hade inte tagit sig:
Huru detta alt skall aflöpa vet allena den store Guden. Med hans hjelp tager jag
mig fram, ty sädespriset blir säkerl. högt [...]. Men huru skall det gå för svaga
bönder, som hafva intet til kronans rätt el. til utsäde? Hvad elände skall icke
blifva hos de fattiga torpare, arbetare och inhyses folk? Hu, jag törs icke tänka
derpå.69

Det var i mars året därpå inhysesdrängen som nämndes ovan vädjade till
Muncktell med tårar i ögonen.
Under 1830-talet skickades två olika enkäter ut från Kongl. Maj:t för att undersöka fattigvårdens tillstånd i riket.70 KB i länen avgav sina omdömen liksom
konsistorierna för sina stift och församlingsprästerna för sina respektive försam64 Söderberg 2010, s. 466–477.
65 Lundsjö 1975, s. 171.
66 En beskrivning av metoden finns i Lundsjö 1975, kap. 2–3. Skattefattigdom som mått har

använts av flera forskare. Se på senare år Engberg 2005, särsk. s. 131–140.
67 Lundsjö 1975, s. 90.
68 Lundsjö 1975, s. 84–86, s. 93. I Västmanland och övriga mälarlän var värre tider av missväst
att vänta i början av 1840–talet. Se dens. 1975, s. 93–94.
69 Muncktell 1995, s. 260, 1826–07–30.
70 Detta skedde år 1832 och år 1837. År 1832 önskades en beskrivning av fattigvården under år
1829. Enkätsvaren har legat till grund för Anna-Maria Skoglunds avhandling från 1992. Hon
exkluderade dock städerna. Någon större systematisk undersökning av enkätmaterialet förutom
Skoglunds undersökning finns inte. Arthur Montgomery använde sig dock av det i sin bok från
1934.
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lingar. I sitt utlåtande år 1832 upprördes KB Västmanland, eller landshövding
Ridderstolpe, över prosten i Kolbäcks berättelse.71 Orsaken var att denne angett
att 533 av hans församlingsbor var fattiga vilket innebar att omkring 33 procent
av Kolbäcks invånare var fattiga. Han hade inte bara, som de flesta andra, inkluderat fattighjon i sina uppgifter utan också obesuttna och jordlösa i allmänhet. Två gånger hade Ridderstolpe försökt förmå pastor att ändra uppgiften då
ett sådant som han tyckte självsvåldigt sätt att bestämma vilka som vore fattiga,
skulle kunna leda till att man helt enkelt påstod att hela Sverige vore fattigt
relativt andra länder. Pastor vägrade. I sitt svaromål försvarade han sig med att
han kallade dessa människor för fattiga då de bodde i
[...] Kojor, och Backstugor utan annan jord, än en liten täppa, att utsätta några
fjerdingar potatoes på [...] ej hafva annat än en oftast svag arbetsförmåga af svält
förstörd, [som] den fattige Bonden få dagar i året kan eller behöfver begagna,
[...].72

Enligt pastor i Kolbäck gick männen bort i förtid på grund av fattigdomen,
”förknappningen”, och hustru och barn föll fattigvården till last. Strömsholm,
slussverket och ”våra ståndsherrar här” hade försett böndernas ägor med allt
detta lösa folk som levde på svältgränsen:
Jag vädjar till min Kyrkbok, till min [...] local kännedom härstädes, till min
åskådliga kännedom af hvarje kojas famille inom Församlingen, och jag återkallar ej ett ord [...].73

Alla som på ett eller annat sätt kan hänföras till den dåtida överheten, tyckte
uppenbarligen inte likadant om allt. Det gällde inte bara om vilka som var fattiga utan också bestämmelserna om laga försvar.74

71 KB Västmanlands berättelse om allmänna fattigvården. Handlingar hörande till 1847 års fattigvårdsförordning. Konseljakt 25 maj 1847. Vol. 5. Västerås stift. Ecklesiastikdepartementets
arkiv. RA.
72 Pastor i Kolbäcks berättelse, Handlingar hörande till 1847 års fattigvårdsförordning. Konseljakt 25 maj 1847. Vol. 5. Västerås stift. Ecklesiastikdepartementets arkiv. RA.
73 Ibid.
74 Se Helgesson 1978, s. 25–28 och Petersson 1983, s. 20–21, 57 för några exempel på principiell,
ideologisk kritik mot tjänstetvånget bland annat på Riddarhuset. Den mest kände och vältalige
kritikern under denna tid var chefen för Styrelsen för fängelser och arbetsinrättningar från år 1835,
Clas Livijn, och han delade in sin kritik i åtta punkter år 1844: han ansåg bland annat att försvarslöshetssystemet stred mot den borgerliga friheten, att det var orättvist, att det inte hade något
ursprung i vare sig rättslära eller statslära, att processen då människor dömdes var rättsosäker då
KB var både åklagare och domar – och inte minst kostade alltihop staten en väldig massa pengar:
Livijn 1844, s. 11–15. Om kritiken mot tjänstetvånget och debatten om tjänstetvånget i allmänhet
under sent 1700-tal, se framförallt Harnesk 1990, s. 56 ff; Magnusson 2005 (1987); Skog [utan år].
Läkaren Pehr Cederskiöld fortsatte på 1800-talet att hävda att tjänstetvånget, det faktum att staten
fordrade av människor att ta årstjänst, rimligen också borde innebära att staten såg till att människor fick en sådan. Argumenten klingar av franskt 1790-tal: Petersson 1983, s. 20, jfr äv. Harnesk
1990, s. 63, s. 80.
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2.2.2 Fattigvårdens förändring: Västerås i skuggan av Europa
I slutet av 1700-talet hade det kunnat talas om en rätt till fattigvård, en rätt till
arbete.75 Det tidiga 1800-talet innebar emellertid som John A. Garraty har skrivit, en återgång till 1600-talets attityder i synnerhet mot arbetsföra fattiga.76
Men det fanns en skillnad: under 1600-talet hade de fattiga arbetslösa betraktats
som en potentiell källa till rikedom, under 1800-talet innebar de istället en åderlåtning på samhällets resurser; i båda fall var botemedlet detsamma. De skulle
sättas i arbete.77 1800-talets fattigdomsdebatt influerades i synnerhet av två olika
teorier som, menar Anne Lise Seip, lade grunden till en sträng moralsyn på den
fattige. Det handlade dels om liberalismens frihetslära och tilltro till en självreglerande ekonomi, dels om en tvångslära under malthusianskt inflytande där
olika sätt att hålla nere de fattigas reproduktion förespråkades.78 Malthus hävdade att fattigvård alstrade fattigdom medan David Ricardo ansåg att understöd
utan motprestation skulle leda till att hela samhället försjönk i fattigdom.
Handgripliga lösningar föreslogs på hur de fattiga skulle bli färre, och i Frankrike föreslog i slutet av 1700-talet en professor i Paris sterilisering av tiggare.79
På många håll, bland annat i Danmark år 1823, lagstiftades om restriktioner för
människor som fått fattighjälp att ingå äktenskap.80 Arbetet som självändamål,
som moraliskt av godo, som fostrande och som straff, upplevde en renässans.
Det mest kända exemplet på det liberala genombrottet är det engelska. År 1834
utfärdades där den nya fattigvårdslagen som fastslog principen om less eligibility
vilket innebar att det aldrig skulle vara lönsamt att få fattighjälp i jämförelse
med vad de allra fattigaste som inte mottog fattighjälp hade för levnadsvillkor.
Fattigvården utformades utifrån prästen Roberts Lowes idéer enligt vad som
kallats Lowes princip, vilket innebar en avskräckande fattigvård knuten till arbetshus. Arbetshuset blev, som sociologen Georges Midré skriver, ett tvångsmedel där kadaverdisciplin skulle upprätthållas.81
Trampkvarnar användes nu vid tvångsarbete i England.82 Under 1830-talet
önskade också fattigvårdsdirektionen i Västerås köpa in en trampkvarn. Den
skulle trampas av stadens fattiga.83 Det var vid samma tid som utfärdandet av
den nya försvarslöshetsstadgan år 1833. Vad som hände i exempelvis England
75 Se t.ex. Lis & Soly 2012, s. 503 ff.
76 Jfr Seip 1984.
77 Garraty 1980, s. 74. Om senmerkantil fattigvårdsorganisering, inte minst i Hamburg och

Köpenhamn, där arbetslöshet kunde erkännas som ett strukturellt problem se t.ex. Hollen Lees
1998, s. 106–111; Seip 1984, s. 27 ff; Förhammar 1991, s. 37–49.
78 Seip 1984, s. 52.
79 Geremek 1991, s. 273.
80 Seip 1984, s. 53.
81 Midré 1990, s. 90.
82 Lis & Soly 2012, s. 444.
83 Västerås fattigdirektions protokoll 1833–10–06 § 2. A1:4. Socialnämnden i Västerås. VSA.
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kan vid en första tanke tyckas fjärran från de arbetande fattiga i Sverige, i Västmanland, i Västerås på 1830-talet, men i den fattigdom som var lika trängande
nu som förr, stod överallt de arbetsföra fattiga i skottgluggen och idéer kunde
hämtas långväga ifrån.84 1837 års fattigvårdskommitté underströk vikten av att
hjälp inte skulle ges utan motprestation och särskilt arbetsinrättningen i Jönköping, grundad år 1834, framhölls som exemplarisk.85 Birger Sallnäs har beskrivit
inrättningen som en kombinerad fattigvårds- och korrektionsinrättning.86 När
man i Västerås skulle omorganisera fattigvården under 1830-talets slut, skickades
brev till andra städer och besök gjordes också i Örebro, Mariestad, Kalmar,
Nyköping och i just Jönköping som alla ansågs särskilt intressanta. Boktryckaren Torsell fick göra en rundresa och delade efter hemkomsten med sig av sina
tankar och anteckningar till några kommitterade som fick i uppdrag att arbeta
fram ett förslag till reglemente för den nya fattigvården.87 Idéer spreds sålunda
både i tryck och genom intryck. I början av 1830-talet, alltså strax innan utfärdandet av den nya fattiglagen i England, invigde biskop Esaias Tegnér Malmös
nya arbetsinrättning:
Vad som gives utan vilkor förslöses vanligen utan omtanke, och istället för att
fattigvården rättar sig efter behovet, rättar sig behovet efter fattigvården. Denna
erfarenhet går över Europa, och själva det rika England dignar snart under bördan av sina fattigtaxor.88

I Västerås hade man på 1810-talet haft ett öppet fattighus och de intagna hade
sina individuella understöd. Vid ett tillfälle år 1815 funderade direktionen på ett
korrektionsfängelse i anslutning till fattighuset. Det hade varit bråk på fattighuset mellan intagna och en ledamot visste att berätta att ett sådant fängelse fanns
i Norrköping. Direktionen uttryckte dock att det hela måste vara i förening
med allmän lag och författningar och ”at ingen med skäl derföre kunde beskylla
eller lasta Directionen för obillig hårdhet eller stränghet”.89 Något fängelse verkar inte ha genomförts. Det nämns inte mer. Men att direktionen under 1810talet var känslig inför rykten framgår vid ytterligare ett tillfälle. Då hade rådman
Hülphers ”från flere håll fått förnimma det barnen på Arbetshuset icke skulle få
god och tillräcklig föda”.90 Man stannade i beslutet att direktionens ledamöter
turvis skulle besöka arbetshuset vid måltiderna för att undersöka saken.91 Flera
84 Jfr Jordansson 1998, s. 92–93.
85 Underdånigt betänkande med dertill hörande handlingar angående Fattigvården i Riket

utom Stockholms stad 1839, s. 24.
86 Sallnäs 1965, s. 445.
87 Följande framställning om fattigvården i Västerås bygger när inget annat nämns på Johnsson 1999; 2001, passim. Citat och dylikt fotnotas till originalkällan.
88 Citatet efter Bjurling 1956, s. 73.
89 Johnsson 2001, s. 71.
90 Västerås fattigdirektions protokoll 1814–10–21 § 8. A1:2. Socialnämnden i Västerås. VSA.
91 Ibid.
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föräldrar hade inte skickat sina barn till fattigskolan vid arbetshuset under föregiven anledning att maten var dålig.92 Och för direktionen var det viktigt att
barnen gick där, så viktigt att man inte bara lockade med mat utan också kunde
prygla små flickor:93
F:D Slottskneckten Almgren, som anmält sig till understöd af fattig medlen,
tilsades, at med sin Dotter flytta ur Staden, och i händelse han detta oaktadt
quarblifver och icke tillhåller sin Dotter, at gå i Fattig skolan, skulle han dömas
till stockstraff och hon bastoneras.94

Slottsknekten tillsades alltså att lämna staden men om han ändå skulle stanna
måste flickan sättas i skola vid äventyr av kroppsstraff för dem bägge. Arbetsinrättningen för barn lades ned i Västerås år 1821.95 Omkring 11 år senare, 1832,
avskaffades fattighuset helt och hållet och de intagna utpensionerades då på
landsbygden precis som merparten av de barn som också gick under klubban.96
Avskaffande av fattighus var något som inte bara skedde i Västerås.97 I Uddevalla, som framhölls som föredöme vid sammanträden i Västerås av provinsialläkare Widberg, hade fattighjonen utpensionerats vid denna tid. Fattighjonen
hade då gjort uppror. Sten Kristiansson skriver att stadens tidning rapporterade
om protesten. Fattighjonen sade sig vara människor, att de som människor ägde
sin frihet, att det vägrade låta sig säljas som djur. ”Som människor” var i tidningen tryckt i spärrad stil.98
Ridderstolpe hävdade i en femårsberättelse att fattighuset i Västerås avskaffats
för att uppmuntra de intagnas ”arbetsbrist och användbarhet” och för ”att återbringa de i fattigdom och betryck nedsänkte samhällsmedlemmar till arbetslust
och sjelfverksamhet samt utdöda lättjan och hågen för tiggeri”.99 Fattighushjonen hade under åren 1829 till 1832 varit 39 till antalet: 31 kvinnor och åtta
män.100 De rörde sig om gamla, sjuka och handikappade men också de var
sålunda lättjans apostlar.101

92 Ibid.
93 Om fattiga familjers förhållande till myndigheterna i relation till incitament att skicka sina
barn till de så kallade fattigskolorna under 1700-talets slut och 1800-tales början, se Sandin 1986,
särsk. s. 227 ff.
94 Västerås fattigdirektions protokoll 1814–10–26 § 2. A1:2. Socialnämnden i Västerås. VSA.
95 Johnsson 2001, s. 41.
96 Johnsson 2001, s. 49–51.
97 Johnsson 2001, s. 50.
98 Kristiansson 1956, s. 139.
99 Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes uti Westmanlands län [...] Femårs-berättelse för åren
[1832–1836] 1840, s. 26.
100 Johnsson 1999, s. 48.
101 Av de 39 var 31 äldre än 60 år. Tre av männen var betecknade som ”svagsinta”. De var yngst
på fattighuset och en var mellan 10–19 år, de två övriga mellan 20–29. Fyra kvinnor var mellan
40–49. Johnsson 1999, s. 48.
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Det är uppenbart att avskaffandet av fattighusen handlade om ekonomi och
resurser. Men vad som är möjligt att göra för att spara pengar är kringskuret och
format av normer för det acceptabla, för – också viktigt vid denna tid – hur
allmänheten skulle reagera. Borgmästare Ekholm väckte vid ett tillfälle frågan
på ett av direktionens sammanträden om man inte skulle höra med de gamla
som utpensionerats om de bemöttes på det sätt som stämde överens, som det
sades, med direktionens avsikter. En lista skulle nu göras upp över de utpensionerade och så skulle man vidta ”sådana åtgärder, att Directionen icke må
synas hafva öfverlemnadt dessa åldriga personer åt sitt öde”.102
Efter över tio år utan något fattighus öppnades i början av 1840-talet äntligen
den nya arbetsinrättningen i staden, och den var ett barn av den nya tiden. Rent
principiellt skulle inget understöd ges utan motprestation och inte heller utanför inrättningen. Detta betyder att de så kallade husfattiga, alltså de som bodde
ute i staden men mottog understöd, fick gå till inrättningen för att arbeta av
sina understöd. Deras tid togs alltså i anspråk för moralisk fostran, för en motprestation. Den tid de tidigare kunnat ägna åt sina egna överlevnadskonster
skulle istället tillbringas på inrättningen. Och det behöver kanske inte tilläggas
att dessa husfattiga var den vanliga blandningen av konventionella fattighjon:
gamla kvinnor och en och annan gammal man, sjuka, ensamma kvinnor med
barn och så vidare.
En ny kategori människor som aldrig hade fått utrymme på det gamla fattighuset dök emellertid upp i det nya: de som skulle korrigeras. Pigan Maja Nordström ansågs exempelvis dricka för mycket och därför skulle hon korrigeras. På
inrättningen rådde legostadgan.103 De intagna stod alltså under husbonderätt
och kunde utsättas för husaga. År 1846 hade sysslomannen vid arbetsinrättningen
[...] funnit, att manspersonalen derstädes [...] fortfarande visat olydnad och uppstudsighet, hvarföre de funnit sig föranlåtna att sådant handgripligen afstraffa,
och som ett sådant förfarande aldrahelst det behöfde så ofta utöfvas, vore i så
hög grad obehagligt, uppdrogs åt Herr Police Rådmannen Landergren, att uppå
anmälan af Sysslomannen [...] förmana de tredskande till ordning och skick.104

Året därpå skedde något som var lika handgripligt som symboliskt:

102 Västerås fattigdirektions protokoll 1834–10–22 § 9. A1:4. Socialnämnden i Västerås. VSA.
103 Husbonderätt över vissa fattighjon infördes nationellt först genom år 1847 års fattigvårdsförordning: Kongl. Maj:ts Nådiga Förordning, angående Fattigvården i Riket. Given Stockholm
25 maj 1847, § 7 1 mom, SFS 23 1847. Husbonderätt gällde för fullt försörjd, make till den vars
maka och barn var fullt försörjda och då ett fattighjon befann sig på ett fattighus.
104 Västerås fattigdirektions protokoll 1846–11–11 § 3. A1:4. Socialnämnden i Västerås. VSA.
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Med anledning af derom förut väckt fråga, och då erfarenheten nogsamt visat,
att en säker och noggrann tillsyn öfver Fattigpersonalens seder och ordentlighet
ej stode att vinna, så länge densamma vore tillåtet, att vid Fattigvårdens local gå
in och ut på de stunder af dagen den helst behagade, beslöt Directionen, att
nämnde local skulle hädanefter hållas stängd [...].105

Inrättningen var nu låst, och hårdare tag mot de fattiga var således något som
fick genomslag i Västerås under 1830- och 1840-talen.106 De skulle trampa på
trampkvarnar, motprestera och fostras. Några utsattes också uppenbarligen för
våld och godtycke. Någon laga dom hade pigan Nordström inte varit föremål
för som förankrade ett frihetsberövande i en rättslig process. Av KB var hon inte
heller dömd som, vilket kunde vara ett alternativ, försvarslös.
Västeråsaren Anders Hellberg, som själv under flera år motsatte sig att intas
på inrättningen, beskriver i en supplik till KB att de
[...] intagne hvilka efter hvad jag hört af trovärdiga personer, nästan alla hafva
hungerns och bedröfvelsens, öfver Orättvis behandling, tecken i deras anleten
[...].107

Om arbetsinrättningens reglemente konstaterade han att
Detta Reglemente tyckes i många delar vara nog hårdt emot de Intagna; såsom
att de alla äfven de åldriga skola höra under Lego-Stadgan; men icke njuta förmånerne, såsom i synnerhet tillräcklig och sund föda. Att de icke sjelfve få efter
eget behag använda hvad dem till äfventyrs skänkes, enär det icke begagnas till
missbruk af starka drycker eller annat skadligt_ Hårdt synes det äfven vara, att
de Intagna; som genom Arbete, dagligen förtjena flere gånger mera än deras föda
kostar, icke få njuta frukten af deras Egen Arbetsmöda och disponera en enda
Skilling att kjöpa annan Mat än den som bestås, utan skola arbeta för Andra, till
hvilka de icke stå i minsta förbindelser.108

Även de gamla stod under legostadgan, de bestämde inte över sin egen tid eller
sitt eget arbete. Hellberg ansåg att tvånget och den knappa födan innebar att
inrättningen ”snarare är att anse som En Corrections Inrättning”.109
På riksnivå innebar 1840-talet vissa liberaliseringar av fattigpolitiken såsom
den tog sig uttryck i författningarna.110 I och med utfärdandet av 1846 års försvarslöshetsförordning togs möjligheten bort att döma ostraffade försvarslösa till
tvångsarbete. Genom förordningen hade dock lokalsamhällenas ansvar för de
försvarslösa ökat: särskilda tillsynsmän skulle utses lokalt för att övervaka de
105 Västerås fattigdirektions protokoll 1847–08–04 § 5. A1:4. Socialnämnden i Västerås. VSA.
106 Här upphör referatet av Johnsson 1999; 2001.
107 Avskrift av Anders Hellbergs besvär till KB Västmanland dat. 1844–03–22. Konseljakt 1845–
02–10. Ecklesiastikdepartementet. RA.
108 Ibid.
109 Ibid.
110 Om fattigvårdslagstiftningen under 1800-talet blev kärvare eller inte har varit föremål för
debatt. Se senast för en översikt Engberg 2005, s. 18–19.
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försvarslösa bland annat med avseende på deras rörelsefrihet. Tjänstetvång rådde
fortsatt. I och med 1847 års fattigvårdsförordning upphävdes 1788 års förordning
om hemortsrätt.111 Birgit Petersson menar att dessa reformer – som infördes
tillsammans med exempelvis husbonderätt över fattighjon – var en följd av
liberalismens genomslag, regeringsombyte och en varaktig kritik mot olika regleringar. Skärpningen av tjänstetvånget år 1833 hade inte heller fungerat: enligt
statistiken hade antalet häktade blivit många fler. Redan på 1850-talet skulle
emellertid båda författningar revideras: från 1853 var det åter möjligt att döma
ostraffad försvarslös till tvångsarbete, självförsörjningsplikten inskärptes och
bland annat infördes ömsesidig försörjningsplikt mellan barn och förälder.112
Lönearbetande människors ständiga, kroniska sårbarhet inför undersysselsättning och arbetslöshet var inget staten tog någon särskild notis om. Nils Edling daterar arbetslösheten som ett socialt och politisk begrepp i Sverige till
1880-talet. Med detta menar han inte att det inte har funnit arbetslösa och arbetslöshet tidigare eller att saken inte skulle ha diskuterats, men arbetslöshet
sågs inte som ett eget samhällsekonomiskt, strukturellt problem som föranledde
särskilda åtgärder.113 Det gick visst att använda ett ord som arbetslöshet, men
staten förde ingen medveten, sammanhållen arbetslöshetspolitik.114 Tjänstetvånget är ett lysande bevis på motsatsen. Landshövding Ridderstolpe talade
mer än en gång om att det fanns färre utvägar till förtjänst än arbetare i sina
femårsberättelser.115 För honom var arbetslösheten kopplad till variationer över
året i relation till jordbruket. Den var på så vis naturlig i en agrar ekonomi och
inget som föranledde några åtgärder. Under sommar och höst kunde ingen som
var arbetsför och välfrejdad sakna arbetsförtjänst på landsbygden. Det gjorde
bara den som var känd för brott eller någon ”last”.116 Ridderstolpe kunde också
konstatera att de var svårt att få tjänster under vissa år; att tala om arbetsbrist
under nödår var inget problematiskt.117 Men att anordna nödhjälpsarbeten eller
111 Nilsson 1965, s. 8–12.
112 Petersson 1983, s. 61–64.
113 Edling 1996, s. 46–47. Se äv. Edling 2002a, s. 102. Jfr äv. Skoglund 1992, s. 153–156 som uti-

från drygt 2000 brev, prästers ovan berörda enkätsvar på en rundskrivelse om fattigvårdens tillstånd i riket år 1829, visat hur dessa förvisso kunde tala om brist på arbetsförtjänst men det handlade främst om svåra år och den moraliska övertonen är tydlig och konsekvent.
114 Edling 1996, s. 46. Eriksson 2004, s. 76–77 argumenterar för att det inte fanns en medveten
statlig arbetslöshetsstrategi innan 1914. För en avvikande uppfattning se Olofsson 1996. För kritik
av dens.: Edling 2002a, Edling 2002b; Eriksson 2004, s. 76–77. Jfr äv. Magnusson 1990, s. 194–
196 om ”fattig” som begrepp kopplat till arbetslöshet i 1839 års fattigvårdsbetänkande.
115 Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes uti Westmanlands län [...] Femårs–Berättelse [...] för
åren [1832–1836] 1840, s. 10. Ibid [1839–1843] 1844, s. 7.
116 KB Västmanlands berättelse om allmänna fattigvården. Handlingar hörande till 1847 års
fattigvårdsförordning. Konseljakt 25 maj 1847. Vol. XII. Akt för år 1837. Västerås län nr 6. Ecklesiastikdepartementets arkiv. RA.
117 Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes uti Westmanlands län [...] Femårs–Berättelse [...] för
åren [1832–1836] 1840, s. 10. Ibid [1839–1843] 1844, s. 7.
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dela ut mjöl under nödtider var varken nytt för tiden eller särskilt kontroversiellt, det innebar inte ett erkännande av en strukturellt betingad arbetslöshet.118 I
1847 års fattigvårdsförordning nämns arbetsföra som en möjlig kategori understödstagare, men lagtexten lyder ”särdeles under swårare år” då arbete kunde
organiseras åt dem.119 Vid revideringen av lagen år 1853 talas om brist på arbetsförtjänst till följd av missväxt ”eller annan allmännare olycka” som resulterat i
att arbetsföra ”utan eget förwållande” riskerade nöd.120 I förordningens ingress
är man tydlig: ”Arbetsför och frisk person ware skyldig att, utan Fattigwårdens
betungande, draga försorg om sig och de sina.”121
Även om man på många håll inte lade ned samma organisatoriska möda som
man gjorde på fattigvården i Västerås, särskilt från 1830-talet och framåt, har
forskningen visat hur de obesuttna blev det främsta problemet på sockenstämmor och sockennämnder vid denna tid.122 Peter Aronsson har studerat sockensjälvstyret i tre småländska socknar bland annat under 1840-talet och beskriver
de huvudstrategier som stämmorna kunde använde för att komma till rätta med
de problem som upplevdes så tryckande: inflyttningskontroll, disciplinering och
fattighjälp.123 Allt detta kom till uttryck i Västerås som präglades av en mycket
omfattande omorganisering och formalisering av fattigvården under 1830- och
1840-talen. Relativt många människor i staden, under 1831/1832 drygt åtta procent, hade någon form av fattighjälp under året.124 Inflyttningsrestriktionerna

118 Jfr Edling 2002a, s. 105.
119 Kongl. Maj:ts Nådiga Förordning, angående Fattigvården i Riket. Given Stockholm 25 maj
1847, § 6 mom. 5, SFS 23 1847.
120 Kongl. Maj:ts Nådiga Förordning, angående Fattigwården i Riket. Given den 13 juli 1853, §
7 mom. 5, SFS 39 1853.
121 Kongl. Maj:ts Nådiga Förordning, angående Fattigwården i Riket. Given den 13 juli 1853, §
1, SFS 39 1853.
122 Aronsson 1992, s. 221. Se äv. t.ex. Tiscornia 1992, s. 94, 180–181; Malmström 2006, s. 178.
123 Aronsson 1992, s. 221. Praktiseringen av inflyttningsrestriktioner berörs i flera historiska
undersökningar. Se t.ex. Müller 1906, s. 95–96; Herlitz 1924, s. 131–137; Johansson 1937, s. 324–
327; Lext 1968, s. 184–220; Petersson 1983, s. 195–209; Losman 1986, s. 35–40; Artaeus 1992, s. 81–
94; Aronsson 1992, s. 96–97, 204–206, 221–25, 235, 293–295; Gerger 1992, s. 136; Magnusson 2001,
s. 81–82, 135ff; Banggaard 2002, s. 43–54; Svensson 2005, s. 183–211; Engberg 2005, särskilt 189–
196, 243–248, 324; Nygren 2009, s. 53–94; Holmlund 2013, särskilt s. 161–163.
124 Johnsson 1999, s. 73. Siffran inkluderar inte utackorderade barn och gamla. Anna Maria
Skoglund har utifrån enkätmaterialet om fattigvården i riket år 1829 beräknat antalet fattighjon i
länen och relaterat till fattigdomskvoter som utarbetats av Lundsjö 1975 & Söderberg 1978. Hon
anger att drygt 12 procent av länets alla fattiga hade fattigunderstöd av något slag vilket motsvarar
1,8 till 2,5 procent av befolkningen. Se Skoglund 1992, s. 52. Enkätmaterialet verkar emellertid inte
täcka in alla som mottog fattigvård då enskilda präster helt enkelt inte uppgav samtliga som fått
understöd under året: Petersson 1983, s. 192 ger exempel på detta. Skoglunds forskning gäller
landsbygden och det finns anledning att tro att städer kan ha haft en mer utbyggd fattigvård. I
Göteborg t.ex. kunde antalet fattighjon variera. Åren 1824–1829 handlade det om cirka 11 procent,
1834 12 procent, 1835 6,6 procent, 1837 9 procent: Fällström 1974, s. 52.
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var åtminstone på papperet synnerligen hårda och de utarbetades som en del av
det fattigreglemente som till slut stod färdigt år 1839.125
Inflyttningskontroll och fattigvård aktualiserades också på sockenstämmorna
i Tuhundra härad. Borgensförbindelser för inflyttning förekom likaledes i samtliga socknar utom Barkarö under 1830-talet. I Barkarö protokollfördes inga
inflyttningsärenden alls under decenniet (men däremot under 1820-talet).126 Det
behövder inte betyda att inflyttningen inte kontrollerades utan att beslut om
sådant inte fattades på stämman utan på andra sätt.127 Samtliga socknar hade
fattighus och sockenmagasin. Två socknar, Dingtuna och Lillhärad, utarbetade
skrivna reglementen: Dingtuna år 1827 med tillägg år 1833 och Lillhärad år 1833
vilket bland annat innehöll finansieringsprinciper och klassifikation av de fattiga.128 I de två övriga, Lundby och Barkarö, rådde ett slags status quo. I dessa
socknar hade man inte heller några reglementen. I Lundby fanns ingen villighet
att lägga ner resurser på fattigvården.129 Där fanns en fattigstuga och i övrigt
kringgång; den fattiga fick vandra eller transporteras mellan gårdarna för försörjning mot arbete. År 1829 fanns fyra så kallat ordinarie fattighjon som fick
dela på två och en halv tunna råg och två tunnor korn om året; de fick ved och
skopengar. Till julen hade man sammanskott av matvaror som delades ut.130
Det handlade alltså om en mycket rudimentär fattigvård. I Barkarö, godssocknen strax söder om Lundby, fanns samma år åtta fattighjon i fattighuset som
bestod av två rum. Två var män: en ”blind”, en ”fånig”: den förre kunde hugga
ved och den senare hacka torv vid tillsägelse. Resten var torpar- och frälsebondesänkor som bland annat spann och sydde. Övriga fattiga fick tillstånd att
tigga i den rote de tillhörde. Prosten i Barkarö ansåg att födan också för dem i
fattighuset var knapp. Han ville att man skulle ha någon form av sammanskott
men ansåg det omöjligt att genomföra då de jordägare som ägde större delen av
125 Johnsson 2001, s. 40. Jfr Artaeus 1992, s. 81---84.
126 Se t.ex.: Sockenstämmoprotokoll 1828–02–24. KI:2. Barkarö församling. ULA. Socken-

stämmoprotokoll 1821–05–06 1o; 1833–10–13 § 1. KI:5. Dingtuna församling. ULA. Ibid 1841–08–
22. KI:6. Dingtuna församling. ULA. Sockenstämmoprotokoll 1838–05–27 § 4; 1838–07–22; 1828–
11–04. KI:3. Lundby församling. ULA. Sockenstämmoprotokoll 1819–04–21. KI:1. Lillhärads
församling. ULA. I Barkarö finns dock inga protokollförda inflyttningsärenden under 1830-talet
men sådana förekom under 1820-talet.
127 Svensson 2005 s. 195. Att få inflyttningsärende kommer upp på stämmor i godssocknar se
äv. Aronsson 1992, s. 223.
128 Sockenstämmoprotokoll 1827–05–06. KI5; sockenstämmoprotokoll 1833–10–13 § §. KI:6.
Dingtuna församling. ULA. Sockenstämmoprotokoll 1833–11–24. KI:1. Lillhärads församling.
ULA.
129 Två bönder föreslog rotefattigvård år 1827 med hänvisning till att ett större säteri Johannisberg och en större adelsägd gård med fattiga torpare belastade den gemensamma fattigstugan i
för hög grad. Tre bönder röstade med disponenten av Johannisberg mot rotefattigvård, omkring
tio mot. Disponenten var röststark med nio egna röster och vann voteringen.
130 Pastor i Lundby berättelse. Handlingar hörande till 1847 års fattigvårdsförordning. Konseljakt 25 maj 1847. Vol. 5. Västerås stift. Ecklesiastikdepartementets arkiv. RA.
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socknens jord inte var intresserade av att lägga ner några resurser.131 I Lillhärad
fanns vid samma tid 6 ordinarie fattighjon och tio extraordinarie. I ett fattighus
kunde tre till fyra personer bo samtidigt. Ett nytt fattighus hade byggts 1829
men det fungerade som sjukhus. Sockenmagasinet användes för försörjningen
och man gav också kontanta medel.132 I Dingtuna, vars invånarantal var ungefär
tre gånger så stort som de övriga socknarnas var för sig, fanns två fattighus och
år 1829 skall man ha haft 92 fattiga.133 Hur många som skall ha varit helförsörjda
framgår inte men fattigvården var uppenbart mer utvecklad i Dingtuna än i de
övriga socknarna. I detta relativt proletariserade område kunde alltså fattigvården skilja sig en hel del inom ett härad.134 Medan tiggeri var förbjudet i Lillhärad var det en understödsform i Barkarö.135
I Barkarö där prosten var öppet bekymrad över fattigförsörjningens tillstånd
och pekade på dess otillräcklighet, stod en strid om rotefattigvård år 1840. Rotefattigvård var ovanligt i Västmanlands län och innebar att varje rote hade sina
fattiga och sina egna eventuella kassor om det nu inte bara handlade om att de
fattiga fick gå och tigga inom roten.136 Rotefattigvård förbjöds 1847 och kunde
innebära inskränkningar i rörelsefriheten för människor också inom socknen,
mellan rotarna.137 I Barkarö, precis som omkring tio år tidigare i Lundby, ansåg
några församlingsledamöter, en ofrälse ståndsperson och arrendator samt flertalet av socknens få bönder tillsammans med pastor, att säteriet Fullerö belastade
övriga socknens fattigvård, att säteriet antog folk och sedan lämnade dem ”åt
deras grymma öde”.138 Pastor var också synnerligen upprörd över säteridisponentens förhållningssätt överhuvudtaget och kontrasterade det mot hur det varit
förr, när godsägarna varit socknens välgörare, när statarbarnen inte sprang runt i
socknen och tiggde som de gjorde nu.139 Disponenten var löjtnant Reuterskiöld,
131 Pastor i Barkarö berättelse. Handlingar hörande till 1847 års fattigvårdsförordning. Konseljakt 25 maj 1847. Vol. 5. Västerås stift. Ecklesiastikdepartementets arkiv. RA.
132 Sockenstämmoprotokoll 1832–01–22. KI:1. Lillhärads församling. ULA.
133 Pastor i Dingtuna berättelse. Handlingar hörande till 1847 års fattigvårdsförordning. Konseljakt 25 maj 1847. Vol. 5. Västerås stift. Ecklesiastikdepartementets arkiv. RA.
134 Jfr Skoglund 1992, s. 175.
135 Fattighus var man tidigast med i godssocknar vilket har tolkats som en konsekvens av hög
proletarisering: Söderberg 1999 (1993), s. 177. Kringgång var vanligast i Norrland där fattigstugor
var ovanligare. I Västmanlands län skall omkring 1829 mindre än en femtedel av alla socknar haft
kringgång. Det har betecknats som en inhuman understödsform och några större fördelar med
det utöver att det var billigt anfördes inte heller under dåtiden: Skoglund 1992, s. 121–128.
136 Skoglund 1992, s. 276.
137 KB Västmanland var tydligt mot rotefattigvård vilket framgår när Munktorps socken ville
stadsfästa ett reglemente år 1838 vilket ledde till överklagande till Kammarkollegiet. KB menade
att var ”socken” skulle föda sina fattiga: inte var rote, däremot fick själva fattigvården organiseras
på det sätt som önskades lokalt: Protokoll och brevkoncept KB Västmanland till Kongl. Maj:t
1838–03–09. AIa:127. LST–U:lkt. ULA.
138 Sockenstämmoprotokoll 1840–07–12 § 1. KI:3. Barkarö församling. ULA.
139 Sockenstämmoprotokoll 1840–07–12 § 1. KI:3. Barkarö församling. ULA.
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nytillträdd för året och inflyttad från Rytterne där han förestått landshövding
Ridderstolpes Tidö. Han övertog Fullerö efter Ridderstolpes svåger, Nauckhoff,
som innehaft arrendet i tio år. I ett skrivet anföringstal hävdade Reuterskiöld att
[...] praetentionerna på Församlingens skylldighet att försörja sine fattige, begynt
sträcka sig för långt, då till denna klass äfven hänföras fullt arbetsföra personer,
som af blott lättja, egensinnighet och blind tro på församlingens underhållsskylldighet, sitta med korslaggde händer och hällre svälta än arbeta [...] i denna
dvala sitta de tills någon arbetande ledamot, trott att arbeta för lättjan, nödgas
väcka dem på det mindre behagliga sättet, att de måste afflyttas.140

Reuterskiölds människosyn delades inte av alla säteriarrendatorer i Sverige, det
kan kanske tas för givet. Men när man begrundar de dåtida klagomålen på en
ständigt belastad fattigvård skall man tänka på hur liten denna fattigvård var,
hur få som alls fick något, hur små understöden var. Man kan tänka på de åtta
fattighjonen i Barkarö. Vad de röstberättigade på stämmorna, och de skattebetalande i Västerås (där fattigvården var skattefinansierad) eller en småbonde
uppfattade som ekonomiskt betungande eller hot mot fattigkassan och som
därför kunde föranleda inflyttningshinder och interna bråk är en sak. En annan
sak är vad fattigvård och inflyttningsrestriktioner betydde för obesuttna, varav
den absoluta majoriteten aldrig fick någon hjälp av fattigvården: vad det betydde eller inte betydde för deras välfärd och deras handlingsutrymme i en osäker och bräcklig tillvaro där säteridisponenter kunde hävda att deras lättja var så
svår att de hellre än arbetade svalt ihjäl.141

2.2.3 ”Lösdriveriets” kostnader för fångvården
Möjligheten att använda sig av tjänstetvångets yttersta konsekvens, en dom till
arbetsinrättning eller korrektionshus, hängde alltså samman med fängelsesystemets kapacitet. Det är ingen slump att chefen för Styrelsen för fängelse och
arbetsinrättningar från år 1835, Clas Livijn – liksom några decennier senare efterföljaren på samma post Sigfrid Wieselgren – ägnade en hel del av sin skrivarmöda just frågor om laga försvar. Försvarslöshetssystemet kostade staten
stora pengar, det utgjorde ett statsfinansiellt betungande åtagande om vilket
man var i högsta grad medveten. Kostnaderna för staten, eller fruktade kostnader för staten, formade både den lagstiftning som reglerade tjänstetvånget och
det praktiska utfallet. År efter år hade utgifterna stigit; från 153 934 riksdaler
banco år 1824, till 270 390 år 1829, till 464 478 riksdaler samma mynt 1837.142 År
1841, konstaterade Clas Livijn, hade fångvårdskostnaderna uppgått till 555 111
140 Sockenstämmoprotokoll 1840–05–17. KI:3. Barkarö församling. ULA.
141 Utifrån de understöd som beskrivits i detalj för 219 församlingars del omkring år 1830, har
Skoglund konstaterat att inte ens de som fick mest kan ha överlevt utan att få någon ytterligare
försörjning på annat sätt, exempelvis genom tiggeri: Skoglund 1992, s. 138–139.
142 Livijn 1844, s. 15. Se även den så kallade Gula boken 1840, s. 83–84
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riksdaler 31 skillingar och 5 rundstycken.143 Det handlade alltså om mer än en
tredubbling på mindre än 20 år. Genom landets alla länshäkten, som på 1830talet ännu inte stod under Styrelsens för fängelser och arbetsinrättningar myndighet, passerade dessutom tusentals människor varje år. Antalet gripna för
”lösdriveri” sedan år 1835 fanns det uppgifter om i tryck, sammanställda i prydliga tabeller, från år 1838.144 Av alla som satt frihetsberövade i länshäktena under
år 1835 var omkring 24 procent gripna för ”lösdriveri”. År 1840 var andelen
drygt 30 procent och fem år senare, 1845 nära 40 procent.145 En mycket stor
andel av alla som greps hade således inte begått något brott i egentlig mening.
Statens kostnader för fångvården tyngdes alltså till en inte ringa del av att människor greps under rubriceringar som försvarslöshet, ”lösdriveri”, kringstrykande
och så vidare. Dömda för försvarslöshet var den enskilt största fångkategorin
enligt statistiken från år 1835 och i femton år framöver.146
Diagram 2:2. Statsanslagen till fångars skjuts och underhåll, medikamenter m.m.
Riksdaler banco. Nominella värden.
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Källa: Register till riksdagens protokoll med bihang 1891–1893, s. 561–566.
Anm.: Dessa är beloppen som anslogs av riksdagen under nämnda år utan att hänsyn har tagits till hur olika
års stater använts eller under- och överskridits. Siffrorna skiljer sig därför något från de som uppges i Gula
boken och av Clas Livijn.
143 Livijn 1844, s. 15.
144 Det framgår inte minst i hans första årsberättelse: Styrelsen öfver Fängelserne och Arbetsinrättningarne till Kongl. Maj:t afgifna Berättelse angående Fångwården i Riket år 1835. Kriminalvårdsstyrelsen i Norrköpings arkiv. Norrköpings stadsbibliotek.
145 Snare 1977, s. 280.
146 Snare 1977, s. 297, tabell 12; dens., s. 287, tabell 8.
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Förutom olika principiella invändningar mot försvarslöshetssystemet betonade
Clas Livijn den statsekonomiska aspekten. Det var helt enkelt väldigt dyrt att
spärra in folk på obestämd tid och det var ett genomgående tema som han återkom till i sin kritik av försvarslöshetsbestämmelserna.147 En idé om de summor
det handlade om kan illustreras med diagram 2:1 som visar den av riksdagen
fastställda riksstaten till fångvården under åren 1823 till 1847. Utgifterna för
fångvården hade, kan det tilläggas, stadigt ökat allt sedan 1810-talet.148 Från år
1823 till 1847 ökade alltså anslaget med mer än femhundra procent och den
andel av dessa hundratusentals riksdaler som gick till inspärrning av ”lösdrivare”
och försvarslösa bör ha varit betydande. Pengar är dessutom en sak, tidsanvändning en annan och hur mycket arbete olika tjänstemän på olika nivåer ägnade
olika arbetsuppgifter som hade med försvarslöshet och ”lösdriveri” att göra,
framgår inte i en tabell över statsanslag. Det kommer däremot att framgå av
analysen i kapitel 3.
Den revidering som skedde av försvarslöshetspolitiken 1846, då således lokalsamhällenas ansvar för försvarslösa ökade samtidigt som möjligheten att döma
till tvångsarbete minskade och domarna tidsbestämdes, kan inte förstås utan det
statsfinansiella sammanhanget och behovet av att avlasta fångvården inte minst
då det var vid denna tid cellfängelset aktualiserades och slutligen fick genomslag.149 Den praktiska hanteringen av ”lösdriveriet” ute i länen kan inte heller
förstås utan en insikt om det stora trycket på fängelsesystemet vid denna tid
som kunde innebära att skrivelser skickades ut om fullständigt tillsvidarestopp
för intagningar på korrektionsinrättningen vid Långholmen eller till Pionjärkåren.150 Betydelsen av den stora tyngden av alla de som dels dömdes till tvångsarbete för försvarslöshet, dels överfördes som försvarslösa till korrektionsinrättningarna efter att ha suttit av tidsbestämda straff för brott för fångvården som
helhet, kan svårligen överskattas. Under åren 1835 till 1839 utgjorde de för försvarslöshet dömda exempelvis omkring 50 procent av alla som satt intagna på
landets fängelser. Vid slutet av år 1835 satt 568 män frihetsberövade på landets
största arbetsinrättning, Långholmen. På den näst största – det fanns egentligen
bara två för män – var motsvarande summa 398. Därtill kommer ytterligare 432
fångar som satt på andra håll. Summan uppgår till 1398 fångar och då är inte
Pionjärkåren vid Karlsborg, dit arbetsföra män kunde dömas, medräknad.151
Den bestod av två arbetskompanier om 150 man.152
147 Livijn 1844, se t.ex. s. 15, 56.
148 Wieselgren 1895, s. 344.
149 Helgesson 1978, s. 69.
150 Pionjärkåren hade inrättats år 1826 och var förlagd till arbete vid Varnäs, det vill säga Karlsborgs fästning. Pionjärkåren ersattes år 1842 av Kronoarbetskåren. Vid Pionjärkåren gällde krigsrätt.
151 Styrelsens öfver Fängelserne [årsberättelse åren 1838–1839] 1842, s. 17–18.
152 Hammarskjöld 1866, s. 74, 76; Nordisk familjebok 1915, s. 910, uppslagsord Pionjärkår.
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På landets tre korrektionshus för kvinnor – i Stockholm, Norrköping, Göteborg – satt vid slutet av samma år 137 respektive 73 respektive 44 kvinnor intagna för försvarslöshet på obestämd tid. Det motsvarar omkring 50 procent av
alla kvinnor som satt fängslade på de statliga tvångsarbetsanstalterna.153 Det är
mot denna bakgrund inte svårt att förstå att en förändring dels av möjligheterna
att överhuvudtaget döma till statligt tvångsarbete, dels att döma till bestämd tid,
skulle ha en betydelse för fångvården som helhet på ett sätt som vore önskvärt
ur ett statsfinansiellt perspektiv, inte minst vid en tid då man var i färd med en
reformering av hela fängelsesystemet.
För att förstå något av det mänskliga elände som rådde på de dåtida inrättningarna kan det nämnas att arbetsinrättningen i Norrköping kunde ha en
dödlighet per år på 20 procent.154 Det framhålls särskilt av Clas Livijn i hans
första fångvårdsberättelse, den av år 1835. Om man tar samtliga de som intogs
på landets största korrektionsinrättning på Norrmalm i Stockholm under år
1830 – 70 kvinnor – så dog 20 av dem på anstalten. Tolv av dem avled dessutom
under de två första åren.155
I 1835 års berättelse uppehöll sig Clas Livijn särskilt vid de så kallade kasserade allmänna arbetskarlarna som satt fängslade i Karlskronas amiralitetshus.
Deras situation skall ha varit synnerligen bedrövlig. Vid det besök Livijn hade
gjort år 1834 var de 32 till antalet. 12 av dem var över 60 år, två var blinda, flera
hade olika kroniska sjukdomar. De hölls i ett enda rum till lägsta fångunderhåll.
Livijn konstaterade att de satt där de satt inte på grund av något brott utan för
vad han kallar en konventionell polislag.156 Han påtalade att då icke arbetsföra
inte fick dömas till arbetsinrättning, vore det åtminstone ur ett kostnadsperspektiv rimligt att de som blivit arbetsoförmögna inte längre hölls kvar. Hur
skulle annars framtiden gestalta sig då fångarna blev allt fler?157
Trots flera försök och statlig uppmuntran till anläggande av så kallade länsarbetshus, var det på den centrala statens lott merparten av de tvångsdömda
föll.158 En kunglig skrivelse gick ut den 21 juni 1827 som påtalade att de befint153 Styrelsens öfver Fängelserne [årsberättelse åren 1838–1839] 1842, s. 17.
154 Styrelsen öfver Fängelserne och Arbetsinrättningarne till Kongl. Maj:t afgifna Berättelse angående Fångwården i Riket år 1835, fol. 70–71. Kriminalvårdsstyrelsen i Norrköpings arkiv. Norrköpings stadsbibliotek.
155 Stamrullor gemensamma för straff- och arbetsfångar 1819–1842. DIIIa:1. Centralfängelset på
Norrmalm. SSA.
156 Styrelsen öfver Fängelserne och Arbetsinrättningarne till Kongl. Maj:t afgifna Berättelse angående Fångwården i Riket år 1835, fol. 121–122. Kriminalvårdsstyrelsen i Norrköpings arkiv.
Norrköpings stadsbibliotek.
157 Styrelsen öfver Fängelserne och Arbetsinrättningarne till Kongl. Maj:t afgifna Berättelse angående Fångwården i Riket år 1835, särsk. fol.48. Kriminalvårdsstyrelsen i Norrköpings arkiv.
Norrköpings stadsbibliotek.
158 Länsarbetshus eller enskilda arbetsinrättningar grundades i flera städer under 1810-talet och
finansierades genom frivilliga och statliga bidrag. De flesta lades dock ner på 1820-talet: Helgesson
1978, s. 112.
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liga länsarbetshusen och de som till äventyrs inrättades i framtiden, kunde slås
ihop till större anläggningar som Långholmen. Men år 1835 fanns endast länsarbetshus i Uppsala, Linköping, Nyköping, Umeå, Visby och i Östersund.159
Under ett år, 1834, hade 25 män och sex kvinnor hållits i Uppsala, 14 män och
tre kvinnor hade varit intagna i Linköping, i Visby var summan nio personer, i
Östersund respektive Umeå en person vardera. Nyköping hade inte inlämnat
någon uppgift.160 Det rörde sig om ett mycket litet antal människor i jämförelse
med de som var intagna i riksanstalterna. Men med ett hårdnat klimat gentemot fattiga kunde, som tidigare framgick, den lokala fattigvården i Västerås
anta en straffande, korrigerande roll och faktiskt frihetsberöva människor.
En idé om de mängder av människor som var intagna på riksinrättningarna
kan man få av diagram 2:3.
Diagram 2:3. Antalet häktade för försvarslöshet/lösdriveri samt dömda korrektionister vid statliga inrättningar, 1835–1855.
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Källa: Bidrag till Sveriges officiella statistik. Serie G. Fångvården. Fångvårdstyrelsens underdåniga
berättelse för år 1860. Stockholm 1862, s. 3. Bidrag till Sveriges officiella statistik. Serie B. Rättsväsendet. Sammandrag af Justitie-Statsministerns underdåniga embetsberättelser för åren 1830 till
och med 1856. Stockholm 1868. Tabell 45.

Det bör understrykas att ett minskat antal korrektionister inte behövde betyda
ett minskat antal domar. Efter tidsbegränsningen av domarna till två till fyra år,
kunde antalet domar istället tidvis öka i jämförelse med tidigare. På 1860-talet
159 Styrelsen öfver Fängelserne och Arbetsinrättningarne till Kongl. Maj:t afgifna Berättelse angående Fångwården i Riket år 1835, fol. 121–122. Kriminalvårdsstyrelsen i Norrköpings arkiv.
Norrköpings stadsbibliotek.
160 Ibid.
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dömdes, som Roddy Nilsson skriver, ungefär dubbelt så många som på 1840talet.161 Även om majoriteten av de som dömdes till tvångsarbete var straffade
för brott så satt under ett år, 1838, 501 tidigare ostraffade personer frihetsberövade. Det var nog inte så svårt för Clas Livijn att hitta både ekonomiska och
principiella argument för en reformering av försvarslöshetssystemet.162 Men
trots kritik och vissa förändringar i författningarna levde begreppet laga försvar,
detta 1500-talsbarn, kvar i svensk lag till 1880-talet. Det skulle leva och se emigrationen liksom arbetarrörelsens första organisering, industrialiseringens och
urbaniseringens början. Tjänstetvånget var ännu i kraft vid Sundsvallsstrejken
1879 och vid nöd- och orostider, kunde, som Marja Taussi Sjöberg har visat, det
komma till användning när myndigheterna ville göra sig av med folk.163 Att
praktisera tjänstetvånget hade kostat pengar och fyllt häkten och fängelser, men
just det senare, att kunna frihetsberöva människor på grundval av bestämmelser
om laga försvar, hade också varit en av dess främsta förtjänster. Starka krafter
hade värnat dess överlevnad.164

2.3 Laga försvar under 1830-talet: nationellt regelverk
De bestämmelser om laga försvar som Clas Livijn vände sig emot var kodifierade i legostadgorna och innehållet i dessa är väl kända. I legostadgorna stipulerades vad som antingen gav laga försvar eller befriade från tvånget att skaffa sig
laga försvar. Under 1830-talet tillämpades två olika legostadgor. Straffbestämmelserna, regelverket rörande behandling av försvarslösa och ”lösdriveri”, reglerades i kompletterande författningar där också ytterligare precisering kunde ske
av vilka som kunde dömas.
I 1805 års legostadga som gällde fram till 1833 nämndes i den inledande paragrafen att vissa var tvungna att ta årstjänst för att inte anses som ”lösdrivare”.
Begreppet försvar nämns i andra paragrafer.165 Tjänstetvånget (samma åldersgräns efter 1833) omfattade den som fyllt 15 år. Någon övre åldersgräns angavs
varken före eller efter 1833. Åldersmässigt kan man således säga att tjänstetvånget
omfattade alla som inte var undantagna eller som hade försvar, från 15 år och

161 Nilsson 1999, s. 205; Snare 1977, s. 282–283.
162 Styrelsens öfver Fängelserne [årsberättelse åren 1838–1839] 1842, litt. F.
163 Taussi Sjöberg 1981, s. 82; SOU 1949:4, s. 43.
164 Jfr Montgomery 1951 (1934), s. 52–54 om fattigvården och svårigheten för mer ”humanitära
idéer” att bryta fram och åstadkomma förändringar i lagstiftningen. Montgomery tillskriver detta
vad han kallar för de kommunala trånga synpunkterna där viljan att pressa ner kostnader för
fattigvården var det avgörande. Staten gick en balansgång mellan att ingripa mot lokal, lagvidrig
fattigvårdspraxis och att värna sina egna finanser.
165 Kongl. Maj:ts Nådiga Legostadga för husbönder och tjenstehjon. Given Stockholm den 15
maj 1805, 2 artikeln § 1. Årstrycket.
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uppåt. Det gällde både män och kvinnor. Så förhöll det sig både före och efter
1833.
Och vad kunde utgöra ett laga försvar enligt lag? Om man ägnade sig åt lanteller bergsbruk, borgerlig rörelse eller ”annat lovligt yrke och tillåtit näringsfång” eller var i allmän tjänst, så ägde man försvar. Undantagna från plikten att
söka årstjänst var enligt 1805 års legostadga också de som
[...] å Landet äro gifte samt å visst ställe mantalsskrivne och boende, där de till
arbete sig förbundit och ärligen sig försörja, eller har späda barn eller vanföre eller av ålderdom bräcklige föräldrar att sköta, eller icke genom särskilda Privilegier och Resolutioner fritagna blivit, vare pliktige, att skaffa sig årstjenst, der de
ej skola såsom Lösdrivare anses [...].166

Backstugusittare och inhyses bör ha varit de legala namnen på de som åsyftades
i citatets första del. Arthur Montgomery noterar att genom stadgan hade en
betydande grupp av människor fritagits från tvånget att söka tjänst: bofasta
dagsverkare. Att dessa skyddades skall enligt Montgomery ha berott på befolkningspolitiska idéer som ännu hade betydelse.167 Det var dock ett omstritt fritagande men att försöka tvinga landets alla dagsverkare i tjänst eller döma dem till
tvångsarbete – med följd att exempelvis barn skulle omhändertas av fattigvården
– var en omöjlighet.168 Enligt Nils Wohlin skulle innehavet av backstuguupplåtelse ”på sin tid ansetts medföra laga försvar, så att backstugusittarne icke stått
under jordägarnes husbondevälde, utan städse mantalsskrifvits för sig”.169 Enligt
Wohlin borde dock inte inhyseshjon – karakteriserade som människor inhysta
och mantalsskrivna i annans hushåll utan att vara städslade enligt legostadgan
utan för mat och logi istället biträtt med arbete – ägt försvar enligt den äldre
lagstiftningen.170 Det får här räcka med att konstatera att författningens skrivning är otydlig och inte preciserar den eventuella kontraktsrelation med en
jordägare en människa skulle stå i för att det skulle betraktas som försvar. Var
gränserna gick mellan backstugusittare och inhyseshjon är oklart då båda kunde
beteckna någon som bodde i ett eget hus (sitt eget eller någon annans) på annans ägor.171 På vissa håll skall storleken på åkern ha avgjort vem som var tor166 Kongl. Maj:ts Nådiga Legostadga för husbönder och tjenstehjon. Given Stockholm den 15
maj 1805, 1 artikeln § 1. Årstrycket.
167 Jfr Skog utan år, s. 57–58: I det projekt till ny legostadga som framlades år 1805 finns ett
memorial författat av överståthållaren i Stockholm af Ugglas där arbetskraftsbrist dryftas som ett
viktigt spörsmål. Han ville dock att gifta och bofasta av befolkningspolitiska skäl skulle undantas
från årstjänsten. För att dessa ej skulle förfalla i lättja skulle de åläggas arbetsplikt varav stadgans
formulering om att fastboende, gifta skulle ha förbundit sig till arbete kommer. Som Skog skriver
är det dock oklart vad detta rent praktiskt innebar.
168 Montgomery 1951 (1934), s. 56–57.
169 Wohlin 1908, s. 25.
170 Ibid.
171 Gadd 2000, s. 91. För en kritisk diskussion om meningsfullheten i att försöka skilja mellan
backstugusittare, inhyseshjon med flera kategorier ur jordbrukets underklasser på 1700-talet, se
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pare och vem som var backstugusittare.172 Som tidigare berörts var den jordeller hemmansägare som på sina ägor upplät husrum åt ”Gatehusmän, Inhyseshjon och andre Personer samt Torpare”, sedan år 1803 ansvariga för de senares kronoutlagor som kunde betalas tillbaka till jordägaren genom arbete.173 På
så vis försäkrade sig kronan om skatteinkomster samtidigt som önskan om lös
men också dagsverkesknuten arbetskraft kunde tillgodoses.174 Exakt hur den
ärlighet som omtalas i paragrafen skulle bevisas preciserades inte i denna legostadga.
Formuleringen om vårdande i legostadgan var inte uttryckligen könskodad. I
föregående stadga av år 1739 kopplades vårdandet explicit till kvinnor.175 Så var
det alltså inte nu. I 1819 års förordning om personers dömande till de allmänna
arbetsställena Karlskrona och Vadstena, en straffbestämmelse som gällde män,
nämns inte vårdande som undantag för att betraktas som ”lösdrivare”. I föregångaren till 1819 års förordning, 1804 års förordning om allmänna arbetsställen,
nämndes inget vårdandeundantag. Det gjordes inte heller i 1802 års värvningsstadga vars paragrafer om ”lösdrivare” upphörde att gälla på hösten 1824.176
Juristen Pehr Bergfalk ansåg i sin avhandling från år 1833 att vårdandeundantaget bör ha syftat på kvinnor.177 Det kan vara så men detta står alltså inte i författningstexten. Något vårdandeundantag nämndes inte heller i det kungliga
cirkulärbrevet av den 11 maj 1814 som reglerade kvinnors dömande till arbetshus
fram till utfärdandet av 1833 års försvarslöshetsstadga. Istället talas om att kvin-

Magnusson 2005 (1987), s. 113–115. Magnusson menar att det istället bör talas om obesuttna och
jordlösa. Det kan hållas för sant även för 1800-talet.
172 Gadd 2000, s. 90.
173 Förslag hade kommit både 1794 och år 1800 om detta vilket till viss del nu genomfördes, se
Skog utan år, s. 59. Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse, Angående Jord- eller hemmans-ägares
answarighet hädanefter för de å deras Ägor boende Gatehusmän, Inhyseshjon, samt flere sådane
Personers Krono-Utlagor. Given 17 februari 1803. Årstrycket.
174 Se särsk. Skog utan år, s. 35–62 om riksdagsdebatten 1800 där en ny legostadga och jordägares eventuella skyldigheter med avseende på kronoutskylder diskuterades liksom Harnesk 1990,
kap. 6.
175 För en diskussion vård och vårdundantag i de äldre legostadgorna, se Edgren 2001, s.91–
126.
176 I Kongl. Maj:ts Nådiga Förordning Om Allmänna Arbetsställen för Svea och Göta Riken,
samt Storfurstendömet Finland. Given den 27 Februarii 1804, § 1 2o. Årstrycket, hänvisas till 1802
års värvningsstadgas 15 § för definition av ”lösdrivare” med tillägget ”kringstrykande Tatarer och
Zigenare”. Andra som kunde dömas till tvångsarbete enl. 1804 års förordning var straffade utan
försvar eller garanti, utstrukna soldater, sådana som förbjudits att vara på en plats men ej hörsammat detta med flera uppstaplade på nio olika punkter. I 1802 års värvningsstadga § 15 beskrivs
”lösdrivare” på samma sätt som i 1805 års legostadga (men utan vårdundantag) och i 1819 års
förordning. §§ 15–19, 46 och 50 i värvningsstadgan upphörde att gälla med anledning av att
dömande till armé- eller krigstjänst togs bort år 1824, se: Skrivelser från Kongl. Maj:t och centrala
myndigheter, kungliga cirkulärbrevet av den 13 okt. 1824 att vad legostadgan 1805 innehåller [...]
förfaller. DI:151. LST–U:lkt. ULA.
177 Bergfalk 1833, s. 41.
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nor kunde dömas för ”sysslolöshet”.178 Bergfalk har tolkat detta som att kvinnor
genom detta bara behövde bevisa sin ”sysselsättning” för att vara försvarade; det
skall ha inneburit en utvidgning av försvarsfriheten för kvinnors del.179 Tolkningen kan tyckas något märklig om Bergfalk, vilket verkar vara fallet, tolkar ett
ord som syssla som vilken verksamhet som helst. I 1816 års brev som gällde dömande av försvarslösa män till fästning talades det för övrigt om tjänst ”eller
annan sysselsättning”.180 Vad detta sedan innebar var föremål för myndigheternas avgörande men bör väl gå tillbaka på legostadgans bestämmelser. Sysselsättning är arbete och vad som är ett arbete bestämmer man inte själv hur som
helst.181
Det har i svensk historisk forskning förekommit antaganden om att kvinnor
under förra hälften av 1800-talet inte lydde under tjänstevånget. Birgitta Jordansson formulerar sig på följande vis med referens till Irene Artaeus avhandling
om ensamma kvinnor i Västerås:
Kvinnor förväntades bli omhändertagna inom familjen, alternativt få sin försörjning genom att bistå anförvanter. Med hänvisning till [Pehr Bergfalk 1833] hade
detta slagits fast i tjänstehjons- och försvarslöshetsförordningarna och kvinnor
hade undantagits från anvisningarna om laga försvar redan år 1819. Sysselsättning
kunde för kvinnor vara liktydigt med vård av föräldrar eller barn.182

Irene Artaeus talar om 1819 års ”legostadga” och hänvisar till Bergfalk som alltså
hävdat att alla kvinnor som kunde bevisa att de hade sysselsättning var försvarade. Artaeus påpekar dock att försvar för vårdande av barn inte gavs från år
1833.183 Här talas emellertid om lite olika saker och legostadgorna bör hållas isär
från straffbestämmelserna om dömande till tvångsarbete även om de hänger
samman på olika sätt. För det första var kvinnor inte alls undantagna från tjänstetvånget vilket inte heller är något som Irene Artaeus har påstått. 1819 års förordning gällde inte kvinnor (och var dessutom en straffbestämmelse, ingen
legostadga).184 Vård av barn och föräldrar kunde undanta kvinnor från tvånget
att söka årstjänst, men det handlade om späda barn och bräckliga föräldrar: inte
barn och föräldrar i allmänhet. Hur som helst upphörde detta, precis som
178 Skrivelser från Kongl. Maj:t och centrala myndigheter, kungliga cirkulärbrevet av den 11

maj 1814 angående vanartiga och lättefulla qvinnors sändande på Spin- eller Correctionshus.
DI:141. LST–U:lkt. ULA.
179 Bergfalk 1833, s. 41.
180 Skrivelser från Kongl. Maj:t och centrala myndigheter, kungligt brev av den 7 februari 1816
om att inga sysslolösa personer får komma på fästningarna. DI:151. LST–U:lkt. ULA.
181 Winroth 1878, s. 73–82, delar in arbete som gav laga försvar i tre grupper: stadig, bestämd
sysselsättning i annans tjänst, dito i eget intresse och tillfälligare sysselsättning.
182 Jordansson 1998, s. 101 fotnot 43 med hänvisning till Artaeus 1992, s. 56–57, 100.
183 Artaeus 1992, s. 56–57. Artaeus nämner också vid ett tillfälle ”1819 och 1820 års stadgor”
men någon försvarslöshets- eller legostadga utfärdades inte 1820: Artaeus 1992, s. 39.
184 Och om den hade gällt kvinnor i avseende på vem som skulle betraktas som ”lösdrivare”
hade inte något vårdandeundantag heller gällt kvinnor.

85

Artaeus skriver, år 1833. Tjänstetvånget gällde alltså principiellt båda kön under
hela perioden. Klass, kan man säga, var i detta rättsinstitut överordnat kön.
Undantagna från plikten att söka årstjänst var vidare de som fritagits genom
särskilda privilegier eller resolutioner. Det är en allmänt hållen skrivning som
kan betyda vad som helst. Möjligen handlade det om intagna på olika allmänna
och enskilda så kallade barmhärtighetsinrättningar. Ett inte alltför vågat antagande är att detta åtminstone delvis var ett sätt att försöka undanta så kallade
pauvres honteux (skamsna fattiga) från tjänstetvånget, det vill säga människor
med en borgerlig eller överklassbakgrund som hamnat i ekonomiska bekymmer
eller fattigdom. Ett sådant undantag är en logisk konsekvens av att fattigdom
som drabbade de privilegierade, inte i första hand sågs som ett resultat av de
egna tillkortakommandena på det viset som den var för de som var födda fattiga.185 Teologer hade från 1200-talet och framåt menat att de skamsna fattiga
skulle ges diskret hjälp. Thomas av Aquino påpekade också att när man gav
allmosor till en sådan, så skulle man tänka på att ge lite mer då de exempelvis
vara vana vid bättre kläder.186
Genom utfärdandet av 1833 års legostadga genomfördes vissa förändringar i
skrivningen av vad som gav laga försvar, och nu talades det i legostadgan uteslutande om laga försvar, inte om ”lösdrivare”. Vårdandeundantaget fanns nu inte
kvar, men vårdande omtalas i den försvarslöshetsstadga som utfärdades tidigare
samma år men på ett annorlunda sätt. Om en försvarslös person hindrades från
att skaffa sig tjänst på grund av vårdande av minderårigt barn och inga anhöriga
fanns som kunde ta hand om barnet och inte heller någon församling (som
alltså hade det sekundära ansvaret) kunde åläggas vårdnaden så skulle staten i
form av KB låta utackordera barnet på statens bekostnad. Samma sak gällde om
någon dömdes till tvångsarbete och hade minderåriga barn. Detta gällde både
män och kvinnor då samtliga straffinrättningar uttryckligen nämns: Pionjärkåren (som ju endast män kunde dömas till), arbetsanstalt och arbetsinrättning.187
Det handlade alltså om en könsneutral skrivning och det går inte att tolka det
som om vårdande kategoriserades som något specifikt kvinnligt i just denna
författningstext.
1833 års legostadga föregicks av 1833 års försvarslöshetsförordning med omkring fem månader. I båda författningar angavs vad som skulle ge försvar på ett
likartat sätt. Man var nu något mer utförlig än i 1805 års motsvarighet. I legostadgans första artikel § 1 stipulerades först att alla som inte hade laga försvar
ålades att skaffa ett sådant för att inte ligga samhället till last.188 Därefter omta185 För en diskussion om ”drabbande” fattigdom, se Jordansson 1998, s. 125ff.
186 Lis & Soly 2012, s. 456–457.
187 Kungl. Maj:ts nådiga förordning, huru med försvarslösa personer förhållas bör. Given den
29 juni 1833, 20 §, SFS 27 1833.
188 I det följande hänvisas till Kongl. Maj:ts förnyade legostadga för husbönder och tjenstehjon. Given 23 november 1833, 1 artikeln 1 §, SFS 43 1833.
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lades vad som gav försvar och detta skilde sig en del från tidigare. De här viktigaste förändringarna är för det första att den hade försvar som bevisligen underhölls av föräldrar, anhöriga eller andra. För det andra försvann alltså vårdandeundantaget. För det tredje var nu försvaret eller undantaget för de som var gifta,
fastboende på landet nu borttaget. Istället stipulerades att årstjänst inte behövde
sökas av den som
[...] enligt Församlingens i Socknestämma yttrade omdöme, är känd såsom den
der antingen med egna medel eller genom arbete eller annan loflig sysselsättning
ärligen sig försörjer, eller av allmän barmhärtighetsanstalt vård och understöd
njuter.189

Det sistnämnda – att njuta vård och understöd av allmän barmhärtighetsanstalt
– bör vara en omskrivning och precisering av 1805 års legostadgas hänvisning till
särskilda privilegier och resolutioner. Det bör också ha varit ett relativt betydelselöst undantag om man med allmän barmhärtighetsanstalt menar barnhus och
hospital. Spinnhus var under långa tider betraktade som barmhärtighetsanstalter. Det är dock inte relevant under 1830-talet då de statliga spinnhusen förvandlats till korrektionsinrättningar för tvångsarbete. Pehr Bergfalk visar i sin
avhandling år 1833 att det var förenat med svårigheter också för en jurist under
dåtiden att avgöra vad som egentligen var en allmän barmhärtighetsanstalt.190
En man eller kvinna kunde också betraktas som försvarad om han eller hon
var känd för att med egna medel, genom arbete eller annan lovlig sysselssättning
försörja sig ärligt liksom om han eller hon bevisligen var försörjd. Lagstiftaren
klargjorde nu att det var sockenstämman som avgjorde detta. I legostadgan
framhölls särskilt att den som var mantalsskriven hos en husbonde som tjänstehjon men inte förrättade tjänst hos denne skulle behandlas som försvarslös. I
försvarslöshetsstadgan som utfärdades i juni – legostadgan kom i slutet av november – sades att191
•
•
•

Om man inte kunde eller underlät att skaffa tjänst så kunde man
slippa att behandlas som försvarslös genom att en eller flera löftesmän ställde en borgen.
Borgen skulle omfatta hela hushållet, det vill säga en eventuell hel
familjs utskylder och potentiella böter, för att undvika att behandlas
som försvarslös.
Pastor, magistrat eller kronofogde skulle även utfärda ett vederhäftighetsbetyg på borgensförfarandet.

189 Ibid.
190 Bergfalk 1833, s. 71–72.
191 För punkterna hänvisas till: Kungl. Maj:ts nådiga förordning, huru med försvarslösa personer förhållas bör. Given den 29 juni 1833, § 1–2, SFS 27 1833.
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Alltså:

•

Borgen skulle avlämnas och förnyas vid mantalsskrivningen varje år.
Summan bestämdes till högst 50 riksdaler banco.

•

Försvarslös var den som inte enligt sockenstämman var känd för att
ärligen försörja sig eller kunnat ställa borgen.

Mantalsskrivningen som central instrument för kontroll över de försvarslösa var
inget nytt men det stärktes ytterligare och kodifierades något annorlunda genom den nya stadgan. Både i tidigare förordningar och nu är det uppenbart att
författningarna är skrivna på ett sätt som lämnade stor makt till lokalsamhällena
att efter eget gottfinnande reglera vem som var försvarad samtidigt som borgensförbindelser och jordägaransvar för utskylder skulle försäkra att staten inte
miste skatteintäkter.
I 1805 års legostadga ålades alla husbönder att vid hot om böter uppge sina
tjänstehjon vid mantalsskrivning. Man var dock inte försvarad blott genom att
vara skriven på någon: han eller hon skulle också arbeta där.192 Det var fortsatt
påbjudet i 1833 års legostadga med hot om samma böter, 3 riksdaler 16 skillingar
banco, och både före och efter 1833 skulle den som var skriven på ett sådant sätt
skaffa sig laga försvar med hot om, som det hette år 1805, att behandlas som
”lösdrivare” och från år 1833 med krav på att skaffa sig laga försvar.193 Det var
alltså både före och efter 1833 av synnerlig vikt att den som städslats hos någon
verkligen förrättade tjänsten där, fick lön, njöt underhåll. Om man åsidosätter
den patriarkaliska betydelsen av att ha en husbonde, så var det också ett sätt för
lagstiftaren att parera olagliga skattskrivningar av obesuttna som tjänstehjon
medan de i själva verket arbetade för, exempelvis, daglön.
Och vem kunde ge andra försvar? Enligt 1805 års legostadga var det den man
eller kvinna som ”ej sjelf tarfwar förswar och som Tjenstehjonets arbete eller
uppassning behöfwer”.194 Med en något annorlunda formulering gällde samma
sak fortsatt efter 1833. Formuleringen bör ha öppnat för en varierande praxis.
Och både före och efter 1833 utgick böter om 6 riksdaler 32 skillingar banco för
den som ”oberättigad” antog tjänstehjon.195 Det var tillåtet att städsla så många
tjänsthjon som kunde behövas både före och efter 1833; men de skulle alltså
behövas och sysselsättas. Hur detta fungerade måste undersökas i praktiken och
måste ha varierat.196 Genom legostadgornas bestämmelser om laga försvar var de
obesuttnas beroende av de besuttna kodifierat.
192 Detta reglerades i 1805 års legostadgas andra artikel, § 2 och i 1833 års dito 2 artikeln § 4.
193 Ibid.
194 Kongl. Maj:ts Nådiga Legostadga för husbönder och tjenstehjon. Given Stockholm den 15
maj 1805. 2 artikeln § 1. Årstrycket.
195 Ibid; i 1833 års legostadga reglererades detta i andra artikeln 3 §.
196 Kongl. Maj:ts Nådiga Legostadga för husbönder och tjenstehjon. Given Stockholm den 15
maj 1805. 2ra artikeln § 2. Årstrycket. I 1833 års legostadga reglerades detta i andra artikeln 4 §. Att
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Så vad kunde då utgöra ett laga försvar enligt lag? Det är utifrån legostadgorna uppenbart att vad som kunde utgöra ett laga försvar varierade. De var
skrivna på ett sådant sätt att man mycket väl kunde låta obesuttna arbetare vara
i fred; det var väl också en av poängerna. I sitt utlåtande år 1826 konstaterade
Ridderstolpe att
[...] det ofta beror på olika omdömen om ett inhyseshjon skall anses Lagligen
försvaradt och berättigad att såsom sådant mantalsskrifvas, eller såsom Lösdrifvare och försvarslös.197

Författningarna lämnade stort handlingsutrymme till lokalsamhällen, till de
behov man kunde tänkas ha där. Vad som egentligen utgjorde ett laga försvar
för en obesutten som inte hade årstjänst vid en given tidpunkt, på en given plats
– om och när exempelvis ett inhyseshjon var försvarat – det måste undersökas
empiriskt. Detta kommer att göras i följande kapitel.
De inhyses liksom andra så kallat fria arbetare levde i ett ständigt gränsland
både i land och i stad. Ridderstolpe påtalade igen och igen, också efter 1833, att
det var för lätt att få leva inhyses, för lätt att skaffa laga försvar och leva oberoende av andra. Det bidrog mycket, som han uttryckte sig, till ”förökningen af
fattig classen” som väl var en del av den ”Pöbelclass” som Ridderstolpe menade
tidigare varit föga känd i Sverige men som nu – år 1837 – tillväxt.198

2.3.1 Straffbestämmelser
Förelägganden om laga försvar vid äventyr att dömas till korrektionsinrättning
liksom hot om bötesstraff för den som hyste en tjänstlös utan lov var de huvudsakliga juridiska hoten om straff som riktades dels mot den tjänstlöse, dels mot
den som kunde tänkas hysa honom eller henne.199
Inom forskningen har de rättsliga villkor som omgärdade möjligheterna att
döma en ”lösdrivare” eller en försvarslös till tvångsarbete fått utgöra själva tråden i berättelsen om tjänstetvångets relativa hård- eller mildhet över tid. Den
generella utvecklingen under 1800-talets första hälft såsom den framkommer i
mer eller mindre modern historieskrivning kan kortfattat sammanfattas på följande sätt.
Under 1800-talets första decennium utformades och omformulerades de författningar som reglerade tjänstetvånget. År 1802 utfärdades en ny värvningsendast så många fick städslas som man också hade i kost och arbete inskärptes år 1811: Montgomery 1951 (1934) s. 57–58.
197 Utlåtande av KB Västmanland. Kommittén angående lösdrivare och försvarslösa år 1825.
ÄK-20. RA.
198 KB Västmanlands berättelse om allmänna fattigvården. Handlingar hörande till 1847 års
fattigvårdsförordning. Konseljakt XII. Akt för år 1837. Västerås län nr 6. Ecklesiastikdepartementets arkiv. RA.
199 Jfr Kjellson 1920, s. 168.
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stadga, 1804 kom en förordning om allmänna arbetsställen och 1805 kungjordes
en ny legostadga. Det följande decenniet, 1810-talet, innebar en mildring av
tjänstetvånget. Från år 1816 skulle anstånd ges den som var ostraffad och saknade laga försvar att inom viss tid skaffa sig tjänst innan han eller hon behandlades som ”lösdrivare”. Genom 1819 års förordning om sysslolösa och vanartade
personers hållande till arbete inskränktes straffbestämmelserna om tvångsarbete
på obestämd tid till att gälla de som tiggt eller straffats för stöld. Detta skulle
sammantaget ha inneburit ytterligare mildring eller inskränkning av tjänstetvånget vilket också var en samtida uppfattning. Det framgår inte minst i landshövdingarnas svar på Lösdrivarkommitténs frågor år 1825–1826.200
År 1824 avskaffades också möjligheten att döma ”lösdrivare” till krigstjänst.
Denna utveckling ledde under 1820-talet till en konservativ reaktion som utmynnade i 1833 års försvarslöshetsförordning som innebar ökad restriktivitet i
och med att ostraffade återigen kunde dömas till tvångsarbete på obestämd tid.
Kritiken mot 1833 års försvarslöshetsförordning ledde fram till utfärdandet av
1846 års dito som, trogen logiken, innebar en mildring på så vis att ostraffade
försvarslösa inte kunde dömas till arbetsinrättning utan skulle ställas under tillsyn av de lokala myndigheterna.201
Utan att kritisera själva berättelsen om vågrörelser mellan ökad och minskad
restriktivitet, kan det finnas skäl att nyansera bilden något. Beskrivningen är
huvudsakligen knuten kring en huvudfrågeställning, om så kallat oförvitliga
(ostraffade, arbetsvilliga et cetera) försvarslösa eller ”lösdrivare” kunde dömas till
tvångsarbete. Viktigt är emellertid att 1819 års förordning om allmänna arbetsställen inte gällde kvinnor. Här är det helt klart att kvinnor fortfarande kunde
dömas för ”sysslolöshet” utan att hänvisning behövde göras vare sig till tiggeri
eller någon brottslig handling. När man i historisk forskning utelämnat detta så
får det konsekvenser för den så kallade allmänna bilden som ju endast är en
möjlig tolkning av den rättsliga utvecklingen för män. Kvinnor skulle behandlas
enligt Kungliga cirkulärbrevet den 11 maj 1814 angående vanartiga och lättjefulla
kvinnors sändande på spinn- eller korrektionshus. Både Clas Livijn och senare
juristen C.G. Hammarskjöld framhävde uttryckligen att 1819 års begränsning av
vilka som kunde dömas innebar en mildring för män men inte för kvinnor.
Hammarskjöld skriver att: ”All den mildring, som blifvit genomförd genom
författningarna av år 1804 och 1819 samt 1816 års K. Br. hade kommit endast
manspersoner till godo.”202 Hammarskjölds ord lär komma från Clas Livijn
200 Se t.ex. Montgomery 1951 (1934), s. 62–63; Helgesson 1978, s. 3–32; Jakobsson 1984, s. 17–
35; Wallentin 1989, s. 19–20; Edgren 1994, s. 63–64; Olofsson 1996, s. 39; Nilsson 1999, s. 121–126.
201 Se främst Helgesson 1978; Montgomery 1951 (1934), s. 55–72. Helgessons arbete refereras av
de flesta forskare som skriver om laga försvar då hans analys av riksdagsarbetet med avseende på
försvarslöshetsbestämmelserna är den till dags dato grundligaste som gjorts.
202 Hammarskjöld 1866, s. 72. Det 1816 års brev som omtalas är av den 2 februari 1816 om att
inga sysslolösa personer får komma på fästningarna. Det stipulerade att pga. platsbrist skulle
försvarslösa män som inte dömts för vanhedrande brott få ett viss tids föreläggande om att skaffa
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som uttryckte sig ungefär likadant i sin underdåniga berättelse av år 1835.203
Hammarskjöld och Livijn syftade på att män från år 1819 endast kunde dömas i
det fall de tiggt eller dömts för tjuvnad. 1814 års brev är känt i äldre juridisk
forskning men har av oklar anledning tappats bort i den historiska forskningen.204 Det omtalas i samtida officiella publikationer som exempelvis 1839 års
fattigvårdsbetänkande:
Genom Kongl. Brefvet den 11 Maji 1814 berättigades Kongl. Maj:ts Befallningshafvande, att, på en, högst tre månader, till Spinnhusen dömma qvinspersoner,
beträdda med sysslolöshet, tiggeri och kringstrykande; och ehuru denna Författning längesedan är upphäfven, qvarhålles likväl ännu å dessa ställen en och annan qvinna, som blifvit med stöd deraf, ditdömd.205

I Styrelsens för fängelser och arbetsinrättningar berättelse för år 1835, Clas
Livijns första årsberättelse, behandlas det relativt utförligt.206 Förhistorien till
cirkulärbrevet var enligt årsberättelsen att JO besökt Norrköpings och Stockholms spinnhus och upptäckt att kvinnor som satt inspärrade ”under rubrik af
sysslolöshet och brist på lagligt försvar” inte hade någon möjlighet till frigivning
då den förordning som fanns angående detta bara gällde män. Därför önskade
Justitieombudsmannen
[...] att, på sätt för Commendanter å fästningarne blivit föreskrivet, vederbörande Directioner eller Styresmän för ovannämnde korrektionshus måtte anbefallas att var tredje månad förekalla sådane för tiggeri och sysslolöshet inneslutne
personer och av dem vardera fordra uppgift om de hava någon ort eller person
att utmärka till vilken brev kunde avgå för att bana väg till erhållande av lagligt
försvar eller näringsfång, varom anmälan genast borde ske hos Vår Befallningshavande i Länet eller Överståthållaren i Huvudstaden, vilka skulle åligga, genom
brevväxling med vederbörande, vidtaga sådan åtgärd, som kunde göra fångens
vidare förvarande onödigt.207

sig laga försvar. Skrivelser från Kongl. Maj:t och centrala myndigheter, kungligt brev av den 7
februari 1816 om att inga sysslolösa personer får komma på fästningarna. DI:151. LST–U:lkt.
ULA.
203 Hammarskjöld 1866, s. 63, 72; Styrelsens för fängelser och arbetsinrättningar underdåniga
berättelse 1835, fol. 46. Kriminalvårdsstyrelsens arkiv. Norrköpings stadsbibliotek.
204 Jag har inte sett att någon hänvisat till detta i mer eller mindre modern historisk forskning.
Den förste juristen mig veterligen som inte nämner cirkulärbrevet är Kjellson 1920.
205 Underdånigt betänkande med dertill hörande handlingar angående fattigvården i riket
utom Stockholms stad jemte dermed sammanhang egande ämnen 1839, s. 167.
206 Styrelsens för fängelser och arbetsinrättningar underdåniga berättelse 1835, fol. 46–47.
Kriminalvårdsstyrelsens arkiv. Norrköpings stadsbibliotek. I berättelsen för år 1835 ges en fyllig
beskrivning av den rättshistoriska utvecklingen av tjänstetvånget och andra lösdriverilagar.
207 Jag har inte funnit cirkulärbrevet i tryck och det finns inte i Svenskt offentlig tryck. Det
finns i ingående skrivelser från centrala myndigheter till länsstyrelsen i Västmanlands län: Skrivelser från Kongl. Maj:t och centrala myndigheter, kungliga cirkulärbrevet av den 11 maj 1814 angående vanartiga och lättefulla qvinnors sändande på Spin- eller Correctionshus. DI:141. LST–
U:lkt. ULA.
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JO önskade skapa rutiner som omfattade också de kvinnliga fångarna, så att
även de hade möjlighet till frigivning och inte bara glömdes bort. Samtidigt
beslutades att en för ”sysslolöshet” angiven kvinna först skulle varnas och ges
tidsbegränsade förelägganden.208
Om länsarbetshus fanns, skulle kvinnan först på ”kort” tid dömas dit. Om
ingen förbättring skedde av kvinnan i fråga, kunde hon dömas till något av
riksspinnhusen (sådana fanns under 1830-talet i Stockholm, Norrköping och
Göteborg) på lägst en högst tre månader. Villkoret för ett frisläppande var dock
fortfarande att fången lyckats skaffa sig laga försvar. Spinnhusdirektionerna
ålades att
[...] minst var tredje månad därefter anställa enahanda förhör, vilket även skall
iagttagas med de personer, vilka redan är för sysslolöshet dömda på obestämd tid
till Spinnhusarbete; med åliggande för Spinnhusdirektionen att i de varje halvår
till Justitiekanslersämbetet ingående förteckningar i en särskild kolumn antecknade åtgärder, den i detta avseende vidtagit och vad verkan de medfört; men om
någon, som en gång från Spinhuset blivit lösgiven, åter med sysslolöshet beträdes, äger I en sådan vanartig person på längre tid och högst ett år, åter å Spinhuset låta insätta.209

Upprepade förseelser skulle alltså rendera i längre minimumstraff. Även om JK
försökte skapa större rättssäkerhet så är det uppenbart att formuleringar som
kort tid, längre tid, högst ett år och så vidare måste ha skapat stor osäkerhet för
de som dömdes.
I det omständigt formulerade cirkulärbrevet görs beskrivningar av vad som
utgjorde juridiskt giltiga anledningar att utdela varningar, förelägganden och
spinnhusdomar: ”sysslolöshet och brist på lagligt försvar”, ”för tiggeri och sysslolöshet”, ”vanart och begivenhet på lättja”, ”sysslolöshet”, ”sysslolös levnad”
och ”vanartig person”.210 Tiggeri och vanart nämns ofta men de utgör inga
villkor för en spinnhusdom. I 1819 års förordning för män skulle alltså ”lösdrivare” som tiggt eller dömts för tjuvnad vara de som kom ifråga för tvångsarbete.
Strafflängden som stipulerades var på obegränsad tid för de män som dömdes
till korrektionsinrättning både före och efter 1833. Vid Pionjärkåren infördes
1834 tidsbegränsade domar på tre år.211 Efter 1833 omfattades kvinnor av samma
bestämmelser som män och det handlade således om straff på obegränsad tid.
I 1814 års brev som citerades här ovan sades att kvinnor skulle dömas till en
strafflängd på en till tre månader men som framgick i citatet från 1839 års fattig208 I cirkulärbrevet preciseras inte närmare vad viss tid innebär. Det gjorde det inte heller i
1816 års kungliga brev ang. män.
209 Skrivelser från Kongl. Maj:t och centrala myndigheter, kungliga cirkulärbrevet av den 11
maj 1814 angående vanartiga och lättjefulla qvinnors sändande på Spin- eller Correctionshus.
DI:141. LST–U:lkt. ULA.
210 Ibid.
211 Hammarskjöld 1866, s. 74, 76.
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vårdsbetänkande ovan skall det då, i slutet av 1830-talet, ännu funnits kvinnor
som satt frihetsberövade, dömda med hänvisning till 1814 års brev. De fick ju
helt enkelt inte släppas förrän de fått försvar så på det viset var domen på obestämd tid.
Om man studerar de kvinnor som intogs på Norrmalms korrektionsinrättning under år 1830 och som överlevde för att vinna sin frihet, så framgår att det
fanns de som hölls kvar så länge som över tio år vilket visas i tabell 2.2. Medeltiden var 2,7 år och medianen 1,2 år, det vill säga mer än hälften satt längre än
ett år.
Tabell 2:2. Korrektionister på korrektionsinrättningen Norrmalm: antal avtjänade
år för kvinnor intagna år 1830.
Tid
1 vecka
4 veckor
>1 månad – 6 månader
>6 månader – 1 år
>1år–2 år
>2år–5år
>5år–10 år
>10 år
Summa:

Antal
1
2
10
7
8
9
6
4
47

Källa: Stamrullor gemensamma för straff- och arbetsfångar 1819–1842. DIIIa:1. Centralfängelset på
Norrmalm. SSA.
Anm.: Borträknade är avlidna (20 kvinnor) och avförda/inkomna från kurhuset (3 kvinnor).

Fyra av kvinnorna var dömda av KB Västmanland enligt 1814 års brev. Endast
en av dem, Stina Ersdotter – eller ”Christina Ersdotter eller Andersdotter eller
Larsdotter” som hon kallas i fångrullan – släpptes ut efter 3 månader. Hon var
född 1766 och hade inte lång tid kvar i livet. Den 30 januari 1831 avled hon i
Västerås slottshäkte efter att åter ha dömts försvarslös.212 Av de återstående tre
kvinnorna, mötte två av dem döden innanför murarna år 1832.213 Den sista
kvinnan, Anna Lisa Lindström Åman, dömd till en månad, utlämnades i tjänst
år 1836 till en vaktmästare vid Stora Barnhuset. Historien är densamma för
andra som dömdes efter 1814 års brev: en del kom ut vid minimumstraffets slut,
andra inte. Strafftiden var således också något som inte var klargjort genom
författningarna utan bestämdes genom statliga tjänstemäns beslut.

212 Dödbok nr 8 1831–01–30. F:5. Västerås domkyrkoförsamling. AD.
213 Christina Örström från Arboga dog 14 februari 1832 och hade inkommit i december 1831
dömd till 3 månader. Maria Wiberg från Västerås dog 7 juni 1832. Hon var dömd till tre månader
eller tills hon skaffat sig försvar. Stamrullor gemensamma för straff- och arbetsfångar, DIIIa:1
1819–1842. Centralfängelset på Norrmalm. SSA.
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2.3.2 1833 års försvarslöshetsförordning
I jämförelse med 1814 års cirkulärbrev och 1819 års förordning, var 1833 års försvarslöshetsförordning präglad av en långt driven klassificeringsiver.214 Graderingar av de försvarslösa gjordes i relation till den egna skulden för den uppkomna situationen och hänsyn skulle tas till eventuell brottslighet: olika kategorier skulle behandlas på olika sätt. Man hade nu också samlat upp och blivit
mer utförlig om rutiner gällande själva förfarandet med försvarslösa.
I 1833 års försvarslöshetsförordning beskrivs den mest ”oskyldiga” kategorin
och hur den skulle behandlas. En icke vanartig försvarslös som fört oförvitlig
vandel, inte kunde ställa borgen och som blivit försvarslös av orsaker som ”ej
skäligen kunna den till last föras” skulle få föreläggande om viss tid för att anskaffa laga försvar i det fall det inte gick att ”förhjälpa” honom eller henne till
sysselsättning. Tidsrymden för föreläggandet skulle anpassas efter årstiden och
”nästinträffande flyttningstids längre eller kortare avlägsenhet”. Den försvarslösa
personen skulle få ett pass ställt på den ort inom eller utom länet där han eller
hon trodde sig kunna få tjänst. Passet utfärdades enligt 1824 års passbestämmelse (se vidare avsnitt 2.4). Om destinationsorten var en stad skulle passet
uppvisas vid poliskammare om det fanns en sådan, hos KB i residensstad eller
annars hos borgmästare alternativt magistratssekreterare. På landsbygden skulle
passet uppvisas för kronofogde eller länsman. Den försvarslösa hade att ”skyndsamligen” bege sig till destinationsorten och ”genast” anmäla sig hos den myndighet eller tjänsteman som angavs i passet. Dessutom skulle anmälan ske hos
pastor till vilken den i passet angivna auktoriteten var ålagd att lämna uppgift
om den försvarslöses ankomst. Den aktuella myndigheten eller ämbetsmannen
var skyldig att meddela KB att den försvarslösa ankommit. Om han eller hon
inom en månad inte fått ”utväg till sin bärgning” och uppfört sig klanderfritt,
kunde den lokala ämbetsmannen eller myndigheten göra en anteckning om
detta i passet och den försvarslöse ”äga rätt att begiva sig till annan bestämd ort
inom samma län, varom påskrift å passet meddelas bör”.215
Om personen ifråga ändå inte fick någon årstjänst ”eller laga näringsfång”
inom den i passet angivna tidsramen och ”har den sin frihet inte missbrukat”
kunde nytt anstånd sökas hos KB. Den försvarslösa personen var således beroende av omgivningens och myndigheters välvilja för att få ytterligare anstånd
och för att inte få någon belastande anteckning i sitt pass. Enligt förordningens
§ 8 skulle en försvarslös person som efter givet anstånd inte ville ha ett nytt
214 Liksom enligt 1819 års förordning skulle överklagande även efter 1833 av KB:s beslut ske hos
Justitierevisionsexpeditionen (§ 23). För detta avsnitt som helhet hänvisas till Kungl. Maj:ts nådiga förordning, huru med försvarslösa personer förhållas bör. Given den 29 juni 1833, SFS 27
1833.
215 Kungl. Maj:ts nådiga förordning, huru med försvarslösa personer förhållas bör. Given den
29 juni 1833, § 5, SFS 27 1833.

94

sådant eller om han eller hon överträtt sina passrättigheter, och om mansperson
inte ville ingå tjänst vid indelt regemente, båtsmanshushåll eller värvad trupp
eller inte kunde antas till krigstjänst, antingen sändas till allmänt arbete ”i orten” eller arbetsinrättning i länet. Frihet att söka sysselsättning skulle ges mellan
uppsägningsdag och flyttningstid. Om något allmänt arbete eller någon arbetsinrättning inte fanns i länet, skulle personen istället skickas till korrektionsinrättning tills ”utväg till laga näringsfång för honom eller henne sig yppar, och
med rättighet att, om dessförinnan uppsägningsdag inträffar, åtnjuta den här
förut nämnda frihet”.
I försvarslöshetsförordningens § 6 behandlades den andra kategorin av försvarslösa. Denna innefattade tjänstehjon ”eller annan försvarslös person” som
egenvilligt lämnat sin tjänst eller näringsfång och till följd av detta blivit vräkt
ur tjänsten. Till denna kategori fördes de som var försvarslösa på grund av att de
inte utförde tjänst hos den husbonde hos vilken han eller hon var mantalsskriven. Till detta kommer den som blivit försvarslös ”såsom en följd av omständigheter, vilka bör den försvarslöse själv räknas”. Dessa kategorier skulle, i det
fall han eller hon inte var ”vanartad”, skaffa ”laglig sysselsättning” inom 14 dagar i stad och inom 28 dagar på landet. Om detta inte fullgjordes och inte heller
borgen kunde ställas fick KB pröva om ytterligare anstånd skulle ges. Om en
person i denna kategori inte ansågs behörig till anstånd skulle han eller hon
dömas till tvångsarbete: man till Pionjärkåren om han var duglig men annars till
korrektionsinrättning. Kvinnor dömdes uteslutande till korrektionsinrättning.
Den tredje kategorin beskrivs i § 7: försvarslösa som straffats för en resa enkel
stöld. Han eller hon skulle ges pass på samma sätt som i § 6. Dock kunde ”särskilda förhållanden med personen inträffa” och föranleda att personen hölls
kvar i häktet under den förelagda tiden. Samma förfarande som för den andra
kategorin gällde för denna när det gäller uppskov och dömande till tvångsarbete
(§ 10).
Den fjärde kategorin var de ”vanartade” (§ 13). ”Vanartad” definieras i förordningens § 2 som den som dömts eller straffats för bedrägligt eller ”ärerörigt”
beteende, tjuvnad och inbrott i avsikt att stjäla. Även den som varit tilltalad för
vilket brott som helst ”av grövre art” och antingen fällts eller släppts i brist på
bevis var ”vanartad”. För denna grupp gällde andra regler: han eller hon skulle
inte bara anmälas utan också överlämnas till KB (eller Överståthållarämbetet i
Stockholm). Den införpassade skulle omedelbart uppge en välkänd, behörig
husbonde som ville ge försvar och ingå skriftlig förbindelse att vårda sig om den
försvarslöses uppförande. Den försvarslöse skulle också mantalsskrivas hos husbonden om han eller hon inte förut varit skattskriven. I övrigt gällde legostadgans föreskrifter. Om ”vanartad” inte kunde få denna typ av tjänst och KB inte
ville sätta honom eller henne på fri fot för att söka tjänst – inte ens mot borgen
(enligt § 1 det vill säga 50 riksdaler banco) eller under kort tid – skulle omedelbart avsändande ske till korrektionsinrättning. Detsamma gällde om vanartad
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rymde från den husbonde som de utlämnats till i tjänst. KB kunde, efter yttrande av sockenstämma i den församling som den vanartade tillhörde, besluta
om frigivning mot borgen. Men detta kunde alltså endast KB besluta om.
En obesutten som var ålagd att skaffa sig laga försvar var uppenbarligen – i
det fall han eller hon angavs till KB – utelämnad till sina eventuella sociala nätverk och olika myndigheters subjektiva bedömningar.
Mycket makt låg i händerna på de olika länsstyrelserna som Väinö Helgesson
betonat och därför bör tillämpningen ha kunnat skilja sig en hel del länen emellan.216 Det var ämbetsmännen på denna myndighet som skulle tolka och bestämma människors vandel och fatta beslut om anstånd. Det var KB som var
nyckelmyndigheten men systemet var också beroende av fungerande samarbete
och kommunikation med under- och överordnade auktoriteter.
När man läser exempelvis 1833 års försvarslöshetsförordning och begrundar
dess olika kategorier av försvarslösa som också skulle behandlas på olika sätt, är
det uppenbart att det i en praktik måste ha varit svårt att omvandla författningstexten till fungerande rutiner. Bedömningar av en människas skuld till den egna
statusen, till dess situation, skulle avgöras av tjänstemännen vid landskansliet
och svaret på frågan varför en människa inte hade laga försvar, gavs av tjänstemännen i enlighet med deras bedömningar. Tjänstemännen hade makt att frihetsberöva, att ge förelägganden, att kringskära människors rätt att röra sig i
rummet, att döma män och kvinnor till tvångsarbete. De hade denna makt som
del i en helt byråkratisk process: de obesuttnas rättsäkerhet var, med Väinö
Helgessons ord, ”underordnad de maktägandes krav på lag och ordning”.217

2.3.3 En kedja av ofriheter: att lämna tjänsten
Snevringe häradsrätt förmodade vid urtima ting i augusti år 1830 att en ung
kvinna vid namn Brita Stina Rytterlund hade tagit sitt liv för att slippa ur sin
tjänst då hon inte längre stod ut.218 Enligt vittnesuppgifter till länsman hade
hon ha blivit ”grufveligt slagen, blodig och illa handterad, efter erhållet obarmhertigt stryk af sin Matmoder och Husbonde”.219 Flera vittnade också om att de
sett blånader i hennes ansikte. Husbondefolket var veterinärläkaren Rothman
vid Strömsholm och dennes hustru. Fru Rothman var enligt rätten känd för att
använda husaga i övermåtta. Men trots vittnesuppgifter hade länsman inte tyckt
att skäl förelåg för Brita Stina Rytterlund att få lämna tjänsten innan legoårets
slut. Länsman skall istället ha bett henne gå tillbaka till sitt husbondfolk men
fått svaret: ”Nej förr än jag det gör, så ta mig Fan går jag och gör af med
216 Helgesson 1978, s. 30–31.
217 Helgesson 1978, s. 115.
218 Följande om Brita Stina Rytterlund bygger när inget annat nämns på: Protokoll vid urtima
ting 1830–08–14, AIb:6, Snevringe häradsrätt. ULA.
219 Protokoll vid urtima ting 1830–08–14, AIb:6, Snevringe häradsrätt. ULA.
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mig”.220 Vittnen sade att Brita Stina Rytterlund sagt att hon varit till Västerås
för att söka landshövdingen, men någon supplik har jag inte funnit. Kanske
ångrade hon sig, kanske vågade hon inte, kanske satt där någon tjänsteman som
inte tog emot henne, kanske förlorade hon modet framför det stora slottet –
vem vet? Under sensommaren 1830 hittades hon död i Strömsholms kanal. I
dödboken har prästen skrivit: ”dränkt sig sjelf i desperation.” Brita Stina Rytterlund hade inte hunnit fylla 22 år.221
Flera fundamentala ojämlikheter mellan husbonde och tjänstehjon var formulerade och kodifierade i legostadgorna. Ett förhållande bör särskilt lyftas
fram då det i förlängningen också kunde göra någon till ”lösdrivare” eller försvarslös: det är det lagrum som gjorde att Brita Stina Rytterlund var tvungen att
få länsmans eller någon annan myndighetspersons tillstånd för att lagligen
kunna lämna sin tjänst hos Rothmans innan kontraktstiden för legoåret gått ut.
Legostadgan gav förvisso inte husbönder rätt att avskeda sina tjänstehjon hur
som helst. För att säga upp ett tjänstehjon under pågående legoår, utanför laga
flyttningstid, skulle husbonde först försöka rätta tjänstehjonet genom så kallade
föreställningar och därefter utdela husaga. Om ingen bättring skedde kunde
husbonden därefter anmäla sitt missnöje till de lokala myndigheterna som prövade saken. I huvudstaden var det hos Överståthållarämbetet, i städer utan poliskammare hos magistraten och på landsbygden hos kronofogde eller länsman
som avgjorde saken. Om en husbonde vräkte någon ur tjänsten på något annat
sätt var det olagligt och tjänstehjonet skulle få ut full lön och skadestånd. I övrigt hänvisades tjänstehjonet till domstol.222 Om ett tjänstehjon var missnöjt
med underhåll och husrum skulle han eller hon i närvaro av två vittnen kräva
sin rätt. Om husbonden inte bättrade sig kunde tjänstehjonet vända sig till
samma myndigheter som husbonde vilka kunde låta tjänstehjonet bli fritt. Om
tjänstehjonet kunde bevisa att han eller hon inte njutit sin rätt på grund av
”ovilja” skulle full lön och eventuellt skadestånd utgå.223 Även om således varken husbonde eller tjänstehjon hur som helst kunde avsluta kontraktstiden, så
är styrkeförhållanden uppenbara. Det kan enkelt illusterars med att husbonden
skulle rätta tjänstehjonet med våld medan tjänstehjonet verbalt skulle kräva sin
rätt.
De som fattade de avgörande besluten var alltså lokala myndighetspersoner
som mången gång själva var husbönder, sådana som länsman i Snevringe. Att i
godo komma överens var något folk gjorde och ville göra, men som framkom
ovan var det inte alltid en möjlighet. Att rymma ur tjänsten var inget enkelt
220 Ibid.
221 Dödbok, bild 64 nr 53, F:4. Kolbäcks församling. Kolbäck. Som dödsdatum har prästen
angivit den 25 juli. Begravningen skedde den 31 augusti.
222 Reglerat i 1805 års legostadga i dess andra artikel § 2, I 1833 års dito andra artikeln 5 §. Årstrycket.
223 I 1805 års legostadga: andra artikeln § 4. I 1833 års dito andra artikeln 6 §. Årstrycket.
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alternativ. Ett tjänstehjon som lämnade tjänsten utan tillstånd kunde bli föremål för polisingripanden och bestraffningar på ett sätt som ingen husbonde
behövde utstå för olagligen uppsagda tjänstehjon. Husbonden hade rätt att med
våld hämta hem rymlingen för att fullgöra kontraktstiden.224 A.O. Winroth
skriver år 1878 att det vanliga när någon begått ett kontraktsbrott är att den som
felat skall ersätta för den skada han eller hon åsamkat motparten (det var ju
också så husbonde skulle gälda tjänstehjon). Men enligt legostadgan skulle desssutom tjänstehjonet arbeta den resterande kontraktstiden mot halva lönen. Det
innebar att mot sin vilja tvingas utföra mer arbete hos en husbonde som också
ägde rätt att fysiskt bestraffa.225 Om husbonden inte ville ha tillbaka tjänstehjonet var den senare ålagd att – förutom kompensation för given städsel och erläggande av böter – skaffa sig nytt laga försvar.226
Den amerikanske rättshistorikern Robert Steinfeld har uppmärksammat att
sådana här kontrakt mellan principal och arbetare är ett tecken på ofri, och inte
fri, arbetskraft. Oavsett om det har skett en frivillig överenskommelse om att
arbeta för en viss person eller inte, så är avsaknad av frihet att avsluta en relation
en viktig del i om man betraktar arbetsrelationerna som fria eller ofria.227 Som
Steinfeld och Stanley Engerman påpekar finns det en hel kedja av möjliga friheter och ofriheter både före, under och efter kontraktets ingående. Friheter i
en dimension, som att välja husbonde, innebär inte att det inte kan finnas ofriheter i andra (som att det är kriminellt att lämna tjänsten i förtid).228 Både
”fritt” och ”ofritt” arbete är betydligt mer komplexa företeelser än att de enbart
definieras av hur man ingår en överenskommelse. Bara i Frankrike var det under 1800-talets första hälft inte ett brott att lämna sin kontrakterade tjänst i
förtid.229 Från 1790-talet och fortsatt under en stor del av 1800-talet dömdes
engelska arbetare till tvångsarbete för att de lämnat tjänsten i olaga tid enligt en
förordning som utfärdades år 1766. När det rådde låg arbetslöshet dömdes
många för detta brott och vid hög arbetslöshet dömdes däremot få. Det var
alltså ett sätt att hindra arbetare från att dra nytta av efterfrågan på arbetskraft
genom att byta arbete och få högre lön.230 I tvångsarbetet användes bland annat
224 I 1805 års legostadga: åttonde artikeln § 8. I 1833 års dito: åttonde artikeln 52 §. Årstrycket.
225 Winroth 1878, s. 178.
226 I 1805 års legostadgas åttonde artikel 8 § sades att i det fall husbonde ej ville återtaga en

rymling så skulle den senare betala tillbaka städjepenningen, den lön han eller hon hunnit få, böta
hälften av den överenskomna lönen, betala skadestånd och anses för ”lösdrivare”. I 1833 års dito
åttonde artikeln 52 § stipulerades detsamma med tillägget att tjänstehjonet skulle skaffa sig laga
försvar enligt försvarslöshetsstadgans 3 §. I denna stadgades att husbonde eller motsvarande skulle
anmäla saken hos myndigheterna. I samma stadgas § 6 anges tiden att skaffa försvar efter att ha
lämnat tjänsten utan lov vara 14 dagar i stad och fyra veckor på landet.
227 Steinfeld 1991, s. 40.
228 Steinfeld & Engerman 1997, s. 108
229 Stanziani 2013, s. 70.
230 Steinfeld 2001, s. 77. Jfr Lis & Soly 2012, s. 443–444.
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den tidigare omtalade trampkvarnen. Runt tiotusen domar fälldes årligen under
åren 1858 till 1875. Fler dömdes för att ha rymt ur tjänsten än för snatteri.231
Tjänstetvånget, tvånget att på ett eller annat sätt skaffa sig laga försvar, var en
länk i kedja av ofriheter, legostadgans regler för uppsägning en annan. Att ingå i
årstjänst innebar alltså att ingå en överenskommelse om vad som egentligen var
ett ofritt arbete. Våld fick användas mot tjänstehjonet både vid hämtning och i
vardagen. Rymda tjänstehjon kunde efterlysas via länskungörelserna, gripas av
kronobetjäningen och tas till länshäktet eller till husbonden. Om man därtill
lägger de böter som kunde drabba den som hyste en tjänstlös, så innebär det att
den som vill hjälpa en rymling själv kunde straffas. Den makt en husbonde eller
matmor ägde över ett tjänstehjon var stor och det kanske inte är så svårt att
förstå att det fanns de vilka inte ville ingå i årstjänst. För svensk del har väl ingen åskådliggjort drängarnas och pigornas ofrihet mer än Vilhelm Moberg:
En dräng kunde dränka sig där i hålan likaväl som en piga. När tjänstehjonet
hade dränkt sig i bäckens vatten, så gällde intet städjebevis och ingen städjepenning, som hjonet mottagit på jorden. En drunknad dräng hade ingen husbonde
över sig.232

Och det hade inte heller en piga.

2.4 Att röra sig i rummet
Tjänstevånget och ofria kontraktsrelationer i kombination med en restriktiv
fattigvård där arbetsföras nöd med hänvisning till avsaknad av arbetsförtjänst
endast under vissa omständigheter kunde tillerkännas undsättning samtidigt
som det rådde tiggeriförbud var, som Lis och Soly skriver, lagrum oupplösligt
förenade med och förstärkande varandra.233 Till denna arbetarpolitik skall också
försöken att kontrollera människors rörelse i rummet genom interna pass och
andra tillstånd föras och så hade det varit sedan medeltiden.
Herrelösa kvinnor och män som inte var bofasta eller som var stadda på resande fot, har genom historien mötts med misstro och av statsmaktens intresse.
År 1303 utfärdades av Birger Magnusson den första kända svenska förordningen
i detta avseende. Klagomål skulle ha inkommit över oordningar och rättsosäkerhet ute i landet, och nu stadgades att alla ”kringstrykande” inom viss tid
måste skaffa sig tjänst. Annars skulle spöslitning och öronens avskärande
följa.234 Hinder eller olika sätt att försöka styra människors rörlighet var åt231 Lis & Soly 2012, s. 444. Om att fler dömdes för kontraktsbrott än snatteri: Naidu &
Yuchtman 2013, s. 107.
232 Moberg 1987 (1949), s. 44.
233 Lis & Soly 2012, s. 435.
234 SOU 1949:4, s. 37.
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minstone sedan medeltiden en del av västeuropeisk fattig- och arbetarpolitik.235
Motiven för försöken att reglera människors rörlighet har skiftat. Det har förvisso kunnat handla om att ekonomiska motiv, kontroll av arbetskraft och handel och så vidare men också om rädsla för exempelvis den samhälleliga instabilitet och oordning som kunde följa av att okända, herrelösa människor rörde sig
genom landskapet. Rädsla för smitta, för epidemier, har också utgjort en anledning till restriktioner som kunnat ta sig uttryck som, för svensk del, att vissa
skulle ha ett så kallat sundhetsbevis för att få ett pass utfärdat och vidare också
visa upp detta dokument jämte passet.236
Ett av de viktigaste instrumenten för att kunna kontrollera mobilitet är att
människor kan visa tillstånd som visar att deras rörelse i rummet är laglig.237 Ett
sådant är och var passet och under 1830-talet rådde ett internt, allmänt passtvång.

2.4.1 Det allmänna interna passtvånget
För att lagligt kunna befinna sig, resa eller vara på vandring utanför sin hemort
på platser där man inte var ”allmänt känd”, som det uttrycktes i 1812 års passförordning, var alla tvungna att inneha någon form av dokumentation för att
styrka sin identitet liksom lagligheten av själva resan. Passet skulle vara förtryckt, tid för och anledning till resan skulle anges liksom vart resan skulle gå.238
För vissa ur den så kallade allmogen kunde även en attest som utfärdades av
prästerskapet, ibland benämnt arbetsbetyg, fungera som resetillstånd. Passet
skulle emellertid, till skillnad från arbetsbetyget, när det utfärdades för vissa
människor (inte alla) innehålla information som kunde identifiera dess bärare
genom angivande av fysiska attribut.
I Sverige infördes ett allmänt internt passtvång år 1812. Året före, 1811, hade
en förordning också utfärdats angående utländska resande vilket bland annat
påbjöd att när en så kallade främmande kom till gränsen skulle denne förpassas
till relevant KB som granskade pass och godkände resan in i landet. För att få
fortsätta sin resa lagligt var det alltså nödvändigt med KB:s godkännande vilket
tog det fysiska uttrycket av en påskrift på resenärens befintliga pass.239 Både det
interna och det externa passtvånget var en del av en generell utveckling där
statsmakterna i Europa försökte monopolisera rättigheten att definiera vilken
235 Lis & Soly 2012, passim.
236 Lis & Soly 2012, s. 458. För svensk del om sundhetsbevis för att utfå pass och riksdagsdiskussioner om detta under tidigt 1800–tal: Svanström 2000, s. 127–130.
237 För en översikt av passbestämmelserna i Sverige, se Lövgren 2000.
238 Kongl. Maj:ts Nådiga Påbud Om Resandes skyldighet, at med behörig Pass vara försedde,
samt hvad dervid bör iakttagas. Given 14 augusti 1812. § § 2–5. Årstrycket.
239 Förordning angående vad som i anseende till utländska resande iakttagas bör. Given den 19
februari 1811. Årstrycket.
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rörelse i rummet som var laglig; denna utveckling var i sin tur del av nationsbyggande och byråkratisering.240 Allmänna passtvång, inte bara externa (över de
nationella gränserna) utan också interna (inom nationen), fick genomslag i
många länder i Europa vid tiden för franska revolutionen och Napoleonkrigen.
I England avskaffades det externa passtvånget vid 1820-talets slut medan man på
andra håll behöll också det interna passtvånget till 1800-talets senare hälft.241
För svensk del brukar man säga att det interna passtvånget avskaffades år 1860
men det är en sanning med modifikation eftersom försvarslösa fortsatt var
ålagda att inneha pass.242 C.G. Hammarskjöld skriver också år 1866 att då lokala myndigheter och auktoriteter inte kan se på en främling om han eller hon
ägde försvar så var det bäst att ha något intyg om försvar. Men självklart var det
ingen rekommendation som gällde alla. Hammarskjöld skriver uttryckligen att
huruvida någon ägde laga försvar ganska ofta kunde märkas på yttre tecken men
misstag kan ”vara ganska ursäktligt”.243 Frågan om papper kunde alltså ändå
uppstå och för att freda sig var det bra att ha något intyg vilket allt gör att passfriheten i praktiken inte omfattade alla.
Pass som företeelse var inget nytt utan hade funnits mycket länge. I Italien
och Frankrike förekom pass sedan 1400-talets mitt och redan från början var det
fattiga, tiggare och inte minst ”zigenare” som stod i skottgluggen.244 I England
utvecklades från 1300-talets slut ett komplext system för interna pass som skulle
reglera de arbetande fattigas rörelser utanför hemorten.245 Jane Caplan och John
Torpey skriver att det var behovet av att identifiera människor som vandrade på
platser där de inte var personligen kända som utgjorde den ursprungliga och
fortsatta anledningen till utvecklingen av bärbara identitetspapper.246 Symptomatiskt är att införandet av det generella interna passtvånget år 1812 föregicks av
uttryckliga klagomål på ”skojare” som reste omkring landet och handlade med
glas, hästar och smide.247 Passtvång kommer inte till, för att tala med Simon A.
Cole, i syfte att kontrollera alla i största allmänhet även om ett allmänt passtvång ger möjlighet till att kontrollera allas papper.248 Interna pass kan i stället
240 Torpey 2000, passim.
241 För en översikt av pass i Europa under 1800-talet, se Fahrmeir 2001, s. 218–234.
242 Hammarskjöld 1866, s. 81. Jfr Lucassen 2001, s. 236: de liberaliseringar som under andra
hälften av 1800-talet genomfördes i många länder gällande passföreskrifter omfattade inte alla.
243 Hammarskjöld 1866, s. 81.
244 Groebner 2007, s. 171 ff.
245 Lis & Soly 2012, s. 442.
246 Caplan & Torpey 2001, s. 2.
247 Bihang till riksståndens protokoll 1812, andra bandet, memorial, 22 juni, s. 830. Jfr Lövgren
2000, s. 210. I en motion vid Riddarhuset om restriktioner för vissa gruppers rörlighet och sundhetsbevis för pass för vissa grupper vid riksdagen år 1811 nämndes “zigenare”, glasförare, gårdfarihandlare, skojare, hästbytare, smideshandlare. I en slutlig proposition var dock inte ”zigenare”
med på listan: Svanström 2000, s. 128 fotnot 333; s. 129–130.
248 Cole 2001, s. 3.
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fungera som ett medel för staten att fördela olika (och ojämlika) rättigheter och
privilegier inom befolkningen. Det kan handla om att en viss grupp inte får
tillträde till vissa geografiska områden eller att man inte utan särskilt tillstånd får
lämna den plats där man är skriven.249 Det kan vidare handla om att man inte
vill att arbetskraften skall ta sig till platser där den kan få bättre villkor, således
ett sätt att hålla lönerna nere.250 Både externa och interna pass kan ha en mängd
olika funktioner för staten. Leo Lucassen nämner fyra huvudpunkter: att kontrollera att de egna medborgarna inte skall kunna ge sig av hur som helst, att
försöka se till att de faktiskt ger sig av (man kan vilja bli av med icke önskvärda
som fattiga och arbetslösa), att kontrollera de främlingar eller utlänningar som
kommer till landet och att övervaka den egna befolkningen. Genom ett internt
pass försöker de styrande således kontrollera medborgarnas rörelse inom landet.251
Allmänna passtvång med förtryckta pass och statliga monopol var alltså barn
av den franska revolutionen. Alla människor, inte bara exempelvis efterlysta
eller kriminella, skulle nu och fortsatt synliggöras som unika individer: fastställandet och säkrandet av individuella människors identitet genom olika former
av standardiserad registrering är fundamentalt för det moderna samhället. För
att kunna övervaka en hel befolkning (och inkludera likväl som exkludera människor) behövde man också system för att genom standardiserade metoder säkra
individuella identiteter.252 Identifieringstekniker, skriver Simon A. Cole, har
inte bara utvecklats för att få fast kriminella utan också för människor som ansågs misstänkta av andra skäl. De var misstänkta i största allmänhet för sitt ursprung, hudfärg, fattigdom, för att de var ”lösdrivare”, prostituerade. Viljan att
kontrollera gav på så vis bränsle och näring åt utvecklingen av olika identifieringstekniker.253 Ett pass med en fysisk beskrivning var att ta ett steg vidare när
det gällde att försöka koppla en människa till en handling, till att kunna identifiera henne, till att synliggöra henne.
Pass hade utfärdats i Sverige åtminstone sedan 1500-talet. De utgjorde tillstånd för skjuts, sätt att kontrollera handel, försök att avslöja spioner.254 Men en
av de viktigaste anledningarna till försöken att hålla ordning på de som rörde sig
ute på vägarna, var, som Anna-Brita Lövgren skriver, att se till att så kallat löst
folk inte skulle kringstryka:

249 Torpey 2000, s. 165.
250 Lis & Soly 2012, s. 440ff.
251 Lucassen 2001, s. 237.
252 Caplan & Torpey 2001, s. 1–12.
253 Cole 2001, s. 3.
254 Lövgren 2000, s. 200.
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Här samverkade passlagstiftningen med tjänstehjonsstadgan och försvarslöshetsförfattningarna, fattigvårdens utformning och bestämmelserna om gesällvandring.255

Enligt den 1 § i 1812 års passförordning skulle alltså varje resande inneha pass.256
Undantagna var ”allmogen” som hade andra påbud att följa:
[...] så ock de som til sina personer äro allmänt kände i den ort, der resan sker.257

Att hysa en person som ”borde” haft pass betydde böter om 25 riksdaler.258 Om
någon anträffades som borde haft pass men inte kunde uppvisa något eller om
någon brutit mot passföreskriften genom att vara på väg till annan ort än den
som fanns angiven i passet ”och kunna icke trowärdige personer i Orten intyga,
at han är wäl känd”, så skulle han eller hon föras direkt till KB eller i annat fall
till borgmästare eller kronobetjänt som vidareförpassade personen till KB.259
Samma sak gällde om hon förbrutit sig mot de rättigheter som getts henne genom passet som att ta en annan väg än den som tillståndet gällde.260 Rörelsefrihet var, som Leo Lucassen har uttryckt sig, under 1800-talet begränsad i tid, i
rum och i relation till klass.261
Med 1812 års passförordning skall ett statligt monopol på tillståndsgivning för
rörelse i rummet ha vunnit definitivt genomslag. När så kallade arbetsbetyg
utfärdade av prästerskapet på hemorten var giltiga för arbetsvandringar kan man
dock som Gösta Lext säga att det statliga passmonopolet var decentraliserat.262
Krav på styrkande av identitet och det lovliga i vandringen gällde dock fortfarande även om dokumentet inte utgjorde ett reguljärt pass till sin utformning.
Det gällde dock som pass i betydelsen att det gav tillstånd till en rumslig rörelse.
Också denna form av handling var ett sätt att reglera rörligheten, att kontrollera
den, och passet liksom dess systerdokument arbetsbetyget var identitetsbevis
som gav skydd, de utgjorde åtminstone i teorin en garanti för fri lejd inom de
tidsmässiga och rumsliga ramar som utstakats av utfärdarna.

255 Lövgren 2000, s. 203.
256 Kongl. Maj:ts Nådiga Påbud Om Resandes skyldighet, at med behörig Pass vara försedde,

samt hvad dervid bör iakttagas. Given 14 augusti 1812. § 1. Årstrycket.
257 Kongl. Maj:ts Nådiga Påbud Om Resandes skyldighet, at med behörig Pass vara försedde,
samt hvad dervid bör iakttagas. Given 14 augusti 1812. § 2. Årstrycket.
258 Kongl. Maj:ts Nådiga Påbud Om Resandes skyldighet, at med behörig Pass vara försedde,
samt hvad dervid bör iakttagas. Given 14 augusti 1812. § 8. Årstrycket.
259 Kongl. Maj:ts Nådiga Påbud Om Resandes skyldighet, at med behörig Pass vara försedde,
samt hvad dervid bör iakttagas. Given 14 augusti 1812. § 3. Årstrycket.
260 Ibid.
261 Lucassen 2001, s. 236.
262 Lext 1984, s. 291.
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2.4.2 Restriktioner av rörlighet i andra lagrum: 1824 års
kungörelse och lego- samt försvarslöshetsstadgorna
I 1805 års legostadga hade det gjorts skillnad mellan godkända och mindre godkända tjänstehjon. Godkänd betydde framförallt att man var förfaren i vissa
hemslöjder, och som godkänt tjänstehjon fick man flytta fritt. Det fick dock
inte mindre godkänt tjänstehjon som inte fick flytta utanför länet utan då riskerade att dömas till arbetsinrättning eller krigstjänst.263 Hur detta tillämpades i
praktiken är obekant. År 1823 upphörde indelningen i godkänt och icke godkänt tjänstehjon.264 Men året efter avskaffandet, den 18 maj år 1824, utfärdades
Kungl. Maj:ts nådiga kungörelse angående vad vid utfärdandet av pass åt lösdrivare, samt gifte personer som tillhöra de arbetande klasserna och icke äro bofaste, iakttagas bör. Kungörelsen gällde under hela 1830-talet och det var i enlighet med denna som försvarslösa fick pass för att söka tjänst enligt både 1833 års
och 1846 års försvarslöshetsstadgor. Den avskaffades först år 1860.
När kungörelsen utfärdades år 1824 var den kopplad till 1819 års förordning. I
ingressen deklarerar Kungl. Maj:t att förordningen tillkommit i syfte att komma
till rätta med vådligheter som uppstått för allmänna säkerheten som konsekvens
av att ”lösdrivare” och gifta personer som tillhör de arbetande klasserna och inte
är bofasta ”obehörigen kringstryka i Landet”.265 De ”lösdrivare” som straffats för
stöld skulle enligt 1824 års kungörelses 1 § inte förpassas från sitt hemlän ”utan
att förete gällande betyg, att de förskaffat sig laga förswar eller näringsfång i det
Län, dit de wilja afgå”. Om en straffad ”lösdrivare” hade hustru och barn, måste
hela hushållet förpassas. I annat fall måste försörjningen för de kvarlämnade
hushållsmedlemmarna styrkas med kyrkorådsprotokoll (§ 3).
För ostraffade ”lösdrivare” gällde likaledes att ansökan om pass skulle göras
hos KB som bestämde om något pass skulle utfärdas (§ 2). Ostraffade ”lösdrivare” som var gifta liksom de som tillhörde ”de arbetande classerne och icke äro
bofaste” men som inte var ”lösdrivare”, skulle likaledes visa kyrkorådsprotokoll
för att få förpassning utom länet. Sundhetsbevis skulle utfärdas i det fall venerisk eller koppsmitta kunde misstänka, som orden lyder, å den ort den passökanden uppehållit sig.266
263 Kongl. Maj:ts Nådiga Legostadga för husbönder och tjenstehjon. Given 15 maj 1805. 3dje

artikeln § § 1, 2. Årstrycket.
264 Montgomery 1933, s. 255.
265 Kungl. Maj:ts nådiga kungörelse, angående vad vid utfärdandet av pass åt lösdrivare, samt
gifta personer som tillhöra de arbetande klasserna och icke äro bofasta, iakttagas bör. Given den
18 maj 1824. Årstrycket.
266 Kungl. Maj:ts nådiga kungörelse, angående vad vid utfärdandet av pass åt lösdrivare, samt
gifta personer som tillhöra de arbetande klasserna och icke äro bofasta, iakttagas bör. Given den
18 maj 1824. Årstrycket. År 1830 utgick också cirkulärbrev som inskärpte detta: Inkommande
skrivelser från centrala myndigheter Kongl. Maj:ts cirkulärbrev vad som iakttagas bör vid utfärdandet av pass till lösdrivare samt gifte personer som tillhöra de arbetande klasserna 1830–02–13.
DI:167. LST–U:lkt. ULA. Enligt brevet hade bondeståndet klagat på att gesäller, sjöman och löst
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Att klassificeras som ”lösdrivare” hade således betydelse för möjligheterna att
utverka tillstånd för att lagligen kunna röra sig i rummet. Att man inte skulle
dömas till tvångsarbete om man inte tiggt eller straffats för tjuvnad är en annan
sak.
I 1833 års försvarslöshetsförordning ägnades en hel paragraf åt passlöshet. Paragrafen inleds på följande sätt: ”Frisk och arbetsför person, som utan pass eller
wederbörligt tillstånd kringstryker, eller med allmänheten med bettlande
beswärar, warde genast gripen.”267 Den gripne skulle tas till Överståthållarämbetet i Stockholm eller KB i övriga landet för vidare behandling och utredning.
Den som inte ansågs vara ”vanartad” skulle förpassas till hemorten med en månads föreläggande att skaffa laga försvar. För ”vanartad” gällde samma föreskrifter som för ”vanartade” i allmänhet (se ovan). Förordningen förutsatte alltså att
en ”frisk och arbetsför person” som ”kringstryker” utan pass eller tigger, var
”lösdrivare” eller ”försvarslös”.
Passet utgjorde en nyckelteknik när det gällde att kontrollera rörelse i rummet i allmänhet och försvarslösas och ”lösdrivares” i synnerhet. Människors
rörelse i rummet var omgärdat av olika restriktioner och föremål för ett synnerligt intresse från statsmaktens sida. Någon rätt att färdas fritt fanns inte och
förordningarnas innebörd och inbördes kopplingarna bör för många ha varit
svåra att begripa och känna till. Det allmänna passtvånget var ingen lösdriveriförfattning per se, men dess luddiga formuleringar, dess särskilda undantag och
dess kopplingar till tjänstetvånget gjorde det interna passtvånget till en oumbärlig del av statens fattigpolitik.

2.4.3 Särskilda regler för lumpsamlare med flera
Intimt relaterade både till det interna passtvånget och till 1824 års passförfattning var de diskussioner som gång på gång fördes i riksdagen om ytterligare
restriktioner i pappersbrukens rättighet att anta lumpsamlare på samma sätt
som man tidigare hade ägnat energi åt kringresande glasförare, hovinköpare och
smideshandlare vilka var vanliga yrken bland resande/romani.268 I de diskuss-

folk, samt de personer som föll under 1824 års kungörelse vandrade omkring landet med pass men
utan sundhetsbevis. Passen, klagades det, hade också varit bristfälligt förda. Vanartiga och sysslolösa skulle därför ha strukit omkring och bland annat spridit sjukdomar. Kongl. Maj:t inskärpte
1824 års kungörelse genom cirkulärbrevet.
267 Kungl. Maj:ts nådiga förordning, huru med försvarslösa personer förhållas bör. Given den
29 juni 1833, § 12, SFS 27 1833.
268 Reglerna för så kallad västgötahandel och annan gårdfarihandel tas inte upp här då de inte
har någon större relevans för denna boks problematik och jag hänvisar för en översikt av dessa
regler och de diskussioner som fördes särskilt under 1800-talets första hälft till Lundqvist 2008, s.
39–70. Lumpsamlare och lumpsamlande kom upp på 1815, 1818, 1823 och 1840/41 års riksdagar.
Se: Register till riksdagens protokoll. Uppslagsord L–Ö 1891–1893, s. 94. Uppslagsord lump. Om
finska kaale och glashandel och lumpsamling, se Tervonen 2010, s. 128, dens. om försörjning som
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ioner som föregick utfärdandet av 1812 års passförordning, utpekades särskilt
”ziguenare”, ”tatarer”, ”skoijare” vilket kan illustreras genom riksdagens skrivelse till Kongl. Maj:t den 1 juli år 1812:
Hos Riksens Ständer har under öfwerläggning kommit angelägenheten, att genom inskränkning uti den genom Kongl. Förordningen den 24 Mars 1748 stadgade tillåtelse för Tatarer och Skoijare, att å Landet eller å Marknader kringfara,
sätta en gräns så wäl för kringspridandet af den osedlighet, som för de till den
enfaldigare Folk-classens skada ofta ledande bedrägerier, hwaraf dessa personers
lefnadssätt och yrke utmärkes.269

Som noterades i inledningskapitlet nämndes inte ”ziguenare” eller ”tartarer” i
författningarna under 1830-talet.270 Men att inte nämna en grupp av människor
vid namn i det nationella regelverket kan också betraktas som ett sätt att förneka minoriteter och bygga en enhetlig nation. Den senast utfärdade författningen i vilken ”ziguenare” eller ”tartarer” uttryckligen nämndes var i förordningen om allmännna arbetsställen av den 27 februari 1804, där de nämns som
en kategori människor vilka kan dömas på obestämd tid till arbetsinrättning:
Lösdrifware eller Landstrykare, hwarmed förstås så beskaffade Personer, hwilka
upräknas i 15 § af Wår den 7 april utfärdade Wärfnings-Stadga, såsom ock kringstrykande Tartarer och Zigenare, hwilka, enligt Wårt Nådiga Bref till Landshöfdingarne af den 17 November 1772 äro förfallne till Fästnings-arbete, samt emot
Wårt den 18 April 1781 utfärdade och i Commerce-Collegii Kungörelse den 22
Februarii 1802 förnyade förbud, ej med Pass böra förses.271

Man hade alltså under föregående århundraden varit mycket explicit i utpekande av vissa grupper av människor vars rörlighet skulle hindras.272 Vid 1800talets början nämndes under riksdagsdiskussioner glas-, porslinsförare och smideshandlare i samma andetag.273 Under de diskussioner som fördes vid riksdagen 1815 om denna handel framgår vidare kopplingen med hästhandel och ”skojare” tydligt. En riksdagsledamot i borgarståndet påpekade talande att i ett
memorial om sagda handelsidkare borde också lumpsamlare upptas.274 Under

lumpsamlande bland resande/romani, t.ex. s. 220–221. Se s. 226 för en tabell över titlar bland
resande/romani (män) i olika kohorter och analys av detta s. 227 ff. Se äv. Rekola 2015, s. 59.
269 Bihang till riksdagens protokoll 1812, band 2, s. 943.
270 I Finland var dock kaaleromer fortsatt och särskilt hårt utpekade i den lösdriverilagstiftningen också efter 1850, se Tervonen 2015, s. 119.
271 Kongl. Maj:ts Nådiga Förordning Om Allmänna Arbetsställen för Svea- och Göta-Riken,
samt [...] Finland, given den 27 februari 1804, § 1. Årstrycket.
272 För en översikt av de författningar som gällde ”ziguenare” och ”tartarer i Sverige och Finland fram till 1800-talets början (och fram till 1850 i Finland), se Rekola 2015, s. 20–82.
273 Se t.ex.: Bihang till riksdagens protokoll 1815 band 3, s. 253. Se äv. Svanström 2000, s. 128
fotnot 333.
274 Borgarståndets riksdagsprotokoll 1815, 1 saml., s. 116.
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riksdagsdiskussionen talades det även om specifika händelser som involverade
personer som veterligen var resande/romani.275
I förordningen angående ”hämmande af the så kallade tartarares och zigueners samt annat löst folks och lättingars strykande omkring landet” av den 24
mars 1748 nämndes förutom ”tartarer” och ”ziguenare” också judar.276 Ett
kungligt brev angående ”tartarers och ziguenares” förpassande utfärdades den 14
december 1763. Båda breven syftade till att hindra ”ziguenares” rörelse i rummet, särskilt från gård till gård och i sällskap med varandra.277 Enligt en rundskrivelse till landets landshövdingar av den 18 april 1781 fick inte ”tartarer” och
”ziguenare” antas som glasförare eller få pass i denna egenskap. 1802 förnyades
förbudet och Kommerskollegium utfärdade den 22 februari en kungörelse angående glas-, porslins- och hovinköpares resehandel som också upprepade 1748 års
kungörelse i ingressen. Till glasförare, porslinsförare och hovinköpare fick endast sådana antas som hade prästbevis med intyg om god frejd. KB:s pass krävdes
om de skulle resa utom länet men också i det län där det bruk de var knutna till
var beläget. De fick inte heller resa i sällskap större än sex personer.278 Att 1748
års förordning betraktades som en lösdriveriförfattning framgår med all tydlighet i februari 1824 då en skrivelse utgick som inskärpte att den inte längre var
gällande. Åtskilliga mål skall ha inkommit till Svea hovrätt där domare och
landhövdingar utdömt spö- och risstraff för passlöst kringstrykande. Kongl.
Maj:t och Svea hovrätt kungjorde och förtydligade att 1748 års förordnings
stadgande om sådana straff utgått och ersatts av andra ”föreskrifter i afseende å
Lösdrifwares behandling”.279
Med tanke på hur många resande/romani som trots olika förbud ändå idkade
den beklagade handeln så tycks påbuden inte ha fungerat särskilt väl. År 1822
förbjöds emellertid glas- och porslinsförare samt smideshandlare helt att resa
runt i landsorten och sälja sina varor.280 Istället skulle det inrättas fasta försälj275 Ridderskapets och adelns riksdagsprotokoll 1815, 3 saml., s. 73–74.
276 Se t.ex. Etzler 1944, s. 111.
277 Kongl. Maj:ts bref till samtliga Landshövdingarne angående tartars och ziguenares förpas-

sande 14 december 1763. Årstrycket. Samma dag utfärdades också ett kungligt brev till cheferna
för de värvade regementen angående i krigstjänst varande ”ziguenare”. Kongl. Maj: inskärpte i
brevet 1748 års stadga. ”Ziguenare” skulle i de pass som vid denna tid kunde ges av befälen också
ha infört att de inte fick besöka gårdarna med mera enl. 1748 års påbud. Emellertid skall detta inte
ha följts utan permitterade soldater skall ihop med hustru och barn och släktingar med flera så
kalla flockat sig tillsammans. Därför uppmanades till följsamhet gentemot 1748 års bestämmelse
och att i passet skulle utstakas resväg och tidsgräns.
278 Kommerskollegii kungörelse angående hvad hädanefter i anseende till glas- och porslinsförares samt hofiköpares resehandel bör iakttagas bör 22 februari 1802. Årstrycket.
279 Kongl. Maj:ts och Rikets Swea hof-rätts Uniwersal, angående upphörandet af den i Konfl.
Förordningen stadgade bestraffning af spö eller ris för dem som kringstryka utan Pass. Given 3
februari 1824. Årstrycket.
280 Glas-, porslins- och smideshandlare som bodde i städerna fick enl. förordningen endast
sälja sina varor på den egna stadens marknader och de bofasta handlarna på landet fick inte kringresa på marknader.
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ningsplatser förestådda av bofasta och välfrejdade män; det senare var sannolikt
en skrivning som gjordes för att försöka undvika att de tidigare kringresande
försäljarna skulle försöka övergå till fast handel och den återkom i andra brev
och förordningar.281 År 1823 tydliggjordes att 1822 års kungörelse inte gällde
Eskilstuna fristads manufakturister, deras förlagshandlare och de i städerna redan boende glas- porslins- smideshandlare: de fick sälja sina varor men endast
på marknader, inte från gård till gård.282 Året därpå, strax innan förordningen
av den 18 maj 1824, kom en kunglig kungörelse som bland annat stipulerade att
de som antogs till lumpsamlare antingen skulle vara boende och skrivna vid
bruket eller boende på annan plats men ägande laga försvar och god frejd. Pass
skulle utfärdas av KB mot prästbetyg, och om en lumpsamlare fått pass till annat län skulle KB i detta län meddelas. Passen var individuella vilket man kan
utgå ifrån är en konsekvens av att lagstiftaren försökte motarbeta att familjer
och sällskap upptogs på samma pass: det skulle öka kontrollen.283
Förbuden om handelsresor med glas, smide och porslin skulle emellertid inte
bli långvariga då Kommerskollegium i slutet av 1830-talet kom fram till att allmänheten inte hade fått tillräcklig tillgång på glas och porslin. Glas- och porslinsbruksägare kunde från 1839 ansöka hos KB om pass för handelsresande som
skulle vara antagna, välkända och bofasta. Samma sak hade tidigare beslutats
om smideshandel.284
Den grupp av människor som myndigheterna särskilt riktade in sig på med
sina påbud om kyrkorådsprotokoll för att få pass var icke bofasta familjer av de
arbetande klasserna. De bör i grund och botten ha utgjorts av samma grupp av
människor som bestämmelserna om glas-, smides- och porslinshandel var riktade mot.285 De som i Västmanlands län vid denna tid kallades för ”skojare” och

281 Kongl. Maj:ts kungörelse av den 9 januari 1822 angående förbud för glas- porslinsförare
samt smideshandlare att i ändamål af dylika varors försäljning uti landsorterna kringresa, samt om
hvad vid handel med dessa varor på landet hädanefter bör gälla.
282 Kommerskollegiums kungörelse av den 5 maj 1823, angående Eskilstuna fristads manufakturidkares och deras förlagshandlandes äfvensom glas- och porslinsbruks- samt smidesidkares
jemte de i städerna bosatte glas-, porslins och smideshandlandes rättighet att å rikets marknader
försälja sina varor. Om kaaleromer och glashandel i Finland under 1700-talet, se Rekola 2015 s.
57–59.
283 Enligt det kungliga brevet av den 20 januari 1824 och Kommerskollegiums kungörelse av
den 9 februari samma år fick hustru och barn inte medtas på resorna och passet skulle inte utfärdas för längre än tre månader. Ett pass skulle gälla för en person: Bihang till riksdagens protokoll
1847/1848, 8de samlingen nr 40, s. 2, Allmänna Besvärs- och Oeconomie-Utskottets Memorial.
Dessa bestämmelser utfärdade således strax före kungörelsen av den 18 maj 1824 som alltså syftade
till att förhindra rörelse utom länet av familjer som inte var bofasta.
284 Kongl. Majt:ts kungörelse av den 21 september år 1839, angående utvidgat rättighet å landet
af inhemska glas- och porslinsvaror, SFS 27 1839.
285 Det motionerades från bondeståndet vid 1834 års riksdag om valackare med hustru och
barn inte skulle ges pass samtidigt som det klagades över lumpsamlare: Bihang till riksdagens
protokoll 1834/1835, 7:2, Lag- samt Allmänna Besvärs- och Oeconomie-Utskottens betänkanden,
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som i tidigare förordningar vanligen benämnts ”ziguenare” och ”tartarer”. Alla
glas-, smides- och porslinshandlare var inte resande, inte heller alla lumpsamlare
var det. Men många resande ägnade sig åt dessa näringar, det framgår inte bara i
genealogiska undersökningar, utan även om man studerar passjournaler liksom
mantals- och husförhörslängder vid exempelvis pappersbruken i Mellansverige
vid denna tid.286 Icke bofasta hela familjer som rörde sig genom landskapet
idkande handel var uppenbarligen och tydligen en nagel i ögat på statsmakten
som nu i början av 1800-talet tog till krafttag för att kontrollera hur människor
rörde sig inom och över landets gränser.

2.5 Bosättning och inflyttning
En av de förordningar som var under hård debatt under 1830-talet och som
avskaffades i och med 1847 års fattigvårdsförordning hade den långa titeln
Kungl. Maj:ts Nådiga Kungörelse, Angående Skyldigheten at underhålla sådane
från then ena til then andra Församlingen inflyttade personer, som sedermera
blifwit wanföre och icke kunna sig sjelfwe försörja.287 Den utfärdades år 1788,
och kallas här fortsättningsvis för 1788 års förordning om hemortsrätt. Tillsammans med 1763/66 års hospitalsförordning och den av Ridderstolpe nämnda
Kungliga kungörelsen angående den allmänna skyldigheten att bidra till de
fattigas vård och försörjande given den 14 februari 1811 var den en av dåtidens
viktigaste fattigvårdsförfattningar.
Helst, sägs det i författningstexten, skulle den församling som haft mest nytta
av fattighjonet ha fattigförsörjningsskyldigheten, men då detta skulle kunna
leda till mängder av konflikter stadgades att den socken där ett fattighjon antingen haft eget hemman eller som inhyses- eller tjänstehjon sist varit mantalsskriven, var den som skulle ansvara för samma människas fattigunderhåll. Var
socken, hette det, skulle föda sina fattiga. Skattskrivnings- eller mantalsskrivningsorten avgjorde alltså från detta år en människas hemortsrätt vilket betydde

nr 8. Utskottet hänvisade då till 1824 års förordning och påtalade också att valackare inte skulle
behandlas annorlunda än andra i arbetsklassen.
286 Se t.ex. Lindwall 2014, s. 17–18; Husförhörslängd s. 79 Lingonbacka pappersbruk. AI:7. Järlåsa församling. AD. Husförhörslängd s. 99 Lingonbacka pappersbruk. AI:8. Järlåsa församling.
AD.
287 Som beteckningar för en juridiskt giltig, erkänd tillhörighet till viss plats används i den här
boken begreppen församlingstillhörighet och laglig lokal status. Vanligen, som i hela Västmanlands län inkl. städerna, var den kyrkliga, territoriella församlingen den enhet till vilken tillhörigheten knöts eftersom mantalsskrivningen skedde inom församlingarnas territoriella gränser. Det
var annorlunda i större städer som Stockholm och Göteborg. Begreppet församlingstillhörighet,
som således skall förstås som sekulärt, liksom laglig lokal status täcker in laglig, formell tillhörighet oavsett om det handlade om land eller stad.
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att det var dit han eller hon formellt hörde.288 I gengäld för denna skyldighet
och för att motverka att gamla och skröpliga satte sig inhyses i andra församlingar och föll dem till last, stipulerade Kongl. Maj:t att församlingarna
[...] må äga then rättighet, at icke något inhyseshjon bör få sig ther nedsätta, eller gammalt och mindre arbetsfört tjenstehjon antagas, innan sådant först blifwit
i allmän Soknestämma anmält och Församlingen ther [t]il sit bifall lemnat.289

Vidare stipulerades att de som på ålderdomen ville bosätta sig i sin födelseort
eller där de tillbringat sin ungdoms och arbetsföra tid skulle få göra så och förvänta sig församlingens omvårdnad. Födelseort skulle alltså kunna ha varit avgörande för hemortsrätten men också där man tillbringat sin arbetsföra tid. Det
är uppenbart att 1788 års förordning redan från början bar på många frön till
konflikter.
Förordningens omedelbara förhistoria kan utifrån litteraturen sammanfattas
på följande vis. Under den svåra missväxten vid 1770-talets början skall folk ha
begett sig till socknar och städer som de trodde var mindre drabbade och under
nästkommande decennium var tiderna åter hårda. År 1786 vände sig KB i Östergötlands län till Kongl. Maj:t för att utröna på vilka grunder han skulle avgöra de tvister som uppstått mellan församlingar om försörjningsansvaret för
enskilda fattiga. Till vilken socken hörde en fattig hemma? Vad betydde ”sina
fattiga”?290 Kongl. Maj:ts svar var 1788 års förordning om hemortsrätt. K.H.
Johansson, som undersökt sockensjälvstyret i Linköpings stift, hävdar att även
om inflyttningskontrollen blev hårdare efter 1763, var den ingalunda något nytt.
Olika former av hinder för inflyttning hade på sina håll praktiserats åtminstone
sedan 1600-talet. Från att främst ha syftat till att värna om ”goda seder”, handlade det efter utfärdandet av 1763 års förordning istället om att hindra presumtiva fattigvårdskandidater från inflyttning.291 Det handlade således om en kodifiering av praxis.292 Göran B. Nilsson menar att förordningen var ett utslag av
Gustaf III:s vilja att knyta bondeståndet till sig.293 Förordningen kan placeras in
i ett större sammanhang, mest utforskat på brittiska förhållanden, där möjligheten för arbetande fattiga att formellt inkluderas i lokalsamhällena i takt med
passiv proletarisering och social polarisering, kringskurits. Lokalsamhällenas
fattigförsörjning, där gränserna för inkludering gick vid församlingstillhörighet,
288 Lindstedt 1915, s. 55, noterar att begreppet hemortsrätt tidigare betecknat en människas rät-

tighet att obehindrat få vistas i det lokalsamhälle där han eller hon hade sin hemvist.
289 Kungl. Maj:ts Nådiga Kungörelse, Angående Skyldigheten at underhålla sådane,från then
ena til then andra Församlingen inflyttade personer, som sedermera blifwit wanföre och icke
kunna sig sjelfwe försörja. Given Göteborg d. 5 dec. 1788, Modée 1804, s. 254.
290 Lext 1968, s. 195 ff. Lext har också belagt att tvister också uppkom i Skaraborgs län vid
samma tid. Se också Johansson 1937, s. 324 ff liksom Montgomery 1951 (1934), s 40–54.
291 Johansson 1937, s. 324–327.
292 Montgomery 1951 (1934), s. 42; Aronsson 1992, s. 221.
293 Nilsson 1965, s. 7.
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skulle skyddas från utbölingar. Bosättningslagar som 1662 års lag i England
liksom 1788 års förordning i Sverige var ett sätt att utstaka riktlinjer för vilka
som skulle inkluderas och exkluderas, vilka som medgavs tillhörighet.294 Och
talet om ”nytta” var således centralt.
Samtliga inhyseshjons inflyttning kunde därmed lagligen hindras av sockenstämman. Både Göran B. Nilsson och Peter Aronsson har kallat förordningen
för ett svenskt ”stavnsbaand”.295 Litteraturvetaren Alf Kjellén benämner den helt
enkelt som ”den beryktade kautschukparagrafen”.296 Flera element i förordningen lämnar ett uppenbart stort utrymme för tolkning och rättsosäkerhet.
Vad exakt var ett inhyseshjon? Var gick gränserna? Gällde det också backstugusittare? Vem var gammal? Vid vilken ålder? Och hur avgörs arbetsförhet? I ett
samhälle där självförsörjningsplikten var fullständigt fundamental är det uppenbart att en sådan förordning kunde skapa problem för människor som försökte
försörja sig genom arbete och som var tvungna att röra sig över församlingsgränserna.297 Arthur Montgomery skriver att 1788 års förordning stod i samklang
med legostadga och tjänstetvång: medan arbetslöshet kunde leda till att man
utsattes för polisiära ingrepp och stämplas som försvarslös, var rätten att söka
tjänst eller arbete på kringskuren.298 Under 1830-talet var avskedade välfrejdade
soldater som uttjänat sin tid fria att flytta dit de ville om de själva kunde försörja sig. Vid avsked skulle soldaten få pass med viss tid på sig för att skaffa laga
försvar.299 Även denna frihet var således villkorad och kunde bli föremål för
tolkning.
1788 års förordning var i debatt ända till dess avskaffande i samband med utfärdandet av den nya fattigvårdsförordningen år 1847 då nya regler utstakades.
Anhängare och motståndare hade haft olika ekonomiska intressen, olika behov
av arbetskraft. Birgit Petersson menar att ”moderna” bönder och godsägare
liksom vissa småbönder önskade en fri och rörlig arbetskraft. De ville anställa
människor utanför legostadgans former och utan att motarbetas vid antagande
av exempelvis statare. Andra jordägare, som själva hade årstjänstanställda, mot294 Lis & Soly 2012, s. 458–460.
295 Nilsson 1965, s. 7; Aronsson 1992, s. 92.
296 Kjellén 1937, del I, s. 22.
297 Förordningens praktik behandlas mer eller mindre utförligt olika studier, se framför allt:
Müller 1906, s. 95–96; Johansson 1937, s. 324–327; Lext 1968, s. 184–220; Petersson 1983, s. 195–
209; Losman 1986, s. 35–40; Artaeus 1992, s. 81–94; Aronsson 1992, s. 96–97, 204–206, 221–25,
235, 293–295; Gerger 1992, s. 136; Magnusson 2001, s. 81–82, 135ff; Banggaard 2002, s. 43–54;
Dribe 2003, s. 39–58; Svensson 2005, s. 183–211; Engberg 2005, särsk. 189–196, 243–248, 324;
Nygren 2009, s. 53–94; Holmlund 2013, särsk. s. 161–163.
298 Montgomery 1951 (1934), s. 44.
299 Skrivelser från centrala myndigheter Kungliga cirkulärbrevet av den 10 augusti 1819 ang. ny
förpassning för avsk. soldaten Apelberg att sig til Västerås begiva och därstädes förbliva. DI:154;
.Kungliga cirkulärbrevet av den 20 juni 1820 ang. rättighet för avsk. soldater vid värvat regemente
att till vistelseort inom riket välja den som han för sin bergning finner föremånligast. DI:155.
LST–U:lkt. ULA.
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satte sig detta och åberopade fattigvårdsaspekten.300 Också Gustaf Utterström
pekar på den intressepolitiska betydelsen i frågan om flyttningsfrihet.301 Fattigdomen, sades det i ”liberala” kretsar, skulle upphöra om människor fick flytta
runt och söka sig till arbetet där det erbjöds.302 Liknande konflikter fanns också
i England.303 Som Birgitta Jordansson skriver var flyttingsfriheten relaterad till
företagaren och skall ses i relation till de förändrade arbetsrelationer som kapitalismen förde med sig.304 Thomas Magnusson påpekar också att ”stattorpare” –
vilket användes som ett samlingsbegrepp för gifta arbetare som ingick ettåriga
arbetsavtal – var den kategori till vilken ”debattörerna knöt problemet med vad
många kallade flyttningshindren”.305 Det var alltså den lösa arbetskraften i produktiv ålder som skulle flytta fritt och inte hindras av misstänksamma sockenstämmor. I berättelsen om den självtillräcklige arbetaren som flyttar fritt hörde
inte alla obesuttna hemma och det handlade inte heller om någon fullständig
flyttningsfrihet. Det var endast människor mellan 15 och 55 som fritt kunde om nu författningarna följdes – byta mantalsskrivningsort.306 Hemortsrätten
skulle dessutom förvärvas genom vistande i församlingen i tre år utan att man
fått något understöd. Dessa tre år bands alltså till ”vistande” och inte till mantalsskrivning.307 Catharina Lis och Hugo Soly har diskuterat hur den engelska
bosättningslagen av år 1662 (the Settlement and Removal Act) som avskaffades år
1834 under sent 1700– och tidigt 1800–tal allt mer kom att tolkas utifrån idéer
om individuell frihet. Naturlig frihet definierades av politiska ekonomer som
rättigheten att utan inblandning och hjälp söka arbete var som helst.308 Tanken
om friheten för en självtillräcklig arbetare att flytta fritt fick således också genomslag i Sverige, men det handlade alltså om den självtillräcklige arbetaren,
ingen annan.
Diskussionerna var inte på långt när slut. Redan år 1853 förändrades lagstiftningen. Då blev mantalsskrivningsorten – eller där man borde ha varit mantalsskriven – åter bestämmande för försörjningsorten. Den tidigare karenstiden för
hemortsrätt förändrades år 1853 till sex månader.309 Så länge man kunde försörja
sig kunde man flytta fritt. Om en människa kom i behov av understöd innan
300 Petersson 1983, s. 23.
301 Utterström 1957, del I, s. 322–323.
302 Quist 1960 s. 157.
303 Lis & Soly 2012, s. 459.
304 Jordansson 1998, s. 95.
305 Magnusson 2001, s. 141.
306 Kongl. Maj:ts Nådiga Förordning, angående Fattigvården i Riket. Given Stockholm 25 maj
1847, SFS 23 1847. Tills fyllda femton år hade barn samma försörjningsort som sina föräldrar. Om
fadern var död eller barnet utomäktenskapligt, följde barnet moderns mantalsskrivningsort. När
någon fyllt 55, kunde han eller hon inte byta mantalsskrivningsort.
307 Ibid.
308 Lis & Soly 2012, s. 501.
309 Lext 1968, s. 219. Det fanns också diverse särbestämmelser.
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karensen löpt ut kunde hon få stanna eller skickas till sin så kallat rätta hemort,
det avgjorde de lokala myndigheterna.310 Fattigt folk, särskilt om de vore så
kallat lösa, hade enligt författningarna inte samma rättigheter att flytta som
andra, de hade inte samma möjligheter att vinna en ny församlingstillhörighet.
Det rådde, som Arthur Montgomery har skrivit, ett osäkerhetstillstånd omkring
deras flyttningsrätt.311
År 1812 hade alla ditintills gällande instruktioner för mantalsskrivningar upphört och detta år utfärdades en generell mantalsskrivningsförordning.312 Alla
över 15 år var skyldiga att låta skattskriva sig (§ 5). För statsmakten var det viktigt att människor var skattskrivna inte minst av ekonomiska skäl. För den enskilde bör det ha varit viktigt att formellt vara tillhörig en socken eller annan
församling, av ännu fler anledningar. Genom att vara oskriven befann sig en
människa i ett tillstånd av icke-tillhörighet, tills vidare i ett juridiskt ingenmansland.
K.D.M. Snell har angående betydelsen av församlingstillhörighet i England,
talat om församlingarna som konkreta, lokala enheter för kontroll och tvång,
inbäddade i människors medvetande. De var så mycket mer än en territoriell
indelning. Församlingarna var strukturerade på ett sådant vis att tillhörighet var
status, en status som inte såg likadan ut för alla. De författningar som gjorde att
man lokalt kunde reglera vem som fick flytta in och som också kunde skapa
svåra konflikter handlade, menar Snell, endast skenbart om fattigvård eller fattigvårdsrisker: istället handlade de om hur församlingarnas identitet och självbestämmanderätt konstituerades i motsats till andra församlingar.313
Som vi kommer att se i denna bok kunde församlingarnas gränser bevakas
mycket hårt. Känslorna i de konflikter om tillhörighet som uppstod mellan och
inom församlingar kan inte begripas om vi inte förstår vilken stor betydelse
församlingstillhörighet hade. Den kan inte reduceras eller relateras uteslutande
till en anteckning i en mantalslängd: tillhörighet var en kulturell likväl som en
laglig konstruktion, med en kulturell och laglig betydelse.314

2.6 Politik och författningar: en sammanfattning av
resultaten
I detta kapitel har huvuddragen av de rättsliga arrangemang som skulle reglera
”lösdriveriet” i Sverige under 1800-talets första hälft undersökts. I kapitlet redo310 Jordansson 1998, s. 96–97.
311 Montgomery 1951 (1934), s. 44.
312 Kongl. Maj:ts Nådiga Förordning, Angående Mantals- och Skatt-skrifningarne i Riket. Given 30 september 1812. Årstrycket.
313 Snell 2006, s. 14–25.
314 Snell 2006, s. 25.
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visades också några grundläggande faktorer för försvarslöshetssystemets utövande. Utgifterna för den svenska fångvården mer än femfaldigades mellan 1824
och 1841 och kostnaderna för hanteringen enbart av de ”försvarslösa” var betydande. Tusentals människor satt varje år häktade eller dömda för försvarslöshet,
men dessa människor och hanteringen av dem utgjorde bara toppen på ett isberg av de kostnader statsmakten hade för att kunna administrera försvarslöshetssystemet.
I kapitlet visades att bestämmelserna om laga försvar samverkade med en rad
andra rättsområden, som fattigvårdsbestämmelser, regler för mobilitet och regler för bosättning. Reglerna var därmed många och svåröverblickbara för både
tjänstemän och fattiga. Detta, i kombination med hur diffust skrivna rättsinstituten kunde vara, lade grunden för osäkerhet och godtycke vid tillämpningen. I
legostadgorna stipulerades vad som antingen gav laga försvar eller befriade från
tvånget att skaffa sig laga försvar. Straffbestämmelserna, regelverket rörande
behandling av försvarslösa och ”lösdriveri”, reglerades i kompletterande författningar. I dessa kunde också kompletterande definitioner ges på vem som var
”lösdrivare”. Förelägganden om laga försvar vid äventyr att dömas till korrektionsinrättning liksom hot om straff för den som hyste en tjänstlös utan lov var
de två huvudsakliga hoten om straff som riktades dels mot den tjänstlöse, dels
mot den som kunde tänkas hysa honom eller henne.
Två legostadgor var i kraft under undersökningsperioden. Enligt 1805 år
stadga skulle den som inte ägnade sig åt lant- eller bergsbruk, borgerlig rörelse
eller ”annat lovligt yrke och tillåtit näringsfång” eller var i allmän tjänst skaffa
sig årstjänst. Undantagna från plikten att söka årstjänst var också de som på
landet var mantalsskrivna och boende och förbundit sig till arbete och ”ärligen”
försörjde sig, de som hade späda barn eller åldriga, bräckliga föräldrar att sköta
eller genom privilegier blivit undantagna. Backstugusittare och inhyses bör ha
varit de som avsågs med orden om de på ett visst ställe skrivna och boende.
Författningens skrivning är otydlig och preciserar inte den kontraktsrelation
med en jordägare en människa skulle stå i för att det skulle betraktas som försvar. Viktigt att notera är dock att skrivningen i legostadgan om vårdande inte
var könskodad (vilket den var i 1739 års legostadga).
I 1833 års stadga var lagstiftaren lite utförligare gällande vad som gav försvar:
att vara i allmän tjänst, idka fria konster, studier, handel, fabriksrörelse, hantverk, sjöfart eller som ägare, arrendator eller brukare driva jord- eller bergsbruk.
Om en person var bevisligen försörjd skulle hon också vara försvarad. En man
eller kvinna kunde också betraktas som försvarad om han eller hon var känd för
att med egna medel, genom arbete eller annan lovlig sysselssättning försörja sig
ärligt. Lagstiftaren klargjorde 1833 att sockenstämman avgjorde vem som var
känd för att försörja sig på ett ärligt vis. I försvarslöshetsstadgan av samma år
stipulerades att den som inte kunde eller underlät att skaffa tjänst kunde slippa
att behandlas som försvarslös genom att en eller flera löftesmän ställde en bor114

gen. Försvarslös var den som enligt sockenstämman inte var känd för att ärligen
försörja sig eller kunnat ställa borgen. Vårdandeundantaget var nu borta men
istället sades att den som hindrades från att skaffa tjänst på grund av barn skulle
kunna få dem omhändertagna. Skrivningen var helt könsneutral.
Mantalsskrivningen som central instrument för kontroll över de försvarslösa
var inget nytt men den stärktes ytterligare och kodifierades något annorlunda
genom 1833 års försvarslöshetsstadga. Folk kunde dock inte ge försvar åt andra
på vilka villkor som helst. Enligt både 1805 och 1833 års legostadgor var det den
man eller kvinna som inte själv behövde försvar och som behövde ett tjänstehjons arbete som kunde ge försvar. En person var dock inte försvarad enbart
genom att vara skriven på någon: han eller hon skulle faktiskt arbeta där. Både
före och efter 1833 utgick böter om 6 riksdaler 32 skillingar banco för den som
”oberättigad” antog tjänstehjon. Genom legostadgornas bestämmelser om laga
försvar var de obesuttnas beroende av de besuttna sålunda kodifierat.
De många författningar som reglerade laga försvar och relaterade områden
var inte bara svåröverblickbara för dåtiden. I kapitlet visades att vissa centrala
bestämmelser tappats bort i den modern historiska forskningen har bort. 1819
års förordning om allmänna arbetsställen, som reglerade straffbestämmelserna
för män fram tills ovannämnda försvarslöshetsstadga utfärdades år 1833, har fått
utgöra en hållpunkt i den beskrivning som är den gängse av den rättsliga utvecklingen av tjänstetvånget under 1800-talets första hälft: en mildring menas ha
ägt rum tills det återigen hårdnar år 1833 för att än en gång mildras något år
1846.
1819 års förordning gällde män, inte kvinnor. Fram till utfärdandet av 1833 års
försvarslöshetsförordning skulle alltså kvinnor och män dömas till tvångsarbete
med hänvisning till skilda lagtexter. Ett förbigående av detta får konsekvenser
för den så kallade allmänna bilden, som endast beskriver den rättsliga utvecklingen för män.
Nära sammanhängande med tankar om de arbetande fattigas möjlighet att
försörja sig, är utformningen av fattigvården som i sin tur beror på hur fattigdomen förstås vid en given tidpunkt. Kärnfrågan gäller de arbetsföras, de mer
eller mindre arbetslösas fattigdom, och huruvida den erkänns som ett strukturellt problem. Präster, landshövdingar och samtida utredare förstod att det tidvis kunde råda arbetsbrist, men det handlade främst om svåra år och den moraliska övertonen är tydlig och konsekvent. Landshövdingeutlåtandena som avlämnades till 1825 års lösdrivarkommitté vittnar om en tämligen kompakt syn
på obesuttna som lata, ansvarslösa, uppstudsiga. Istället för förståelse av arbetslöshet som ett strukturellt problem kom förslag på inköp av trampkvarnar, det
talades om motprestation, människor sattes under husbonderätt i utbyte mot
understöd eller tak över huvudet. Under 1830-talet fanns i författningarna inget
erkännande av arbetslöshet som legitimt fattigdomsskäl som kunde ge skäl till
samhälleligt bistånd.
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Den samtida överheten var dock inte helt samstämmig i sina beskrivningar
av de obesuttnas situation. Tjänstetvånget hade ifrågasatts redan på 1700-talet.
1840-talets mest kända kritiker var chefen för Styrelsen för fängelse och arbetsinrättningar Clas Livijn. I sin kända promemoria om försvarslöshetssystemet
som trycktes år 1844, då den nya restriktiva försvarslöshetsstadgan av år 1833
hunnit vara i kraft i drygt tio år, utdelade han svidande kritik mot systemet.
Livijn hade som fångvårdschef god inblick i tillståndet på inrättningarna. Möjligheten att använda sig av tjänstetvångets slutliga konsekvens, en dom till arbetsinrättning eller korrektionshus, hängde samman med fängelsesystemets
kapacitet. Dömda för försvarslöshet var den enskilt största fångkategorin enligt
statistiken från år 1835 och i femton år framöver. År 1835 var 24 procent gripna
för ”lösdriveri”. År 1840 var andelen drygt 30 procent och år 1845 nära 40 procent. En mycket stor andel av alla som greps hade således inte begått något
brott i egentlig mening. I kapitlet framhölls att statens kostnader för fångvården
tyngdes till en inte ringa del av att människor greps under rubriceringar som
försvarslöshet, ”lösdriveri”, kringstrykande och så vidare.
I kapitlet visades att på landets tre statliga korrektionshus för kvinnor var ca
50 procent intagna för försvarslöshet på obestämd tid. Svåra förhållanden rådde
på dessa platser och arbetsinrättningen i Norrköping kunde ha en dödlighet per
år på 20 procent. Den strafflängd som stipulerades var på obegränsad tid för de
män som dömdes till korrektionsinrättning både före och efter 1833. Efter 1833
omfattades kvinnor av samma bestämmelser som män, men också deras strafftid
var i praktiken både före och efter 1833 på obestämd tid eller tills laga försvar
erhållits. Bland de kvinnor som intogs på Norrmalms korrektionsinrättning
under år 1830 och som överlevde för att vinna sin frihet, fanns de som hölls kvar
så länge som över tio år. Mer än hälften av de intagna kvinnorna satt längre än
ett år.
Ett mycket litet antal människor var intagna i de få länsarbetshusen, grundade genom statliga och enskilda bidrag, jämfört med på riksanstalterna. I Västerås fanns aldrig något sådant arbetshus. Men med ett hårdnat klimat gentemot fattiga kunde, som visades i kapitlet, den lokala fattigvården i Västerås anta
en korrigerande roll och faktiskt frihetsberöva människor. Det dröjde dock i
detta fall till 1840-talet.
1833 års försvarslöshetsförordning var, till skillnad mot 1814 års cirkulärbrev
och 1819 års förordning, karaktäriserad av en långt driven klassificeringsiver.
Graderingar av de försvarslösa gjordes i relation till den egna skulden för den
uppkomna situationen. Lagstiftaren var dessutom nu mer utförlig om rutiner
gällande själva förfarandet med försvarslösa. Det är dock uppenbart att det i
praktiken måste ha varit svårt att omvandla 1833 års försvarslöshetsförordning
till fungerande rutiner. Komplicerade bedömningar av en människas skuld
skulle avgöras av tjänstemännen vid landskansliet som hade makt att frihetsbe-
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röva, att ge förelägganden, att kringskära människors rätt att röra sig i rummet,
att döma män och kvinnor till tvångsarbete.
Relaterade till frågor om laga försvar och möjligheter att försörja sig är regler
för mobilitet och bosättning. Ett viktigt instrument i den västeuropeiska fattigoch arbetspolitiken sedan medeltiden var hinder för eller olika sätt att försöka
styra människors rörlighet. Ett av de viktigaste sätten att försöka kontrollera
mobilitet är att människor måste ha giltiga tillstånd för att lagligen kunna röra
sig i rummet. Ett sådant tillstånd är passet, och år 1812 proklamerades i Sverige
allmänt internt passtvång. Passet utgjorde ett särskilt instrument i relation till
”lösdrivare” och försvarslösa. Det allmänna passtvånget var ingen lösdriveriförfattning i sig, men dess luddiga formuleringar, dess särskilda undantag och dess
kopplingar till tjänstetvånget gjorde det interna passtvånget till en oumbärlig
del av statens fattigpolitik och den lokala polisiära övervakningen av människor.
Och centralt i denna var tjänstetvånget, vikten av att ha ett laga försvar som i
sin tur kopplades till olika rättigheter, som att få ut ett pass för resa.
Intimt relaterade med riksdagdiskussionerna om pass i allmänhet var de diskussioner som gång på gång fördes om ytterligare restriktioner i pappersbrukens
rättighet att anta lumpsamlare, på samma sätt som riksdagen tidigare hade ägnat
energi åt kringresande glasförare, hovinköpare och smideshandlare vilka var
vanliga yrken bland resande/romani. År 1822 förbjöds glas- och porslinsförare
samt smideshandlare att resa runt i landsorten och sälja sina varor. Istället skulle
det inrättas fasta försäljningsplatser förestådda av bofasta och välfrejdade män.
År 1824 kom en förordning som utstakade särskilda passregler för ”lösdrivare”
och familjer av de arbetande klasserna som inte var bofasta som gällde fram till
1860. De icke bofasta familjerna det talades om bör särskilt ha utgjorts av
samma grupp av människor som bestämmelserna om glas-, smides- och porslinshandel var riktade. De som i Västmanlands län vid denna tid kallades för
”skojare” och som i tidigare förordningar vanligen benämnts ”ziguenare” och
”tartarer” eller i Norge ”tatere”.
En av de förordningar som var under hård debatt under 1830-talet och som
avskaffades i och med 1847 års fattigvårdsförordning var 1788 års förordning om
inflyttning och hemortsrätt. 1788 års förordning stadgade att den socken där ett
fattighjon antingen haft eget hemman eller som inhyses- eller tjänstehjon sist
varit mantalsskriven, var den socken som skulle ansvara för samma människas
fattigunderhåll. Det innebar att samtliga inhyseshjon och mindre arbetsföra
tjänstehjon lagligen kunde vägras inflyttning av sockenstämman. Medan ett
inhyseshjon således kunde anses försvarat var hennes status sådan att hon alltid
kunde vägras inflyttning. Flera element i förordningen lämnar ett uppenbart
stort utrymme för tolkning och rättsosäkerhet. I ett samhälle där självförsörjningsplikten var fullständigt fundamental är det uppenbart att en sådan förordning kunde skapa problem för människor som försökte försörja sig genom arbete och som därför var tvungna att röra sig över församlingsgränserna. 1788 års
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förordning var i debatt ända till dess avskaffande i samband med utfärdandet av
den nya fattigvårdsförordningen år 1847 då nya regler utstakades.
I kapitlet visades att tjänstetvånget var en länk i kedja av ofriheter, inte minst
beroende på legostadgans regler för uppsägning. Att ingå i årstjänst innebar att
ingå en överenskommelse om vad som egentligen var ett ofritt arbete. För att
kunna bli fri sin tjänst i förtid måste man ha myndigheternas eller husbondes
tillstånd. Våld fick användas mot tjänstehjonet både vid hämtning och i vardagen. Förrymda tjänstehjon kunde efterlysas via länskungörelserna, gripas av
kronobetjäningar och tas till länshäktet eller husbonden. Om man därtill lägger
de böter som kunde drabba den som hyste en tjänstlös, så innebär det att kedjan
fått ytterligare en länk.
Innebörden av laga försvar var sålunda enligt lag öppen för en rad tolkningar
och själva bestämmelserna var relaterade till ett stort och svåröverblickbart system av andra bestämmelser rörande fattigvård, mobilitet och bosättning med
mera. Det handlar om ett omfattande rättsligt system med lagrum som samverkade, kompletterade och påverkade varandra. Begreppet laga försvar må ha varit
unikt för Sverige och Finland men de institutionella arrangemang som här har
behandlats var det inte. I hela Västeuropa förekom liknande rättsliga system
vilket är det större sammanhang inom vilket de svenska reglerna bör förstås.
Hur själva behandlingen av människor i relation till begrepp som försvarslöshet och ”lösdriveri” gestaltade sig liksom den praktiska innebörden av begreppet laga försvar, kan inte utläsas genom lagarna eller andra normativa
material som landshövdingerapporter. Det måste undersökas empiriskt vilket
kommer göras i följande kapitel.
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KAPITEL 3

Det polisiära nätet och ”lösdriveriet” i
Västmanlands län under 1830-talet

3.1 Fångad i nätet
En afton vid tiotiden i april år 1838 kom två stadsbetjänter till en gård på den så
kallade Kyrkbacken i Västerås stad.1 Gården ägdes av kungsträdgårdsdrängen
Holmquist, och stadsbetjänterna Dikman och Enroth fann vad de sökte under
en säng. Det var en kvinna.
Under rättegången som följde den första juni åtalades gårdsägaren Holmquists hustru Johanna Ersdotter.2 Hon hade varit ensam med det övriga
gårdsfolket den kvällen stadsbetjänterna dykt upp. Maken sades ofta vara borta.
Gårdsfolket hade bett för kvinnan, sade Johanna Ersdotter. Det hade enligt
uppgift inte varit första gången som hon släppts in. Hon skall ha legat där åtminstone två nätter på hösten föregående år och hon skall ha ”gått ut och in”.
Domen föll vid rättegångens slut och Johanna Ersdotter blev skyldig att böta
6 riksdaler 32 skillingar banco angivarens ensak. Hennes brottslighet var en
konsekvens av legostadgans föreskrift om hysande av försvarslösa. Den som
hyste en sådan var skyldig att uppge förhållandet hos vederbörande myndighet,
i Stockholm innan dagens slut, i övriga landet ”så snart ske kan” som författningstexten lydde.3 I annat fall väntade böter på det vis som Johanna Ersdotter
erfor. I Västerås inskärptes denna paragraf under 1830-talet genom lokala kungörelser.4 Ett principiellt beslut hade fattats år 1819 på stadens allmänna råd-

1 Gården hade den formella adressen Norra kvarteret nr 90: Husförhörslängd Norra kvarteret
nr 90, s. 342. AIa:12b. Västerås domkyrkoförsamling. AD.
2 För samtliga följande referenser till rättegången hänvisas till: Dombok 1838–06–10 § 2. A1:38.
Västerås kämnärsrätt. ULA.
3 I Stockholm var denna myndighet Överståthållarämbetet, i städer antingen magistrat eller
poliskammare och på landet hos kronofogde eller länsman. Kongl. Maj:ts förnyade legostadga för
husbönder och tjenstehjon. Given 23 november 1833, 1 artikeln 2 §. SFS 43 1833.
4 Koncept till kungörelser 1832–05–09; 1832–07–16. BII:5. Västerås rådhusrätt och magistrat.
ULA.

119

stuga. En gårdsägare var alltid ansvarig för vilka som vistades i deras hus, oavsett
om gårdsägaren kände till det eller inte.5
I den instruktion för polisrådmannen som Västerås magistrat utfärdade år
1827 stadgades dennes ansvar inte bara för att se till att husvärdar inte hyste
människor som ansågs vara obehöriga i staden, utan han skulle överhuvudtaget
se till att husvärdar och andra (vilket inte kan tolkas som något annat än andra
hyresgäster) inte intog och hyste löst folk, som det uttrycktes.6 Liknande bestämmelser gällde för hysandet av människor som var på resande fot i allmänhet, oavsett om de var tjänstlösa eller ej. ”Skyndsamligen” skulle deras pass uppvisas hos polisrådmannen annars riskerades ett vite om 3 riksdaler 16 skillingar
banco. Om den hyste personen dessutom hade rymt ur tjänsten eller inte hade
men ”bordt innehafwa pass”, väntade ytterligare rättsliga åtgärder.7 Författningarna lade på så vis ett stort ansvar på den enskilde när det gällde att tolka föreskrifternas innebörd samtidigt som det kunde kosta att ge någon tak över huvudet utan myndigheternas lov.
Kvinnan som gömt sig under sängen, vid rättegången benämnd hustru Ericsson, var alltså försvarslös och ingen fick ge henne husrum eller nattlogi utan att
anmäla detta hos ansvarig myndighet. I Västerås som i andra städer var denna
myndighet magistraten och den som särskilt ansvarade för dylika frågor var,
som nämndes ovan, den så kallade polisrådmannen som fram till slutet av 1836
hade hetat Bergmark men som nu hette Schultz. Polisrådmannen bistods av
bland andra stadsbetjänterna Dikman och Enroth men också av många fler.
Någon hade underrättat myndigheterna om kvinnans illegala övernattande
och någon, oklart vem eller vilka, blev 6 riksdaler 32 skillingar banco rikare. I
femårsberättelserna 1833–1837 respektive 1839–1843 anges lönen för ett manligt
dagsverke i Västerås under sommarmånaderna uppgå till 32 skillingar banco.8
Vitesbeloppet motsvarar 10 dagslöner vilket måste bedömas som ansenligt.
Därmed fanns också ett reellt incitament för angivelse.
Motivet bakom hysandet – om hustru Ericsson betalade för sig på något sätt
eller om det handlade om, som implicit framkom i rättegången, att gårdsfolket
tyckte synd om henne, om medkänsla eller solidaritet som var starkare än räds5 Sockenstämmoprotokoll 1819–03–21 § 1. KI:1. Västerås domkyrkoförsamling. ULA. Jfr Herlitz 1924, s. 133; Nygren 2009, s. 62. I Linköping kungjordes ett liknande beslut år 1818. Om
Linköping: se äv. Nilsson & Willner 1994, s. 6. Hysningsförbud med var ett gammalt sätt att
försöka förekomma oönskades närvaro i städerna, se t.ex. för 1600-talets Linköping: Sandén 2005,
s. 104ff. Se äv. Sundin 1992, s. 211–216.
6 Privilegier m.m., Instruction för Police Rådmannen i Westerås 1 januari 1827 § 8 mom. 15.
EI:3. Västerås rådhusrätt och magistrat. ULA.
7 Se t.ex. Koncept till kungörelser 1832–07–16. BII:5, Västerås rådhusrätt och magistrat. ULA.
Med hysande av passlös skulle förfaras enligt 1812 års passförfattnings § 8.
8 Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes uti Westmanlands län till Kongl. Maj:t i underdånighet
afgifne Femårsberättelse för Åren 1832, 1833, 1834, 1835 och 1836, 1840, s. 50. Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes uti Westmanlands län till Kongl. Maj:t i underdånighet afgifne Femårsberättelse
för Åren 1839, 1840, 1841, 1842 och 1843, 1844, s. 29.
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lan för att bötfällas – känner jag inte till. Makarna Holmquists hyresgäster bidrog till deras försörjning, och stadens fattigvårdsdirektion lät flera gånger inhysa hemlösa i gården. För omkring ett halvårs hyra för den före detta murarlärlingen Löfvenmark betalade fattigvården på våren 1839 3 riksdaler banco.9 Makarna mottog också ett fosterbarn.10 Att ha tak över huvudet var ett av de fattiga
stadsbornas största bekymmer. Hyror kunde betalas kvartalsvis, det framgår
framförallt i stadens fattigdirektions protokoll, och för ett rum och del i kök i
en nedgången gård i stadens södra kvarter betalade brandvakten Pehr Westerdahl en årshyra om 30 riksdaler riksgälds vilket, lika räknat som ovan, motsvarade 30 dagsverken.11 För att klara sig var de fattiga stadsborna trångbodda och
de bör ha varit öppna för olika lösningar av sin boendesituation.
Gårdsfolket var enligt husförhörslängden i huvudsak försvars- och inhysesfolk, men det handlade inte om något stort antal hyresgäster – åtminstone
inte om man får tro att kyrkoboken speglar någon form av verklighet. År 1830
är två ”gossar” och en äldre änka skrivna i gården, år 1831 en annan änka, året
därpå en ringare med familj; allt som allt fyra personer. Nästa år var ringarhushållet borta och en ny änka hade flyttat in.12 Fattiga människor flyttade i staden
som fåglar.13
Den holmquistska gården kan inte ha varit stor och den låg i utkanten av
Kyrkbacken och därmed i utkanten av staden, strax intill vad som fram till 1835
varit skarprättarboställe. Gården avvek inte från grannskapet: här fanns flera
gårdar vars invånare tillhörde stadens fattigaste skikt. Att vara inhyses var här
snarare regel än undantag.14 Alla obesuttna utan annat försvar än det som den
goda viljan kunde ge dem, var i staden att betrakta som inhyses vilket innebar
en osäker tillvaro inte minst vid flyttnings- och mantalsskrivningstid.
Hustru Ericssons namn var Brita Jonsdotter.15 Hon var ingen ungdom utan
69 år gammal när hon jagades av stadsbetjänterna Dikman och Enroth. Hennes
man tituleras i olika källmaterial som före detta extra brandvakt och han hade
således varit försvarskarl på nåder. Brita Jonsdotters omständigheter var kanske
9 Västerås fattigdirektions protokoll 1839–03–12 § 14. AI:4. Socialnämnden i Västerås. VSA.
10 Västerås fattigdirektions protokoll 1839–03–12 § 14, 1839–08–02 § 6. AI:4. Socialnämnden i
Västerås. VSA.
11 Dombok 1832–03–26. AII:79. Västerås rådhusrätt och magistrat. ULA.
12 Husförhörslängd Norra kvarteret 90, 1830–1833. AIb:21–24. Västerås domkyrkoförsamling.
AD.
13 Se t.ex. om flyttningar i Linköping vid samma tid: Nilsson & Willner 1994, s. 23. Se äv.
Artaeus 1992, s. 85.
14 Jfr Artaeus 1992, s. 94–95. I sin studie av ensamma kvinnor i Västerås under 1800-talets först
hälft konstaterar Artaeus att fattiga, ensamma kvinnor bodde i vissa fastigheter både i stadens
centrala delar och dess utkanter.
15 Den 10 juni 1838 kom Brita Jonsdotter och också hennes man Pehr Ericsson upp som ett
ärende på sockenstämman: Sockenstämmoprotokoll 1838–06–10 § 2. KI:2. Västerås domkyrkoförsamling. ULA.
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inte så främmande för gårdsfolket och hon hade bott i staden i snart femton
år.16 Västerås var inte stort, varken till yta eller till befolkning, och det var nog
svårt att inte känna till både det ena och det andra om sin nästa, vare sig man
ville det eller inte. Förvisso tillhörande en annan samhällsklass än Brita Jonsdotter, men Wilhelm Erik Svedelius som började trivialskolan i staden år 1826,
skriver i sina memoarer att där fördes ett ”hiskligt sqvaller” på gator och i gränder.17
Syftet med föreliggande kapitel är att beskriva det polisiära nätet, det nät i
vilket Brita Jonsdotter fysiskt fångades och genom vilket hon rättsligt kategoriserades, vilka andra som fångades i det, hur det förhöll sig till ”lösdriveriet”
liksom vad allt detta kan säga om relationen mellan överheten och de arbetande
fattiga. Det system som skulle stävja ”lösdriveriet” har av Väinö Helgesson karakteriserats som väl utvecklat.18 Medan Helgesson har koncentrerat sig på
straffbestämmelsernas praktik främst genom att undersöka hur många som fick
förelägganden och hur många som dömdes till tvångsarbete av dem vilka förhördes vid Uppsala landskansli år 1844, har fokus i det här kapitlet vidgats till
att gälla i synnerhet fyra grundläggande aspekter på systemet, på det polisiära
nätet: KB:s reguljära ordningsarbete med avseende på ”lösdriveriet”, hur man
inom lokalsamhällena kunde använda eller inte använda sig av de bestämmelser
som fanns, de frihetsberövanden som gjordes och vad de kunde innebära. Ett
genomgående tema är den fysiska närheten och sociala distansen som präglade
1830-talets samhälle: möten skedde hela tiden mellan hög och låg, mellan besutten och obesutten, men detta hindrade inte repressiviten. Det var tvärtom en
del av samhället på ett konkret och fysiskt vis.
Kapitlet är disponerat på följande vis. Först behandlas och källkritiskt granskas den statistik som har varit en viktig källa för de forskare som varit intresserade av polisiära ingripanden mot ”lösdriveri” och de fångrullor som dels ligger
till grund för statistiken, dels för flera av de delundersökningar som följer. Sedan flyttas fokus till själva ordningsmakten, det polisiära nätet, i Västmanlands
län. Först dröjer redogörelsen vid Västerås slott och den myndighet, landshövdingeämbetet, som var inhyst där och som med landshövdingen som högste
chef var överansvarig för ordningens vidmakthållande i länet. Den person som
innehade landshövdingeämbetet i Västmanlands län under hela 1830-talet har
flera gånger nämnts: Fredric Ludvig Ridderstolpe. Ridderstolpes närmaste underordnade var landsekreteraren som ansvarade för landskansliet och landskamreraren som förestod landskontoret.19 Även dessa två ämbetsmän var med un16 Det går att följa Brita Jonsdotter i husförhörslängderna med utgångspunkt från: Husförhörslängd s. 202. AIa:12 c. Västerås domkyrkoförsamling. AD.
17 Svedelius 1894, s. 70–71.
18 Helgesson 1978, s. 108.
19 Om länsstyrelserna ur förvaltningshistoriskt perspektiv se särskilt Sörndal 1937; Asker 2004;
Jonsson 2005.
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dantag för någon tid av frånvaro desamma under hela 1830-talet, och landssekreterarens namn var Adolf Wilhelm Ahlborg och landskamrerarens var Lars
Olof Ahlm. Avsnittet som följer dröjer vid en av de mekanismer som av Väinö
Helgesson har beskrivits som särskilt viktig för kontrollen av försvarslösa, mantalsskrivningen.20 Avsnittet därefter behandlar ordningsmaktens organisering i
land och stad. I centrum står den lokala polisen och de lokala förhållandena.
Efterföljande avsnitt är koncentrerade på de frihetsberövanden som gjordes och
den vidare dispositionen speglar den process som ett gripande och intagande i
häktet innebar. Det handlar om olika aspekter på frihetsberövanden av människor och vad detta kunde innebära för både själva systemet och för de människor som drabbades. Först behandlas rumsliga och temporära aspekter på intagningarna (var och när gripanden ägde rum). Intresset riktas sedan mot hur
själva intagningarna i häktet gick till med avseende på transporter och vilka
dessa människor som greps var. Då är vi alltså tillbaka till själva slottet där häktet var inhyst. Hur var förhållandena där? Och vad hände med människor efter
att de kommit dit, vilka beslut fattades om dem?
Men framställningens utgångspunkt är alltså statistiken och de fångrullor i
vilka de människor registrerades som intogs i häktet med hänvisning till ”lösdriveri”.

3.2 Nationell statistik och fångrullor: källkritik och
karakteristik
3.2.1 Den nationella statistiken: mot en empirisk definition av
”lösdriveri”
De namn och lagliga kategorier som genom historien använts för att beskriva
fattiga och rörliga människor som inte har haft stadig tjänst eller arbete är
många.21 Det märks också om man granskar den källa som använts för att kvantifiera antalet gripanden för ”lösdriveri” eller ”försvarslöshet”: den officiella
statistiken. Det är denna statistik som kriminologen Annika Snare använt sig av
i sin undersökning om försvarslöshetssystemet, men hon problematiserar inte
källan vilket det kan finnas anledning att göra.
Tillgänglig tryckt statistik över intaganden i landets länshäkten producerades
från år 1835 respektive 1837 på skilda håll av två olika myndigheter: Styrelsen
över fängelser och arbetsinrättningar (från år 1859 officiellt benämnd Fångvårdsstyrelsen) och Justitiestatsministern. Dessa begärde var och en för sig in uppgif20 Helgesson 1978, s. 102.
21 Ocobock 2008, s. 1.
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ter om det årliga antalet häktade för, som man uttryckte sig i Fångvårdsstyrelsens tryckta statistik för år 1860, ”försvarslöshet och olofligt kringstrykande”
eller, som motsvarande kategori kallades i Justitiestatsministerns berättelse,
”lösdrifvare och försvarslösa”. Dessa båda auktoriteter använde sig alltså av
skilda rubriceringar för vad man kan anta borde ha handlat om samma typ av
förseelser.22
Väinö Helgesson har uppmärksammat att uppgifterna om antalet häktade
kunde skilja sig åt i dessa båda myndigheters berättelser. Ibland är den omtalade
skillnaden stor. I exempelvis Skaraborgs fall för år 1840 är differensen på hela
148 intagningar vilket leder till misstanken att någon möjligen gjort en felavskrivning.23 Lösdriveriförseelser kan möjligen också vara särskilt sårbara för
omklassificeringar. Sådana förklaringar är emellertid bara spekulationer och för
att närma sig ett svar på vad disrepansen beror på måste man förstå hur statistiken kom till och vad den byggde på. Helgesson menar vidare att statistiken
generellt måste betraktas som ”osäker då det gäller mer exakta beräkningar”.24
Den officiella statistiken producerades på basis av inskickade uppgifter som
tjänstemän vid landets länsstyrelser sammanställde. Ursprungskällan var utan
tvivel respektive länshäktes fångrullor.25 En enskild tjänsteman gick igenom
fångrullan och sökte efter brottsrubriceringar som han tyckte stämde in på vad
22 Justitestatsministerns statistik finns bland annat tryckt i BiSOS Serie B. Rättsväsendet.
Sammandrag [...] Avdelning 1, 1868, tabell 43. Styrelsens över fängelser och arbetsinrättningar
sammanställningar för 1830-talet finns i tryck i dess till Kongl. Maj:t avgivna berättelse för åren
1838/39, 1842, s. 7. Berättelserna för åren 1835, 1836 och 1837 trycktes inte. Statistiken för dessa år
återges dock i den tryckta berättelsen för åren 1838/39. Statistiken finns också samlad i BiSOS.
Serie G. Fångvården. Fångvårds-styrelsens underdåniga berättelse för år 1860. Stockholm 1862.
Varken Justitiestatsminsitern eller Fångvårdsstyrelsen gjorde inför de senare publikationerna
några egna bearbetningar utan övertog tidigare gjorda rubriceringar och siffror. Vad gäller Styrelsens otryckta berättelse stämmer även de överens med de tryckta med ett undantag: år 1837, möjligen beroende på platsbrist i tabellens kolumn, kallades aktuell kategori blott för försvarslösa. De
spelar alltså ingen roll vilken källa man använder: siffror och kategorier är desamma. Orsaken till
att jag här i tabell och diagram använt den genom BiSOS publicerade statistiken är att då avsnittet skrevs var denna lättast tillgänglig. Nu finns samtlig statistik på SCB:s hemsida online. De
forskare som använt sig av denna statistik med avseende på försvarslöshetssystemet är främst Snare
1977. Hennes bearbetning av statistiken återkommer i bland annat Nilsson 1999, s. 259 diagram 3.
Se äv. Olofsson 1996, not nr 151 s. 60.
23 Bidrag till Sveriges officiella statistik. Serie B. Rättsväsendet. Sammandrag af JustitieStatsministerns underdåniga embetsberättelser för åren 1830 till och med 1856. Tredje avdelningen. Stockholm 1868. Tabell 43 s. 235. Bidrag till Sveriges officiella statistik. Serie G. Fångvården.
Fångvårdsstyrelsens underdåniga berättelse för år 1860. Stockholm 1862, s. 3. Styrelsen över fängelser och arbetsinrättningar i riket bytte år 1859 namn till Fångvårdsstyrelsen.
24 Helgesson 1978, s. 36 not 14.
25 Läsaren hänvisas i fortsättningen för generella utsagor om slutsatser som dragits utifrån fångrullorna vid Västerås slottshäkte genomgående till: Fångjournaler D2b:7–D2b:12 (1829–1838).
KVA–V:ås. ULA. Enskilda belägg och fall fotnotas enskilt men generella utsagor och resultat av
sammanställningar fotnotas inte med enskilda belägg utan hänvisning görs till fångrullorna som
helhet vilka finns tillgängliga på ULA och via AD. Angivandet av arkiv kan skilja sig åt vid olika
fotnoter då båda arkivinstitutioner använts.
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som efterfrågades. Vid denna tid fanns inte några standardiserade, tryckta fångjournaler. Både brottsrubriceringar och hur anteckningar om dessa fördes,
kunde alltså skilja sig från län till län och i samma län vid olika tidpunkter. För
att förstå vad de skenbart välavgränsade kategorierna i den officiella statistiken
speglar är det därför nödvändigt att studera åtminstone några av landets alla
länshäktens fångrullor. Utan en sådan undersökning blir det svårt att begripa
vad en dåtida tjänsteman vid landskansliet eller häktet kunde räkna som ”försvarslöshet och olofligt kringstrykande” och ”lösdrifvare och försvarslösa”. I
grund och botten bygger statistiken på av tjänstemännen i ögonblicket gjorda
avgöranden och dessa avgöranden kan ge ledtrådar till vilka brott eller förseelser
som under dåtiden räknades som hörande till ”lösdriveri”. Nedan följer en jämförelse mellan Västerås länshäkte och de närliggande Nyköpings, Örebros och
Falu läns fångförteckningar. De rubriceringar som använts i länshäktesrullorna
för intagningar i häktet har visat sig vara otaliga.26
Gällande antalet intagningar till Västerås slottshäkte, är Justitiestatsministerns och Fångvårdsstyrelsens berättelser samstämmiga för år 1840.27 Det var
de dock inte 1837, och en första förklaring till detta är enkel: KB Västmanland
lämnade olika uppgifter. I en utgående skrivelse till Styrelsen för fängelser och
arbetsinrättningar daterad den 31 augusti 1838, uppges att antalet häktade ”försvarslöse eller Kringstrykande personer” under året varit 125.28 I en annan skrivelse adresserad till Justitiestatsministern sannolikt daterad 23 juli samma år –
26 För Falu länshäktes del har jag använt mig av de fånglistor vilka inskickades månadsvis till
JO då de bevarade fångrullorna håller ojämn kvalitet. För Västerås länshäktes del har jag använt
de rullor som fördes vid häktet vilka håller hög kvalitet. Detsamma gäller för de tredje och fjärde
län vars fångrullor jämförts med Västerås: Örebro och Nyköping. Dessa håller också acceptabel
kvalitet. Fångrullor, fångjournaler och fånglistor syftar alla på fångförteckningar. I Västerås kallas
förteckningen fångjournal eller fångrulla vilka kan användas som synonymer. De till JO och JK
inskickade förteckningarna benämns vanligen fånglistor.
27 Fångvårdsstyrelsen kallas i fortsättningen för Styrelsen för fängelser och arbetsinrättningar
eller kort för Styrelsen eftersom det var under det senare namnet myndigheten sammanställde
statistiken. Även om namnbytet skedde först år 1859 kunde dock Styrelsen kallas för Fångvårdsstyrelsen redan på 1830-talet. I den så kallade Gula boken, Om straff och straffanstalter, 1840,
används genomgående Fångvårdsstyrelsen. Båda benämningar förekommer i korrespondens till
och från KB Västterås under decenniet. Se exempelvis: Protokoll och brevkoncept, KB Västmanland skrivelse till kronofogden i Västerås 1838–08–20. AIa:127. LST–U:lkt. ULA. Roddy Nilsson
1999, fotnot 94, s. 143 skriver att han av praktiska skäl använder sig av beteckningen Kungliga
Fångvårdsstyrelsen; det är alltså något man också gjorde under dåtiden.
28 Protokoll och brevkoncept KB Västmanland skrivelse till Styrelsen för fängelser och arbetsinrättningar 1838–08–30. AIa:127. LST–U:lkt. ULA. Den serie av handlingar som det innebar att
gripa någon och därefter insända personen för intagning i slottshäktet i Västerås benämndes
införpassning. Det verb som användes var att införpassa. En införpassning innebär här att någon
gripits, skickats till Västerås (eller någon annan slutdestination) och där intagits i häktet. Jfr
uppslagsord ”införpassning” och ”införpassa” i SAOB 1933, spalt I464. Se även samma uppslagsord i Svenska Akademiens ordlista 1998, s. 356. Verbet ”utförpassa” användes i betydelse att antingen fortsatt fängslad eller frigiven lämna länshäktet. ”Förpassa” kunde syfta både på handlingen att ge någon ett pass och att skicka någon till en viss ort: man förpassas till en plats. Jfr uppslagsord ”förpassa” i SAOB 1927, spalt F3060.
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alltså bara någon månad tidigare – anges antalet häktade ”lösdrifvare och försvarslöse” under 1837 ha varit 138.29 Möjligen är det olika tjänstemän som på
basis av fångrullorna lämnat uppgifterna till högre ort. Differensen är inte större
än att den kan tillskrivas en individuell tjänstemans för ögonblicket gjorda bedömning.
En jämförelse kan göras för ytterligare ett år: 1838. Detta år hade enligt Justitiestatsministerns sammandrag antalet införpassade ”lösdrifvare och försvarslöse” i Västerås varit 200 exklusive barn som åtföljt sina föräldrar.30 Styrelsen för
fängelser och arbetsinrättningar uppger att 206 personer gripits för att de varit
”försvarslöse”. Barn som medföljt föräldrar skall också här vara exkluderade.31
Vid en jämförelse med fångrullorna kan man börja med att räkna de vars enda
häktningsorsak är en lösdriveriförseelse av typen ”lösdriveri”, olaga kringstrykande, försvarslös, tiggeri och så vidare. De skall vidare ha gripits under året och
inte vara kvarsittande från föregående år. I Västerås gällde detta 223 personer.32
Inkluderade bland dessa är barn som medföljde sina föräldrar vilka var 36 till
antalet. Ett ganska stort antal barn från Kopparbergs län, 13, hade gripits tillsammans med nära vuxna släktingar. För lösdriveribrott av nyssnämnda typ i
kombination med annat brott (passlös/tiggeri/kringstrykande/försvarslöshet
parat med fylleri, stöld, snatteri och så vidare) hade 14 personer gripits varav 3
barn i sällskap med förälder.33 Sammanlagt hade 237 införpassningar till häktet
gjorts med någon form av lösdriveriförseelse som antingen enda orsak eller delorsak. Om man räknar bort samtliga barn som var i sällskap med föräldrar eller
annan närstående vuxen (39), blir slutsumman 198.34 Det är inte långt från vare
sig Justitiestatsministerns eller Styrelsens uppgivna antal. Om man gör en likartad beräkning för Falu länshäkte under samma år, blir antalet intagningar för
lösdriveriförseelser omkring 107 stycken.35 Styrelsen uppger för Falun 114 häktade detta år.36
För år 1835 är skillnaden vad gäller Västerås större vid en jämförelse mellan
statistiken och fångrullan. Räknat på samma sätt som ovan, gjordes 85 inför29 Protokoll och brevkoncept, odaterat koncept som sannolikt kan dateras till 1838–07–23.
AIa:127. LST–U:lkt. ULA.
30 Bidrag till Sveriges officiella statistik. Serie B. Rättsväsendet. Sammandrag af JustitieStatsministerns underdåniga embetsberättelser för åren 1830 till och med 1856. Stockholm 1868.
Tabell 43 s. 235. Bidrag till Sveriges officiella statistik. Serie G. Fångvården. Fångvårds-styrelsens
underdåniga berättelse för år 1860. Stockholm 1862, s. 3.
31 Styrelsen öfver Fängelserne och Arbetsinrättningarne till Kongl. Maj:t afgifna Berättelse angående Fångvården i Riket åren 1838–39 1842, s. 89. Se även s. 7.
32 Fångjournal 1838. D2b:12. KVA–V:ås. ULA.
33 Ibid.
34 Ibid.
35 Fånglistor inskickade till JO. Falu länshäkte 1838. ULA.
36 Styrelsen öfver Fängelserne och Arbetsinrättningarne till Kongl. Maj:t afgifna Berättelse angående Fångvården i Riket åren 1838–1839 1842, s. 89. Se även s. 7.
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passningar (oräknat medföljande barn) till häktet.37 Enligt Styrelsen skulle det
ha varit 66 personer.38 1835 var också det första året för insamlande av uppgifter.
Nästkommande år 1836 anger Styrelsen 111 häktade och jag har funnit 108 häktade för lösdriveribrott (exklusive medföljande barn).39
Skillnaderna mellan mina och tjänstemannens resultat är – förutom för år
1835 – små. Förklaringar till dessa skillnader kan ha att göra med flera olika
saker. Den aktuelle tjänstemannen kan ha valt att medräkna vissa barn men inte
andra beroende på relationen till en vuxen som var medhäktad. Avräkningen för
fångar vilka suttit kvar sedan föregående år kan också ha gjorts på ett inkonsekvent sätt.
I Nyköping används i 1830–1831 och 1838 års fångrullor i huvudsak två begrepp: de juridiskt väl förankrade passlös och försvarslös.40 I Falun används
under samma år däremot ett femtiotal olika formuleringar såsom obehörigt
kringstrykande, passlös, bettlande, utan laga försvar i olika kombinationer vilka
inte sällan tangerar en beskrivning av den gripne eller hennes handlingar: bettlande och fånig, obehörigt kringstrykande till sina sinnen rubbad och med bettlande beträdd eller passlös och utan ringaste bevis om sin person. ”Lösdriveri”
används inte i Falun.41 I Örebro är passlös vanligast följt av ”lösdriveri”.42 I
Västerås slottshäktes fångrullor har liksom i Faluns otaliga beteckningar använts. Vanliga är försvarslös, passlös, utan laga försvar, kringstrykande, obehörigt kringstrykande och tiggeri. ”Lösdriveri” förekommer mindre än tjugo
gånger 1829–1838.
Brottsbeskrivningen kunde också förändras när en fånge gripits i ett län och
skickades vidare till ett annat läns häkte. Ett par exempel kan ges. En Jonas
Ersson greps och införpassades till Västerås slottshäkte den 25 mars 1830. Orsaken anges vara tiggeri.43 När han drygt två veckor senare inkom till häktet i
Falun är brottsrubriceringen obehörigt kringvandrande och bettlande.44 Någon

37 Fångjournal 1835. D2b:10. KVA–V:ås. ULA.
38 Styrelsen öfver Fängelserne och Arbetsinrättningarne till Kongl. Maj:t afgifna Berättelse angående Fångvården i Riket åren 1838–39 1842, s. 89. Se äv. s. 7.
39 Styrelsen öfver Fängelserne och Arbetsinrättningarne till Kongl. Maj:t afgifna Berättelse angående Fångvården i Riket åren 1838–39 1842, s. 89. Se äv. s. 7. Fångjournal 1836. D2b:11. KVA–
V:ås. ULA.
40 Fångrullor 1830–1831, Nyköpings slottshäkte. DIIIa:2. Fångvårdsanstalten i Nyköping.
ULA. Fånglista 1838. EX:2. LST–D:lkt. ULA. Till denna not hänvisas alla följande referenser till
Nyköpings slottshäkte.
41 Fånglistor inskickade till JO, Falu länshäkte, 1830–1831; 1838. ULA. Till denna not hänvisas
alla följande referenser till Falu länshäkte
42 Fångjournal 1830–1831. D3a:14–D3a15. Länsfängelset i Örebro. ULA. Till denna not hänvisas
alla följande referenser till Örebro slottshäkte.
43 Fångjournal 1830 nr 108. D2b:7. KVA–V:ås. ULA.
44 Fånglistor inskickade till JO, Falu länshäkte 1830, inkom 1830–04–09 Ersson. ULA.
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som gripits i Västerås för passlöshet kan i Falun kallas försvarslös.45 När Olle
Larsson förpassades från Västerås till Falun under våren 1832 hade han angetts
vara passlös i Västerås fångrulla.46 I brottskolumnen i Falun är inget brott noterat utan endast att han var svagsint och sjuklig.47 De många begreppen som
användes för att beskriva anledningen till ett ingripande, kan också illustreras
med vad Helgesson funnit för Uppsala 1844. I de förhörsprotokoll han använt
är den vanligaste anledningen till förhör hos KB obehörigt kringstrykande vilket
enligt Helgesson inkluderade tiggeri, brott mot passbestämmelser, allmänt störande personer och ”liderliga” kvinnor.48 En rubricering som inte förekommer i
fångrullorna för Västerås under åren 1820 till 1838 varken ensamt eller i kombination med något annat, är av typen skörlevnad, liderlighet och så vidare. Då
tre kvinnor som uttalat beskrivs som prostituerade i andra material intogs i
häktet är rubriceringarna i fångrullan försvarslös och inte något annat.49
Frans Lundgren som studerat kriminalstatistikens tillkomst konstaterar att
det tydligen inte var helt enkelt för tjänstemännen att hålla isär moraliska karakteriseringar och juridiska kategorier. Inskickade uppgifter från fängelser under
sent 1830-tal kunde ange exempelvis vanart som intagandeorsak vilket Styrelsen

45 Samme Jonas Ersson noterades vid ett annat tillfälle i Västerås som passlös. I Falun, dit han
skickades vidare var brottsrubricering passlös, försvarslös och med tiggeri beträdd: Fångjournal
1831 nr 27. D2b:8. KVA–V:ås. ULA. Fånglistor inskickade till JO, Falu länshäkte 1830, inkom
1830–04–09 Ersson. ULA.
46 Fångjournal 1832 nr 177. D2b:8. KVA–V:ås. ULA.
47 Fånglistor inskickade till JO 1832, inkom 1832–05–12: Larsson. Falu länshäkte. ULA.
48 Helgesson 1978, s. 102.
49 Gustafva Traneus: Protokoll med handlingar förhör den 25 respektive 29 september. AIIa:5.
LST–U:lkt. ULA. Fångjournal 1828 nr 288. D2b:6. KVA–V:ås. ULA. Anna Cajsa Lundqvist:
Skrivelser från övriga myndigheter, pastor Bergqvists i Hubbo å Hubbo församlingsbors vägnar
skrivelse dat. 1837-02-28. DIII:250. LST–U:lkt. ULA. Fångjournal 1837 nr 184. D2b:11. KVA–
V:ås. ULA. Maria Catharina Ridderström: Protokoll med handlingar förhör den 25 september.
AIIa:5. LST–U:lkt. ULA. Fångjournal 1828 nr 289. D2b:6. KVA–V:ås. ULA. Förhören med
Traneus och Ridderström är felarkiverade och ligger bland förhören år 1832 men utspelade sig
1828. En man fick föreläggande om laga försvar efter att ha straffats för lönskaläge: Fångjournal
1830 nr 115. D2b:7. KVA–V:ås. ULA. En annan man intogs för enkelt hor och försvarslöshet:
Fångjournal 1831 nr 66. D2b:8. KVA–V:ås. ULA. Det förekommer självklart fler fall av hor och
lönskaläge i fångrullorna för Västerås men de kopplas då inte samman med ”lösdriveri” på något
sätt vare sig genom brottsrubricering eller genom straff som t.ex. ett föreläggande om laga försvar.
Inga försvarslösa har, enligt befintliga källor, hälsoundersökts uttryckligen för könssjukdomar.
Yvonne Svanström visar för Stockholm under åren 1812, 1830 och 1853 att medicinsk inspektion
för könssjukdomar utfördes på ett allt större antal kvinnor som saknade laga försvar: 22 procent,
32 procent, 69 procent. De flesta av dessa kvinnor hade gripits för ”lösdriveri” och inte liderlighet
eller något liknande. En del greps för att deras uppförande ansågs störa den allmänna ordningen.
Svanström visar hur sammanflätad lösdriverikontrollen i Stockholm var med kontrollen över
prostitution generellt men också med rädsla för könssmitta överhuvudtaget. Därför undersöktes
också manliga ”lösdrivare” för att kontrollera deras hälsostatus i detta avseende: Svanström 2000,
s. 346–348.
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över fängelser och arbetsinrättningar anmärkte borde föras till kategorin ”bristande laga försvar”.50
Statistiken kan med viss försiktighet användas för ungefärliga uppskattningar
av antal införpassningar till landets alla länshäkten per år och kön (jämför Helgesson ovan). Källans inneboende begränsningar och tillkomsthistoria måste
dock diskuteras. För det första vet vi inget om individerna förutom kön vilket
bör ha betydelse för kvalitativa tolkningar av data. För det andra handlar statistiken om antalet införpassningar: gripna som insänts från en länsstyrelse till
en annan har således räknats två gånger. Det tredje problemet gäller de fångar
som intagits av andra skäl och som efter undergången rättegång fick föreläggande om laga försvar i häktet. Dessa fångar genomgick en i fångrullan icke
registrerad förvandling från en brottskategori till en annan. En person kan exempelvis ha införpassats till häktet som misstänkt för stöld. Efter att ha genomgått rättegång och eventuell bestraffning fick densamme ett föreläggande om
laga försvar och kvarhölls i häktet av denna anledning utan att brottsrubriceringen för den skull förändrades. Teoretiskt är det därför möjligt att flera människor dömts till korrektionsinrättning på obestämd tid som försvarslösa eller
”lösdrivare”, men att det i samma län inte finns en enda person häktad för försvarslöshet, ”lösdriveri” eller olaga kringstrykande enligt fångrullan och därmed
också enligt statistiken. Sist, och kanske viktigast och i linje med Frans Lundgrens konstaterande, finns det skäl att vara särskilt försiktig med statistiken när
man forskar om statusbrott som ”lösdriveri” och försvarslöshet. Det kan vara
svårt att veta vad som döljer sig bakom den tryckta statistikens klassificeringar.
När allt detta nu sagts visar diagram 3:1 antalet häktade för ”försvarslöshet
och olaga kringstrykande” enligt de uppgifter som lämnades av Styrelsen för
fängelser och arbetsinrättningar.
Av diagram 3:1 framgår att från år 1835 – då statistiken började föras – ökade
antalet häktningar både i Stockholm och i övriga landet. Om man exkluderar
Stockholm, så började emellertid antalet gripanden redan omkring år 1840 att
minska. I mitten av decenniet tog minskningen ytterligare fart. Kurvan för
Stockholm ser annorlunda ut: i huvudstaden ökade antalet gripanden kraftigt
ända fram till år 1845. Först därefter skedde en kraftig minskning.

50 Lundgren 2003, s. 97.
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Diagram 3:1. Antal gripna för försvarslöshet och olaga kringstrykande i Sverige
1835–1855.
7000
6000
5000

Totalt

4000

Utom Stockholm
stad

3000

Stockholm stad

2000

Västmanland

1000
0
1835

1840

1845

1850

1855

Källa: Bidrag till Sveriges officiella statistik. Serie G. Fångvården. Fångvårdstyrelsens underdåniga
berättelse för år 1860. Stockholm 1862, s. 3.

Kurvan över det totala antalet gripanden återfinns även i Annika Snares undersökning.51 Stockholms tyngd i den aggregerade statistiken för hela landet uppmärksammas inte där. Det beror möjligen på att Snare i första hand intresserade
sig för försvarslöshetsstadgornas betydelse för staten. Väinö Helgesson har dock
konstaterat att Stockholm var grovt överrepresenterat vad gäller antalet häktade
år 1845; huvudstaden stod för över 50 procent av antalet häktade detta år och
3 092 införpassningar hade skett till stadens häkten. Stockholms andel av landets befolkning var vid denna tid inte ens tre procent.52 Det stora antalet häktningar speglade enligt Helgesson de dåliga konjunkturerna vid 1840-talets mitt
som innebar särskilda svårigheter i huvudstaden.53 Något ytterligare resonemang
om antalet häktade för inte Helgesson, även om man kan ana ett implicit anta-

51 En del av Snares 1977, bearbetningar av statistiken återkommer alltså hos Nilsson 1999, s.

259 diagram 3. En annan forskare vars forskning berört försvarslöshetssystemets utveckling och
förändring är Jonas Olofsson, men han diskuterar endast i förbigående, i en fotnot, antalet häktade i statistiken: Olofsson 1996, fotnot nr 151 s. 60.
52 Helgesson 1978, s. 59. Det greps alltså många fler människor i Stockholm år 1845 än i Brabant under åren 1772–1776 där 1 500 greps. Winter 2004, s. 256. Även om det inte säger så mycket – vi vet exempelvis inte hur många av de gripna som formellt tillhörde Stockholm respektive
Brabant – kan det nämnas att Stockholm detta enda år enligt statistiken hade 88 242 invånare.
Brabant hade år 1750 490 000 invånare; år 1800 var de 690 000. Se: Historisk statistik för Sverige.
Del 1. 1969, tabell 5. Statistik för Brabant: Klep 1988, s. 261.
53 Helgesson 1978, s. 59.
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gande att minskningen berodde på den nya försvarslöshetsförordningen av år
1846.
Snare skriver att de traditionella tvångsmedlens generella uppmjuknande innebar minskad statlig intervention bland de egendomslösa arbetslösa. Hon menar också att 1846 års stadga innebar en mildring av kraven på laga försvar samtidigt som 1840-talets slut var en tid av allmänna ekonomiska förbättringar.54
Detta skulle alltså förklara den nedåtgående kurvan.
När det gäller orsakerna till att antalet intagningar ökade under flera år,
handlar det om en så pass begränsad tidsrymd att några meningsfulla slutsatser
är svåra att dra särskilt utan någon som helst kvalitativ kunskap om dem som
greps. I alla händelser bör inte ett minskat antal gripanden ses som ett bevis för
att staten inte längre såg det som viktigt att ingripa mot ”lösdrivare” eller försvarslösa. Försvarslöshetssystemet var i sina huvudsakliga drag, som Svante Jakobsson har skrivit, orubbat också efter 1846.55 Genom 1846 års förordning,
vilket behandlades i kapitel 2, ökade emellertid städernas och socknarnas ansvar
att hålla ordning på de som betecknades som försvarslösa. Dessutom, som Annika Snare också har visat, ökade det årliga antalet domar till tvångsarbete samtidigt som det totala antalet som förvarades i någon form av statlig fångenskap
vid årets slut var i minskande. Eftersom det tilldömda tvångsarbetet nu var tidsbegränsat, frigjordes utrymme på inrättningarna och antalet nyintagna ökade
varje år fram till 1850-talets mitt. Gripandena skulle åter ta ny fart under det
svåra 1860-talet.56 I Västernorrland, för vilket område Marja Taussi Sjöberg har
presenterat data gällande antalet gripna under åren 1861–1890, ökade intagningarna för ”lösdriveri” vid nödår. Det totala antalet intagningar ökade också markant under hennes undersökningsperiod från tio till 20 gripna årligen och till
ett hundratal per år trettio år senare.57
Antalet intagningar i häktet per capita skilde sig mellan länen, och Stockholm intar åter en särställning. 1840-talets Stockholm faller utanför denna boks
undersökningsområde, men huvudstadens kvantitativa betydelse kan inte nog
understrykas, och risken för att bli gripen var i huvudstaden jämförelsevis stor
vilket framgår av tabell 3:1.

54 Snare 1977, s. 186, s. 281.
55 Jakobsson 1984, s. 29.
56 Snare 1977, s. 281–284. Se äv. Nilsson 1999, s. 205.
57 Taussi Sjöberg 1981, s. 82.
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Tabell 3:1. Gripna för försvarslöshet och olovligt kringstrykande 1835–1855 per capita. (Promille).
Stockholm stad
Blekinge
Stockholms län
Östergötland
Kronoberg
Gävleborg
Malmöhus
Kristianstad
Skaraborg
Västmanland
Uppsala
Halland
Södermanland
Jönköping
Kalmar
Närke
Jämtland
Västernorrland
Göteborg
St Kopparberg
Västerbotten
Älvsborg
Gotland
Värmland
Norrbotten

1835
4,88
2,51
1,85
1,45
1,19
0,98
0,95
0,85
0,82
0,72
0,71
0,67
0,66
0,65
0,64
0,63
0,62
0,55
0,53
0,53
0,45
0,44
0,42
0,35
0,29

1840
20,06
1,89
1,65
1,87
0,77
1,20
1,42
1,11
1,52
1,78
1,48
1,26
0,96
1,00
0,78
1,06
0,59
0,66
1,54
0,77
0,98
1,55
0,19
0,43
0,45

1845
35,04
2,26
0,53
1,63
0,77
1,52
1,61
1,64
0,89
2,33
1,73
1,07
1,63
0,92
1,42
0,71
0,33
0,07
0,58
0,49
0,28
0,55
0
0,44
0,42

1850
15,17
0,89
0,68
1,34
0,33
0,94
0,72
0,83
0,74
1,51
0,99
0,51
0,72
0,91
1,00
0,6
0,54
0,32
0,34
0,29
0,13
0,29
0
0,33
0,11

1855
14,92
0,69
0,42
1,04
0,29
0,70
0,96
0,48
0,33
1,13
0,95
0,32
0,36
0,34
0,49
0,42
0,16
0,07
0,53
0,32
0,09
0,14
0,06
0,15
0,17

Källa: Bidrag till Sveriges officiella statistik. Serie G. Fångvården. Fångvårdstyrelsens underdåniga
berättelse för år 1860. Stockholm 1862, s. 2–3.
Anm.: Se tabell 3:1.

För att kunna klarlägga vad den kraftiga ökningen i Stockholm egentligen berodde på, krävs undersökningar av lokala förhållanden. Förändring i kriminalstatistik behöver inte i första hand avspegla en verklig ökning av exempelvis
”kringstrykande” utan ha helt andra förklaringar såsom omklassificeringar, förändrade arbetssätt, utbyggd ordningsapparat och så vidare. Kurvans utseende är
möjligen präglad av att statistiken började föras alldeles innan det sena 1830talets nödår: då ökade antalet häktade ute i landet för att sedan minska vid
1840-talets början. Det förklarar emellertid inte ökningen i Stockholm som
således nådde sin kulmen år 1845 vilket förvisso var ett riktigt svårt år i hela
Mälardalsområdet. Önskvärt vore att bryta ned statistiken också för det övriga
landet och det vore särskilt angeläget att göra en jämförelse mellan land och
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stad. Statistiken tillåter inte något sådant och det ligger inte inom ramarna för
denna avhandling att göra det; en sådan undersökning görs dock för Västmanlands län.
Fördelningen på kön av dem vilka inmanades i häktet i hela landet framgår i
tabell 3:2. Männen var i absolut majoritet. Andelen kvinnor ökar dock under de
redovisade åren.
Tabell 3:2. Intagningar i häkte i Sverige på grund av försvarslöshet och olovligt
kringstrykande. Fördelning på kön. (Procent).
Män
Kvinnor
Antal

1835
85
15
2879

1840
81
19
5414

1845
73
27
6526

Källa: Bidrag till Sveriges officiella statistik. Serie G. Fångvården. Fångvårdstyrelsens underdåniga
berättelse för år 1860. Stockholm 1862, s. 3.
Anm.: Se tabell 3:1.

Hur försiktig en forskare än är i sitt användande av den officiella statistiken
kvarstår dess inbyggda begränsningar. Om man vill komma närmare ”lösdriveriets” praktik så finns det bara en väg att gå: till ursprungskälla, det vill säga
respektive länshäktes fångrullor och därmed sammanhängande arkiv. Som källa
till kunskap om polisiära ingripanden mot ”lösdriveriet” är fångrullorna svåröverskattade. Om man dessutom vill ha svar på frågor om de faktiska gripanden
som gjordes – var, när, av vem – är de dessutom, med alla sin fel och brister,
omistliga.

3.2.2 Västerås slottshäktes fångrullor
Länshäktena stod under JO:s och JK:s överinseende. Detta innebar bland annat
att månadsvisa listor över intagna fångar skulle skickas in för granskning. Men
oavsett effektiviteten av nämnda myndigheters kontroll, bekymrade sig den
nytillträdde generaldirektören för Styrelsen över fängelser och arbetsinrättningar, Clas Livijn, i sin första underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t över det
faktum att det inte fördes standardiserade fångjournaler över fångarna i rikets
häkten. Han önskade bestämda formulär och att
[...] en dubbel nummerföljd i dem iaktages, en utwisande ordningsnumren för
året, en annan för månader, wore wederbörande alltid i tillfälle, att utan omgångar erfara, huru många som warit, under årets fortgång, häktade: att det utan
tvifvel wore uplysande om, jemte fångens namn, ålder, födelseort, förra lefnadsyrke m.m. tillika funnes en beskrifning på hans person, för att då, wid namnför-
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ändringar, tvifvel uppstå om personens identité, derom uplysa: at jemte de nu
brukliga columner för anteckningar om fångarnes inställande för rätta och sakens behandling, andra tillika upplystes, om han blifvit frigifven eller straffad
och på hvad sätt sådant skett: och att, med hänseende till Eders Kongl Majt:s
Nådiga föreskrift [...] den 30 december förledet år, utrymme fanns för Presterskapets anteckningar[...].58

Livijn önskade en standardisering av fångrullorna för att underlätta administrationen på olika sätt, inte minst när det gällde att säkerställa identifieringen av
människor. Vid denna tid fördes alltså fångrullorna på olika sätt vid olika häkten och avsaknaden av bestämda kolumner och vissa uppgifter innebar risk både
för felräkningar av fångar och felaktiga identifieringar. Livijn ville bland annat
ha en beskrivning av fångens ”person” i rullan.59 Enligt Frans Lundgren ägnades
dock inget större intresse just frågan om säkrande av fångars identitet och ännu
under 1850-talet var angivande av signalement i fångrullorna, trots att det var
föreskrivet av Fångvårdsstyrelsen, inte något som konsekvent gjordes.60 Termen
”signalement” skall finnas noterat i svenskan första gången år 1822 och var således ganska nytt. ”Identitet” användes enligt Lundgren sällan i detta sammanhang.61 Det är inget heller jag har sett utöver i citatet ovan.
De identifieringstekniker som stod till buds hade konsekvenser för möjligheterna att fastställa vem som var vem. Västerås fångrullor har många ”Anders
Andersson” och om ingen kände igen personen ifråga till utseendet bör det ha
varit svårt att på ett snabbt sätt ta reda på om han eller hon tidigare varit häktad
i det fall personen ifråga inte berättade eller medgav saken. Ja, många gånger
bör igenkänning ha varit en förutsättning för identifiering utan vidtagande av
vidare undersökning av den person det gällde. Kanske var det bland annat därför som fångrullorna, av handstilarna att döma, fördes av ett litet antal personer.
På så sätt kunde utrymmet för misstag minskas. Under åren 1820 till 1826 fördes
de i princip av en enda person och under resterande år fram till och med 1838
av, sannolikt, i huvudsak två olika personer. Den ene förde in uppgifter fram till
mitten av 1830-talet innan den andre tog vid. Möjligen var det slottsvaktmästarna som förde rullan på 1830-talet men inte under 1820-talet. Dåvarande slottvaktmästares handstil som det framkommer i olika kvittenser stämmer inte med
handstilen i rullan under decenniet. Han hade däremot fört journalen under de
första åren som de finns bevarade, från mars 1816 till någon gång i november
1817.

58 Styrelsen öfver Fängelserne och Arbetsinrättningarne till Kongl. Maj:t afgifna Berättelse angående Fångvården i Riket år 1835, s. 51. Kriminalvårdsstyrelsen i Norrköpings arkiv. Norrköpings
stadsbibliotek.
59 Om fångrullor som källmaterial under 1860-talet, se Taussi Sjöberg 1981, s. 5ff.
60 Lundgren 2003, s. 117.
61 Lundgren 2003, s. 209 fotnot 107. Lundgren hänvisar till SAOB, uppslagsord ”signalement”.
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Men det kunde vara svårt att hålla reda på folk och kanske särskilt när det
gällde hur många gånger en och samma person varit gripen. När en Gustaf
Jansson vid slutet av 1830-talet skulle dömas till Långholmen för försvarslöshet,
framkommer en viss osäkerhet om hur många gånger han tidigare suttit i häktet:
Af FångJournalen härstädes inhämtades för öfrigt om denne Gustaf Jansson att
han minst [min kursivering] 7 serskildte gånger före dess hitkomst ifrån Upsala
varit härstädes såsom lösdrifvare och angifven för vanart häcktad.62

Förutom namn och möjligen någon form av titel antecknades i Västerås fångrullor ingen egentlig personinformation. Det började man med först år 1840. Då
fördes uppgifter in i rullan om den häktades ålder och födelseort. Ett signalement lämnades också. Det senare inbegrep beskrivning av ”växt”, ansikte, hår
och ögon: det handlar alltså om ganska allmänna beskrivningar och man mätte
exempelvis inte fångarna.63 Det är samma typ av uppgifter som antecknades om
de intagna vid Norrköpings spinnhus stamrulla över 25 år tidigare.64
Det allra första signalementet som nedtecknades i Västerås länshäktes fångrulla rörde den 13-årige pojken Carl Olof Lundberg som häktats för tiggeri. Han
beskrivs som liten till växten, med blekt ansikte, ljust hår och grå ögon.65 Några
år tidigare, från år 1835, hade ordentliga alfabetiska register börjat föras över de
häktade vilket åtminstone ibland bör ha underlättat för tjänstemännen, men,
som nämnts ovan: det fanns många Anders Andersson i fångrullornas register
under åren. Det får källkritiska konsekvenser som, exempelvis, svårigheter att
uppskatta hur många unika individer som intogs för ett visst brott.
I Västerås hade fångjournalerna under de här aktuella åren 1829–1838, sex kolumner enligt följande:
1. Nummer (med anteckning om nummer i föregående års rulla i det fall
fången gripits ett annat år). Alla fångar, inklusive transportfångar (fånge
som transporterades genom länet), fick ett nummer.
2. Datum för införpassande i häktet
3. Namn, yrke, hemvist (en kolumn)
4. Brottsrubricering
5. ”Utförpassade och åter inkomne dömde eller frikände insjuknade eller
tillfrisknade eller döde i arresten; Målen upskjutne eller understäldte,
med flere anteckningar”
6. Ämbetsman som (låtit) införpassat fången till häktet

62 Protokoll med handlingar 1836–10–07 § 1. AIIa:7. LST–U:lkt. ULA.
63 Lundgren 2003, s. 209, fotnot 107.
64 Stamrulla 1814–1818. DIIIa1:1. Kriminalvårdsanstalten i Norrköping. AD.
65 Fångjournal 1840 nr 1. D2b:13. KVA–V:ås. AD.
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De första två kolumnerna behöver inte vidare kommenteras. I den tredje kolumnen anges dock inte som man lätt förleds att tro vanligen fångens ”hemvist”. Under 1830-talet är det istället med några undantag – företrädelsevis när
den häktade ursprungligen kommer från en ort långt från Västerås såsom Umeå
eller till och med Ryssland – platsen för gripande eller platsen för en länsmans
beslut att låta insända personen till slottshäktet som noterats. Detta behöver
inte vara samma plats. I slutet av 1820-talet, särskilt under åren 1827 och 1828,
handlade informationen däremot om hemvist och inte om platsen för gripandet. För att säkerställa gripandeplats måste ibland andra hänsyn tas som till
vilken tjänsteman som låtit införpassa personen ifråga. Andra källor, som utoch inkommande skrivelser, kan och måste ibland användas. Det går alltså inte
alltid att utifrån fångrullan säga var en människa gripits eller var hon eller han
hade sin eventuella hemvist.
Den fjärde kolumnen anger själva brottet som personen anklagas för. Det
fanns som nämnts inga standardiserade rubriceringar gällande ”lösdriveri” eller
försvarslöshet och brottsrubriceringarna kunde därför variera. Det går alltså inte
att låsa sig vid de uttryckliga rubriceringarna ”lösdriveri” eller försvarslöshet vid
ett källmässigt urval som skall ligga till grund för en undersökning av ”lösdriveri” och försvarslöshet.
Den femte kolumnen är en allmänt hållen kolumn med upplysningar om
ärendegången, det vill säga vilka åtgärder som vidtagits, exempelvis eventuella
domar, vidareförpassningar, förelägganden om laga försvar och så vidare.
Den sjätte kolumnens angivande av ansvarig auktoritet eller ämbetsman behöver inte heller betyda att det är denna person eller myndighet som genomfört
själva gripandet eller fört personen till häktet. Kolumnen berättar antingen om
vem som har utfärdat beslut om intagande i häktet eller vilken myndighet som
var den sista i en längre transportkedja. Det sistnämnda förhållandet föranleder
källkritisk försiktighet och gäller då en annan KB står som ansvarig auktoritet
för intagandet i häktet. Om det står att en fånge är från Örebro och införpassande myndighet i kolumn sex anges vara KB Örebro, så kan det mycket väl
vara så. Men fången kan lika gärna komma från vilket annat län som helst vars
transporter till Västerås gick över Örebro. Om det inte finns någon bevarad
skrivelse – en sådan brukade för det mesta skickas från KB i det län där gripandet ursprungligen skett för att informera om en förestående transport – så måste
information hämtas i fångrullorna för Örebro länshäkte där det framgår varifrån
fången kommer: om denne är gripen i länet eller är insänd av annan KB.
Ett särskilt exempel kan illustrera detta källkritiska problem: transporterna
från Smedjegårdshäktet i Stockholm sköttes alltid av KB Stockholm. Det spelade ingen roll om personen var gripen i Stockholms stad, i Stockholms län eller
om hon var en frigiven fånge från Långholmen eller Norrmalm på väg hem.
Samma förfarande gäller då som i fallet med Örebro: man får gå vidare för att
kunna säkerställa huruvida en person gripits i Stockholms stad, i Stockholms
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län eller om hon kom från någon inrättning. Man skall akta sig för att dra förhastade slutsatser om var personer ursprungligen kom ifrån utifrån ett angivande i en fångrulla om ansvarig införpassande myndighet som i Västerås fall
således kan vara liktydigt med sista införpassande myndighet.
Som utgångspunkt för en undersökning av ordningsmaktens arbete i relation
till ”lösdriveriet” lämnar Västerås slottshäktes välbevarade fångrullor ovärderlig
information, men de bör kombineras med andra källmaterial och hanteras med
försiktighet. Förutom hänvisningar till rättegångar, görs i fångrullorna i stort
sett inga andra referenser som underlättar vare sig för en dåtida tjänsteman eller
en nutida forskare att finna ytterligare information. Men mer källmaterial finns
i överflöd och då särskilt utgående och inkommande skrivelser, passjournaler,
förhör och så vidare. I avsnitt 3.7 behandlas frågor om antalet gripna, var dessa
gripanden skedde och när samt vilka som greps, och då utgår undersökningen
från fångrullorna. Syftet är att grovt karakterisera gripandena utifrån de nämnda
aspekterna: antal, var och när liksom de gripnas kön och ålder samt i vilka konstellationer människor intogs i häktet.
För de urvalsprinciper som styrt datainsamlingen ur fångjournaler och fånglistor, se bilaga 3.

3.2.3 Möjligheter till jämförelser av antalet intagningar över tid
Före år 1835 fördes ingen statistik över antalet fångar eller häktade i riket. Om
man vill ha en tidsserie över intagningar exempelvis för ”lösdriveri” som sträcker
sig längre tillbaka än detta år, måste man därför gå direkt i fångrullorna och
göra egna sammanställningar. Fångjournalerna för Västerås slottshäkte finns
bevarade i original från mars år 1816 (luckor för åren 1818 förutom januari, 1819,
1822, 1839). Originalrullorna kan – idealt – vid luckor eller för perioder då originalrullor helt saknas kompletteras med antingen de fånglistor som från 1700talets mitt skulle vara JK till handa och senare också tillställdes JO. Listorna bör
ha varit identiska sånär som på felskrivningar. I Västerås skickades de in till Svea
hovrätt samtidigt. De inskickade fånglistorna var månatliga.
Om JK:s och JO:s fånglistor verkligen är kompletta avskrifter av originalrullorna kan man givetvis använda sig av dessa istället för av originalrullor. Emellertid verkar så åtminstone inte alltid ha varit fallet. Vid en jämförelse mellan
Västerås slottshäktes originalrulla för år 1816 (som börjar i mars) och JK:s fånglista för samma år är skillnaden stor. Enligt rullan hade omkring 79 intagningar
för ”lösdriveri” gjorts. Enligt JK:s lista är summan tre. År 1817 har cirka 150
gripanden gjorts för ”lösdriveri”. Enligt JK:s lista – noll.66 Inte heller 1820
stämmer de båda källorna överhuvudtaget överens. Några jämförelser för andra
län eller år har inte gjorts.

66 Fånglistor inskickade till JK. Västerås slottshäkte. EIIIcc:476. AD.
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För 1830-talets del har jag inte sett några liknande uteslutningar ur JK:s eller
JO:s listor för vare sig Västerås slottshäkte eller något annat häkte med ett undantag. Det gäller Uppsala. Inga av de som greps i Västerås och skickades till
Uppsala för ”lösdriveri” (och omvänd väg) finns noterade i vare sig JK:s eller
JO:s listor. Förutom att dessa listor inte kan användas av den som vill forska om
”lösdriveri” i Uppsala län (och dessutom kan leda till den felaktiga slutsatsen att
inga sådana gripanden skedde) så väcker bristerna i JK:s listor för det slutande
1810-talet frågor om möjligheterna till jämförelser över längre tidsperioder. Det
är helt enkelt svårt att förhålla sig till JK:s fånglistor när de inte kan kontrolleras
mot en originalrulla i ljuset av hur bristfälliga de bevisligen stundtals kunde
vara. Naturligtvis hade det varit intressant att ha en längre tidsserie för att sätta
åren 1829–1838 i någon form av perspektiv men mot bakgrund av källornas
osäkerhet har jag valt att vara försiktig och bara konstruerat en begränsad tidsserie bakåt. Den sträcker sig endast från 1820 och redovisas längre fram i detta
kapitel.
Jämförelser över tid utifrån fångrullor är behäftade med samma typ av problem som statistiken; vad är ”lösdriveri”, vad skall föras dit, vilka brottsrubriceringar skall inkluderas? Mord och stöld har få metaforer i fångrullorna men
statusbrott är annorlunda till sitt väsen, de kan gå under många namn, de kan
med tiden, människors föreställningar och juridiska regelverk också förändra sitt
innehåll, sin innebörd. Olika och samma skrivare kunde också använda olika
brottsrubriceringar vid olika tidpunkter, tangerande samma problematik. Det
kan därför vara svårt att avgöra om det handlar om verkliga förändringar i användandet av rubriceringar, om det är betydelsebärande, eller bara en konsekvens av att ”lösdriveri” kan vara lite vad som helst som kan ha med olaga rörelse i rummet och fattigdom att göra. Det är stundtals svårt att avgöra om en
viss eller en förändrad terminologi speglar flexibiliteten som ligger inbyggd i
lösdriveriförfattningars natur eller om det handlar om en verklig förändring i
praxis. Under åren 1785 till 1794 användes enligt Justitiekanslerns fånglistor för
Västerås rubriceringarna oförpassad, ”lösdrivare”, ”lösdriverska” och någon gång
handlade det om avvikande från rätta vägen. Det talades aldrig om laga försvar
eller tjänstlöshet.67 År 1810 förekommer två intagningar för landstrykande och
en för ”lösdrivande”.68 År 1811 intas en person som försvarslös och sju för att de
var oförpassade. År 1816, i den första bevarade originalfångrullan, talas om oförpassade, någon kallas passlös, en för försvarslös.69 Under 1817 använder samme
skrivare genomgående brottsrubriceringen oförpassad. I november samma år
kommer två nya handstilar som ersätter den tidigare. Nu används rubricering67 Fånglistor inskickade till JK 1786–1794, Västerås slottshäkte. EIIIcc:163, 168, 175, 181, 187,
193, 198, 206, 215. Justitiekanslern: huvudarkivet. AD.
68 Fånglistor inskickade till JK 1810, Västerås slottshäkte. EIIIcc:384. Justitiekanslern: huvudarkivet. AD.
69 Fångjournal 1816. D2b:1. KVA–V:ås. ULA.
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arna passlöshet/passlös/försvarslös/försvarslöshet.70 En av dessa handstilar tillhör
samme person som säkert kan sägas föra fångrullorna fram till och med 1826.
Denne använder följande begrepp ensamma eller i olika kombinationer: passlös,
tjänstlös, försvarslös, kringstrykande, ”lösdrivare”, ”lösdriveri” och överskridna
passrättigheter. Han beskriver också enskilda i fångrullan som landstrykare. En
viktig skillnad mot skrivaren som tar vid från 1827 är emellertid att denne förste
skrivare är sparsam med begreppet kringstrykande. Han anger inte heller någon
som uppenbarligen intagits för passlöshet/olaga kringstrykande endast som
försvarslös, vilket förekommer från år 1827.71 Han verkar göra en större åtskillnad mellan å ena sidan försvars- och tjänstlösa och å den andra passlösa oavsett
att passlösa förvisso också kunde vara försvars- och tjänstlösa.
Var en oförpassad person år 1785 eller på 1810-talet del av samma slags lösdriveripraktik som en passlös år 1835? En sådan fråga går inte att svara på endast
utifrån fångrullor, då måste andra material ingå i studien, och en sådan undersökning har inte varit möjlig för mig att göra för tidigare perioder. Men även
om det är förenat med stora svårigheter att studera statusbrott över tid skall
man inte förlora modet inför tjänstemännens ordmässigt skiljaktiga beskrivningar till den grad att man inte vågar göra några jämförelser alls: vill man förstå vad som döljer sig bakom rubriceringarna måste blicken dock lyftas bortom
fångrullorna.

3.2.4 Fångrullorna registrerar inte alla polisiära ingripanden
Den 17 april under det svåra året 1838 gick en skriftlig order ut från Konungens
Befallningshavande i Västerås till länsman Lejdström:
Då en ström af tiggare ifrån andre Län om de lemnades obehindrade troligen
skulle öfversvämma detta Län och andre bättre lottade orter, under den i åtskillige trakter yppade brist innevarande vår, så får jag härigenom anbefalla Tit. att
till förekommande häraf i synnerhet på Länets gränser vidtaga alla lagliga mått
och steg till främmande tiggares mötande och till deras förvisande och fortskaffande till deras hemorter; helst de orter der enligt Länsstyrelsernes anmälan nöd
sig yppat undfått understöd af Statsmedel för att kunna enligt gällande Lag
vårda sine fattige inom de socknar hvartill de de höra; och förväntar jag rapport
öfver verkställigheten häraf.72

Lejdström var länsman i Bergslags fögderi och den befarade ”ström af tiggare”
som åsyftas bör ha kommit norrifrån – från Dalarna – och möjligen västerifrån
– från norra Örebro län. Med de geografiska omständigheterna i åtanke är det
inte förvånande att KB föredrog ett direkt förpassande istället för att först föra
70 Fångjournal 1816–1818. D2b:1. KVA–V:ås. ULA.
71 Fångjournaler 1821–1821, 1823–1829. D2b:2–D2b:6. KVA–V:ås. ULA.
72 Protokoll och brevkoncept KB Västmanland skrivelse till länsman Lejdström 1838–04–17.
AIa:127. LST–U:lkt. ULA.
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människor på fångskjuts till Västerås för att de sedan skulle transporteras (eller
gå med allt vad det innebar) tillbaka till sina hemorter. Ordern har lättförståeliga ekonomiska och praktiska motiv, och det innebär det uppenbara: länshäktenas fångrullor registrerar bara antalet intagningar i slottshäktet, men ett frihetsberövande eller annat polisiärt ingripande kunde alltså göras utan att det
registrerades i någon form av dokument vid slottshäktet. Genom fångrullorna
lämnas alltså bara information om de gripanden som resulterade i en registrerad
intagning i slottshäktet.
Alla människor som på ett eller annat sätt drabbades av olika lösdriveribestämmelser greps inte; samtliga länsmäns och annans polisbetjänings fysiska
ingripanden mot ”kringstrykare”, ”tiggare” eller ”lösdrivare” utmynnade inte i
fångskjuts och intagning i slottshäktet. De sattes antagligen aldrig ens på pränt.
Människor kunde exempelvis gripas utan att KB i ett senare skede fann anledning att sätta personen i fråga i häktet. Ett första frihetsberövande, som när en
viss kronofjärdingsman Ytterberg grep en kvinna vid namn Catharina Friström
Berg för tiggeri, registrerades inte någonstans. Friström Berg var frihetsberövad i
åtminstone ett dygn i samband med att hon införpassades från Siende härad till
KB i Västerås. Om KB inte hade beslutat att intaga henne i häktet hade gripandet av Friström Berg varit okänt i det fall förhören med henne i samband med
konflikten med Ytterberg inte varit bevarade.73 Genom så kallad tiggar- eller
klubbskjuts kunde också församlingarna låta skjutsa hem tiggare till den socken
han eller hon ansågs tillhöra.74 Detta var ingenting som KB hade med att skaffa
men inkluderade ändå potentiellt ett frihetsberövande. Dessutom var en av de
viktigaste kontrollteknikerna gällande laga försvar, särskilt efter den nya försvarslöshetsförordningen år 1833, mantalsskrivningen. Att mantalsskrivas som
försvarslös eller ”lösdrivare” behövde inte alls leda till att en människa häktades.
Huruvida arrestlokaler utanför slottet användes för att förvara människor
som gripits för ”lösdriveri” är svårt att veta men det bör ha inträffat. Det fanns
stads- och häradshäkten och i anslutning till gästgiverierna fanns på många håll
fångrum för fångskjutsens skull. Att människor behövde förvaras någonstans i
det fall fångskjuts skulle inväntas är klart; det är dock inte säkert att detta alltid
behövde ske i en bestämd arrest även om det var både praktiskt och önskvärt.
År 1832 utfärdade borgmästaren Montan i Arboga ett tillfälligt bevis till en man
som till staden hade haft med sig och för Montan uppvisat ett lösgivningsintyg
med förpassning till Stockholm från Varnäs fästning. Efter att mannen tiggt och
tillsammans med ett par andra personer druckit sig full skall han ha förlorat det
påskrivna intyget och kom därför tillbaka till Montan ”rusig” och skall då över
natten ha tagits i förvar. Dagen efter fick mannen ett intyg som beskrev vad
som hänt vilket han skulle uppvisa för KB i Västerås som avgjorde om nytt pass
73 Protokoll med handlingar 1840–05–29 § 1. AIIa:8. LST–U:lkt. ULA.
74 Tiggar- eller klubbskjuts var lokalt organiserade transporter som kunde användas bland annat vid nödsituationer.
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skulle utfärdas.75 I länsstyrelsens arkiv finns det dock ingenting som tyder på att
frihetsberövanden av ”lösdrivare” utan vidare förpassning till slottshäktet skulle
ha varit sanktionerat av KB i Västerås. Om intagningar i arrest i alla fall skedde
lokalt är det osäkert om man alls valde att registrera dem.

3.2.5 Fångrullor som källa till omfattningen av hemlöshet
Det måste också betonas att intagningar i häktet liksom andra samhälleliga
åtgärder mot ”lösdriveri” förvisso kan ge information om det verkliga ”lösdriveriet” om man med detta menar förekomsten av hemlösa, rörliga människor utan
stadig försörjning. Det finns emellertid inget enkelt samband mellan myndigheters kategorisering av människor som försvarslösa eller ”lösdrivare” och verkligt hemlösa, rörliga människor. För att förtydliga: det är omöjligt att uppskatta
antalet hemlösa människor utifrån antalet gripanden för ”lösdriveri”. En studie
av dödböcker kan visa lite på problematikens komplexitet. I sexton västmanländska socknars och två västmanländska städers (Arboga, Sala) dödböcker under åren 1830–1838 benämns vid 25 tillfällen avlidna personer uttryckligen som
kringvandrande eller barn till kringvandrande människor.76 Ingen av dessa finns
i Västerås slottshäktes rullor gripna för ”lösdriveri” under samma år.
En man vid namn Jan Jansson som besvärat sig hos KB över Rytterne församling om understöd och husrum, berättade följande vid förhör vid landskanslitet år 1837 då han av landskamrerare Ahlm och landssekreterare Ahlborg tillfrågades om hem och vistelseorter sedan år 1819, alltså nästan de senaste 20 åren.
Jansson, som vid tiden för förhöret var 72 år gammal, sade att han hade varit
oxdräng hos Carl Ridderstolpe på Fiholm i tre år då han på hösten före Mickelsmässotiden 1819 drabbades av frossan. Det hade, hävdade Jansson, varit avtalat att han skulle vara i tjänsten under påföljande tjänsteår men på grund av
sjukdomen skjutsades han därifrån, till en bror som var grenadier i Tortuna.
Tortuna var också Janssons födelseort.77 Tortuna vägrade emellertid Jansson
inflyttning eftersom han var så sjuk. Protokoll över beslutet fattat på sockenstämman skickades till Rytterne dit Jansson då begav sig på tillsägelse av prästerskapet i Tortuna. När Jansson väl kom tillbaka till Rytterne var det 1820 och
75 Skrivelser från övriga myndigheter ej diarieförda skrivelser Arboga magistrat om mansperso-

nen Törnberg, intyg dat. 1832–05–15. DIII:223. LST–U:lkt. ULA.
76 Genomgångna församlingars dödböcker återfinns i respektive församlings kyrkoarkiv: Arboga stadsförsamling, F:3–F:4; Arboga landsförsamling, F:3–F:4; Björksta, F:3–F:4; Hed, F:4–F:5;
Karbenning, F:3–F:4; Kila, F:6; Kolbäck, F:4; Ramnäs, FI:3; Romfartuna, F:6; Sala stadsförsamling, F:2–F:3; Sevalla, F:1; Torstuna, EI:1; Tortuna, F:2–F:3; Vittinge, F:1; Västerlövsta, F:1; Västervåla, F:4a; Österunda. C:2. AD. Församlingarna är spridda över hela länet.
77 Janssons uppgifter är överensstämmande med husförhörslängden för Fiholm: han inflyttade
enligt denna från Sevalla år 1816 till Fiholm där han var skriven som oxdräng. Han är antecknad
som avflyttad till Tortuna i november 1819: Husförhörslängd s. 94 Fiholm. Rytterne församling.
AIa:7. AD.
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han var fortfarande mycket sjuk. Han intogs i fattigstugan där han fick ligga på
golvet. Jansson berättade att han då fick sockenstämmoprotokollet från Tortuna
överlämnat till sig. Han gick till dåvarande komministern i församlingen,
Frycklöf, med protokollet som alltså meddelade att Jansson inte fick flytta in i
Tortuna och därför, det är konsekvensen, tillhörde Rytterne. Vad gjorde då
Frycklöf? Enligt Jan Jansson tog han helt enkelt protokollet och rev sönder det.
Frycklöf sade också åt Jansson att gå därifrån. Enligt Jansson ”förbarmade” sig
föreståndaren för fattigstugan över honom och han fick ligga på golvet. Två
veckor före jul, när Jansson legat på fattigstugans golv i omkring två veckor,
kom Frycklöf och körde ut honom därifrån:
[...] men som sjukdomen medtagit alla mina krafter och jag altsedan warit oförmögen att arbeta eller att taga ordentlig tjenst; så har jag icke någorstädes kunnat
skaffa mig tjenst eller laga försvar, utan såsom tiggare måst wandra omkring uti
Dingtuna Lundby Barkarö och äfven besökt Thortuna och Rytterns socknar,
utan att på något ställe hafva något hem.78

Jansson berättade att en Anders Petersson i Hammarby i Lundby ”af gunst och
välvilja” hade gett honom mindre arbeten som han orkade med. Han hade räfsat och hackat torv och för det fått kost och drickspengar till snus.
Nu bad Jansson om att få kvarbli i Rytterne fattigstuga där han tills vidare
var intagen. KB resolverade en tid därefter att Jansson tillhörde Rytterne som
överklagade till Kammarkollegium men fick avslag. Jan Jansson hade alltså varit
hemlös och vandrat omkring i cirka 17 år. En enda gång greps han: år 1836 för
tiggeri i Västerås stad. Han överfördes då omedelbart till lasarettet eftersom han
hade en brännskada. Ingen hade brytt sig om att skjutsa in Jansson till slottshäktet under alla dessa år. Och med tanke på att han ansågs vara arbetsoförmögen är det väl inget mysterium varför: någon skulle pådyvlas ett fattigvårdsansvar, ett ansvar ingen ville ha. ”[H]itsänd af Landhöfdinge Embetet” är inskrivet vid Janssons namn i kyrkobokens uppslag för fattighuset i Rytterne.79
Årtalet anges vara 1836: det var efter att han frigivits och varit på lasarettet.80
Jansson deltog regelbundet i husförhör och nattvard och man kan fråga sig hur
det var för honom att vara i fattigstugan medan Rytterne gjorde allt för att bli
av med honom. ”Församlingen blef af Landshöfdinge Embetet ålagd att honom
försörja”, är skrivet intill en anteckning om hans dödsdag den 12 maj 1844.81
Människor kunde således gå omkring i åratal utan hemvist, i yttersta fattigdom utan att föras till länshäktet. Andra ingripande skedde, som när länsman
fick order att mota folk över gränsen tillbaka in i Kopparbergs län, utan att det
registrerades någonstans. Men oavsett hur stor andel av olika typer av ingripan78 Protokoll med handlingar 1837–04–29§1. AIIa:7. LST–U:lkt. ULA.
79 Husförhörslängd fattighuset Jan Jansson s. 66. AIa:9. Rytterne församling. AD.
80 Ibid.
81 Husförhörslängd fattighuset Jan Jansson s. 64. AIa:10. Rytterne församling. AD.
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den som slutade i fångskjuts och slottshäkte, så måste ett frihetsberövande och
intagande i häktet betraktas som en central aspekt av statsmaktens hantering av
vad som ansågs vara ”lösdriveri” som också är undersökningsbar. Det kan därför
anses befogat att i denna bok lämna de polisiära ingripanden som ledde till
intagande i häkte ett förhållandevis stort utrymme. Ett intagande i häkte kan
betraktas som ett straff i sig självt även om den häktade inte dömdes till tvångsarbete i slutänden; det var ett djupt ingrepp i den personliga friheten.
Vi skall därför nu till den plats där både landshövdingeämbetet och häktet
var inrymt i Västerås och där fångrullorna fördes, till själva slottet.

3.3 Landshövdingeämbetet
Det dagliga arbetet vid landshövdingeämbetet ägde rum i Västerås slott invid
Svartån och Kungsträdgården, strax norr om Mälaren i residensstadens västra
kvarter. Västerås slott kan beskrivas som en skev fyrkant med en ganska liten
innergård, och de högsta ämbetsmännens rum låg i fil i dess västra länga, på
andra våningen.82 Västra längan vetter mot Svartån och det är slottets framsida
med den stora porten. Om man står framför slottet och blickar upp mot dess
andra våning, låg landssekreterare Ahlborgs rum längst till vänster. Till höger
om detta låg landshövding Ridderstolpes ämbetsrum och därefter landskamrerarens. Efter landskamrerarens rum låg själva landskontoret och vägg i vägg med
det satt räntmästaren. Landskansliet låg intill landssekreterare Ahlborgs rum, i
den södra längan. Möjligen fungerade det fysiska landskansliet också som passkontor; något sådant finns inte utmärkt på några ritningar. Lika möjligen var
passkontoret helt enkelt den plats där tjänstgörande ämbetsman och passdiariet
just då befann sig.
Ridderstolpe, Ahlborg och Ahlm kunde alla se ut på slottsbacken genom var
sitt fönster, och där fanns nog ett och annat att beskåda också en vanlig dag.
Förutom länsförvaltningens alla tjänstemän av skild dignitet – kronofogdar
såväl som skarprättare – som kunde ha anledning att uppsöka landshövdingeämbetet i olika ärenden, gjorde enskilda personer detsamma.
En av alla dessa var statarhustrun Greta Pehrsdotter som två gånger under
sensommaren 1831 vandrade de dryga sex milen från Molnebo bruk i Västerlövsta socken för att klaga på att brukspatron Bedoire självpantat hennes ko.83
Den 23 maj året därpå kom ett utfattigt hushåll bestående av man, hustru och
två små barn, enligt landshövding Ridderstolpes egen skrivelse var båda yngre
82 Om slottets historia se Hedlund 1999. Särskilt om dess byggnadshistoria se Nordberg O:son
1975. Referenserna till slottsbyggnaden i det följande bygger på ritningar publicerade i Hedlund
1999, s. 133–137 och Nordberg O:son 1975, s. 174–182 samt bilaga 2, s. 186–188.
83 Resolutionskoncept 1831 nr 1346. AIb:83. LST–U:lkt. ULA. Skrivelser från enskilda personer
(avgjorda mål, resolverade akter), september 1831. DIV:417. LST–U:lkt. ULA.
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än tre år, till slottet från Holm i Nora socken på gränsen mot Gästrikland för
att muntligen beklaga sin hemlöshet.84 Kvinnan hade ett år kvar i livet och ett
av barnen, Olof, hade inte hunnit fylla tre år när han gick bort i november år
1833, samma år som sin mor.85
Åter andra människor gick in genom slottsportarna för att uppvisa pass eller
för att få ett pass utfärdat. Under juli 1837, för att ta en månad, utfärdades 35
pass och 50 pass uppvisades.86 Ibland fick någon inte resa vidare, ibland slutade
besöket i häktet. Så gick det för hushållet från Nora och för många andra.87
Genom slottets arrester passerade hundratals människor varje år: några var
friska, några var sjuka och andra döende. Fångskjutsarna kom och de gick och
trafiken på slottsbacken kunde nog stundtals vara livlig.
Trots att en av slottets viktigaste funktioner var som häkte och måste ha
präglats tydligt av detta förhållande, var byggnaden genom landshövdingeämbetets många uppgifter tillgänglig för allmänheten på olika sätt som för statarhustrun från Molnebo och hushållet från Nora. Genom rättigheten också för obesuttna att muntligen eller skriftligen söka sin rätt eller överhuvudtaget framföra
ett ärende – en supplik, ett besvär, en ansökning – till KB kunde statsmakten få
information om vad som hände i städer och socknar. Genom 1680 års sollicitantplakat hade alla Sveriges invånare rätt att vända sig till statsmakten på
lägre, regional nivå, vilket för det mesta innebar att suppliker ställdes just till
KB.88 Suppliksystemet var inget unikt för Sverige utan förekom i större delen av
Europa.89 I stora delar av det tyskspråkiga området kunde exempelvis livegna
klaga hos statliga och kejserliga domstolar över sina godsherrar.90 Statsmakten
iklädde sig rollen av allmogens beskyddare gentemot lokala potentater och eliter
som man därmed också fick information om, samtidigt som man också kunde
legitimera maktordningen. I en supplik ställd till KB Västmanland i mars 1843
uttrycktes en viss kännedom om detta förhållande:
Sanningen, Rättvisan och de fattiga hafva lyckligtvis uti Herr Baron och Landshöfdningen m.m. alltid en ädel Beskyddare, och denna Stads Fattiga, bland de
öfriga Innevånarna flere Werklige Vänner [...].91

84 Uppgifterna om hushållets uppsökande av landshövdingen kommer från en fångförpassning

undertecknad av F.L. Ridderstolpe med ankomstdatum 1832–10–24 som tillsammans med hela
ärendet förvaras i: Skrivelser från övriga myndigheter, bunt. DIII:221. LST–U:lkt. ULA.
85 Husförhörslängd Holm s. 317. AI:9b. Nora församling (U-län). AD.
86 Passjournal över uppvisade och utfärdade pass. EV:7. LST–U:lkt. ULA.
87 Skrivelser från övriga myndigheter bunt. DIII:221. LST–U:lkt. ULA. Fångjournal 1832 nr
450–453. D2b:8. KVA–V:ås. ULA.
88 Jonsson 2005, s. 225.
89 Würgler 2001.
90 Ogilvie 2014, s. 52.
91 Konseljakt avskrift av supplik inlämnad av Anders Hellberg till KB Västmanland dat. 23
mars 1844. Konselj 1845–02–10. Ecklesiastikdepartementet. RA.
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Utfallet kunde bli lite olika: några hamnade i häktet och någon annan fick tillbaka sin ko.92
Slottets tillgänglighet för allmänheten kan illustreras genom en incident som
inträffade i juli månad 1837. Då hade skomakargesällen Söderblom, allt enligt
hovrättsnotarien tillika tillförordnade landssekreteraren Carl Annell, berusad
och ursinnig kommit in på landskansliet där Annell just då tjänstgjorde och när
han blev avvisad för andra gången
[...] icke låtit sig rätta utan inrusat uti Herr Baron och Landshöfdingens Embetsrum hvarest han sitt skriande och svärjande fortsatt, blifvit på Herr Landshöfdingens befallning öfverlemnad åt Waktbetjeningen, för att uti häckte förvaras,
vid hvilket tillfälle Ordföranden, för att få Söderblom att hålla sig stilla, enär han
vid häcktandet ouphörligen sparkat och bitit samt med händerna slagit omkring
sig, nödgats med en så kallad Rottingkäpp gifva Söderblom några rapp; [...].93

Söderblom erkände saken och sade att han gjort sig förtjänt av stryk.94
Slottet utgjorde länsförvaltningens fysiska hjärta, och det rymde en bred och
komplex verksamhet. Det var en plats dit en obesutten kvinna kunde gå i
många mil i hopp om få rätt mot en brukspatron och faktiskt få rätt.95 Det var
också en plats där människor sattes på vatten och bröd, där man kunde få stryk,
där man kunde häktas och sättas i arrest som en konsekvens av sin fattigdom.

3.3.1 Arbetsbördan vid landshövdingeämbetet
En fingervisning om omfattningen av ärendehanteringen vid landshövdingeämbetet kan en redogörelse som lämnades till Kongl. Maj:t år 1832 för år 1830 över
vad som kallas äldre och nyare mål vid myndigheten ge.
127 remisser hade under året inkommit från Kongl. Maj:t. 3 362 förfrågningar om handräckning hade gjorts av domstolar och ämbetsverk. 4 098 skuldfordringsmål, 461 domar i brottmål liksom 449 ekonomi/politi-mål hade avgjorts.
En avrättning hade verkställts och 106 ansökningar inkommit från enskilda
personer.96 Denna redogörelse inkluderar inte landskontorets ärenden, utan
92 För svensk forskning om besvär och suppliker se särsk. Frohnert 1985, s. 250–255; Jonsson

2005, passim men särsk. s. 225 ff; Cederholm 2007, s. 301 ff; Gustafsson 2007, s. 78–115 för referenser. Några större studier över hur obesuttna använde sig av supplikväsendet under förra hälften
av 1800-talet finns inte. Överhuvudtaget är forskning om användandet av suppliker sparsam i
Sverige, och den som finns rör i huvudsak tidigmodern tid. Jfr Gustafsson 2007, s. 79. När det
gäller suppliker som berör denna boks tema i bred mening, ”lösdriveri”, frågor om laga försvar,
bosättning osv., finns ögonblicksbilder i litteraturen. Se främst Lext 1968, s. 184–220; Aronsson
1992, s. 288–300.
93 Dombok 1837–07–20 § 3. AI:37. Kämnärsrätten i Västerås. ULA.
94 Ibid.
95 Jfr Thompson 1975, s. 243.
96 Protokoll och brevkoncept KB Västmanland skrivelse till Kongl. Maj:t 1832–01–31. AIa:121.
LST–U:lkt. ULA.
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endast landskansliets vilket var den del av landshövdingeämbetet som ansvarade
för frågor och ärenden som tangerar ”lösdriveri”.
Arbetsbördans tyngd på de individuella tjänstemännen beror självklart på hur
många som arbetade inom administrationen.97 Björn Asker uppger att det ännu
vid 1900-talets början inte fanns fler ordinarie anställda vid en länsstyrelses
kansli och kontor än sammanlagt ett tiotal oavsett hur stort länet var.98 I Västmanland under 1830-talet var det ännu färre.
På landskontoret där länets räkenskaper sköttes, hade landskamreraren, som i
Västmanland hette Lars Olof Ahlm, till sin hjälp en avlönad länsbokhållare.
Även lantränteriet, länets kassa, var förlagt till Västerås slott, och det förestods
av lanträntmästare Fredrik Adolf Ahlm. Det är oklart om de båda ahlmarna var
släkt eller inte. De var åtminstone inte bröder eller far och son, men de var båda
födda i staden och kom från ämbetsmannafamiljer. Landskamrerarens far hade
varit underexekutor vid sonens födelse 1781 och lanträntmästarens far hade varit
just lanträntmästare.99 Prosten Muncktell i Irsta var nära vän med den senare
och uppger i sin dagbok att en annan son, Carl Jacob, var påtänkt för ämbetet.
Carl Jacob Ahlm drunknade emellertid under en skridskofärd; han hade varit
ute på Mälarens is för att uppvakta en systerdotter till Muncktell. Med Muncktells ord skulle han ”få fadrens tienst”.100 Nu blev det istället den tre år yngre
brodern.
Enligt länsräkenskaperna för år 1830, avlönades endast ytterligare en person
på landskontoret: landkontoristen som stod lägst i rang.101 I länsräkenskaperna
nämns inte denne vid namn, men i landskamreraren Ahlms gård i stadens norra
kvarter var detta år landskontoristen C.E. Dillman skriven.102 Dillman, som
snart skulle få tjänsten som länsbokhållare, satt flera gånger under åren tillsammans med landssekreteraren Ahlborg eller den som var förordnad i hans ställe, i
förhör med ”lösdrivare”. Dillman slutade vid ämbetet omkring år 1833 och blev
kort därefter häradsskrivare i Kungsörs fögderi.103
Det är begripligt att ämbetets högsta tjänstemän behövde hjälp av skrivare,
men de avlönade tjänsterna var alltså få. Landssekretaren Ahlborg hade på
landskansliet till sin hjälp länsnotarien. Länsnotarien hette Birger August

97 Om personalen vid länsstyrelsernas kansli och kontor, se Asker 2004, särskilt bilaga 1, s. 341–
373 och dens. 2007, s. 103–105.
98 Asker 2007, s. 105.
99 Gamle lanträntmästaren Ahlm förekommer ymnigt i prosten Muncktells dagböcker då de
var vänner. Se t.ex. personregistret för Sevalladelen: Muncktell 1982, s. 483.
100 Muncktell 1982, s. 100. Anteckningen gjordes den 14 juli 1817.
101 Landsböcker 1830. EIa:192. LST–U:lkont. ULA.
102 Husförhörslängder Norra kvarter 41 s. 34. AIb:21. Västerås domkyrkoförsamling. AD.
103 Se till exempel: Skrivelser från övriga myndigheter skrivelse från häradsskrivare Dillman
1837–02–09. DIII:249. LST–U:lkt. ULA.
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Schenström och tillhörde den kända brukssläkten från Ramnäs.104 Precis som
på landskontoret fanns enligt länsräkenskaperna endast en avlönad skrivare,
blott benämnd landskanslisten. Under åren 1830–1831 upptas i länsräkenskaperna, under posten fångars vård och underhåll, dessutom en slottsskrivare Bothén:
titeln återkommer inte senare under 1830-talet.105 Det är möjligt att dennes
uppgifter därefter övertogs av den befintliga slottsvaktmästaren (även kallad
slottsinspektoren) som ansvarade för häktet. I Bothéns gård i Västra kvarteret nr
32, var för övrigt landskanslisten Carl Fredric Lundstedt skriven 1830–1832.106
I sin gård i stadens södra kvarter hade även Ahlborg flera män skrivna hos sig
under 1830-talet vars titlar kopplar dem till landshövdingeämbetet. Ett par benämndes landskanslister och ytterligare ett par andra titulerades bara skrivare.107
Vad de ägnade sig åt och var gränserna gick mellan Ahlborgs egna affärer eller
egen verksamhet och vad han gjorde i egenskap av landssekreterare är svårt att
veta. En person som explicit anges ha varit anställd av Ahlborg som skrivare och
under denna tid, närmare bestämt år 1832, också hade varit boende i gården
hette Johan Lindgren.108 Beskrivningen av Lindgrens tjänsteförhållande gjordes
vid kämnärsrätten i Västerås då Lindgren åtalades och mot sitt nekande fälldes
för att tillsammans med några andra i slutet av juli 1833 gjort inbrott hos Ahlborg och stulit guld och annat till ett värde som av rätten uppskattades till omkring 290 riksdaler banco.109
Men oavsett hur mycket skrivhjälp Ahlborg och de andra fick eller själva betalade för, så dominerar ett par handstilar i de dokument som producerats vid
landskansliet under åren 1829–1838: sannolikt Ahlborgs och länsnotarien Schenströms, det vill säga kansliets högsta tjänstemän. När det gäller handlingar som
innehållsligt tangerar ”lösdriveri” som bevarade förhör, utgående koncept i
104 Se t.ex.: Husförhörslängd Norra kvarteret 37 s. 83. AIb:32. Västerås domkyrkoförsamling.
AD. Länsnotarien var född år 1805 i Ramnäs och hade en bror som bodde bara ett par gårdar bort
i Norra kvarteret 39. Brodern var handelsman. Se ibid s. 85.
105 Det handlar sannolikt om Hans Petter (Pehr) Bothén, som tidvis var landsfiskal och fram
till omkring 1833 kronomagasinsförvaltare. Han blev även rådman i Västerås. 1830–1831 är han
skriven som kronomagasinsförvaltare, året därpå som landsfiskal. I husförhörslängden 1833–1843
är landsfiskal överstruket och titeln som kvarstår är rådman och kronomagasinsförvaltare. I länsräkenskaperna 1830–1831 (tiden före 1830 har jag inte undersökt) är slottskrivaren Bothéns namn
uppfört i anledning av utlämning av medel för fångarna i häktet. Någon slottskrivare omnämns
inte som avlönad av landsstaten i landsboken för dessa två år. Enligt Asker 2004, s. 361, var slottsskrivarens – och slottsfogdens – uppgift åtminstone under 1600-talet att sköta slottsförvaltningen,
trädgårdar med mera. Enligt Wieselgren 1895, s. 316, hade slottskrivartjänsterna avskaffats vid
1800-talets början och det ansvar för redovisning av fångförtäringsmedel som dessa skulle ha haft,
föll istället på vaktmästarna.
106 Husförhörslängd Västra kvarteret 32, s. 6. AIb:21. Västerås domkyrkoförsamling. AD.
107 Se husförhörslängderna för adressen Södra kvarteret 112 där Ahlborg under hela 1830-talet
var boende.
108 Han var dock inte kyrkoskriven där.
109 Om Lindgren se exempelvis: Dombok 1834–01–04, 1834–08–14. AI:34. Kämnärsrätten i
Västerås. ULA.
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samma typ av ärende, passjournaler, frågor om rätt till bosättning, om laga försvar och så vidare dominerar en enda handstil: landssekreterare Ahlborgs. Länsnotarien Schenström var tidvis tillförordnad landssekreterare vid Ahlborgs frånvaro, och vid exempelvis förhör med människor anklagade för ”lösdriveri” var
det denne som förde protokollet men även andra kunde vara medsittare. De var
alltid minst två stycken: vanligen landssekreteraren och landskamreraren eller
den som var tillförordnad på endera tjänsten, ibland landshövdingen och någon
av de nyssnämnda tjänstemännen. Samtliga tjänstemän utom landshövdingen
var således åtminstone i teorin utbytbara. I praktiken kanske det inte var så
enkelt. Enskilda tjänstemäns tysta kunskap om människor var antagligen mycket viktig och kan på så vis ha påverkat hur utbytbara ämbetsmännen egentligen
var när det gällde att sköta det dagliga arbetet.

3.3.2 Övervakning av enskildas tjänsteutövning: något om
centrala tillsynsmyndigheter och kontroll inom ämbetet
När det gäller anklagelser om felaktigheter gjorda i tjänsten, har inga av de
högre tjänstemännen – landssekreterare, landskontoristen, räntmästaren och så
vidare – under åren 1829–1838 varit föremål för några sådana. Ingen av dessa har
heller utsatts för någon egentlig granskning av allvarligare slag från någon central tillsynsmyndighet.110 Däremot fick KB svara på frågor från högre ort angående de månadsvisa fånglistor som varje länshäkte var ålagt att skicka in till JO
och JK för kontroll.111 Kontrollen var ingen tom bokstav även om inte JK, som
inkom med det största antalet skrivelser gällande listorna, gått vidare med något
ärende när en förklaring väl lämnats. År 1831 ville JK på grundval av fånglistorna
informeras om tre olika ärenden: om omständigheterna kring ett dödsfall som
skett under avtjänandet av ett vatten- och brödstraff, om hur det hade gått till
när en fånge brutit benet i häktet och orsaken till att en ung kvinna ännu hölls
kvar i samma häkte.112 Tonen i svaren kunde vara märkbart irriterad, som den
gången när JO ville veta varför KB Västmanland dröjt med de uppgifter som
efterfrågats av KB Linköping angående två fästningsfångar. Dröjsmålet, hävdade
KB Västmanland i sitt svaromål, hade endast lett till att de två fångarna fick
tillbringa tre månader utöver det ådömda straffet på fästning vilket med KB
Västmanland ord var för samhällets säkerhet ”en ren vinst”.113 KB Västmanland
110 Däremot var skarprättare Eric Frumerie år 1832 föremål för granskning då han gjort sig
skyldig till tumult och kaos vid en avrättning. JK informerades utan att någon åtgärd vidtogs.
Ärendet var omfattande och innefattade en rättegång vid Skinnskattebergs häradsrätt. Se t.ex.:
Protokoll och brevkoncept s. 891 KB Västmanland skrivelse till JK. AIa:120. LST–U:lkt. ULA.
111 Listorna skickades via Svea hovrätt i tre exemplar. Se exempelvis: Protokoll och brevkoncept
KB Västmanland skrivelse till Svea hovrätt dat. 1830–07–30. AIa:119. LST–U:lkt. ULA.
112 Brevdiarium s. 55. DI:41. LST–U:lkt. ULA.
113 Protokoll och brevkoncept KB Västmanland skrivelse till Justitieombudsmannen mars 1830
utan datum. AIa:119. LST–U:lkt. ULA.
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– antagligen var det landshövdingen själv – föga respektfulla svar visar på vikten
av fungerande tillsynsmyndigheter. Det är svårt att säga vilken roll det faktiskt
spelade för människors rättssäkerhet, men det satt i alla fall tjänstemän i huvudstaden som ställde frågor omkring misstänkta dödsfall, brutna ben och orsakerna till en oskriven, försvarslös ung kvinnas långvariga häktningstid.
Det var också till JK som häktade kunde vända sig för att anmäla klagomål
på förhållandena i häktet. En fånges klagan finns omnämnd i koncept och inkommande skrivelser under dessa år.114 Fångens namn var Johan Lindgren och
det var han som hade varit skrivare hos landssekreterare Ahlborg och nu satt
häktad för stöld hos sin före detta husbonde. Självklart var det en svår situation
att klaga på slottshäktet eller behandlingen i allmänhet när man samtidigt satt i
samma häkte och var utelämnad till samma tjänstemän eller slottsknektar man
klagat på. Bara själva situationen bör ha hållit antalet klagomål nere. Dessutom
måste en människa känna till hur saker och ting går till, vart hon skall vända
sig, hon måste antingen kunna skriva själv eller anlita en skrivare; det krävs nog
också ett visst mått av självförtroende. Förutom fångenskapen är det i princip
samma hinder som för andra typer av besvär. Johan Lindgren uppfyllde nog alla
dessa kriterier som den tidigare skrivaren han var.
Övriga fångar, i alla fall de som fått förelägganden om laga försvar eller
dömts för försvarslöshet, hänvisades till slottsinspektoren i det fall de ville överklaga ett beslut vilket också hände, även om slottsinspektoren nog inte var den
som lade när särskilt mycket tid på en sådan skrivelse. Besvär över KB:s domar
gällande försvarslöshet ställdes till Nedre Justitierevisionen, och alla de som
ställts från dömda via och från KB Västmanland under 1830-talet är mycket
fåordiga och i stil med nedanstående vilket är uppsatt av slottsinspektor
Glantzberg:
Som jag hyser det hopp att kunna erhålla tjenst och Laga försvar om mig tillåtes
komma på fri fot och höra mig om, antingen i Westanfors Socken af detta Län
eller ock på Sjömanshuset i Stockholm, så får jag aller underdånigast anhålla att
Eders Kong Majts täckes, med ändring af [...] Utslag befria mig ifrån allmänt arbete och tillåta mig att komma på fri fot; Men om Eders Kong Majt icke skulle
bifalla denna min [...] anhållan, vågar jag allerunderdånigast bönfalla att det mig
ådömde allmänna arbete måtte inskränkas till en viss tid af Tre månader.
Af djupaste underdånigaste [etc]
På begäran [...] Glantzberg. [Supplikantens bomärke]115

Besvärens utformning skilde sig av förklarliga skäl beroende på vem som höll i
pennan.
Om enskilda tjänstemän eller någon av fotfolket misstänktes för tjänstefel
började det med att personen ifråga fick förklara sig, antingen muntligen eller
114 Protokoll och brevkoncept KB Västmanland skrivelse till Justitiekanslern augusti 1837 utan
datum. AIa:126. LST–U:lkt. ULA.
115 Utslagshandlingar 1831–11–19. Nedre Justitierevisionens/Högsta domstolens arkiv. RA.
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skriftligen. Sådant skedde några gånger under 1830-talet och ett par gånger
hamnade den anklagade inför slottsrätten vilket var den rättsinstans som utredde misstänkta tjänstefel gjorda av människor som arbetade vid slottet. År
1837 misstänktes en slottsknekt för att ha hjälpt några fångar vid en rymning.
Han anklagades vid slottsrätten också för att ha smugglat in snus och tobak,
han erkände saken. Slottsknekten sattes i häktet i väntan på att ställas inför rätta
men rymde och skickades tillbaka som passlös från Stockholm. Både JO och JK
hölls underrättade om det hela.116
Det mest uppseendeväckande fallet under 1830-talet utspelade sig år 1834 då
slottsinspektoren Glantzbergs möjliga skuld till två fall av misshandel av två
bysättningsfångar utreddes. Den ene före detta fången, titulerad inhysesmannen, skall ha ådragit sig en permanent hörselskada på bägge öronen och den
andra fången, titulerad torpare, hade avlidit i sitt hem en tid efter att ha frisläppts. I samband med att fallet drogs inför slottsrätten uppdagades också att
Glantzberg sålt brännvin i stora mängder: han fick sälja brännvin men inte så
att ordningen i häktet hotades.117 Ridderstolpe satt ordförande vid rättegången.
Övriga ledamöter var två häradshövdingar, rådmännen i Västerås Bergmark,
Boman och Schultz samt landssekreterare Ahlborg. Åklagare var landsfiskalen
Roberg.
Glantzberg fälldes för brännvinsförsäljningen, och för misshandeln som orsakat hörselskador skulle han betala drygt 66 riksdaler banco i böter. Han skulle
också betala 28 riksdaler 28 skillingar banco per år till inhysesmannen så länge
”dövheten” fortsatte. Det ansågs inte kunna styrkas att dödsfallet hade orsakats
av Glantzberg. Slottsrätten var enig om att Glantzberg hade förbrutit sig i tjänsten dels genom att ha sålt brännvin till fångar, särskilt bysättningsfångar, som
redan vore berusade, dels genom att ha burit våldsam hand på arrestanter och
ha utdelat bestraffningar utan KB:s tillstånd. Glantzberg avskiljdes från tjänsten
i tre månader efter yrkande av rådman Schultz som för övrigt själv fem år senare
skulle dömas för att ha förskingrat stadens kassa.118 Glantzbergs tid som slottsinspektor var dock snart över och under detta år, 1834, tillträdde Axel Gabriel
Luhr tjänsten. Även denne skulle anklagas för att sälja brännvin i övermåtta till
fångarna.119
Det faktum att slottsinspektor Glantzberg kunde agera ostört i flera år trots
att slottet inte var någon särskilt stor byggnad i jämförelse med många andra
slott i Sverige, väcker frågor. Två år innan Glantzberg ställdes inför skranket,
116 Se exempelvis: Protokoll och brevkoncept KB Västmanland skrivelse till JK 1837–08–25.
AIa:126. LST–U:lkt. ULA.
117 Slottsrättens protokoll finns i serien AIIa (Protokoll med handlingar), men det är inte troligt att de är fullständiga. Det glantzbergska fallet finns vidlagt 1834 års protokoll: Protokoll med
handlingar 1834–01–13 § 1. AIIa:6. LST–U:lkt. ULA.
118 Olsson 1988, s. 289.
119 Protokoll med handlingar 1836–03–13§ 1. AIIa:7. LST–U:lkt. ULA.
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fick han en uppsträckning för att inte ha lytt en befallning om att varje måndag
jämte en lista över arrestanterna också avlämna en skrivelse om ”tilldragelserna
inom slottet”.120 Flertalet arrestlokaler låg inte särskilt långt från de högsta ämbetsmännens rum. Antingen måste man ha blundat för missförhållanden eller i
tysthet accepterat Glantzbergs agerande. Annars kan ämbetsmännen inte ha
varit särskilt uppmärksamma eller fysiskt närvarande, vilket skulle kunna förklara varför Ridderstolpe ville ha en veckovis rapport om vad som hände inom
slottets väggar. Om den person som är ålagd att författa en dylik rapport är den
som begår de grövsta tjänstefelen, kan katastrofen snart bli ett faktum om nu
ingen vågar eller ser det som meningsfullt att informera de högsta ämbetsmännen. En slottsinspektor hade mycket makt över de människor som han var satt
att låta bevaka och på annat sätt ansvara för, och det är ett faktum att flera arrestanter i häktet enligt en vittnande slottsknekt hade misshandlats av Glantzberg.
Det betvivlades inte heller vid slottsrätten; ändå dröjde det år innan Glantzberg
ställdes till svars. Då hade en människa förlorat hörseln på båda öronen och en
annan misstänktes ha dött som konsekvens av misshandel. Hade Glantzberg
gått för långt, hade förhållandena i slottshäktet genom människors prat börjat
solka ned landshövdingeämbetet, så att något var tvunget att göras? Det finns
all anledning att ha dessa händelser i minnet; om bysättningsfångar riskerade att
misshandlas åtminstone under Glantzbergs tid, så kan frågan ställas vilken behandling som kunde vänta andra häktade och då inte minst ”lösdrivare”. En
människas utsatthet kan under sådana förhållanden vara stor.
Förutom några fall av fångspillning och rymningar har få anklagelser om
tjänstefel utöver vad som nu har berörts satts på pränt. Ett sådant, som jag tyvärr inte vet hur det slutade, var när Maria Christina Lind från Malma socken
lämnade över ett besvär över ett utdömt straff för brännvinsbränning till KB.
Tjänstemannen, i det här fallet vikarierande landssekreteraren tillika häradshövdingen Hallström, hade emellertid inte skickat iväg kvinnans besvär. Hon riskerade därför tolv dagar på vatten och bröd. Lind bad att få tillbaka sina besvärshandlingar för att kunna lämna in dem till Svea hovrätt och tills dess målet
avgjorts, få straffet uppskjutet. Påskriften på hennes supplik är undertecknad av
Ridderstolpe själv. Hallström fick åtta dagar på sig för en förklaring med hot
om vite på 3 riksdaler 16 skillingar banco, och vatten- och brödstraffet skulle
tills vidare bero.121 Suppliken är för övrigt inte införd i ansökningsdiariet.
Maria Christina Lind slapp möjligen sitt straff, men det hade hon inte kunnat utan sin klagan. Det betyder att andra – som inte ägde resurserna att skriva
eller låta andra skriva besvär – löpte större risk att genomlida konsekvenserna av
tjänstemän som agerade likt en Hallström eller en Glantzberg; mot instruktioner och lagstadgad ordning. En fråga man då kan ställa sig är om de fattigaste
120 Protokoll med handlingar 1832–01–24 § 1. AIIa:5. LST–U:lkt. ULA.
121 Skrivelser från enskilda personer (avgjorda mål, resolverade akter) avskrift av skrivelse från
Maria Christina Lind 1830–07–22. 16–31 juli 1832. DIV:399 ½. LST–U:lkt. ULA.
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verkligen såg på samhällsordningen som särskilt legitim oavsett hur många möjligheter till besvär även de formellt hade.

3.3.3 Landshövdingeämbetets sätt att hantera ärenden
Även om ett system är uppenbart rättsosäkert är förutsägbarheten hos de författningar och den byråkrati, som skall implementera samma författningar,
likväl av betydelse för människors handlingsutrymme inom systemet.122 Hur
förutsägbart, författningsenligt och rutiniserat var landshövdingeämbetets i
Västerås myndighetsutövning generellt? Bilden är blandad. När det gäller själva
ärendehanteringen så kunde exempelvis vissa suppliker behandlas och resolveras
på kort tid samtidigt som andra inkomna suppliker inte förefaller ha tagits upp
överhuvudtaget. Det kan ha haft flera skäl som att de drogs tillbaka, men åtminstone ett besvär togs författningsvidrigt inte upp för behandling utan att det
fick några konsekvenser för den som inte tog emot den. Ärendemeningen finns
antecknad i det inkommande supplikdiariet men övriga kolumner – där besvärets fortsatta behandling borde antecknats – gapar tomma.
Fallet gäller änkan Christina Andersdotter Löfgren som ville besvära sig över
Kila sockenstämma som vägrat henne att ingå äktenskap med fattighjonet och
före detta sockenskomakaren Johan Snygg. Pastorsadjunkten i socknen hade
enligt egen utsago hänvisat Christina Andersdotter Löfgren till KB som den
myndighet hon skulle besvära sig vid i det fall hon ville söka ändring. Pastorsadjunkten anger att han gjort så då det handlade om en ”fattigdomsfråga”.123 Både
pastor och sockenstämman hade genom detta förfarande gjort sig skyldiga till
ett lagbrott: i Sverige har aldrig fattigdom varit ett juridiskt giltigt skäl att
hindra någon från att ingå äktenskap.124 Emellertid ansågs vid landshövdingeämbetet, enligt en resolution undertecknad av Ridderstolpe själv, att saken
inte föll inom dess verksamhetsområde.125 Christina Andersdotter Löfgren fick
tillbaka sin supplik och ombads att vända sig till pastorsämbetet för en ny be122 Jfr Thompson 1975, s. 264–265: Det är skillnad mellan en rättsstat (”rule of law”), hur präglad av klassintresse den är, och ett godtyckligt utomrättsligt styre.
123 Förklaring av pastor Weström ärende 708 inkom 1841–12–07. EIII:85. Skrivelser från andra
konsistorier. Västerås domkapitel. Västerås domkapitels arkiv.
124 Saken diskuterades förvisso men fick aldrig genomslag. Äktenskapsrestriktioner togs upp i
1839 års fattigvårdsbetänkande där slutsatsen drogs att de skulle motverka sitt ändamål: det var
bättre att folk gifte sig för tidigt och ”obetänksamt” än att se antalet utomäktenskapliga barn
skulle öka: Underdånigt betänkande med dertill hörande handlingar angående Fattigvården i
Riket utom Stockholms stad 1839, s. 33. På sina håll förekom emellertid lokala initiativ likt detta
fall i Kila. I Morup i Halland, införde sockenstämman den 12 februari 1837 att alla som flyttade in
för att gifta sig, skulle ha minst 4 tunnland odelbar jord. Se: Sockenstämmoprotokoll 1837–02–12.
Morups församling. Svensk lokalhistorisk databas.
125 Resolutionen finns som påskrift på änkan Löfgrens första ansökning som finns bilagd i
ärende nummer 658, EIII:85. Skrivelser från andra konsistorier. Västerås domkapitel. Västerås
domkapitels arkiv.
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svärshänvisning. Denna gång hänvisade pastorsämbetet till Västerås domkapitel
som tog saken till prövning.126
Orsaken till att Christina Andersdotter Löfgren avvisades av KB är oklar: om
det handlade om okunnighet, nonchalans eller slarv. Pastorsadjunkten hade
nämligen hänvisat till rätt instans. Enligt 1817 års förordning angående sockenstämmor och kyrkoråd skulle besvär över alla beslut som fattades på sockenstämman och som inte rörde tillsättande och avskedande av kyrkobetjäningen,
utnämnande av kyrkovärdar, sexmän och rotmästare, kyrkans medel (granskande och användande) samt undervisning, överklagas hos KB; inte hos domkapitlet även om det råkade handla om ett giftermål.127 Det måste ha varit förenat med ett visst obehag och viljestyrka att inte bara en gång, utan två gånger,
begära besvärshänvisning av den person, den auktoritet, som initierat det (olagliga) beslut den klagande sökte få upphävt. Pastorsadjunkten var tydligen mer
lagkunnig än en eller flera ämbetsmän vid KB.
Men kolumner som gapar tomma kan också ha att göra med brister i en annan viktig förutsättning för att en byråkrati skall kunna fungera tillfredsställande: att handläggningen av ett ärende dokumenteras skriftligen och att det
som en följd och förutsättning finns ett arkiv med ett fungerande söksystem. I
landshövdingeinstruktionen stadgades att registratur och diarier skulle föras
alfabetiskt, att ämbetsmännen var ålagda att
[...] böcker/acter och handlingar/och dem i ordning hålla och wäl förwara/och 6
Månader effter åhrets slut hafwa dem inbundne och registrerade [...].128

Ibland kan det givetvis vara svårt att avgöra när saker och ting har hänt med ett
arkiv, men det finns brister i landkansliets arkiv som måste bero på dåtida slarv.
Vad slarvet sedan berodde på går inte att avgöra. Exempelvis upprättades register till koncepten (serien AIa) endast sporadiskt. Vissa år finns dessutom ingen
paginering och datumen är inte i följd vilket inte bara är ett problem för en
nutida forskare utan i högsta grad för en dåtida tjänsteman som behövde kontrollera en utgående skrivelse eller resolution. Fångjournalerna har fram tills år
1835 bristfälliga personregister.129 Det förekommer att resolutioner som borde ha
utfärdats inte finns införda i den volym den borde finnas (AIb) vilket nog
126 Konsistorii protokoll 1841–12–08 § 11, 1841–12–22 § 25. AI:1841/1842. Västerås domkapitel.

Västerås domkapitels arkiv.
127 Kongl. Maj:ts Nådiga Förordning, Angående Sockne-Stämmor och Kyrkoråd. Given
Stockholm den 26 februari 1817. § § 6, 9.
128 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 1734. §
44.
129 Fångjournalerna finns bevarade från år 1816 (därefter saknas 1822 och 1839 års rullor). Fullständiga alfabetiska register finns för åren 1820–1821, 1823–1824. För övriga år till och med 1834
saknas antingen register helt eller så är de endast påbörjade eller mycket ofullständiga. Från 1835
fördes dock noggranna alfabetiska register vilka återfinns liksom för tidigare år, i slutet av varje års
volym.
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kunde vara allvarligt om någon exempelvis behövde en avskrift. Någon gång har
handlingarna en påskrift om att en resolution utfärdats genom brev vilket förklarar varför den inte finns i nämnda volym men som fortfarande betyder att
något koncept inte finns bevarat i landskansliets arkiv.130 Förda protokoll (serien
A II a) har inte bundits in ordentligt och det verkar inte heller som om förhör
med fångar systematiskt nedtecknats. För en sådan viktig instans som slottsrätten har inga separata protokoll förts. Passjournalerna är inte fullständiga: så
kallade lösdrivarpass – pass som gavs till människor när de lämnade häktet med
åläggande om att skaffa laga försvar – finns likaså blott sporadiskt införda och
någon särskild notering om att dessa pass utfärdats finns inte annat än i fångjournalen. Samma förhållande råder i Örebro liksom i Falun fram till slutet av
år 1833 då en separat journal över lösdrivarpass började föras där.131
Om slarvig dokumentering och arkivföring var en konsekvens av hög arbetsbelastning kan man ställa sig frågan hur lång tid ett ärende, låt oss säga en supplik, kunde ta. Det är dock svårt att göra meningsfulla beräkningar på tidsutdräkten eftersom den inte bara beror på landshövdingeämbetet utan också på
själva ärendet, men inget som fallit inom denna boks ämnesområde – vräkningar, fattigvård, begäran om boningsrum med mera – handlades färdigt inom en
månad. Det kunde ta allt från någon månad upp till något halvår eller längre,
men i så fall var det ett komplicerat fall.
I vissa fall gjorde tidsutdräkten ärendet överspelat, det gäller inte minst när
det handlade om de rättsliga följderna av tjänstevånget med avseende på att få
sluta sin tjänst i förtid utan att därför förklaras som försvarslös eller ”lösdrivare”.
Om en piga eller dräng som var städslad för året ville bli fri tjänsten innan laga
flyttningstid utan att saken kunde göras upp i godo och KB därför inblandades,
riskerade legoåret redan att vara förbi när ärendet slutligen avgjordes. Verkligt
svårt kunde det bli om skälet till önskan att bli fri tjänsten berodde på misshandel. Även om resolutionen föll innan legoårets slut, måste det ha varit en
mycket svår situation att vara kvar i tjänsten när konflikten var öppen. Att
lämna tjänsten ändå betydde att man kunde hämtas med våld eller behandlas
som försvarslös eller ”lösdrivare”. Den 9 mars 1825 ansökte tio tjänstehjon om
att avflytta och bli fria sina tjänster vid Albäcks gård i Simtuna. De hävdade att
kommendören och presidenten Fock misshandlade dem och de ville blir fria
redan på våren. Det har inte gått att följa ärendet men enligt supplikdiariet
inkom Focks förklaring först ett par månader senare, så fria under våren blev de
knappast.132 Man kan undra hur stämningen var på gården medan ansökningen
väntade på att bli avgjord. Om man får tro prosten Muncktell var Ridderstolpe
130 Se t.ex. Skrivelser från enskilda personer (avgjorda mål, resolverade akter) Fabritius mot
statkarlen Lindqvist. 1830 juli 16–31. DIV:399. LST–U:lkt. ULA.
131 Passjournaler 1824–1847. CIV:6–7. LST–T:lkt. ULA. Passjournaler, 1820–1841. CVI:2.
LST–W:lkt. ULA. Journalen över lösdrivarpass finns som häften i samma volym.
132 Supplikdiarium 1825–03–09 nr 30. BII:31. LST–U:lkt. ULA.
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inte heller den som backade för att använda våld inom legostadgans hägn. Vid
ett tillfälle skall Ridderstolpe blivit arg på sin kusk som han ansåg bar skulden
till en vagnsolycka som skett kvällen innan:
Då Landsh. om morgonen förhörde kusken och begynte: Du är et svin, svarade
han: om jag är et svin, så begär jag min orlofssedel. Svaret blef med rottingen på
ryggen.133

Landshövdingen skall alltså själv ha praktiserat husaga vilket kan ha fått betydelse för den som vände sig till KB med hänvisning till våldsam behandling.

3.3.4 Landshövdingeämbetet, lokala intressen och
”lösdriveriet”
KB hade som myndighet stor makt i länet. Det betyder också att de högsta
ämbetsmännen, och då inte minst landshövdingen, ägde stor personlig makt.
De högsta ämbetsmännen var samtliga födda i Västmanland och det var här de
levde största delen av sina liv. Ridderstolpe var sprungen ur länets bördsaristokrati. Ahlborg och Ahlm kom båda från ämbetsmannafamiljer: Ahlborg från
Arboga och Ahlm från Västerås.
Inverkade Ridderstolpes och de övriga ämbetsmännens personliga, lokala intressen på myndighetsutövningen? Kunde egenintresse och andra lojaliteter än
med staten göra att ämbetsmännen inte följde regelverket eller tolkade det på
ett visst sätt? Penningkorruption eller dylikt finns det inte några skriftliga belägg
för när det gäller de högsta ämbetsmännen.134 Det är emellertid svårt att i en
historisk studie fastställa varför en tjänsteman valde att tolka författningar som
han gjorde. En nära anhörig till landshövding Ridderstolpe, brodern Carl Ridderstolpe, vände sig flera gånger till KB i olika ärenden som berörde tjänstevång
och bosättning.135 Varje gång verkar han ha fått sin vilja igenom, men det behöver inte betyda att det handlade om vänskapskorruption. Det finns flera anledningar till att en tjänsteman kunde tolka lagen på ett för Carl Ridderstolpe fördelaktigt vis, utan att det behöver ha rört sig om något sådant. Legostadgan,
exempelvis, var ju ett lagrum som i sig självt i första hand värnade besuttenhetens intressen.
133 Muncktell 1995, s. 424.
134 I slutet av 1820-talet hade dock räntmästare Ahlm (troligtvis den äldre) beskyllts av före
detta vice organisten vid Västerås domkyrka, Anders Hellberg, för att ha skrapat av silvret på
pengar som lämnats till och förvarades på ränteriet för uppköp av undsättningsspannmål. Målet,
som involverade Svea hovrätt, verkar ha lagts ner. Hellberg togs in på hospitalet i Västerås år 1828.
Se: Dombok 1830–06–08 nr 107. A:30. Kämnärsrätten i Västerås. ULA.
135 Se till exempel: Skrivelser från enskilda personer (avgjorda mål, resolverade akter) Carl Ridderstolpe om icke mantasskriven dräng. 1830 januari. DIV:422½. LST–U:lkt. ULA. Resolutionskoncept, greve Carl Ridderstolpe mot förre soldaten Gjerss. Resolutionskoncept nr 769 1839.
AIb:39. LST–U:lkt. ULA.
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Ett par ärenden väcker dock frågor. Det gäller två kvinnor som förlorat tjänsten vid Carl Ridderstolpes gods Fiholm i samband med att de blivit gravida.
Båda incidenter skedde före år 1833 då den som hade späda barn att vårda enligt
legostadgan skulle ha haft försvar.136 Båda kvinnor var hemlösa och fick förelägganden om laga försvar. Den ena tillbringade många dygn i häktet tillsammans
med sina två små döttrar, varav den ena var ett halvt år och bör ha betraktats
som just ett spädbarn.137 Om det handlade om korruption eller en ovanligt hård
läsning av författningen är emellertid svårt att i efterhand säkert veta.138 Det är
dock uppenbart att vårdandet av barn i praktiken ingalunda behövde ge laga
försvar. Reglerna om tjänstetvång, hemortsrätt och ”lösdriveri” samverkade och
deras utformning gjorde att tolkningsramarna som tjänstemännen hade att hålla
sig inom var vida.139
Hur de lokala intressena samspelade med varandra och med KB, utgör emellertid en fundamental aspekt på den faktiska utformningen av lösdriverikontrollen lokalt. Det hade också betydelse för vilka som tecknades som försvarslösa,
vilka som intogs till slottshäktet i residensstaden. Ridderstolpe, Ahlborg och
Ahlm kan inte isoleras från det lokala sammanhanget. Det kan inte heller andra
myndighetspersoner som de tjänste- och ämbetsmän vilka direkt eller indirekt
hade polisiära befogenheter: kronobetjäning, stadsbetjäning, rådmän, pastorer.
Miika Tervonen har beskrivit kronobetjäningen och pastorer som väktare av det
legitima samhällets gränser, över vilka som fick och inte fick vad han kallar för
en laglig lokal status i ett samhälle. Kronobetjäningen vakade över de fysiska
gränserna och kunde använda sig av lösdriveriförfattningar för att göra sig av
med de som var oönskade (av dem själva, av pastor, av besuttenheten). Pastor
hade en mycket påtaglig faktiskt makt över människor inte minst genom att
tillsammans med sockenstämman (det vill säga den lokala jordägande besuttenheten) kontrollera in- och utflyttning, genom att han förde de böcker som
kunde användas för att ge och avgöra församlingstillhörighet som dopböcker.
Pastors kyrkoböcker lade också grunden till mantalslängden där laglig församlingstillhörighet reglerades. Det saknades inte intressen för att upprätthålla
gränserna, att hålla fattigt, löst folk ute. Sockenstämmorna ville hålla fattigvårdskostnaderna nere och församlingarnas egna obesuttna var beroende av
jordägarna för att få försvar. Flytta fritt kunde de inte och på så vis var deras
136 Kongl. Maj:ts Nådiga Legostadga för husbönder och tjenstehjon. Given Stockholm den 15

maj 1805, 1sta artikeln 1 §. Årstrycket.
137 Den ena fallet som gällde en kvinna vid namn Ulrica Sahlström, se hennes supplik i avskrift: Sockenstämmoprotokoll, inbunden i 1825 års protokoll dat. Västerås 1825–12–23. KI:2.
Lundby. ULA. Orsaken till konflikten var på ytan densamma i båda fall; kvinnorna hade blivit
gravida när de antingen var eller precis skulle städslas. Fångjournal 1831 nr 140–142. D2b:8. KVA–
V:ås. ULA.
138 Kongl. Maj:ts Nådiga Legostadga för husbönder och tjenstehjon. Given Stockholm den 15
maj 1805. 1sta artikeln § 1. Årstrycket.
139 Jfr Thompson 1975.
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förhandlingsutrymme om löner och om bosättning ytterligare begränsat. De var
helt enkelt beroende av jordägarna för att få vara ifred.140 Ett fall får illustrera
samspelet och dynamiken mellan KB, kronobetjäning, jordägare och pastor.
Det rör en av de två kvinnor som nämndes ovan som varit i tjänst hos Carl
Ridderstolpe men sedan blivit försvarslös.
Den 30 oktober år 1830 gick fångskjutsen på order av länsman Hillbom, efter
anmälan av greve Carl Ridderstolpe, från Rytterne till Västerås slott. På kärran
satt den 35-åriga Brita Stina Åkerström och hennes åttaåriga dotter Johanna
Charlotta och efter att ha färdats de omkring 25 kilometrarna skulle de tillbringa natten i häktet. Innan dess hade de båda inskrivits i fångjournalen under
brottsrubriceringen av ”försvarslös”.141 Brita Stina Åkerström var havande och
skulle tre veckor senare nedkomma med en dotter.142
Dagen efter, den 31 oktober, uppkallades Brita Stina Åkerström tillsammans
med dottern ur arresten till förhör på landskansliet. Två personer brukade hålla
i förhören men bara ett står skrivet på protokollet i detta fall: länsnotarien
Schenström. Vid närvarolistan har ett tomrum lämnats där den andres namn
borde stå.143 Brita Stina Åkerström berättade att hon varit ladugårdspiga hos
greve Carl Ridderstolpe i två år men nu var uppsagd och att hon inte kunnat ta
ny tjänst beroende på sitt havandeskap. Hon hade hoppats att få kvarbli hos
någon av Ridderstolpes underlydande tills förlossningen var över ”men att herr
GeneralMajoren mm sistl. gårdag tillkallat Länsmannen med anmälan att hon
som Lösdrifverska borde anses”.144
Någon mer utredning av saken vid förhöret har inte satts på pränt. Implicit
framgår frågan om Brita Stina Åkerström trodde sig kunna få försvar av någon
vilket hon sade att hon trodde: antingen i Rytterne eller hos en svåger och syster
i Salems socken i Stockholms län. På grundval av detta
[...] beslöt [KB] meddela Åkerström och hennes dotter Pass, för att afgå till Ryttern, med föreläggande att inom 14 dagar hafva skaffat sig laga försvar, vid äfventyr att eljest varda såsom Lösdrifverska gripen och behandlad.145

Någon vecka senare, den 8 november, tog sig Brita Stina och hennes dotter
tillbaka till Västerås slott. I passjournalen för denna dag är antecknat att hon
”åtföljd af sin oägta dotter” uppvisat det pass hon fått den 31 oktober i samband
med förhöret. I passjournalen är en anteckning gjord: ”Annot. i Tergal Resol.
för år 1830 nr 194”, vilket betyder att en så kallad tergalresolution utfärdats.146
140 Tervonen 2010, s. 42–43.
141 Fångjournal 1830 nr 328–329. D2b:7. KVA–V:ås. ULA.
142 Födelsebok 1830–11–21 s. 11. CII:2. Rytterne församling. AD.
143 Protokoll med handlingar 1830–10–31 § 1. AIIa:4. LST–U:lkt. ULA.
144 Ibid.
145 Protokoll med handlingar 1830–10–31 § 1. AIIa:4. LST–U:lkt. ULA.
146 Passjournal över uppvisade pass 1830–11–08. EV:5. LST–U:lkt. ULA.
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Enligt resolutionen hade Brita Stina kommit till landskansliet och frågat om
hon kunde anses få laga försvar genom att bo inhyses eller antas som piga hos
klockaren Lindberg i Rytterne, i ett torp som denne arrenderade. Hon fick
svaret att Lindberg förvisso vore lagligen berättigad att anta pigor och dessutom
var boende i samma rote där Fiholm var beläget och Åkerström således haft sin
sista tjänst; alltså borde inget hinder – enligt KB:s tergalresolution – föreligga
för Lindberg att anta Åkerström som inhyseshjon.147 Emellertid måste tillstånd
också utverkas från den som ägde torpet och det var Carl Ridderstolpe. Det var
vad som behövdes för att hon skulle kunna lämna sin rättsliga status som ”lösdriverska”. Om Brita Stina Åkerström inte fick något tillstånd, skulle hon gå till
pastor och
[...] af honom begära råd och hjelp i anseende till hennes långt fortskredne,
hafvande tillstånd, hvilket synes erfordra att hon får förblifva i stillhet intilldess
hon genomgått barnsbörden och derefter återvinna så mycket krafter att hon
kan sjelf fortskaffa sig eller utan våda för hennes lif och helsa varda af andra
fortskaffad.148

Och så tog sig Brita Stina Åkerström och hennes flicka tillbaka till Rytterne
igen. Ytterligare någon vecka senare, den 16 november, ankom en skrivelse till
KB daterad samma dag i Rytterne. Det var pastor i Rytterne, Denis Borg, som
anklagade Brita Stina Åkerström för lögn. Hon skall ha ljugit för KB om löftet
av klockare Lindberg; det stämde inte att hon av honom utverkat ”tillstånd att
bo och vistas och således förskaffats sig laga försvar”.149 Genom denna falska
uppgift, skriver Borg, hade Brita Stina fått KB resolution som skulle ha gett
henne rätt stanna i socknen och ålagt samma socken att sörja för hennes barn.
Pastor Borg begärde å rotens – vilket alltså är Fiholms rote – vägnar att vad han
kallade resolutionen av den 1 november skulle gå i verkställelse. Brita Stina
Åkerström borde förpassas till ett arbetshus då hon inte förmått skaffa sig ”det
deri ålagda försvar och dessutom är en ganska omoralisk varelse”.150 Här togs
inga hänsyn till Åkerströms tillstånd, tvärtom. Vidlagt Borgs skrivelse är en
förklaring av klockare Lindberg daterad Rytterne sockenstuga den 15 november
– han hade alltså kallats till stämman – som innehöll att Brita Stina Åkerström:

147 Här anses alltså att det gav försvar att sitta inhyses.
148 Tergalresolutioner 1830, nr 194, AVa:1. LST–U:lkt. ULA.
149 Skrivelser från övriga myndigheter pastor Borg till KB Västmanland nr 36 ankom den 16
november 1830. DIII:210. LST–U:lkt. ULA.
150 Skrivelser från övriga myndigheter pastor Borg till KB Västmanland nr 36 ankom den 16
november 1830. DIII:210. LST–U:lkt. ULA.
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[...] kommer till mig en afton och ber mig att få bo uti Orrbo Torp, hvilket tillhör Generalen mm: Grefwe Carl Ridderstolpe på Fiholm hvartill jag alldeles
swarade nej. Ty mitt Contract på Orrbo Torp innehåller att jag intet får intaga
någon hwem det wara må utan Egarens tillstånd, men om Generalen befaller
mig att taga dig eller någon annan blir det en annan fråga [...].151

Någon befallning hade inte utgått, än mindre någon tillåtelse, och snart efter
pastors skrivelse inkom ett memorial till KB från kronofogde Iverus. Enligt
memorialet som ankom till KB den 29 november – någon vecka efter barnsbörden – hade Iverus en tid dessförinnan muntligen beordrat länsman Hillbom att
avföra Brita Stina Åkerström till slottet för läkarundersökning. Barnmorskan
hade emellertid intygat i ett egenhändigt skrivet intyg daterat samma dag som
förlossningen, att det vore fara både för Brita Stina Åkerström och för ”fostret”
om hon sattes på skjuts till Västerås.152 Länsman hade därför inte åtlytt ordern.153
Den hade varit den 21 november då Brita Stina Åkerström nedkom med en
dotter, Hedda Sofia. Vid dopet var alla vittnen från Lundby by där fattigstugan
låg och där barnmorskan bodde.154 Under vintern och våren var det i fattigstugan Åkerström bodde med sina barn.155 Kanske fick saken bero tills vintern var
förbi.
När våren kom gick fångskjutsen från Rytterne ännu en gång. Den 21 april
1831 införpassades Brita Stina Åkerström och hennes två döttrar till Västerås av
länsman Hillbom och den här gången skulle de få tillbringa tjugotvå dygn i
slottshäktet.156 Något förhör finns inte bevarat, men en anteckning har gjorts i
fångjournalen om att Brita Stina Åkerström trodde sig kunna få försvar hos den
svåger hon tidigare nämnt. Han namnges den här gången och kallas för landbonden Johan Åkerblom vid Käggeboda under Högtorp i Salems socken. Den
13 maj fick Brita Stina Åkerströms pass för att ta ångbåten mot Stockholm. Hon
fick fyra dagars traktamente för uppehället under resan för sig och barnen, och
församlingen var henne kvitt som det kunde heta.157
Den lokale jordägaren och församlingens pastor hade effektivt använt sig av
både KB och kronobetjäningen i syfte att tvinga bort Brita Stina Åkerström. De
151 Skrivelser från övriga myndigheter avskrift av intyg dat. 15 november 1830 nr 36. DIII:210.
LST–U:lkt. ULA.
152 Skrivelser från övriga myndigheter intyg av barnmorskan Anna Wisel 21 november 1830 nr
36. DIII:210. LST–U:lkt. ULA.
153 Skrivelser från övriga myndigheter länsmans memorial dat. 21 november 1830 nr 36.
DIII:210. LST–U:lkt. ULA.
154 Födelsebok nr 31 1830–11–21 Hedda Sofia. CII:2. Rytterne församling. AD.
155 Protokoll och brevkoncept 1831–05–17. AIa:120. LST–U:lkt. ULA.
156 Fångjournal 1831 nr 140–142. D2b:8. KVA–V:ås. ULA.
157 Fångjournal 1831 nr 140–142. D2b:8. KVA–V:ås. ULA. Åkerström finns inte kyrkoskriven
hos svågern och systern i Salem under åren 1831 till 1835: Husförhörslängd Käggeboda s. 37. AI:11.
Salems församling. AD.
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använde sig av tjänstetvånget och den makt som tillkom jordägare för att göra
hennes situation omöjlig. Det faktum att hon hade två små barn, varav ett nyfött hjälpte inte heller; Åkerströms församlingstillhörighet var med sådana motståndare och i avsaknad av ett fungerande nätverk inte särskilt stark. I ett samspel hade en ”lösdriverska” skapats och de obesuttna själva kunde inte hjälpa
varandra hur som helst, hur mycket man än ville, hur nära släkt man än var. All
jord hade en ägare, och för den som var obesutten var det alltid någon annan.
Det var något som Brita Stina Åkerström fick dra konsekvenserna av.
Samma myndighet som lät inspärra en kvinna med två små barn i häktet för
att hon var fattig, tjänstlös och hemlös, gav statarhustrun Greta Pehrsdotter –
beskriven av brukspatron Bedoire på Molnebo som ”dristig och djerf, tror hon
sig hafva rätt till alt” – rättigheten att kräva tillbaka sin ko och också få rätt.158
Är det en motsägelse? Svaret är nej: Bedoire hade förbrutit sig mot egendomsrätten, och den styrande eliten var inte betjänt av brukspatroner som godtyckligt tog sina före detta statares kor i självpantning istället för att gå till häradsrätten. För vilka konsekvenser skulle sådant kunna få? Lagen lade, för att tala med
E.P. Thompson, band på de klassintressen som förmedlades genom lagen och
dess former.159 I alla fall ibland, och i fall då det gällde frågor om egendomsrätt
som var frikopplade från vräkningar och uppsägningar av arrendekontrakt. Med
tjänstetvånget och särskilt när det kopplades till rätt till bosättning var det annorlunda.
Vad ansåg då dessa män om tjänstetvång och ”lösdriveri”, om fattigt folk i
gemen? Om Ahlms åsikter vet jag inget, men Ahlborg var en synnerlig aktiv
deltagare i den lokala debatten om residensstadens fattigvård och han ville ha
strikta inflyttningsrestriktioner.160 Landshövding Ridderstolpe var, för att rekapitulera, anhängare av ett restriktivt tjänstetvång; minns också att han kallade
backstugusittare för ”ohyra”.161 I sitt utlåtande till 1825 års lösdrivarkommitté
pläderade han bland annat för att det skulle bli svårare att sätta sig inhyses, vad
han kallar ”Policemagtens myndighet” skulle utsträckas över ”hela Classen” av
inhyseshjon som utgjorde en ”plantskola” för ”lösdrivare” och försvarslösa.162
Ridderstolpe ansåg, vilket berördes i kapitel 2, att en viktig orsak till den nya
tidens fattigdom var de obesuttnas åtrå att flytta.163 På Tidö, hans arvegods,
fanns emellertid enligt kyrkoböckerna statfolk; tidens och debattens antagligen
158 Skrivelser från enskilda personer (avgjorda mål, resolverade akter) Bedoires förklaring dat.
Molnebo 1831–08–18. 1831 september. DIV:417. LST–U:lkt. ULA.
159 Thompson 1975, s. 264–265.
160 Johnsson 2001, s. 54.
161 Ridderskapets och adelns riksdagsprotokoll 1828/30, band 40, s. 243.
162 Utlåtande av KB Västmanland. Kommittén angående lösdrivare och försvarslösa år 1825.
ÄK-20. RA.
163 Utlåtande av Västerås landhövding, konseljakt V. Handlingar hörande till 1847 år fattigvårdsförordning. Ecklesiastikdepartementets arkiv. RA.
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mest beklagade flyttare.164 Men människors förmåga att hålla isär normer och
verklighet kan vara väl utvecklad så det kanske inte är så överraskande.
Som Linda Woodbridge skriver, har Patricia Fumerton påmint oss om hur
den engelska aristokratin under 1500- och 1600-talet avskydde den rörlige ”lösdrivaren” på samma gång som de själva orsakade rörlighet bland de fattiga genom avhysningar, uppsägningar och så vidare. De, aristokratin, var dessutom
själva rörliga och ständigt på resande fot mellan sina gods och städerna.165
Fredric Ludvig Ridderstolpe var godsägare och alltså innehavare av godset
Tidö i Rytterne socken och Snevringe härad väster om Västerås. Han verkar
inte ha tillbringat särskilt mycket tid på Tidö utan var i första hand militär innan han senare blev landshövding. Genom sin militära bana hade Ridderstolpe
besökt många länder, och han hade bland annat varit i fransk tjänst, adjutant
hos kungen av Neapel och kommendant vid Stralsund år 1815. När Pommern
samma år återgick till Preussen, vände Ridderstolpe åter till Sverige.166 Ridderstolpe och Carolina Kolbe – vilka ingått äktenskap år 1816 och träffats under
Ridderstolpes tyska äventyr – var skrivna i Stockholm vid denna tid.167 Till
Tidö kom också Carolina Kolbes bror liksom hennes syster som gifte sig med
Axel Göran Nauckhoff, barnfödd på Bärby i Lundby och under 1830-talet förvaltare av godset Fullerö i Barkarö.168 Efter att Ridderstolpe blivit tillförordnad
landshövding år 1822 var makarna mantalsskrivna i Västerås och som landshövding deltog Ridderstolpe med ett par undantag aldrig i husförhör eller nattvard
i Rytterne.169
År 1830 ansökte disponenten av Tidö vid denna tid, löjtnant A.F. Reuterskiöld, om vräkning av åborna vid Löt, som låg och ligger någon kilometer från
slottet invid stora landsvägen.170 Orsaken till förfrågan hos KB om vräkning var
att åborna vägrade flytta. Dessa anförde att
[de] icke blifvit lagligen upsagde, utan endast hört Jordägaren herr Landshöfdingen Baron F. Ridderstolpe vid ett besök på Tidön Bönedagen den 21 Junii
sistlidet år yttra, at alla åboerne i Löth skulle flytta, ehuru tiden derföre icke
blifvit närmare bestämd: att i händelse detta kunde anses såsom laglig upsägning,
Swaranderna ändock vore berättigade att afberga detta årets gröda samt [...] att
först nästkommande 14 mars afflytta.171
164 Se t.ex.: Husförhörslängd Tidö s. 224–225. AIb:7. Rytterne församling. AD.
165 Woodbridge 2008, ingen sidhänvisning.
166 De biografiska uppgifterna om Ridderstolpe är när inget annat nämns hämtade från Elgenstierna 1931, del VI, s. 362.
167 Husförhörslängd Tidö s. 1. AIb:6. Rytterne församling. AD.
168 Skrivelser från övriga myndigheter lista över ”utlänningar” i Södra fögderiet dat. 1830–11–
18. DIII:210. LST–U:lkt. ULA. Brodern tituleras jägmästare. Husförhörslängd Fullerö s. 78. AI:7.
Barkarö församling. AD.
169 Husförhörslängd Tidö s. 224. AIb:7. Rytterne församling. AD.
170 Husförhörslängd Tidö s. 238. AIb:8. Rytterne församling. AD.
171 Resolutionskoncept 1836 nr 950. AIb:88. LST–U:lkt. ULA.
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Resolutionen gav Reuterskiöld rätt mot den bakgrund att åborna, titulerade
förra frälsebönderna från Rytterne, Jan Persson och Eric Larsson, inte hade
kunnat visa något kontrakt på att de varit antagna till torpare. Enligt Reuterskiöld skulle de endast ha kommit överens med de två torpare som tidigare disponerat lägenheten i Löt om att bärga skörden.172
Det är givetvis omöjligt att säga vad som är sant eller falskt, men utsagan om
Ridderstolpe ifrågasätts inte i resolutionen: den anförs som giltig uppsägning
eftersom de inte kunde uppvisa något kontrakt. Frågan är bara varför man
överhuvudtaget säger upp och kallar personer för åbor om de inte – hur papperslösa de än var – hade åtminstone ett muntligt avtal. Det är också märkligt
att de båda åborna titulerades förra frälsebönderna och dessutom var kyrkoskrivna i Löt om den nu bara skulle handla om att bärga en skörd.173 Det är ett
faktum att det från år 1838 inte finns några frälsebönder kvar i husförhörslängden för Löt utan blott statare och gifta drängar vilket torde vara en omskrivning
för statare. Ett efter ett hade frälsebondehushållen försvunnit: två år 1834, ett år
1835, två år 1836 och två år 1837, och till slut fanns inget kvar. Inte någon av
frälsebönderna blev statare i Löt. De flyttade bort, samtliga från socknen.174
Ridderstolpe var formellt inte inblandad i resolutionen. Hans namn finns
inte på något papper, och om en torpare, en frälsebonde eller jordbrukare av
något obesuttet slag inte hade sina rättigheter svart på vitt, hade han eller hon
nog inte kunnat undslippa en vräkning vad den sökande än hette i efternamn
och vilka kopplingar som än fanns till Ridderstolpe. Men det framgår också att
KB – oavsett vem det var som fattade beslutet – var ointresserat av en utredning
angående kontraktsformen. Även kontrakt som fästes på papper kunde innebära
att torparen i princip var rättslös i det fall jordägaren ville ha bort honom eller
henne. Kontrakt kunde formuleras på ett sådant sätt att den som ingick ett
sådant fick vara väldigt försiktig med vad han eller hon sade eller gjorde, som i
detta för Klavsta torp, lydande under greve Cronstedts Kusta i Irsta socken:
Otrohet af hvad slag som hälst, Fylleri, sturskhet ock försummelser, antingen
genom eftersatte dagsverken eller genom deras förrättande med lättja, ock sednare än å anbeffalde tider, ådrager honom detta Contracts förlust, ock afflyttning från Torpet utan Fardag, samt utan vidare ersättning för den växande eller
inbergade Grödan än för utsädet.175

Vem avgör vad som är ”sturskhet”? Svaret på den frågan är i det här fallet KB
och KB:s svar på frågan kunde leda ett helt hushåll till hemlöshet och därmed
risken att blottställas för anklagelser om försvarslöshet. Både Ridderstolpe och
Cronstedt bidrog, med hjälp av KB, till att människor mot sin vilja tvingades
172 Ibid.
173 Husförhörslängd Löt s. 270. AIb:8. Rytterne församling. AD.
174 Husförhörslängd Löt s. 264–272. AIb:8. Rytterne församling. AD.
175 Avgjorda mål, resolverade akter baron Cronstedt mot torparen Anton Mikaelsson om vräkning, bilaga 8. Juni 1830. DIV:397. LST–U:lkt. ULA.
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att flytta, de orsakade själva den beklagade migrationen medan den förre hävdade att ”den tjenande classen” flyttade av ren och skär lust.
JK och JO må ha kontrollerat fånglistor men inte KB:s vardagliga arbete. På
samma vis kunde inte heller KB helt och fullt övervaka hur dess underordnade
myndigheter och tjänstemän skötte sitt arbete från dag till dag.

3.4 KB:s hantering av ”lösdriveri” och försvarslöshet
under 1830-talet
Lösdriveriförfattningar och andra härmed sammanhängande regelverk rörde i
första hand samhällets fattigaste och ämbetsmännens tolkningsramar var vida.
De utgjorde en i systemet inbyggd rättsosäkerhet. Enskilda tjänstemäns tolkningar och bevekelsegrunder riskerade att påverkas av allt ifrån ideologiska
ståndpunkter till rena känsloyttringar: en tjänsteman är på dåligt humör, gillar
inte en person et cetera. Tjänstemän på olika nivåer (en landskanslist, kronofogde, häradsskrivare, länsman) kunde fatta beslut som förändrade människors
hela tillvaro samtidigt som kontrollmekanismerna var få och, som en konsekvens av regelverkets flexibilitet, löpte ämbetsmännen inte någon större risk för
anklagelser om misstag. Det handlingsutrymme statsmakten gav underordnade
myndigheter, tjänstemän men också och i synnerhet församlingarna gällande
praktiserandet av lösdriveriförfattningar var alltså stort. Det gäller inte minst de
sockenstämmor som efter 1833 också enligt författningarna kunde ge försvar.
De vis på vilka människor hamnade hos KB för att utredas som försvarslösa
varierade. I Västmanlands län var de generella sätten desamma som Helgesson
har visat för Uppsala län utifrån de förhör som hölls på dess landskansli år
1844.176 Det kunde ske genom en anmälan från en myndighet eller en sockenstämma. Fångar som avstraffats för brott kunde kvarhållas i häktet för försvarslöshet eller ges föreläggande; det hände också att domstolar uttryckligen överlämnade personer till KB för försvarslöshet. Det kunde handla om en polisingripande för ”lösdriveri” som resulterade i fångskjuts till länshäktet. Det kunde
vidare vara så att en person tecknats som försvarslös vid mantalsskrivningen.
Dessa kategorier utesluter inte varandra. En person som tecknats som försvarslös vid mantalsskrivningen kunde exempelvis också intas i häktet genom kronobetjäningens försorg.
När ett lösdriveriärende väl kom till KB:s kännedom skulle det oprecisa regelverket praktiseras av en myndighet som var synnerligen arbetsbelastad. Det
kan ha fått olika konsekvenser. Att hålla kvar någon i häktet och utreda henne
grundligt kunde innebära mer arbete och större kostnader än att släppa någon
fri med ett pass. Ta till exempel Catharina Friström Berg. Enligt bevarade för176 Helgesson 1978, s. 102.
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hör verkar hon ha ägnat sig åt landsköp.177 Ändå greps hon inte för detta utan
endast under en lösdriverirubricering.178 Ett kartläggande av hennes resor och
förehavanden hade inneburit ett omfattande polisarbete och skriftväxlingar med
flera olika myndigheter. Ett undvikande av merarbete när inget allvarligt brott
misstänktes bör ha varit en faktor som inverkade på tjänstemännens beslut om
att frihetsberöva eller släppa människor. I vilket fall fick kronofjärdingsman
Ytterberg, den person som gripit Friström Berg, bort henne från sitt område.
Genom 1833 års försvarslöshetsförordning fick landets länsstyrelser mer detaljerade föreskrifter för hur försvarslösa skulle behandlas än vad som tidigare varit
fallet. I det stora hela framkommer emellertid inga större förändringar av den
praktiska handläggningen av ”lösdriveriet” med anledning av det förändrade
regelverket. Människor intogs i häktet vanligen på grund av att han eller hon
befunnits sig någonstans där han eller hon betraktades som obehörig. Personen
förhördes och ett beslut fattades. Ibland hämtade KB uppgifter från andra
myndigheter, ibland inte. Om alla förhördes är oklart liksom om alla förhör
nedtecknades. I Falun var man mer noggrann än i Västerås: fram till 1836 nedtecknades förhör i en särskild bok med hänvisningar till tidigare eventuella intagningar i häktet.179 Vissa bestämda frågor ställdes också till merparten av de
som förhördes. Någon sådan ordning finns det inte några tecken på att man
hade i Västerås. Som tidigare nämnts infördes i Falun de så kallade lösdrivarpassen i en särskild passjournal från november 1833, möjligen med anledning av
den nya förordningen.180 I denna journal nedtecknades också ett signalement. I
Västerås gjordes inget sådant. En del lösdrivarpass noterades i den vanliga passjournalen, andra finns bara nämnda i fångjournalen.
Men en viktig praktisk förändring skedde i Västmanland med anledning av
den nya förordningen. Mantalsskrivningen som årlig kontroll av laga försvar ute
i länet stärktes och fick nya former samtidigt som församlingarnas roll formaliserades. Denna förändring kan direkt kopplas till 1833 års försvarslöshetsförordnings 1, 4 och 22 §§.181 Sockenstämman kunde, som nämndes i kapitel 2, ge
försvar till sådana som ansågs vara kända för att ”ärligen” försörja sig. De människor som enligt sockenmännens samlade yttrande, inte var kända för att ärligen försörja sig var ålagda att skaffa borgen med vederhäftighetsbetyg av pastor,
magistrat eller kronofogde för att inte behandlas som försvarslösa (§ 1). Borgen
177 Protokoll med handlingar 1840–05–29 § 1. AIIa:8. LST–U:lkt. ULA.
178 Fångjournal 1840 nr 289– 290. D2b:13. KVA–V:ås. AD.
179 Förhören fram till och med 1836 finns i volymen: Protokoll över förhör med arrestanter.
AIe:1. LST–W:lkt. ULA.
180 Lösdrivarpass är alltså införda i särskilda häften som är vidlagda de vanliga, inbundna passjournalerna. För åren som här är aktuella finns de i volymen: Passjournal. CVI:2. LST–W:lkt.
ULA.
181 Den nya försvarslöshetsförordningen som redogjordes för i kap. 2 innebar flera nymodigheter i hanteringen av försvarslösa som fick praktiska konsekvenser. Jag tar här endast upp de som
var viktiga för KB och underordnade myndigheter.
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accepterades dock inte med mindre än KB:s särskilda tillåtelse för så kallat vanartad försvarslös.182 Församlingen som en försvarslös tillhörde, eller poliskammare om sådan fanns, skulle regelmässigt höras då någon var försvarslös. Detta
kunde exempelvis ske när någon satt häktad. Sockenstämman fick då yttra sig
över personen ifråga i allmänhet och särskilt om det fanns någon möjlighet till
tjänst hos en så kallat pålitlig husbonde i församlingen. Förfarandet i samband
med och efter mantalsskrivningarna var det mest tydliga avtrycket den nya förordningen satte i rutinerna i Västmanlands län.
När någon anmälts till KB som försvarslös skulle antingen förhör hållas eller
upplysningar infodras om personens ”egenskaper”, frejd och orsaken till försvarslösheten.183 Det gällde samtliga, oavsett när eller hur en försvarslös kommit
till KB:s kännedom. Om någon dessutom hade gjort sig förfallen till att dömas,
så skulle förhör nedtecknas i ett särskilt protokoll med ålder, kroppsställning,
utseende, hälsotillstånd enligt läkare, levnadsomständigheter, brottslighet, eventuella laster och yrkeskunskap (§ 22).184 Bevarade protokoll över förhör hållna
vid Västerås landskansli under 1830-talet gäller dock med några undantag de
som också satt frihetsberövade. Av utgående skrivelser och anteckningar på
bevarade så kallade lösdrivarlistor framgår att människor förhördes utan att de
var frihetsberövade, men sådana förhör är alltså dåligt bevarade.185
Helt nytt var emellertid inte förfarandet med inkallande av försvarslösa till
slottet för förhör. Om man får tro en skrivelse från KB Västmanland till Kongl.
Maj:t år 1831, var det stigmatiserande och skamligt att föras på fångskjuts. Därför kunde man tämligen väl lita på att människor åtlydde kallelser till slottet. I
skrivelsen som var ett betänkande angående ett kungligt brev av den 19 oktober
1824 om vissa personers införpassande till häkte utan fångskjuts till Kongl.
Maj:t, skriver KB:
Fångskjutsen medför ganska dryga kostnader för Kronan, enl. då besparing
deruti kan vinnas, med bibehållande af allmän säkerhet och ordning, synes tillfällena dertill icke böra försummas. För mindre brott och förseelser dömde personer och äfven lösdrifvare eller de som sakna laga försvar och näringsfång, äga
dock ofta så mycken känsla af heder, att de ogerna på fångkärra vilja låta beskåda

182 Vanartad var alltså den som dömts eller straffats för bedrägligt eller ärerörigt beteende,

tjuvnad och inbrott i avsikt att stjäla. Den som varit tilltalad för vilket brott som helst ”av grövre
art” och antingen fällts eller släppts brist på bevis var likaledes vanartad.
183 Kungl. Maj:ts nådiga förordning, huru med försvarslösa personer förhållas bör. Given den
29 juni 1833, § 4. SFS 27 1833.
184 Kungl. Maj:ts nådiga förordning, huru med försvarslösa personer förhållas bör. Given den
29 juni 1833, § 22. SFS 27 1833.
185 För Uppsala läns del är de förhör till vilka försvarslösa kallades liksom listor över de försvarslösa tämligen välbevarade och utgör det material på vilket Väinö Helgesson har byggt sin
punktundersökning. Det återfinns i serien EVI. LST–C:lkt. ULA.
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sig i den ort der de äro hemma eller kände och bibehålla ofta så mycket intresse
för sitt hem att de icke vilja rymma.186

Och vidare:
Försvarslöse i Länet boende kände personer äga så mycket större skäl att på tillsägelse inställa sig hos Kgs Bfhde som något straff dem icke förestår utan blott
ett föreläggande att skaffa sig tjenst eller försvar och näringsfång vid laga äfventyr. Det synes sig sjelf att om detta föreläggande ej efterkommes den försvarslöse
bör gripas och åter införas emedan det är vanligt, at om och enär han får pass,
för at inom visst tid skaffa sig laga näringsfång tillika det äfventyr att blifva gripen och återsänd, stadgas för försummelse att inom den förelagda tiden skaffa
sig näringsfång.187

Staten kunde på så vis spara pengar medan den enskilde slapp att bli utskämd.
Några större systematiska spår i källorna under de år som står i fokus här har
dock inte detta förfarande satt. Det finns några få bevarade förhör med människor som inte satt häktade och som alltså hade kallats till KB även före 1833. I
maj 1833 inställde sig efter kallelse exempelvis en försvarslös dräng från Munktorp. Han gavs föreläggande på fyra veckor.188 Först från år 1840 finns fler förhör bevarade med människor som inkallats efter att de befunnits försvarslösa vid
senaste mantalsskrivning. Då kunde försvarslösa (som inte satt häktade) inkallas
sockenvis till landskansliet. Den försvarslöse inställde sig själv eller genom ombud och skulle visa intyg på försvar (som sedan kontrollerades genom skrivelse
till kronobetjäningen) annars riskerades ett visstidsföreläggande om laga försvar.189 Från Möklinta inställde sig exempelvis nio personer antingen själva eller
genom ombud vid landskansliet i Västerås i början av juli år 1843.190 Dylika
tillställningar väcker många frågor: tog de sig dit tillsammans? Kände de till
varandras situation redan där i Möklinta? Även om ingen av dem någonsin
dömdes till tvångsarbete är de svårt att föreställa sig att en många mil lång resa
till slottet i residensstaden för att visa upp borgensbevis eller annat bevis om laga
försvar och förhöras var något som människor tog lätt på.
Att människor infann sig frivilligt vid landskansliet också när de redan hade
fått ett föreläggande om laga försvar finns det flera belägg för. En av dem var
”gossen Carl” (utan efternamn i förhör och fångrulla):

186 Protokoll och brevkoncept KB Västmanland skrivelse till Kongl. Maj:t juli 1831 utan datum. AIa:126. LST–U:lkt. ULA.
187 Ibid.
188 Protokoll med handlingar 1833–05–20. AIIa:5. LST–U:lkt. ULA.
189 Se t.ex. för år 1840: Protokoll med handlingar 1840–04–01 § 4, 5, 6;1840–01–02 § 1; 1840–
07–29 § 2. AII:8. LST–U:lkt. ULA. Om de förhör som bevarats från 1840 och framåt är något så
när fullständiga vet jag inte.
190 Protokoll med handlingar 1843–07–05 § 1. AIIa:10. LST–U:lkt. ULA.
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Gossen Carl hvilken genom [KB:s] härstädes den 25te sistl. Juni blifvit förelagd
att innom 14 dagars skaffa sig laga försvar, vid äfventyr, att varda till allmänt arbete dömd, men nu efter fåfänga försök att erhålla arbete och försvar sjelfmant
hit återvändt med begäran att blifva afsänd till Correctionshus [...].191

Det framgick också ovan att Brita Stina Åkerström tog sig till Västerås för att
fråga huruvida det gav försvar att sitta inhyses hos klockaren Lindberg. Hon
valde uppenbarligen att vända sig till KB istället för en lokal ämbetsman. Men,
vem vet, det kanske hon redan hade gjort.
Det var inte heller något helt nytt att laga försvar godkändes eller generellt
kontrollerades vid mantalsförrättningarna.192 Enligt 1739 års legostadga hade
exempelvis mantalskommissarierna vid hot om vite ålagts att årligen insända
listor över tjänstlösa till magistrater och landshövdingar.193 I 1833 års försvarslöshetsförordnings 3 § talas om att det som var särskilt föreskrivet angående försvarslösas efterspanande och angivande vid och efter mantalsskrivningarna även
fortsättningsvis skulle gälla. Gösta Lext antar att det lagrum som åsyftas återfinns i 1734 års landshövdingeinstruktion genom vilken kyrkoherdarna ålades
att i oktober varje år uppge namnen på ”lösdrivare” och ”lättingar” för KB.
Denna instruktion var alltså i kraft ända fram till 1855.194 Strax innan utfärdandet av 1802 års värvningsstadga, uppmanade Kongl. Maj:t genom cirkulärbrev
landets konsistorier att se till att kyrkoherdarna skulle åtlyda 1734 års landshövdingeinstruktion och inkomma med uppgifter på tjänstlösa i oktober varje år.
Biskoparna tillsades att vid sina visitationer kontrollera instruktionens efterlevande i detta avseende.195
Det finns inget som tyder på att detta var något som varje pastor i varje församling varje år åtlydde i vare sig Västmanlands eller Uppsala län före år 1833,
men det var inte heller något som aldrig förekom.196 Någon gång utgick även en
särskild kungörelse från KB. På hösten 1818, vilket var ett svårt år i länet, upplyser prosten Muncktell, då kyrkoherde i Sevalla, att KB befallit att en förteckning på alla tjänstlösa skulle upprättas och ingivas till myndigheten. På sockenstämman söndagen den 18 oktober skötte fogdens ombud – vilket bör ha varit
länsman – pappersarbetet.197 I Sevalla antecknades omkring 30 tjänstlösa personer. Enligt Muncktell inbegrep det alla inhyses- och backstuguhjon som bönderna vid denna tid ville vräka från ägorna:
191 Ibid.
192 Jfr Lext 1968, s. 188.
193 Lext 1968, s. 185 ff. Kongl. Maj:ts Förnyade Legohjons-Stadga angående tjenstefolk och

legohjon, 1739, 1 artikeln § 5, Modée 1740, s. 1582.
194 Lext 1968, s. 188. Se äv. Helgesson 1978, s. 103 fotnot 5.
195 Skog utan år, s. 74.
196 Lext 1968, s. 188. Se äv. Helgesson 1978, s. 103 fotnot 5. Det bör dock sägas att forskningen
om detta i det närmaste är obefintlig.
197 Muncktell 1982, 1818–10–18, 1818–10–25, s. 220.
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Hvad konungens afsigt är med det lösa folket, är ännu icke säkert bekant. Med
de gifta, som hafva små barn, efven som pigor och flickor, synes han ej något
kunna företaga.198

I november året därpå, 1819, inkom kyrkoherden i Stora Rytterne med en förteckning på ”lösdrivare” till KB. Ärendet delegerades vidare till kronofogden i
orten som fick undersöka de angivnas laga försvar och ”i den händelse de såsom
lösdrivare skulle finnas uplyser bör huruvida de till krigstjänst äro duglige”.199
På sockenstämma i oktober 1822 i Västerlövsta, tillfrågade pastor församlingen
med hänvisning till landshövdingeinstruktionen och värvningsstadgan av den 7
april 1802, om det fanns några som borde anses som ”lösdrivare” i socknen.
Församlingen svarade nekande men trodde att det kunde finnas ”en och annan”: länsman Bomberg skulle underrättas om dessa och anmäla dem hos ”höga
Vederbörande”.200 I Västerlövsta tillfrågades församlingen regelbundet under
1820-talet om där fanns några ”lösdrivare”. Inrapportering av försvarslösa och
”lösdrivare” i samband med eller efter mantalsskrivningarna före utfärdandet av
1833 års förordning har således skett men vad gäller åren strax före 1833 (från
1829), har något sådant förfarande inte satt några konsekventa avtryck i diarier
eller skrivelser. I januari 1831 skickade dock mantalsskrivaren i Sala in en lista på
de som befunnits utan laga försvar vid mantalsskrivningen i december. Det
rörde sig om 35 personer som man önskade skulle få föreläggande om laga försvar.201 Pastor i Björksta skickade i januari 1832 in en liknande lista över försvarslösa sockenbor med hänvisning till hållen mantalsskrivning. Den omfattade
fem personer och saken skall ha remitterats kronofogden i fögderiet.202 Vad
dessa två listor fick för följder är svårt att säga. Ingen av dem som var uppförda
på dem greps så vitt saken kan bedömas vid en jämförelse med fångrullorna. En
del av Salas försvarslösa nämndes dock inte med namn utan beskrevs genom
vistelseort som att det hos gruvarbetaren Holmberg i Kolarhagen bodde en änka
från Lundby med två barn som var utan betyg och försvar.203
Uppgivande av tjänstlösa/försvarslösa/”lösdrivare” i mantalsskrivningstider
var alltså inget nytt, men efter 1833 började listor över försvarslösa kontinuerligt
och systematiskt skickas in till KB från västmanländska uppbördsmyndigheter
efter förrättningarna. Det är den stora skillnaden. Samma sak, som Väinö Hel-

198 Muncktell 1982, 1818–10–18, s. 220.
199 Brevdiarium kyrkoherde Mossberg med förteckning å Lösdrifvare inom Stora Rytterns

Socken 1819–11–10 s. 205. BI:29. LST–U:lkt. ULA.
200 Sockenstämmoprotokoll 1822–10–22 § 3. KI:1. Västerlövsta församling. ULA.
201 Inkommande skrivelser från övriga myndigheter magistratens i Sala skrivelse 1831–01–31 nr
1. DIII:213. LST–U:lkt. ULA.
202 Inkommande skrivelser från övriga myndigheter pastors i Björksta skrivelse.1832–01–02 nr
5. DIII:222. LST–U:lkt. ULA.
203 Inkommande skrivelser från övriga myndigheter magistratens i Sala skrivelse 1831–01–31 nr
1. DIII:213. LST–U:lkt. ULA.
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gesson har visat, var fallet i Uppsala län.204 Det framgår emellertid inte av Helgessons punktundersökning huruvida detta var en ny rutin i anledning av 1833
års förordning eller om man också tidigare haft ett liknande förfarande. I Uppsala län gick årligen kungörelser ut om att listor skulle skickas in över försvarslösa senast en månad efter mantalsskrivningen också före 1833.205 Något liknande har jag inte sett gällande Västmanlands län. Den kontinuerliga kontroll
som redan på 1700-talet eftersträvades av statsmakten gällande uppsikten över
”lösdrivare” hade således nu fått ett nytt administrativt liv åtminstone i Västmanlands län. Att KB:s hantering av den nya författningen kan förutsättas ha
skiftat mellan olika län är självklart liksom att intresset och niten kunde skifta
mellan olika lokala tjänstemän, fögderier och församlingar.
Den 27 december 1833 utfärdade KB Västmanland en kungörelse med avseende på försvarslösa i allmänhet och hur underordnade myndigheter skulle
förfara med de som tecknats som försvarslösa vid de mantalsskrivningar som
nyss hade hållits i länet. KB påminde först om skyldigheten med hot om böter
av 6 riksdaler 32 skillingar banco för den som hyste försvarslös person utan anmälan hos vederbörande myndigheter. Detta utgjorde en grundbult i lösdriverikontrollen som alltså inskärptes. KB övergick sedan till att, med åberopande av
den nya förordningen och de mantalsskrivningar som nyss hade avslutats, erinra
alla länets invånare om att anmäla förvarslösa. Magistrater och kronobetjäningen fick sedan en särskild befallning om att efterspana försvarslösa och lagföra de
som gömde eller olagligen hyste försvarslösa. Dessutom, och detta var alltså den
riktiga nymodigheten för Västmanlands del, skulle länets alla magistrater och
kronofogdar varje år efter att mantalsskrivningarna var över, skicka in listor över
de som befunnits och antecknats som försvarslösa. Listorna skulle också innehålla den församlings yttrande till vilken den försvarslöse hörde enligt 1833 års
försvarslöshetsförordnings 22 §.206 KB passade också på att uppmana till anmälningar med hänvisning till att man hade fått in klagomål på kringvandrande
personer som
[...] missbrukande medlidsamhet och gästfrihet, uppehålla sig med tiggeri och
dessutom understundom äro för allmänna säkerheten vådlige, uppmanas en hvar
af Länets Innevånare, som genom sådane kringvandrande personers betlande besväras, att för hvarje gång sådant inträffar, hos Magistrat eller nämnaste Kronobetjent anmäla den tiggande, som bör inställas hos [KB] till förhör om orsakerna
till betlandet, på det med personen derefter måtte lagligen förfaras; äfvensom
Krono- och Stadsbetjente vid laga ansvar anbefallas, att hafva noggrann tillsyn
öfver friske och arbetsföre personer, som utan pass eller vederbörligt tillstånd
kringstryka eller Allmänheten med betlande betunga, samt att sådane personer
genast gripa och till [KB] öfverlemna.207
204 Jfr Helgesson 1978, s. 103 ff.
205 Se t.ex.: KB Uppsala länskungörelse 1826–10–17, 1829–10–23. Kungliga biblioteket.
206 KB Västmanland länskungörelse 1833, nr 151. ULA.
207 Ibid.
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Och hur följsamma var de lokala myndigheterna? Den mantalsskrivning som
avslutats i december 1833, mantalsskrivningen för år 1834, var den första efter att
den nya försvarslöshetsförordningen trätt i kraft. Detta första år skickade Västerås magistrat i januari in uppgifter på försvarslösa i staden till KB.208 KB hade
efter att ha mottagit listan i samma månad via magistraten infordrat Västerås
stadsförsamlings utlåtande över de försvarslösa. Det handlade om mellan 20 och
24 personer varav åtminstone tio var kvinnor och samtliga tillhörde stadens
arbetsfolk. Antalet är osäkert beroende på att de försvarslösas namn är nedtecknade kvartersvis och ibland nämns ett helt hushåll emedan det är oklart vem i
hushållet – båda makar eller bara den ena – som betraktas som försvarslös.
Sockenstämman i Västerås åberopade i sitt utlåtande över lösdriverilistan i juli
att de skulle förpliktigas att ställa borgen för sina barns utskylder och under
förelagd tid skaffa laga försvar.209 De som var vanfrejdade önskade man skulle
förpassas till arbetsinrättning, men endast ett par av hushållen kan möjligen ha
betraktats som sådana.210 I den slutgiltiga mantalslängden var fyra personer
tecknade som försvarslösa varav tre kvinnor och endast en av kvinnorna hade
varit uppförd på den lista som föredrogs sockenstämman.211 En viss effekt uppnåddes således.
Sala magistrat sände i maj 1834 bevis om att flera försvarslösa hade delgivits
kallelse till förhör vid landskansliet vilket tyder på att en lista skickats in. Den
finns dock vare sig i brevdiarium eller som skrivelse.212 Arboga stad lät istället
pastor, ordförande på stämman, skicka in sockenstämmoprotokoll över försvarslösa.213 Samtliga på listan, fem män, var oklandrade till frejden men församlingen tyckte att det var ”fruktansvärt att de för mycket skulle stärkas i sitt ofog”.
Därför önskades en ”passande näpst, häldst Lättja eller liknöjdhet äro de väsentligen vållande orsakerne till deras försvarslöshet”.214
I mars och april sände kronofogdarna i Norra, Södra, Kungsörs, Bergslags
och Väsbys fögderier (den enda bevarade i länsstyrelsens arkiv är listan för
Väsby) in uppgifter om försvarslösa.215 Listor saknas i länsstyrelsens arkiv för

208 Det handlar om ett par skrivelser som finns införda i landskansliets inkommande brevdia-

rium för år 1834 (s. 112, BI:44). Ingen av dem är bevarad.
209 Sockenstämmoprotokoll 1834–02–16. KI:1. Västerås domkyrkoförsamling. ULA.
210 Ibid.
211 Mantalslängd fol. 1789: Carin Ahlin med dotter, fol. 1030: Anna G. Wall, fol. 1038: W. Öhlin. EIc:242. LST–U:lkont. ULA.
212 Brevdiarium 1834 s. 116 nr 17. BI:44. LST–U:lkt. ULA.
213 Brevdiarium 1834 s. 167 nr 39. BI:44. LST–U:lkt. ULA.
214 Sockenstämmoprotokoll 1835–03–25 Arboga stadsförsamling vidlagt i: Skrivelser från övriga
myndigheter, Arboga magistrat skrivelse med diverse handlingar, bunt. DIII:233. LST–U:lkt.
ULA.
215 Brevdiarium 1834, s. 124 nr 9, s. 127 nr 13, s. 135 nr 6, s. 148 nr 28. BI:44. LST–U:lkt. ULA.
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Strömsholms och Salbergs fögderier samt Köpings stad, men det är uppenbart
att KB kungörelse av den 27 december 1833 inte var någon tom bokstav.216
Den 17 februari året därpå, 1835, utgick från KB en skrivelse till länets magistrater och kronofogdar. Nu beordrades att alla de som uppförts som försvarslösa vid mantalsskrivningarna skulle få föreläggande om att skaffa sig laga försvar inom en månad.217 Annars, på den onsdag som följde före klockan 12 då
anståndet löpt ut, skulle den försvarslöse infinna sig vid landskansliet för förhör
vid äventyr av hämtning. Rapport inväntades till landskansliet om vilka som
skulle förhöras och således inte hade skaffat något laga försvar efter den angivna
tiden och anståndet.218 I Arboga stad följdes KB:s order till punkt och pricka: de
som tecknats som försvarslösa vid mantalsskrivningen – de ovan nämnda fem
männen – kallades omkring den 1 mars till magistraten och fick där ett föreläggande om laga försvar på två veckor. Den 16 mars före klockan 12 var de ålagda
att åter infinna vid magistraten och med lagligt bevis intyga att de hade försvar
eller borgen vid äventyr av förhör vid landskansliet. De kallade infann sig på
nämnda dag, men de skall enligt magistraten ha hävdat att de varken såg sig
skyldiga att skaffa annat försvar än de hade eller att skaffa någon borgen. De
förständigades därför att under hot om hämtning infinna sig vid landskansliet i
Västerås för förhör onsdagen den 1 april klockan 10 på förmiddagen. Några
förhör finns veterligen inte bevarade vilket dock inte behöver betyder att sådana
inte har ägt rum. Den 22 april skrev magistraten i Arboga en rapport till KB och
endast en av de fem, en före detta hautboiste (oboist vid ett regemente), Alster-

216 Listor kan finnas bevarade i magistrats- och kronofogdearkiv.
217 Följande beskrivning över det generella förloppet bygger på de listor över försvarslösa som

finns bevarade när inget annat nämns. De skickades vanligen in av kronofogde eller magistrat
men någon gång av en länsman eller sockenstämma. Dessa, som är ojämnt bevarade, finns både
bland respektive kronofogdes inkommande skrivelser liksom hos länsstyrelsens landskanslis arkiv i
serien DIII. I flera fall är inkomna listor införda i diariet men skrivelserna är inte bevarade. I
LST–U:lkt. ULA är följande lösdriverilistor veterligen bevarade. År 1834: Salbergs-Väsby (endast
Väsby), DIII:233. År 1835: Arboga stad, Kungsörs fögderi, Salbergs-Väsby (endast Väsby), Södra
fögderiet, DIII:239. År 1836: inga bevarade listor. Två listor är införda i inkommande brevdiarium: från Södra och Kungörs fögderiet. Brevdiarium, s. 135 nr 127 och 135. BI:46. År 1837: Arboga stad, DIII:248; Kungsörs fögderi, DIII:249. År 1838: Västerås stad, DIII:254; Västerås fögderi, DIII:258. Samtliga volymer i LST–U:lkt. ULA. Listor kan finnas vidlagda eller refererade i
sockenstämmoprotokoll eller magistratsprotokoll. Se t.ex.: Dombok 1838–02–12, 1838–12–15.
AII:86. Västerås rådhusrätt och magistrat. ULA. Sockenstämmoprotokoll 1834–02–16. KI:1. Västerås domkyrkoförsamling. ULA. Kronofogdearkivet för Västerås fögderi är mycket dåligt bevarat
men i kronofogdarnas för Kungsörs respektive Salbergs-Väsby arkiv finns listor bevarade, se t.ex.:
Inkommande skrivelser, förteckningar över försvarslösa personer i Kungsörs fögderi, borgensskrifter med flera handlingar 1835. Volym 239. Kronofogdens i Kungör fögderi. ULA. Diarieförda
skrivelser, förteckningar över försvarslösa personer, borgensskrifter med flera handlingar. EI:2.
Kronofogden i Salbergs-Väsby fögderi. ULA.
218 Ordern finns inte bland KB koncept (AIa) men i kronofogdearkiv. Se t.ex.: Kronofogdens i
Kungör fögderi arkiv: inkommande skrivelser, avskrift på förteckning över försvarslösa personer i
Kungsörs fögderi 1835. Volym 239. ULA.
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berg, var nu utan försvar. Övriga hade åtlytt föreläggandet och skaffat försvar.
Alsterberg inskickades därför med fångtransport till Västerås.219

3.4.1 Mantalsskrivningen: en process i flera steg
Att bli försvarslös var ett resultat av en process i flera steg och de slutgiltiga
mantalslängderna, landskontorens exemplar, ger inte några besked om hur
många som ursprungligen, vid själva förrättningen, ansetts som försvarslösa.
Mantalslängderna i sig själva var resultatet av en process, de är inga ögonblicksbilder av en befolkning vid ett visst ögonblick lika lite som kyrkoböcker är det.
Mantalsskrivningarna hölls på plats i november eller december varje år och
gällde alltså för nästkommande år.220 Vid själva mantalsförrättningen var många
personer närvarande förutom de som skulle skattskrivas eller deras ombud: häradsskrivaren (på landet) eller uppbördsskrivaren som tjänstemannen kallades i
Västerås som hade hand om själva förrättningen. Förrättaren hade en bisittare:
landshövdingen eller ett ombud för landshövdingen. Pastor var närvarande och
hade gjort i ordning ett befolkningsunderlag utifrån kyrkobokföringen. På landet skulle länsman närvara liksom nämndemän, kyrkovärdar, fjärdingsmän,
sexmän och rotmästare. Gösta Lext påpekar att det i 1812 års mantalsskrivningsförordning inte sägs något om hur det var i staden men att det kan antas att
magistraten biträdde och hade stort inflytande.221 Själva mantalsförrättningen
var självklart en viktig och stor lokal händelse. Under den kunde verbala protester ske mot människors mantalsskrivning i en församling och olika konflikter
kunde uppstå som exempelvis då Brita Eklund vid mantalsskrivningen i Munktorp år blev mantalsskriven i Hamre rote mot ”intressenternas” i roten, 12 jordägare eller arrendatorer, gemensamma protest.222 De som skulle skrivas för
första gången i församling, för inflyttade, var enligt författningarna ålagda att
senast den 20 oktober uppvisa prästbevis hos pastor.223 Man kan anta att det
kunde väcka ont blod när människor gick till mantalsskrivningsförrättningen
direkt för att skrivas utan att först ha lämnat in attest. Då kunde närvarande
alltså protestera och församlingen, företrädd av pastor, reservera sig.224 I sådana
fall blev inflyttningskontrollen tydligt ett med kontrollen av laga försvar. En
mantalsskrivningsförrättning kunde således vara en dramatisk tillställning där
församlingstillhörighet skulle bestämmas och godkännas, statliga regelverk
219 Skrivelse från magistraten i Arboga, dat. 1835–04–22, vidlagd i: Skrivelser från övriga myn-

digheter Arboga magistrat skrivelse med diverse handlingar, bunt. DIII:233. LST–U:lkt. ULA.
220 Allmänt om mantalsskrivningar, se Westerhult 1965, s. 51–52; Lext 1968.
221 Lext 1968, s. 119–121.
222 Resolutionskoncept 1833 nr 557 akt 306. AIb:85. LST–U:lkt. ULA.
223 Kongl. Maj:ts Nådiga Förordning, Angående Mantals- och Skatt-skrifnarne i Riket. Given
den 30 september 1812. § 3. Årstrycket.
224 Sockenstämmoprotokoll 1837–12–17 § 2. KI:6. Dingtuna församling. ULA.
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skulle följas och samtidigt också jämkas mot lokala intressen. När väl förrättningen var över, skulle ett renskrivet exemplar av den ursprungliga mantalslängden innan februari månads slut lämnas till respektive församlings pastor
för stämmans godkännande och nödvändiga underskrifter.225
Tjänst enligt legostadgan gav alltså försvar. Det gjorde också egendom. I de
källor som jag har gått igenom för Västmanlands läns del finns ingen information om var gränsen gick för när en människa kunde anses försvarad vid mantalsskrivningarna med avseende på egendoms- och då i synnerhet jordinnehav. I
skrivelser från fögderierna i Uppsala län vid denna tid relateras emellertid till
besuttenhetsgränsen som den formulerades i förordningarna från 19 december
1827 och 14 november 1829 om hemmansklyvning: tre arbetsföra personer skulle
klara sig på egendomen och kunna betala skatt. Storleken på jordinnehavet
varierade geografiskt.226
Den som fruktade att bli betraktad som försvarslös vid mantalsskrivningen
(och som inte var så kallat vanartad) kunde alltså från år 1833 freda sig genom en
borgensförbindelse med vederhäftighetsbetyg. Borgen skulle ställas för hela
hushållets utskylder och potentiella böter. Den som anade fara och färde och
som lyckats få fram en borgensförbindelse, lämnade in den vid mantalsförrättningen. Om borgen godkändes var faran för tillfället förbi. Flera borgensförbindelser finns bevarade i kronofogdearkiven och det bör ha varit det normala att
kronofogden hade hand om dem och såg till att de kom till användning om det
blev aktuellt. I Kungsör var borgensförbindelserna formellt hållna, hänvisade till
och återgav författningstexten om borgens omfattning och varaktighet. I
Kungsör var det pastor som, åtminstone på de förbindelser jag har sett, undertecknade och intygade vederhäftigheten.227
Men de som inte hade borgen och som, kanske överraskande för dem själva,
inte betraktats som försvarade, fördes således upp på en lista. De exakta datum
då magistrater, kronofogdar och länsmän vidtog ytterligare åtgärder kunde skilja
sig, men huvuddragen är desamma. Här avgränsas till ett exempel: följderna och
ärendegången av mantalsskrivningen för Västerås södra fögderi år 1835.228
Efter att mantalsskrivningarna hade hållits i respektive socken infordrade
kronobetjäningen, kronofogde Zimmerman och länsman Karlsson, socken-

225 Lext 1968, s. 176.
226 Handlingar ang. lösdrivare och arrestanter, förteckning över försvarslösa inom Femte fögderiet 1823 lös skrivelse dat. Västland 1835–02–14. EVI:3. LST–U:lkt. ULA. Juhlin-Dannfelt 1925,
s. 738.
227 Det finns flera förbindelser exempelvis i: Inkomna skrivelser, diverse borgensförbindelser.
Volym 239. Kronofogden i Kungsörs fögderi. ULA.
228 Året därpå var Västerås norra och södra fögderier sammanslagna. Södra fögderiet bestod av
församlingarna Badelunda, Barkarö, Dingtuna, Kungsåra, Kärrbo, Lillhärad och Lundby.
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stämmornas utlåtande över de som tecknats som försvarslösa.229 Dagen för
stämmans hållande och hörande kunde variera. I Dingtuna hölls stämma den
26 december, i Lillhärad den 6 januari, i Kungsåra den 1 februari och så vidare.
Det räcker med att dröja vid sockenstämmorna som hölls i Dingtuna och i
Badelunda.230
Med referens till 1833 års försvarslöshetsförordning gjorde först sockenstämman i Dingtuna anmärkningar på pigan Stina Björk och drängen Långbergs
änka på Vångsta ägor. Änkan ansågs inte höra till socknen eftersom både hon
och hennes nyss avlidne make skulle haft dålig frejd. Sockenmännen hade vid
mantalsskrivningen protesterat mot änkan och hennes barns mantalsskrivning
och ville ha bort dem ur socknen, till Tillinge, där man tyckte att de hörde
hemma enligt 1788 års förordning. Pigan Stina Björk sades vara farlig för allmänna säkerheten: hon levde ett utsvävande liv i dryckenskap och var straffad
för snatteri. Henne önskade sockenmännen få in på ett korrektionshus ”der hon
åtminstone finge händerna bundna att vidare förorsaka skada och förargelse”.231
Sedan behandlades två personer som inte var mantalsskrivna i församlingen
men som enligt protokollet ändå uppehöll sig där. Det gäller en piga som var i
tjänst hos en Lindqvist i Tuna. Henne ville man inte ha i socknen då hon enligt
prästbevis skulle vara straffad för stöld. Därefter kom man till änkemannen Carl
Pehrsson som för tillfället sades vara vistande i Gocksta i socknen. Han hade,
sades det, redan fått ett föreläggande av KB, och man önskade bli kvitt honom.
På de sockenstämmoprotokoll som är vidlagda kronofogde Zimmermans
skrivelse är anteckningar gjorda i marginalen, antagligen av Zimmerman själv,
som berättar vilka beslut som fattats, eventuella förelägganden och om dessa har
fullgjorts. Det handlar således om kronofogdens beslut i ett första steg efter att
församlingarna hörts. Vid änkan Långbergs namn är antecknat att då hon faktiskt hade tjänst hos brukspatron Hedin i Vångsta så hade hon försvar och därmed kallades hon inte heller till förhör. Stina Björk noteras vara avviken från
orten. Också den straffade pigan hade tjänst varför hon också hade laga försvar
och således inte heller kallades till förhör. Vid Carl Pehrssons namn är dock
följande anteckning gjord: ”tillsagd den 25/2 att förskaffa sig laga försvar.”232
Drygt en månad senare, kanske för att det låg i ett annat länsmansdistrikt,
skulle Badelunda sockenmän yttra sig över sina försvarslösa.233 Först upp var en
58-årig inhysesman vid namn Per Persson. Sockenstämman konstaterade att han
229 Följande bygger när inget annat nämns på: Skrivelser från övriga myndigheter, Zimmer-

mans skrivelse angående åtskilliga försvarslösa personers inkallande till muntligt förhör dat. 1835–
05–18. DIII:239. LST–U:lkt. ULA.
230 Avskrift av utdrag ur Dingtuna sockenstämmoprotokoll 1834–12–26 § 4 finns vidlagd
Zimmermans skrivelse se ovan.
231 Ibid.
232 Ibid.
233 Avskrift av utdrag ur Badelunda sockenstämmoprotokoll 1835–02–01 finns vidlagd Zimmermans skrivelse se ovan.
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var både gammal och orkeslös. Därför trodde man inte att Persson skulle kunna
få tjänst eller försörja sig: ”Församlingen önskade att blifva honom qvitt.”234
Persson hade ”lofvat” pastor att ta ut sin attest och flytta till sin son i en annan
socken.235 I marginalen är noterat att Persson den 26 februari getts föreläggande
om laga försvar och att bevis om detta bifogats.
Efter Persson var det före detta mjölnardrängen Pehr Norgrens tur att behandlas. Han var 46 år, gift och hade ett drygt tvåårigt barn. Sockenmännen
ansåg Norgren vara både händig och arbetsför. De trodde att han nog kunde
skaffa tjänst men att han behövde en allvarsam husbonde. I marginalen är upplyst att han fått föreläggande samma dag som Persson, den 26 februari.
Det tredje ärendet gällde före detta skattmannen A. Lundborg. Församlingen
ansåg honom icke arbetsför och oförmögen att förrätta grovarbete. Han troddes
inte kunna få tjänst och församlingen sade sig ansvara för honom vilket också är
vad som antecknats i marginalen: ”församlingen svarar för honom.”236
På den lista som kronofogde Zimmermans slutligen skickade till KB från sitt
fögderi, den är daterad den 18 maj 1835 och ankom till landskansliet den 20
samma månad, var sexton personer eller hushåll förtecknade. Anteckning har
här gjorts om de kallats till förhör eller ej. Notering har också gjorts om varför
någon inte kallats. Per Persson hade enligt påskrift på sockenstämmoprotokollet
fullgjort föreläggandet. Enligt Zimmermans lista hade Perssons son lovat att,
som det sades, ta till sig sin far tills nästa oktober. Det var förvisso inte, menade
Zimmerman, något försvar (eller någon borgensförbindelse) men då Badelunda
sockenmän själva sagt att Persson var gammal och orklös så kunde det bero.
Zimmerman hade inte låtit kallat Persson till förhör.
Av de sexton som var uppförda på listan kallades enligt påskrift två till slottet
för kansliförhör i juni. En av dessa två var Carl Pehrsson. Pehrsson hade redan
år 1832 vägrats inflyttning till Dingtuna av sockenstämman och det skäl som
sockenstämman angav för sin vägran var att Pehrsson – som var född år 1780 –
var gammal, hade avtagande arbetsförmåga och tre minderåriga barn.237 Pehrsson klagade i ett fåfängt försök hos KB i oktober 1833. Hans besvär kom för
sent, efter att besvärstiden gått ut, och sockenstämmobeslutet ägde då, enligt
KB:s resolution av den 31 december samma år, laga kraft. Enligt ett sockenstämmoprotokoll hade han då två barn att ta hand om, hans sjuklighet hade
tilltagit och han var att betrakta som ett ”allmosehjon”.238 Pehrsson fick föreläggande om laga försvar och anstånd på en månad efter vilken tid han skulle anmäla sig till KB.239
234 Ibid.
235 Ibid.
236 Ibid.
237 Sockenstämmoprotokoll 1832–05–11 1o. KI:5. Dingtuna församling. ULA.
238 Sockenstämmoprotokoll 1834–12–26 § 4. KI:5. Dingtuna församling. ULA.
239 Resolutionskoncept 1833 nr. 1465 akt 1470. AIb:85. LST–U:lkt. ULA.
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I februari år 1835 var således Carl Pehrsson fortfarande kvar i socknen och
han gavs, som nämndes ovan, ett föreläggande den 25. Nästan på dagen en månad senare intogs han i slottshäktet på länsman Karlssons order tillsammans
med sin yngste son, den åttaårige Ulrik.240 De tillbringade ett dygn i häktet och
frigavs med föreläggande om laga försvar och ett pass ställt till Badelunda socken. Carl Pehrsson var ostraffad och skötte tydligen om sina barn: inte ett ord
yttras någon gång som tyder på att det fanns någon annan orsak till socknens
onda öga än att han var fattig, gammal och sjuk. Hustrun hade dött vid Årsta
säteri där de varit statare endast en kort tid innan Pehrsson tog sig till Dingtuna, där han således var född och där han varit skriven i hela sitt liv förutom de
sista fyra åren som av allt att döma hade präglats av svår misär. Hushållet skymtar namnlöst förbi i Märtha Helena Reenstiernas dagbok. Fredagen den 30 december 1831 skall husmamsellen vid Årsta varit till Zacrisberg och sett hur en
man och hustru, båda sjuka och tjänstefolk vid egendomen, legat i ”träck och
trasor”.241 Några dagar senare antecknar Reenstierna att en dränghustru vid
Zacrisberg dött ”som uti största fattigdom och smuts legat länge sjuk och af
Mamsells omvårdnad härifrån flere gånger fått hvarjehanda”.242 I husförhörslängden hade denna sjuka kvinnas namn aldrig förts in, bara mannens och
barnens, men hennes namn och ställning – Anna Lisa Jonsdotter, hustru till
drängen Carl Pehrsson vid Årsta – fördes in i Brännkyrka dödbok och hon
begravdes tre dagar efter Reenstiernas anteckning.243
I mars, således många månader innan legoåret var slut, tog Carl Pehrsson enligt husförhörslängden ut flyttningsattest till Dingtuna och den 24 samma månad lämnade inspektor Berggren vid Årsta följde intyg:
Statdrengen Carl persson som vari i Tjenst vid Årsta setri i Brenkyrka Socken
sedan den 24 October förledit år hos derictören J.E. Hörstadius varder på egen
Begeran dena sin tienst ledig. i afsend på Sin hustrus död samt endelt af sin föra
siukdom men för öfvrit vari trogen nykter och erllig. Som honom hermed till
Bevist meddellas.244

Om hur det egentligen gick till när Carl Pehrsson tog ut det där betyget, och
hur frivilligt det var, tiger källorna. Han begav sig med sina barn ”hem” till
födelsesocknen, till Dingtuna, i enlighet med den mening som inleder hans
supplik: ”[n]ågon tillflycktsort på jorden skall hvarje menniska hafva.”245 Men
240 Fångjournal 1835 nr 117–118. D2b:10. KVS–V:ås. ULA.
241 Reenstierna 1993, del III, s. 210.
242 Reenstierna 1993, del III, s. 211.
243 Husförhörslängd Årsta s. 156. AI:9. Brännkyrka församling. AD. Dödbok 1831–01–03,
drängen Carl Pehrssons hustru Anna Lisa Jonsdotter, bild 226. Brännkyrka församling. AD.
244 Skrivelser från enskilda personer (avgjorda mål, resolverade akter), intyg daterat Årsta 24
mars 1832: A. Berggren. December 1833. DIV:452. LST–U:lkt. ULA.
245 Skrivelser från enskilda personer (avgjorda mål, resolverade akter), Carl Pehrsson mot
Dingtuna, inkom 28/10 1833, no 242. December 1833. DIV:452. LST–U:lkt. ULA.
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församlingen vägrade honom inflyttning och kunde effektivt stänga dörren för
någon som Carl Pehrsson och så hade systemet skapat ännu en ”lösdrivare”.
Ändå höll Pehrsson sig kvar i socknen vilket antagligen inte varit möjligt mot
sockenstämmans vilja utan att han haft någon hjälp av sina medmänniskor. Det
var väl också därför han begett sig till Dingtuna: det var den plats han var född,
där han tillbringat nästan hela sitt liv, det var där han (och hans hustru) arbetat
större delen av sina liv, det bör ha varit hans hemma.246 Uppenbarligen spelade
detta ingen roll för Dingtuna sockenstämma. Pehrssons tillhörighetskapital
vägde lätt när fattigkassan kunde tänkas vara hotad och genom försvarslöshetssystemet gavs ytterligare möjlighet att få bort honom med hjälp av KB.
Mantalsskrevs fler som försvarslösa från år 1833? I mantalslängderna finns
endast de tecknade som försvarslösa som inte kunnat skaffa borgen eller som,
exempelvis, inte kunnat fullgöra ett föreläggande av kronofogden (eller i staden
av magistraten). Per Persson som flyttade till sin son, mjölnardrängen Nohrgren
med flera, det vill säga alla de som fått förelägganden och vars status godkänts
av kronofogden står inte som försvarslösa i mantalslängderna då de ju inte
längre var det.
Tuhundra härad som ingick i Västerås fögderi (före 1836 Södra fögderiet) kan
återigen tas som exempel. Tuhundra härad bestod av socknarna Barkarö, Dingtuna, Lillhärad och Lundby och för de nedslag som har gjorts åren 1830, 1831,
1836, 1838 och 1840 kan följande konstateras.247
År 1830 är fem personer betecknade som ”lösdrivare” i hela häradet: två i
Dingtuna och tre i Barkarö.248 Året därpå finns en kvinna skriven som försvarslös i hela häradet: Christina Olsdotter Stoltz i Lundby. Ytterligare två kvinnor
är i samma socken antecknade som ”lösdrivare”.249 Två män är titulerade ”lösdrivare” och överstrukna, båda i Dingtuna mantalslängd.250 Sammanlagt sex
personer är alltså i häradet skrivna som försvarslösa eller ”lösdrivare”. År 1836 är
tre personer skrivna på samma sätt, en man och en hustru i Dingtuna kallas
försvarslösa och en man i Lillhärad betecknas som ”lösdrivare”.251 År 1838 är tre
personer skriva som försvarslösa i Dingtuna och en i Lundby. Samme man som
året innan kallades för ”lösdrivare” i Lillhärads mantalslängd har också detta år
samma beteckning.252

246 Om tidigare vistelseorter se: Skrivelser från enskilda personer (avgjorda mål, resolverade
akter), Carl Pehrsson mot Dingtuna, inkom 28/10 1833, no 242. Intyg av pastor i Västerfärnebo
1831–12–29. December 1833. DIV:452. LST–U:lkt. ULA.
247 En del av Sankt Ilians socken tillhörde Tuhundra, men då större delen av socknen hörde
till Norrbo härad har Sankt Ilian exkluderats.
248 Mantalslängd fol. 214, 231, 233. EIc:230. LST–U:lkont. ULA.
249 Mantalslängd fol. 285–286. EIc:233. LST–U:lkont. ULA.
250 Mantalslängd fol. 245. EIc:233. LST–U:lkont. ULA.
251 Mantalslängd fol. 126, 128. EIc:248. LST–U:lkont. ULA.
252 Mantalslängd fol. 118, 131, 136, 140. EIc:255. LST–U:lkont. ULA.
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Men år 1840 ser saker och ting annorlunda ut. Då har 67 personer tecknats
som försvarslösa i häradet. Särskilt utmärker sig godset Fullerö i Barkarö där 11
kvinnor och män är skrivna som försvarslösa.253 Fördelningen ser ut på följande
vis: 20 var mantalsskrivna som försvarslösa i Barkarö, 24 i Dingtuna, 6 i Lillhärad och 17 i Lundby. De 67 utgjordes av 27 makar (man och hustru), nio ensamma män och fyra ensamma kvinnor.254
Om man förflyttar sig till den intilliggande staden Västerås och studerar
mantalslängderna för åren 1830–1831, 1834, 1836 och 1838 så är bilden följande.
Ingen skrevs i Västerås som försvarslös eller ”lösdrivare” i 1830 eller 1831 års
mantalslängder. År 1834, som noterades ovan, var tre personer skrivna som försvarslösa.255 Ingen är uppförd som försvarslös två år senare, 1836. År 1838 har
emellertid mellan 40 och 50 personer skrivits som försvarslösa. Osäkerheten vad
gäller antalet beror som tidigare på oklar syftning i längden på vem i hushållet
skrivningen gäller.256 Fler var alltså skrivna som försvarslösa de sista nedslagsåren men man kan inte tala om någon tendens då det handlar om få och enstaka
år. Könsfördelningen för de som skrevs som försvarslösa vid mantalsskrivningen
vid dessa nedslagsår är utifrån ovan använda material 45 procent kvinnor och 55
procent män. Både kvinnor och män kunde således i hög utsträckning förklaras
som försvarslösa vid mantalsskrivningen.
Genomgången har visat att det polisiära nätet i Västmanlands län hade genomgått en effektivisering av kontrollen av laga försvar vid mantalsskrivningarna vilket kunde drabba människor av olika skäl och på olika vis. Ibland ville en
socken göra sig av med en fattigvårdsrisk eller någon man såg som farlig för
allmänna säkerheten. Men det kunde också handla om att helt enkelt tvinga
människor att uppfylla föreskrifterna om laga försvar: för att fostra dem, för att
visa vem som bestämde, för att statuera exempel. Ibland tecknades människor
som försvarslösa som ett resultat av ett gods bytte arrendator eller ägare: den
nytillkomne ville helt enkelt inte ta över exempelvis statare och inhysesfolk från
tidigare disponenter eller jordägare. De många försvarslösa vid Fullerö i Barkarö
kan förklaras på det viset.257 Om människor inte hade någonstans att ta vägen,
någon nytt stadigt arbete eller tjänst och de inte tilläts skrivas som exempelvis
253 Mantalslängd fol. 127, 129–133, 138, 140–143, 146, 149–152, 156–158, 160–161, 163. EIc:263.
LST–U:lkont. ULA.
254 Mantalslängd Barkarö; Dingtuna; Lillhärad; Lundby. EIc:263. LST–U:lkont. ULA.
255 Mantalslängd fol. 1789: Carin Ahlin med dotter, fol. 1030: Anna G. Wall, fol. 1038: W. Öhlin. EIc:242. LST–U:lkont. ULA.
256 Mantalslängder Västerås stad, Södra kvarteret 31, 41, 52, 76, 106, 121, 126. Västra kvarteret
5,9, 39, 57, 67, 73, 75, 82, 83, 93, 96, 119, 121, 147. Norra kvarteret 21, 61, 77, 81, 85, 88, 89, 91, 92,
103, 110, 113. Gideonsberg: ställd borgen för P. Isaksson med dotter. Blåsbo: statdräng Erik Andersson med hustru och dotter. EIc:255. LST–U:lkont. ULA.
257 Det rådde en konflikt om de som under den tidigare disponenten Nauckhoff varit skrivna
på egendomen som togs över av den nye disponenten Reuterskiöld vid denna tid: Sockenstämmoprotokoll 1840–05–17. KI:3. Barkarö församling. ULA.
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inhyses, kunde en mantalsskrivning som försvarslös bli resultatet. Anledningarna till att människor tecknades som försvarslösa kunde alltså variera. Förordningen av år 1833 gav ytterligare styrka i den lokala fattigpolitiken om man valde
att använda sig av den, och i första hand blev det mer att göra för kronobetjäning och magistrater som själva var en del av de som bestämde utfallet. KB
påverkades inte i samma grad då få tycks ha kallats till förhör och merparten på
något sätt skaffade sig laga försvar. En lokal tjänsteman som länsman Karl
Karlsson i Tuhundra fick däremot ännu mer att göra i de bråda tider som bör
ha rått i samband med mantalsskrivningarna. I mitten av januari år 1834 meddelade Karlsson kronofogden att han inte hade hunnit slutföra uppgifterna på de
försvarslösa efter mantalsskrivningarnas slut.258 En länsman kunde ha händerna
fulla och behövde göra prioriteringar vilket inverkade på lösdriverikontrollen
och på hans möjligheter att sköta alla andra arbetsuppgifter som han var ålagd.
De nya rutinerna som utstakades måste ha inneburit stress och bekymmer för
de människor som uppfördes på lösdriverilistorna. Väinö Helgesson har särskilt
dröjt vid de som tecknades som försvarslösa vid mantalsskrivningarna då han
menar att mantalsskrivningarna utgjorde den generella kontrollen av laga försvar som inte bara rörde sådana som ”genom eget handlande” gett anledning till
förhör vid KB i Uppsala utan också kunde drabba vad han kallar för oförvitliga
arbetslösa.259 Mot bakgrund av det lilla antalet människor som slutligen inkallades till förhör i jämförelse med antalet som vid mantalsskrivningen uppförts
som försvarslösa, karakteriserar Helgesson systemet med listor och inkallande
till förhör (rutinerna var alltså mycket lika i de både länen) som ineffektivt och
krångligt.260 Han menar att människor hade flera månader på sig att skaffa försvar och de som i slutändan förhördes vid KB fick anstånd. Därför skall ”risken
för de oförvitliga arbetslösa att drabbas av repressalier från samhällets sida varit
liten”.261 Emellertid skriver Helgesson också att människor faktiskt skaffade sig
försvar (vilket således tillskrivs den långa tiden de försvarslösa fick på sig) och
att en del rymt.
Att försvarslösa skaffade sig försvar har också framkommit för Västmanlands
län liksom att få inställdes till förhör. Helgesson menar dock att systemet dessutom kunde orsaka ett ökat ”lösdriveri” då människor avvek från orten när de
stod inför hotet om tvångsarbete.262 Det gjorde exempelvis Stina Björk i Dingtuna som nämndes ovan. Helgesson påtalar vidare att hotet kan ha fått människor att under press skaffa försvar och att ”medvetna arbetsgivare kunnat ut258 Brevdiarium 1834–01–15 no 16. Karlssons rapport om att han ej hunnit uppgöra uppgifter

på försvarslösa personer. Volym 21. Kronofogden i Västerås fögderi. ULA.
259 Helgesson 1978 s. 103. Till eget handlande för Helgesson även kringstrykande.
260För detta avsnitt hänvisas till Helgessons punktstudie som helhet när inget annat nämns:
Helgesson 1978, s. 98–115.
261 Helgesson 1978 s. 104.
262 Helgesson 1978, s. 106–107.
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nyttja försvarslöshetsbestämmelserna mot de obesuttna”.263 Helgessons tolkning
är således något kluven.
Det finns skäl att betona processen med lösdriverilistorna, att peka på och
uppvärdera dess olika led. Det faktum att människor hade månader på sig att
skaffa försvar betyder inte att det var något per automatik möjligt. Det kunde,
som Helgesson själv menar, också sätta dem i beroende av andra människor på
sätt de kanske helst hade sluppit. Det kan knappast heller ha varit länsstyrelsernas huvudsyfte med lösdriverilistorna att döma människor till tvångsarbete.
Istället skulle de skaffa försvar. KB i Uppsala län Robert von Kraemer hävdade
att så kallat sysslolösa och lättjefulla som ålades skaffa försvar vid mantalsskrivningarna nästan alltid gjorde det.264 Helgesson menar att KB i Uppsala kunnat
sätta större kraft bakom hoten än på många andra håll då det fanns ett länsarbetshus där.
Men bara att vara eftersökt av länsman bör ha varit en svår situation för en
människa. Carl Pehrsson och hans lille son greps och förhördes dessutom. De
tillbringade ett dygn i häktet. Så även om något arbetshus inte fanns i Västerås
så fanns ett häkte där människor kunde frihetsberövas. Man kan fråga sig hur
en människa mådde när hon i ovisshet om vad som skulle ske härnäst sattes i
häkte utan att ens ha begått ett konventionellt brott. Själva dömandet till
tvångsarbete är en sak, att pressas och stressas av KB, magistrat, kronobetjäning
och sockenstämma att prestera en borgen eller någon annan form av laga försvar
är en svår sak i sig själv. En viktig slutsats är därför att lösdriverilistorna och de
konsekvenser de kunde få för människors liv inte får underskattas bara för att
förfarandet inte slutade i ett förhör i residensstaden eller en dom till en statlig
inrättning. Människor drabbades av samhällets repressalier i den stund deras
namn uppfördes på en lista.
KB var den överordnade myndigheten, men lejonparten av den vardagliga
kontrollen av laga försvar och ”lösdriveri” skedde ute i lokalsamhällena. Uppföljning av fattade beslut var i princip helt delegerat till kronofogdar och länsmän. Det var ju också de som skötte arbetet med lösdriverilistorna. Det finns
därför stor anledning att dröja vid ordningsmaktens organisering i länet.

3.5 KB och den övriga ordningsmakten i länet under
1830-talet
I januari 1832 hade landshövding Ridderstolpe fått senaste numret av Aftonbladet med posten från Stockholm. Till sin förvåning fick han läsa om en kvinna i
Aspa by i Björskogs socken i hans eget hövdingadöme. Ridderstolpe lät omedelbart en skrivelse avgå till kronofogden i Kungsör, Wulff, med order om att
263 Helgesson 1978, s. 114.
264 Helgesson 1978, s. 106.
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inkomma med en rapport i saken och han uttryckte förvåning över att han i
tidningen skulle behöva läsa vad han bort ha fått inberättat av sin kronobetjäning.265 Dagarna gick och ingen rapport kom. Den 26 januari skickades därför
en enspännare med bud till Wulff att dagen efter, fredagen den 27 före klockan
fem, personligen infinna sig på slottet. Wulff skulle då också ha med sig pastors
i Björskog redogörelse för vad som hade tilldragit sig.266 Saken illustrerar vad
Ridderstolpe berörde i relation till en pastors klagomål över tiggeri: vet KB
inget, kan KB inget göra, och det är kronobetjäningens och prästerskapets skyldighet och plikt att underrätta KB.
Kronofogdens slutligen avlämnade beskrivning av händelserna i Aspa, vilka
kortfattat handlade om en ung kvinna som under förmodad feberyrsel hållit
predikningar vilket vållat en viss uppståndelse och många besök och inkomster
för hennes föräldrar, är intressant av många skäl, inte minst ur ett ordningsmaktsperspektiv.267 Landshövdingen förväntade sig rapporter när något ovanligt
inträffande, inte minst om det kunde innebära ett hot mot den allmänna ordningen, och om rapport inte lämnades så går det nog, med ovanstående utsändande av en enspännare som belägg, att förmoda att en så kallad tjänlig föreställning, det vill säga en formell uppläxning möjligen följd av en varning, väntade.
Kronofogde Wulff förklarade att han ryktesvis omkring den 6 januari hört
talas om den unga kvinnan som sjuk hemkommit till sina föräldrar. Efter att en
läkare undersökt henne, hade expeditionskronofogden Hallberg, som likaså
ryktesvägen hört talas om saken, genast begivit sig till Aspa och tillsammans
med socknens fjärdingsmän försökt få bort människor från byn. Några större
uppträden hade inte kronobetjäningen på landsbygden någon möjlighet att
klara av, i så fall fick man lov att inkalla militär vilket hade skett vid Norbergs
marknad året innan. Då hade tjugo man från Västmanlands regemente kommenderats dit på begäran av bland andra Norbergs byamän. Den uppgivna
anledningen var våldsamheter och oordningar.268 Själv hade inte Wulff kunnat
besöka Aspa eftersom han varit upptagen med annat, men den 14 januari på
eftermiddagen tog han sig dit för att hålla, som han uttryckte sig ”polis förhör”.
Han var inte ensam utan i sällskap med kronobefallningsman Lundewall, expeditionskronofogden Hallberg och nämndemannen Eric Larsson.269
Händelserna i Aspa och landshövdingens särskilda intresse påminner om att
Sverige under 1830-talet hade begränsad yttrandefrihet och mötesfrihet; konven265 Protokoll och brevkoncept KB Västmanland skrivelse till kronofogden i Kungsör 1832–01–

23. AIa:121. LST–U:lkt. ULA.
266 Protokoll och brevkoncept KB Västmanland skrivelse till kronofogden i Kungsör 1832–01–
26. AIa:121. LST–U:lkt. ULA.
267 Kronofogdens redogörelse finns i: Skrivelser från övriga myndigheter skrivelse från kronofogde Wulff i Kungsör 1832–01–27. DIII:220. LST–U:lkt. ULA.
268 Resolutioner och brevkoncept KB Västmanland skrivelse till landsfiskal Ekelund 1832–08–
23. AIa:121. LST–U:lkt. ULA.
269 Ibid.
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tikelplakatet skulle finnas kvar i flera decennier. Mot denna bakgrund kan
Wulffs ord spegla en stat som lyssnar med örat mot marken:
Hennes tal har i synnerhet rört Religionen, och om någodt politiskt däri blifvit
inblandat, har framställningen deraf så confus, att den endast väckt åtlöje_ Allmänna ordningen eller sedligheten har på intet sätt vid i fråga varande sammankomster blifvit störd.270

Hon skall ha gjort
[...] ideliga omsägningar af: Christi namn och Ni tror mig ej, jemte några minnes ord ur Bibel och Psalmbok, samt hotelser eller spådomar om krig, Pest,
hungersnöd, Jordbäfning, Himmelstecken m:m: dock har hon i hvarje tal varmt
och innerligt förmanat till förböner och kärlek för Höga Öfverheten.

Kronofogde Wulff försökte av förklarliga skäl övertyga sin landsherre att det
hela inte hade varit så farligt. Då kunde det väl inte heller vara ett så allvarligt
tjänstefel att inte rapportera om saken?
Fallet kan också utgöra ett exempel på en dåtida polisutredning och visar på
det faktum att något specialiserat polisväsende inte fanns i Sverige under 1830talet, om man undantar Stockholm och ett par andra städer där poliskammare
som lydde under städernas magistrater inrättats.271 Allmän ordning och säkerhet
skulle upprätthållas inom den vanliga civila förvaltningen: på landsbygden av
kronofogdar som Wulff i Kungsör och länsman Hillbom i Snevringe vilka var
underställda KB i Västerås och ute i socknarna skulle fjärdingsmännen vid behov hjälpa länsmännen.
Sedan 1828/1830 var fjärdingsmannauppdraget helt ålagt socknarna att sköta.
Bo Westerhult skriver att denna organisation av statliga länsmän och kommunala fjärdingsmän kunde leda till konflikter gällande gränsdragning för vad som
föll inom det statliga ansvarsområdet och vad som föll på socknen eller häradet.
Enkelt uttryckt kunde en fjärdingsman helt enkelt vägra lyda länsman med
hänvisning till att han vore sockenfjärdingsman och inte kronofjärdingsman.272
I städerna axlade istället magistraten det polisiära ansvaret: hur detta sedan
organiserades varierade. I Västerås fanns en särskild polisrådman sedan år 1827
då en instruktion utfärdades. Magistratens rådmän, inklusive polisrådmannen,
var inte underställda KB vilket betyder att stadsbetjäningen inte heller var det.
Detta förhållande grundar sig i att magistratens rådmän tillsattes genom val och
inte genom något statligt förordnande. Därför hade egentligen inte KB någon
tillsyn över magistraterna på grund av deras, i jämförelse med kronofogdar och
länsmän, annorlunda rättsliga ställning. Det betyder givetvis inte att staden var
statslöst land. Lokala ordningsföreskrifter samt lokal praxis fick inte strida mot
allmänna författningar. Dessutom var domstolsväsendet statligt vilket betyder
270 Ibid.
271 Stockholms poliskammare inrättades 1776. För en historik se Staf 1950.
272 Westerhult 1965, s. 26–27.
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att både stads- och advokatfiskaler – det vill säga länets åklagare – var statliga
tjänstemän.
Hur fögderi- och stadsförvaltningen var uppbyggd med avseende på organisation och tjänstehierarkier före 1850 är välkänt. Mindre är kunskapen om
praxis. Särskilt i städerna bör den lokala variationen också ur ett organisatoriskt
perspektiv varit påtaglig; den stad om vilken någon egentlig, djupare kunskap
finns i detta avseende är Stockholm.273 Om hur lokala praktiker gällande ordning och polis i landet förhöll sig till allmän lag vet vi egentligen ingenting vilket tangerar frågor om statens styrka och kontroll, inte bara över sockenstämmor, utan också över magistrater och de egna, statliga tjänstemännen.274
Polisväsendet eller ordningsmaktens organisering och dess effektivitet ute i
länet kan betraktas som avgörande för hur ”lösdriveriet” motarbetades. Ordningsmakten lokalt utgjorde en grundläggande beståndsdel i själva systemet och
var en förutsättning för samma system.275 Lokalt var sockenstämmorna viktiga
för det polisiära nätets maskor: också de var en del av det system som rent praktiskt skulle stävja ”lösdriveriet”. I följande avsnitt behandlas därför den ”polis”
eller ordningsmakt som var satt att övervaka ordningens upprätthållande i länet
med avseende på dess organisering och hur ingripanden kunde gå till inte minst
när det gällde så kallade ”lösdrivare”. Framställningen är uppdelad i två avsnitt
som behandlar land respektive stad. Det har inte varit möjligt att undersöka
polisväsendet i samtliga västmanländska städer och därför ligger fokus på en
stad, residensstaden Västerås.
De uppgifter som ligger till grund för avsnitten är främst hämtade ur länsstyrelsens arkiv men också ur domstolsarkiv. Policerådmannen i Västerås har inte
lämnat något eget arkiv efter sig. Kronofogdearkiven har efter några stickprov
inte visat sig ge mer information utöver vad som redan finns i länsstyrelsens
arkiv. Detsamma gäller de dåligt bevarade länsmannaarkiven, men detta kompenseras särskilt av länsstyrelsens in- och utgående skrivelser.

3.5.1 Ordningsmakten på den västmanländska landsbygden
Västmanlands läns omkring 70 landsbygdssocknar tillhörde i rättsligt avseende
13 olika härad: Gamla Norberg, Norrbo, Siende, Simtuna, Skinnskatteberg,
Snevringe, Torstuna, Tuhundra, Vagnsbro, Våla, Yttertjurbo, Åkerbo och
273 Stockholms ordningsväsende är det mest omskrivna. Nils Staf har, som sagt, skrivit om po-

liskammarens historia från dess grundade år 1776. Se även Jarrick & Söderberg 1998 och Berglund
2009, särskilt s. 71–79 för vidare referenser. I olika socialhistoriska undersökningar berörs polisen
eller ordningsmakten även om den sällan har varit föremål för forskning i sig själv.
274 Den mest ingående studien av den svenska fögderiförvaltningen är fortfarande Bo Westerhults avhandling, se Westerhult 1965. Han skriver också om kronobetjäningens polisiära funktioner: se särskilt s. 77–85.
275 Helgesson visar exempelvis utifrån förhören vid Uppsala landskansli att den absolut vanligast anledning till att människor fördes var att de skickats in av polis: Helgesson 1978, s. 102.
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Övertjurbo. Förutom att vara första rättsliga instans på landsbygden, var häradet också vanligen den geografiska enheten för länsmannadistrikten vilket betydde att det i Västmanlands län fanns omkring 13 länsmän.276 Häraden ingick
vidare i fögderier, och i Västmanlands län fanns före 1836 sju sådana. Därefter
var de sex eftersom Västerås norra och södra fögderier då sammanslogs till ett
enda: Västerås fögderi. Detta innebar att det fanns 6–7 kronofogdar i tjänst i
länet.277 Omkring 20 personer arbetade således i länet som kronofogdar och
länsmän.
De uniformer dessa män bar var en del av lagens former och de utgjorde
igenkänningstecken. Före 1855, skriver Bo Westerhult, fanns ingen bestämd
sådan, men uppgifter finns om en blå frack försedd med revärer. Fracken hade
knappar med länets vapen: kronofogdarnas och häradsskrivarnas var förgyllda
medan länsmännens var försilvrade.278 Enligt Westerhult var uniformsfrågan
ganska känslig för fögderitjänstemännen då den tangerade frågor om deras sociala ställning; därför kom gång efter annan önskningar om en ”grann” uniform.279 Detta kom till tydligt uttryck i Västmanland på hösten år 1838 då flera
kronofogdar och häradsskrivare tillsammans vänt sig till Kongl. Maj:t med en
ansökning om att på sina uniformer få bära samma guldbroderi som fanns på
bland annat de tjänstemäns uniformer som arbetade vid Kammarkollegiet.
Landshövding Ridderstolpe lämnade ett utlåtande i saken och han var mycket
negativ. Han beklagade att de besvärat Kongl. Maj:t med en dylik förfrågan
emedan den allmänna opinionen samtidigt försökte ”befria Svenska Nationen
ur flärdens bojor”.280 Ett av de främsta argumenten mot guldbroderierna var
också det intryck det kunde ge när ”Söderlänningar” besökte Sverige:
Eders Kongl Majts förenade Riken besökas numera ofta af Europas Söderlänningar. För dem skulle kronobetjening med guldbrodderi i trakter der folket
nödgas begagna barkbröd till foderämne vid mindre gynnande årsväxter, framställa en sällsam contrast.281

Ridderstolpe gjorde också tillägget, att han inte menade att förringa kronofogdarnas och häradsskrivarnas anseende men att anseendet inte ökade genom
”grannare uniformer”.282 Detta är precis i linje med Westerhults tolkning av

276 Om administrativa indelningar i relation till fögderiförvaltningen se Westerhult 1965, s. 22

ff.
277 Fögderierna var Bergslags, Kungörs, Salbergs, Strömsholms och Väsbys. Norra och Södra

fögderierna slogs ihop i mitten av decenniet till ett: Västerås fögderi.
278 Westerhult 1965, s. 284.
279 Ibid s. 281.
280 Protokoll och brevkoncept KB Västmanland skrivelse till Kongl. Maj:t dat. 1838–10–26.
AIa:127. LST–U:lkt. ULA.
281 Ibid.
282 Ibid.
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uniformsfrågan och tjänstemännens känslighet i relation till uniformen som
statusmarkör.
Förutom de tjänstemän som vanligen förknippas med fögderiförvaltningens
polisiära funktioner, kronofogdar och länsmän, hade också andra tjänstemän
ansvar och myndighet att införpassa människor till häktet. I länet fanns åtminstone år 1831 två landsfiskaler varav den ene också var stadsfiskal i Västerås.
Fiskalerna var åklagare och i denna egenskap kunde de också låta införpassa folk
till häktet. Vid Norbergs marknad var det för landsfiskalen som passet skulle
uppvisas och hans funktion förefaller vid dessa tillfällen ha varit polisiär i den
meningen att han personligen bad människor visa upp pass.283 Det är inte ett
orimligt antagande att tjänstemännen i den civila förvaltningen fick vara flexibla
på samma sätt som tjänstemännen på slottet. Länsman Ytterberg i Siende, exempelvis, beordrades vid ett tillfälle att bistå Västerås ”Police” i samband med
marknaden i september. Han skulle dirigera den intensiva trafiken i Oxbacken.284
Att ha myndighet att låta gripa och insända människor till häktet innebar
också ett ansvar för att ha laglig grund för handlingen. I september 1828 frigavs
Fredric Herlin från Selånger efter att ha gripits och skickats till slottshäktet av
länsman Eric Bomberg: KB konstaterade att Herlin hade behörigt pass utfärdat
av länsman i hemsocknen.285 Om Bomberg fick någon reprimand framgår inte
men att häkta folk utan laglig grund kunde väcka irritation. Den 28 juli år 1830
hade förhör hållits vid landskansliet med en man som var i fängsligt försvar och
införpassats av kronofogde Iverus i Snevringe. Efter förhöret sattes fången på fri
fot då KB inte funnit att det funnits något skäl till att han varit häktad. En
skriftlig reprimand skickades den här gången till Iverus:
[...] då ansvaret för olaga arrestering är af svårare beskaffenhet, anser [KB] sig
böra lemna Tit. en varning, att icke uti oträngt mål eller utan noggrann
pröfning af omständigheterne, vidtaga arresteringsåtgärder, hvars följder kunna
drabba Tit. i större eller mindre mon.286

Några ytterligare reprimander av detta slag gällande gripanden för ”lösdriveri”
finns inte i de källor som ligger till grund för denna undersökning.
Om man tar en titt på de titlar som förekommer bland de män som lät gripa
och insända människor för ”lösdriveri” och ”lösdriveri” i kombination med
annat från landsbygden till Västerås slottshäkte under 1829–1838 (drygt 500
tillfällen), framkommer att länsmännen stod för de i särklass flesta (362 styck283 Jfr: Protokoll med handlingar 1831–09–24. AIIa:4. LST–U:lkt. ULA. En handlande Isac
Hirsch ”antastades” av landsfiskalen vid Norbergs marknad enligt protokollet.
284 Protokoll och brevkoncept KB Västmanland skrivelse till länsman Ytterberg 1837–09–01.
AIa:126. LST–U:lkt. ULA.
285 Protokoll med handlingar 1828–09–08 § 1. AIIa:3. LST–U:lkt. ULA.
286 Resolutioner och brevkoncept KB Västmanland skrivelse till kronofogde Iverus 1830–07–
28. AIa:119. LST–U:lkt. ULA.
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en).287 Därefter kommer fjärdingsmännen med 48 fall, kronofogdarna med 2,
fiskaler och en enda uppbördsskrivare stod tillsammans för 8 stycken. Därtill
kommer ytterligare några titlar på tjänstemän vilka stod för ett fåtal händelser.
Vanligen var det alltså länsmännen som ansvarade för att gripa och skicka in
”lösdrivare” till häktet. De var ju också de vilka i första hand skulle sköta det
vardagliga polisarbetet vid sidan av alla sina andra uppdrag ute i socknarna. Det
bör poängteras att detta inte behöver betyda att det var länsman som genomfört
själva det fysiska gripandet.
Eftersom flera länsmän kom och gick under åren, är det svårt att säga om någon av länsmännen särskilt ivrade för att skicka ”lösdrivare” på fångskjuts till
slottshäktet. De länsmän som stod för det största antalet införpassningar var alla
verksamma under hela undersökningsperioden. Carl Gustaf Ekelund i Norrbo
ansvarade för 55, Karl Karlsson i Tuhundra för 42, Eric Ytterberg i Siende för 37
och ovan nämnde Eric Bomberg i Simtuna för 32. Ingen av de resterande stod
för fler än 19 stycken. Vad fjärdingsmännen angår, var det endast två av dem
som gjorde fler än 5 gripanden som följdes av intagande i slottshäktet; det var
Daniel Olsson i Fläckebo, som ligger i Norrbo härad, och en P. Holm i Gunnilbo i Skinnskattebergs bergslag som vardera stod för 6 stycken. Det är svårt att
säga vad som är orsaken till att vissa länsmän stod för så många fler införpassningar än andra. Det behöver ju inte ha med deras sätt att tolka författningarna
att göra, utan kan istället vara relaterat till rumsliga aspekter som att dessa länsmäns distrikt låg relativt nära Västerås slottshäkte. Tuhundra gränsar mot staden i väst, Norrbo i norr och Siende i öst. Simtuna är inte direkt gränsande till
staden utan ligger omkring fyra mil nordost.
Möjligheterna att bevaka sitt länsmannadistrikt påverkades av dess storlek,
befolkningens samarbetsvillighet och handräckning inte minst av fjärdings- och
sexmän. Prästerskap och sockenstämmor liksom kyrkoråd hade också stor betydelse eftersom kronofogdarna och länsmännen var så få. Därför gjordes också
fysiska ingripanden mot människor av andra än de statliga tjänstemännen. När
en man misshandlades av en annan man och en kvinna – mannen använde
knytnävarna och kvinnan en risruska – ingrep sex husarer som befann sig i närheten och höll fast paret.288 När prosten Muncktell utsattes för en stöld, höll
drängarna fast den anklagade.289 Men särskilt på landsbygden bör flera faktorer
ha hållit nere antalet gripanden för just ”lösdriveri”, och det är svårt att tänka
sig att första handlingsalternativet för människor skulle ha varit att handgripligen hålla kvar en okänd utsocknes kvinna, man eller barn som tiggde medan
någon annan försökte få tag på fjärdingsman eller länsman. Brottet var för lindrigt om det nu betraktades som ett brott eller en förseelse överhuvudtaget. Det
287 Följande bygger när inget annat nämns på: Fångjournaler 1829–1838. D2b:7–12. KVA–V:ås.

ULA.
288 Dombok sommartinget 1831 § 140. A1a:61. Snevringe häradsrätt. ULA.
289 Muncktell 1995, s. 281.
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fanns andra mindre kostsamma sätt att hantera situationen i det fall tiggaren
inte uppfattades som hotfull. I ett sådant fall kunde ju länsman alltid informeras
i efterhand.
Ett sätt att transportera människor var genom så kallad klubb- eller tiggarskjuts. Klubbskjuts brukar vanligen förstås som en skjutsningsskyldighet som
var ålagda bönderna turvis att från gård till gård frakta fattiga som skulle försörjas.290 Också om en främmande människa som var stadd på vandring någonstans exempelvis plötsligt blev sjuk kunde hon fraktas för att vårdas med klubbskjuts från by till by, från gård till gård. Det finns flera sådana exempel från
Västmanlands län under 1830-talet.291 I förhör från Falu landskansli framgår att
häktade personer kunde transporteras hem med klubbskjuts om det förmodades
att de inte kunde ta sig hem själva.292 Sedan fanns det också något som kallades
tiggarskjuts vilket vid något tillfälle tycks ha varit synonymt med klubbskjuts,
men andra gånger förefaller ha handlat om skjutsningar, oklart på vems initiativ
och varför, även över sockengränser. I Sala socken beslutades år 1817 att ledamöterna inte skulle
[...] några ifrån andra Socknar med Tiggarskjuts ankommande bettlande personer, emedan en stor del sådana af okynne begära och pocka sådan skjuts, utan
förmå dem som sådana skjutsa, att dem till sina Socknar återföra, såvida ej en
större nödvändighet och barmhertighet en sådan hjelp påfordra.293

Och i Lundby fattades år 1838 ett liknande beslut. Församlingsbor som hämtade
tiggare i Västerås skulle utan dröjsmål återföra dem där de hämtat dem eller
överlämna den eller de skjutsade till kronobetjäningen.294
I dödböcker nämns ibland tiggarskjuts. En man från Norrbärke, i sällskap
med sin hustru, dog i Västerfärnebo i juli 1832:
d. 19 Julii kl. 8 f.m. hos Per Andersson i Nötmarken, dit denne främ[m]ande
kom med tiggare skjuts och blef der herbergerad i sin sjuklighet, ifrån klockan
tre föregående eftermiddagen.295

Om en kringvandrande mans död berättas i Sevalla dödbok att han

290 Uppslagsord ”klubbskjuts”, SAOB.
291 Se t.ex.: Dödbok nr 18 1837–12–14. F:1. Sevalla församling. AD. Dödbok utan nummer

1832–07–19. F:5. Västerfärnebo församling. AD. Dödbok, utan nummer 1831–05–24. F:4. Harakers församling. AD.
292 Se t.ex.: Protokoll över förhör med arrestanter 1827–07–14 Björn Eric Ersson och dotter
Anna; 1829–03–16 Mårten Per Ersson Lång; 1829–08–01 Anna Andersdotter; 1831–04–20 Anna
Ersdotter. AIe:1. LST–W:lkt. ULA.
293 Sockenstämmoprotokoll 1817–12–10 § 2. KI:1. Sala landsförsamling. ULA.
294 Sockenstämmoprotokoll 1838–03–11 1 5. KI:3. Lundby församling. ULA.
295 Dödbok utan nr 1832–07–19. F:5. Västerfärnebo församling. AD.
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[a]nkom om aftonen d 13de till Bispebo med Tiggare skjuts, och dog der om
Natten. Enl. medhaft Präste Betyg af d. 13de Dec. 1834 ifr. Hökhufvud, synes
vara ifrån Wittinge.296

I Munktorps bestämdes år 1818 att utsocknes fattiga skulle avvisas men om de
kunde anses vara i ”verklig nöd” skulle de förhjälpas och
[...] så fort ske kan till deras församlingar återsändas, då räkning för kostnad och
besvär, till Pastor inlemnas för att återfordra ärsättning af den församling dit tiggaren hörer.297

Man kan tolka bestämmelsen som att enskilda i Munktorp kunde skjutsa hem
fattiga och därefter gå till pastor som krävde ersättning av hemförsamlingen.
Det fanns således en mer eller mindre formell sedvanerättslig infrastruktur för
att kunna frakta människor åtminstone vid nödsituationer också över församlingsgränser utan att kronobetjäningen behövde inblandas.
Men för att återgå till de gripanden som gjordes där anledningen var ”lösdriveri” i någon form, så är beskrivningar av dem inte särskilt utförliga när det
gäller landsbygden. Personer nämns ha överlämnats till länsman men av vem
eller hur framgår för det mesta inte.298 Här följer dock några exempel på de få
ögonblicksbilder som finns.
Det var i slutet av augusti år 1830 som den lilla flickan Christina Hjerpe, omkring sex år gammal, knackade på fel dörr. Vi mötte henne i inledningskapitlet;
det var hon som tiggde i Dingtuna socken och dörren hon knackade på var
länsman Karlssons och hon togs till slottet för förhör.299 Sotarlärlingen Lindqvist från Sala häktades av länsman Ekelund när han var vid Årbylund, på väg
till ett sotningsarbete vid Julpa herrgård.300 I april år 1840 tillfrågade gästgivaren
i Sör Åsby en kvinna och man om pass. De befanns passlösa och implicit framgår i en redogörelse att de måste ha blivit inlåsta i väntan på att länsman Bomberg kom för att hålla ”undersökning”, annars är det svårt att förstå varför de
fortfarande var kvar när länsman dök upp. Kvinnan rymde för övrigt strax efter
att Bomberg avlägsnat sig och paret skulle skickas med fångskjuts till Västerås.301 Länsman Ytterberg i Siende gick upp tidigt på morgonen i september
1837 eftersom, som han senare berättade vid tinget, det brukade stryka omkring
misstänkta personer när det var marknad i Västerås: Ytterberg hade då upptäckt
att en torpare hyst tre personer, varav en saknade pass.302 Fånggevaldigern Jo296 Dödbok nummer 18 1837–12–14. F:1. Sevalla församling. AD.
297 Sockenstämmoprotokoll 1818–11–28 6o. KI:4. Munktorps församling. AD.
298 Se t.ex.: Skrivelser från övriga myndigheter länsman Lindgrens skrivelse 1832–08–05.

DIII:221. LST–U:lkt. ULA.
299 Protokoll med handlingar 1830–08–21 § 1. AIIa:4 LST–U:lkt. ULA.
300 Protokoll med handlingar 1830–09–16 § 2. AIIa:8. LST–U:lkt. ULA.
301 Protokoll med handlingar 1840–04–13 § 1. AIIa:8. LST–U:lkt. ULA.
302 Dombok 1837–09–30 § 39. A1a:42. Siende häradsrätt. ULA.
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han Schinkler var på väg från Litslena tillbaka till Västerås då han på landsvägen
mellan Irsta och Petersborg såg två män sitta vid vägkanten. När Schinkler vid
Petersborg skulle ge de arrestanter han hade med sig mat, kom den yngre av de
två männen fram. Schinkler hade då frågat om pass men mannen kunde endast
visa upp ett suddigt intyg utgivet av en sotarmästare. Indirekt framgår att fånggevaldigern frågade om pass inomhus, i en stuga vid vägen, och i stugan undrade Schinkler vem den andre mannen var och fick svaret att det var en farbror.
Schinkler gick i sällskap med den yngre mannen, som för övrigt hette Fredric
Collin, till den äldre – Westerberg – som fortfarande satt kvar vid landsvägen en
bit bort. Även denne blev tillfrågad om pass och vem han var. Efter en stund
skaffade Schinkler skjuts och Collin och Westerberg införpassades till landskansliet för förhör.303 Lars Andersson från Karbenning hävdade att han misshandlades av kronofjärdingsman i Fläckebo och en ”Smedsbokarl” när han
greps för ”lösdriveri” och misstanke om snatteri (han hade haft på sig en sked,
två skruvar och fem par strumpor vilket allt han ansågs för fattig för att inneha)
vid Hemmingsbo i Fläckebo socken. Fjärdingsman och smedsbokarlen skall
båda ha varit berusade och Lars Andersson befanns av KB ha en svullnad vid
den ena handleden. En skrivelse utgick till länsman i Norrbo att undersöka
saken, och om våld förekommit anställa åtal.304 Lars Andersson fick åka fångskjuts till Klingbo i Karbenning, och socknens fattigvård beordrades understödja honom.305 Gustafva Tranaeus hade enligt kansliförhör kommit till Västerås under marknaden i slutet av september år 1828. Hon var utan tjänst och
skulle ”träffa herrar” för att tjäna något.306 Hon hade tagit kvarter hos en änka
på en bakgata vid Oxbacken och där hade hon träffat en viss hustru Fägersten;
de kände varandra sedan tidigare. Tranaeus bjöd Fägersten på kaffe och sedan
hade de bytt halsdukar med varandra ”för dagen” och tillsammans hade de
lämnat kvarteret och begivit sig in mot staden.307 Vid Fiskartorget greps de
båda av stadsbetjäningen och togs till slottet där förhöret hölls av landshövding
Ridderstolpe och landssekreterare Ahlborg i närvaro av polisrådman Berg303 Följande bygger på: Protokoll med handlingar 1837–05–06 § 1. AIIa:7. LST–U:lkt. ULA.
304 Protokoll och brevkoncept KB Västmanland skrivelse till länsman Wijkman dat. 1830–10–

30. AIa:127. LST–U:lkt. ULA.
305 Protokoll och brevkoncept KB Västmanland skrivelse till länsman Hjelm 1830–10–30
AIa:127. LST–U:lkt. ULA.
306 Förhöret ligger alltså felarkiverat i 1832 års protokoll för september. Tranaeus, Fägersten
samt ett par andra personer som förhördes vid samma tillfälle, satt enligt fångrullan häktade i
september 1828. Tranaeus dömdes i oktober, några veckor efter det första förhöret, till spinnhuset
i Stockholm. Också detta förhör ligger bland 1832 års protokoll Se: Protokoll med handlingar
förhör den 25 respektive 29 september. AIIa:5. LST–U:lkt. ULA. Tranaeus dog emellertid på
Norrmalm den 26 april 1832, se: Dödbok Gustafva Tranaeus 1832–04–26. FII:1. Centralfängelset
på Norrmalm. AD. Se äv.: Husförhörslängd, Gustafva Tranaeus, ankom 1828–10–13, s. 157.
Centralfängelset på Norrmalm. AD.
307 Förhör hållet år 1828 men således arkiverat i 1832 års protokoll: Protokoll med handlingar
25 september. AIIa:5. LST–U:lkt. ULA.
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mark.308 Tranaeus kan ha varit känd för stadsbetjäningen: tre gånger hade hon
varit dömd till spinnhuset i Stockholm.309 Där skulle hon också dö i april 1832,
fyra dagar före sin 30-årsdag.310
Dessa ögonblicksbilder lånar sig inte åt några långtgående slutsatser om gripandets praktiker, men de vittnar alla om det ingrepp som gjordes i människors
liv. En fråga om pass, en fråga om behörighet, kunde vända upp och ner på en
människas hela tillvaro.
Länsmännen, vilka var de som i första hand skötte det polisiära fotarbetet i
socknarna, hade en mängd olika arbetsuppgifter och deras verksamhetsområde
handlade om allt från misstänkta dödsfall, ”lösdrivare”, vräkningar, uppsägningar ur tjänst och så vidare. Hur kunniga var de i lagar och regler? Vid åtminstone ett tillfälle visade en länsman en synnerlig juridisk okunskap i behandlingen av ”lösdrivare”. Saken kastar också ett mindre smickrande ljus över
KB:s hantering av saken.
I december 1830 vände sig länsman Sagström till KB med begäran att skollärarsonen Johan Gabriel Bolin skulle dömas till krigstjänst som ”lösdrivare”.311
Denna möjlighet, att tvångsvärva ”lösdrivare”, hade emellertid tagits bort flera
år tidigare. Utan att kommentera det olagliga i hotet, remitterade KB – påskriften är gjord av landssekreterare Ahlborg – saken till kronofogden i orten som
hade att infordra förklaring av Bolin inom åtta dagar med hot om vite. En
egenhändigt författad förklaring inkom till KB under första dagarna av januari
1831. Bland mycket annat framkommer i denna att länsman Sagström tillsammans med en värvare försökt få Bolin att skriva på ett värvningskontrakt vilket
han vägrat. Sagström har också i sin första skrivelse uttryckligen refererat till
den värvningsstadga som inte längre var i kraft. Detta påpekades av Bolin, men
inte av någon annan: inte av KB, inte av kronofogden. Istället utgick åter en
skrivelse till kronofogden från KB som skulle undersöka om Bolins far, skolmästaren, kunde ge sonen försvar och om han inte kunde det
[...] ofördröjeligen och sist inom En månad bör skaffa sig tjenst, eller annan laga
näringsfång vid äfventyra att såsom Lösdrivare varda hit hämtad till förhör angående påföljderna af hans lösdrifveri.312

308 Ibid.
309 Se: Register för kyrkobok Tranaeus Gustafva, OCR-tolkad fil, s. 235. SSA online.
310 Hon var född i Köping den 1 maj 1802. Dödbok Gustafva Tranaeus 1832–04–26. FII:1.

Centralfängelset på Norrmalm. AD. Se även: Husförhörslängd Gustafva Tranaeus, ankom 1828–
10–13 s. 157. Centralfängelset på Norrmalm. AD.
311 Skrivelsen är vidlagd den akt som utgör handlingarna till Johan Gabriel Bolins förklaring
som hamnat i serien DIV, det vill säga supplikakterna. Om inget annat nämns bygger detta
avsnitt på de skrivelser som ingår i akten som förvaras i: Skrivelser från enskilda personer (avgjorda mål, resolverade akter) akt rörande J.G. Bolin. Januari 1831. DIV:407. LST–U:lkt. ULA.
312 Protokoll och brevkoncept KB Västmanland skrivelse till kronofogde Löhnbohm 1831–01–
27. AIa:120. LST–U:lkt. ULA.
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Länsman kunde alltså hota en ung man med tvångsvärvning under åberopande
av ett icke existerande lagrum. Det kan dessutom tilläggas att Bolin, vilket intygades av pastor i orten liksom av ett par andra sockenbor, skötte sina sjuka
gamla föräldrar. Tydligen ansåg dessa att det borde skydda honom. Bolin hade
också ett skriftligt intyg från två vittnen som sade sig kunna styrka sina vittnesmål under ed att värvaren fem gånger infunnit sig i skolhuset, och med ”hetta”
och ”eder och hårda ord” hotat att kasta Bolin ”jenast uti arestt”.313 I februari
1831 inkom en skrivelse om att Bolin fått försvar; kanske var han nu fredad från
länsmans trakasserier.314
Den bolinska saken leder också till frågor om länsmännens egenintresse.
Skulle Sagström få en slant av värvningspengarna? Förekom, vilket är en värre
sak, mutor bland länets ”poliser”? Uppgifter finns om ett misstänkt fall. Det
gäller kronofjärdingsmannen Theodor Ytterberg, son till länsman Eric Ytterberg
i Siende härad.315 Ytterberg den äldre bötfälldes år 1840 av KB för tjänstefel: han
hade inte lytt order och brustit i bötesredogörelser.316 Eric Ytterberg beskylls
också av prosten Muncktell i dennes dagbok för att ta mutor.317 I det protokoll
där Eric Ytterbergs försummelser behandlas, finns en intressant nästan ursäktande formulering där det konstateras att det hela är obehagligt att anmäla men
nödvändigt för ordningens skull.318
Theodor Ytterberg hade, för att göra en lång historia kort, i maj år 1840 införpassat den nära 80-åriga Catharina Friström Berg till häktet från Karleby i
Kungsåra via Hälla i Badelunda socken.319 Saken har tidigare nämnts i förbigående tidigare i detta kapitel. Vid det förhör som hölls med Friström Berg på
landskansliet anklagade hon fjärdingsmannen dels för att ha slagit henne med
en käpp, dels för att ha försökt få henne att betala honom för att få gå fri. Innan
Friström Berg förpassades till Västerås med en fångförare tvingades hon övernatta i Hälla. Hon hade således varit frihetsberövad i åtminstone ett dygn innan
hon, den 28 maj 1840, intogs i Västerås slottshäkte. Efter att förhör hållits med
Friström dagen efter intagandet, släpptes hon på fri fot och ombads komma

313 Skrivelser från enskilda personer (avgjorda mål, resolverade akter) akt rörande J.G. Bolin,

litt. B intyg dat. 1830–12–31. Januari 1831. DIV:407. LST–U:lkt. ULA.
314 Skrivelser från övriga myndigheter skrivelse från kronofogden i Väsby nr 122 1831–02–25.
DIII:214. LST–U:lkt. ULA.
315 Eric Ytterberg, länsman i Siende, hade en son Theodor som var kronofjärdingsman enligt
husförhörslängden. Det är osannolikt att det skulle finnas två kronofjärdingsmän vid namn Theodor Ytterberg i Siende i vilket härad Karleby i Kungsåra var beläget, se Husförhörslängd Lundby
s. 215. AI:9. AD.
316 Protokoll med handlingar 1840–07–29 § 1. AIIa:8. LST–U:lkt. ULA.
317 Muncktell 1995, s. 426. Ytterberg skall ha begärt 500 riksdaler för att nedlägga ett åtal.
318 Protokoll med handlingar 1840–07–29 § 1. AIIa:8. LST–U:lkt. ULA.
319 Följande bygger när inget annat nämns på: Protokoll med handlingar 1840–05–29 § 1.
AIIa:8. LST–U:lkt. ULA.
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tillbaka till kansliet dagen därpå då också Ytterberg skulle höras.320 Den 30 maj
förhördes så de båda tillsammans.321 Ytterberg sade sig inte alls ha slagit Friström Berg och han kom med motanklagelser: att det var hon som erbjudit
honom mutor, att hon varit full, att hon inte bara tiggt bröd utan också mjölk
och kött, att hon då också utgett sig för att vara ”lappska” med fem små barn.
Åter erkände Friström Berg att hon tiggt och fått bröd och mjölk, men hon
nekade till att ha varit berusad. I slutet av förhöret lämnades Friström Berg
öppet att fullfölja sina anklagelser mot Ytterberg i domstol och Ytterberg lämnades öppet att väcka åtal mot Friström Berg för fylleri. Friström Berg fick passet påskrivet och kunde fortsätta sin resa med häst och vagn till Jönköping.
Catharina var av resandesläkt och enligt Lekeryds dödbok var hon född år 1755 i
Nederkalix även om hon, som så många andra av resandesläkt, inte finns förtecknad i födelseboken.322 I Lekeryd bodde hennes dotter som var änka precis
som sin mor.323
Catharina Friström Berg var ingen ung kvinna när hon mötte Ytterberg som
nyss hade fyllt trettio. Hon bör ha sett mycket av Sverige under sina snart åttio
år på jorden, och hon var nog vis av erfarenheten.324 Antagligen var det därför
hon inte lät Ytterberg stå oemotsagd och hon kunde tydligen konsten att argumentera för sin sak. Hennes pass påskrevs också och hennes värdesaker skickades till KB Jönköping där hon kunde hämta ut dem. Catharina Friström Berg
hade fem år kvar i livet när hon var ute på denna resa som enligt hennes egna
uppgifter gått från Malexander i Östergötland där hon begravt sin man, till
dottern i Lekeryd där hon fått en utmagrad häst att föda för försäljning i juli
1839. Därefter hade Catharina rest till Nederkalix där hon och hennes avlidne
man några decennier tidigare bott i ett torp.325 Hon hade sedan styrt kosan till
Österlövsta dit hon kommit i augusti 1839. Hästen hade avyttrats till prosten

320 Enligt fångrullan för år 1840 släpptes hon den 30 maj men enligt förhörsprotokollet den 29
maj ställdes hon efter förhöret på fri fot. Se: Fångjournal 1840 nr 289. D2b:13. KVA–V:ås. ULA.
321 Följande bygger när inget annat nämns på: Protokoll med handlingar 1840–05–30 § 1. AIIa:8. LST–U:lkt. ULA.
322 Arkivarie Bo Lindwall lämnar dödsuppgiften som jämförts med ursprungskällan på forum
om resande och tidigt invandrare romer på Anbytarforum under släkten Friström, Lindwall
2003b. Dödsnotisen finns i: Dödbok 1845–07–27 s. 41. C:4. Lekeryds församling. AD. Om släkten Friström, se Lindwall 1995, s. 174–182.
323 Protokoll med handlingar 1840–05–29 § 1. AIIa:8 LST–U:lkt. ULA. AD. Uppgift om dotterns civilstånd: Husförhörslängd s. 352. AI:7. Lekeryds församling. AD.
324 Catharina var vittberest. Hennes dotter var född i Lovisa i Finland: Husförhörslängd, s.
352. AI:7. Lekeryds församling. AD. I dödsnotisen i Lekeryds dödbok anges att hon ägnat sig åt
gårdfarihandel: Dödbok 1845–07–27 s. 41. C:4. Lekeryds församling. AD.
325 Någon Johan Eric Berg, vilket var makens namn, finns inte i Malexanders dödbok under
åren 1832–1839, men det behöver inte betyda att uppgiften inte stämmer eftersom det, utifrån
mina och andras erfarenheter, kan anses ha varit vanligt att präster inte införde dylika notiser just
när det handlade om resande/romani. Se t.ex. Lindwall 2009, s. 115.
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Gillberg i Tegelsmora för 100 riksdaler riksgälds. Hennes resa mot Jönköping
hade fått ett avbrott vid mötet med fjärdingsman Ytterberg vid Karleby.326
Tjänstemännen vid KB verkar ha funnit Catharina Friström Berg trovärdig.
Den berättelse om sig själv, sin resa, sina tillhörigheter och vad som hade hänt
vid Karleby och senare vid Hälla var sammanhängande och detaljerad. Det hade
dessutom inneburit en hel del arbete att kontrollera hennes redogörelse. Om
KB lät bli att ta saken vidare var det knappast troligt att Friström Berg skulle
göra det. Hon reste vidare och hoppades väl på att slippa fler länsmän eller fjärdingsmän som Ytterberg.
Även om det inte nämndes i förhöret, men framgår i fångrullan, var Catharina inte ensam på sin färd. Med sig hade hon haft den 12-åriga Ulrica Dorothea
Hjerpe, och hon var Christina Hjerpes lillasyster. Ulrica Dorothea hade fram
till januari 1840 varit skriven i Granlo i Selånger hos den Fredric Herlin som år
1828 gripits av länsman Bomberg för passlöshet trots att han hade haft ett giltigt
länsmannapass från hemorten. Hade den gamla hämtat Ulrica Dorothea i Selånger för att ta henne till Eskilstuna dit attest hade uttagits för flickan och överlämna henne i ny vård? Eller skulle hon ta över ansvaret för henne? I Eskilstuna
inflyttningslängder finns flickan likväl inte. Barnen Hjerpe väcker många frågor
om hur de resande/romani löste en sådan situation som följde på föräldralöshet
när den formella tillhörigheten inte var given. Dessa barns situation var synnerligen prekär, och korrektionsinrättning och spinnhus utgjorde antagligen ett
större hot än fosterhem. Det fick Christina Hjerpe genomleva erfarenheten av.
Hon placerades som försvarslös på Nyköpings länsarbetshus i juni 1833 efter
nära åtta månader i Nyköpings slottshäkte. Hon hade då inte hunnit fylla tio
år.327
I och med gripandet skildes Catharina Friström Bergs och Ulrica Dorothea
Hjerpes vägar, åtminstone för den här gången. Friström Berg frigavs och knappt
två veckor senare skickades Ulrica Dorothea på fångskjuts till Uppsala.328 En av
de konsekvenser gripanden för ”lösdriveri” kunde få var att människor kunde
skiljas åt och – som Friström Berg – få finna sig i att det barn som var i hennes
vård skickades åt ett helt annat håll än hon själv. För människor som häktades
familjevis, i sällskap, i par när de var i rörelse måste stressen och situationen
ytterligare förvärrats när och om KB ansåg att de gripna hörde hemma i olika
län och därför också skickades till olika län. Om någon skickades till Norge och
en annan till Uppsala – vad innebar det för dem? Träffades de någonsin igen?
Och när människor greps; visste deras anhöriga vad som hänt? Anna Jansdotter
i Himmeta visste inte var hennes son fanns när hon den 22 juli år 1837 lät en
skrivare författa en vädjan till KB:
326 Protokoll med handlingar 1840–05–29 § 1. AIIa:8. LST–U:lkt. ULA.
327 Fångjournal 1833 intagen 1832–10–09 Christina Hjerpe. DIIIa:2. Fångvårdsanstalten i
Nyköping. AD.
328 Fångjournal 1840 nr 289–290. D2b:13. KVS–V:ås. AD.
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Under sist förleden marknad i Arboga blef af Commissarien Hallberg vid
Kungsöhr min Son, förrymde Gardisten Jan Persson Mod, född i nedanskrefne
Församling, gripen och satt i fängsligt försvar. Såsom mor till honom var min
sorg redan förrut stor nog; men har naturligtvis blifvit långt större derigenom,
att jag ej vet hvad öde han ådragit sig genom sitt lagstridiga uppförande. Att han
lider det straff, hvilket hans brott förtjenar, anser jag visserligen rättvist, och
önskar ingenting högre, än att det måtte lända till hans förbättring. Men att icke
veta hvar han är det är en börda, den moders hjertat icke kan uthärda. Fördenskull anhåller jag i djupaste ödmjukhet upplysning härom.329

Det polisiära nätet på landsbygden bestod som framkommit ovan inte bara av
kronobetjäningen utan också av sockenstämmorna och av dem utsedd lokal
polis. Länsmännen var dock de som skickade in störst antal människor till
slottshäktet. Det stod alltså för merparten av de polisiära ingripandena mot
”lösdriveri” som slutade i en intagning i häktet. Länsmännen var få och de hade
stora ytor att övervaka och många uppgifter att sköta. Det var därför fullt möjligt att röra sig i landskapet utan gripas, men när ett gripande väl skedde kunde
det få långtgående konsekvenser. Införpassningen till häktet i Västerås var bara
ett steg i vad som för en del människor blev en längre kedja av händelser. Den
lokala ordningsmaktens representanter kunde, det kan hållas för säkert, ha ett
tämligen stort spelrum i förhållande till nationella föreskrifter i relation till fattiga människor. På det är skollärarsonen Bolin ett exempel.

3.5.2 Ordningsmakten i Västerås
Om kronobetjäningen på landsbygden hade stora ytor att bevaka, hade stadsbetjäningen i Västerås desto mindre. Tättbefolkat och tättbebyggt bör staden som
rum hade gett helt andra förutsättningar för bevakning och kontroll både av
stadsbor och besökare än landsbygden.
I början av 1850-talet lämnade Västerås magistrat uppgifter till Skatteregleringskommittén om de tjänstemän som avlönades av staden. Förutom borgmästare och sju rådmän varav två särskilt för ”policen”, avlönades en stadsvaktmästare, en uppsyningsman, två stadsbetjänter och tre rotmästare.330 Under 1830talet var endast en rådman – policerådmannen – avsatt för ”policen” men i
övrigt verkar inget ha förändrats.
År 1827 utfärdades i Västerås en instruktion för polisrådmannen. Denne
kunde vid behov begära handräckning av stadsfiskalen, som var statlig åklagare,
och skulle till denne anmäla sådant som borde lagföras. Till sitt förfogande hade
329 Skrivelser från enskilda personer Anna Persdotters i Himmeta skrivelse 1837–06–22.
DIII:250. LST–U:lkt. ULA.
330 Privilegier med mera Uppgifter ifrån Westerås Stad å de af Commitén till undersökning af
grunderne för Städernes beskattning infordrade upplysningar upställde i samma ordning som
Protokollsutdraget derom dem upptager 1853–01–24. EI:4. Västerås rådhusrätt och magistrat.
ULA.
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polisrådmannen ”alla [som] komma under namn af Stads- eller Polis betjente
stå i Police ärenden under Police Rådmannens uppsigt och förmenskap”.331
Den betjäning som polisrådmannen hade till sitt förfogande var i första hand
rotmästarna, stadsvaktmästaren och stadsbetjänterna. Västerås var indelat i tre
kvarter vilka var lika med de rotar som rotmästarna skulle hålla uppsikt över.
Enligt en brandordning som utfärdades år 1828, fanns i varje kvarter – västra,
norra och södra – en ordinarie och en vice rotmästare. Förutom att se till att
folk inte eldade på ett vådligt sätt, skulle de också sörja för allmän god ordning i
roten: att inga försvarslösa hystes, att det inte bråkades på krogarna, med mera.
Till sitt biträde hade de stadens brandvakter och om något olagligt inträffade
skulle stadsfiskalen underrättas. Brandvakternas antal var 23 och de höll också
vakt om nätterna och kunde kallas in för handräckning vid marknadstider.332
Exkluderande brandvakterna och således endast inräknande de övriga – polisrådman, stadsfiskal, rotmästare, stadsuppsyningsman, stadsbetjänterna – var åtta
män tjänstgörande i staden med ordningens upprätthållande som uttryckligt
uppdrag. Det är nära hälften av det antal som skulle göra samma sak på den
vidsträckta västmanländska landsbygden. Till polisrådmannen och hans medhjälpare bör också stadens mäktiga män – rådmän, präster och andra ämbetsmän – fogas. De kanske inte hade direkta polisiära funktioner, men de bör i
varierande grad ha varit uppmärksamma på ordningsfrågor. Gränserna för vad
som var polis och vad som inte var det kunde nog vara suddiga. I instruktionerna nämns dessutom inte stadens ordningsmän, men åtta sådana fanns och det
var förtroendeposter som hölls av stadens borgare.333
Flera medlemmar i den lokala eliten deltog i de årliga mönstringarna av stadens fattiga. De bör därför ha känt till en hel del om stadens fattiga befolkning
och de kunde antagligen skilja ett främmande från ett bekant ansikte. Mönstringarna var inga små händelser: i en stad med omkring 3 000 invånare passerade under 1832 års mönstring 207 personer framför domprost Fellenius, borgmästare Ekholms, rådmännen Bergmarks och Brinks, brukspatron Langenbergs,
komminister Leverins, handelsmännen Bruns och Zimmermans, fabrikörerna
Brinks och Sernanders, nålmakar Mobergs och kassören Wijkmans granskande
blickar.334 Flera lokala förordningar som utgick från magistraten under dessa år
handlar om att kontrollera resande, rörlighet, tiggeri och människors boende.
De styrande ville veta var människor bodde, var de befann sig, vem som var
behörig eller inte behörig. Kontroll av pass och av laga försvar blev två nyckel331 Privilegier med mera Instruction för Police Rådmannen i Westerås dat. 1 januari 1827 § 2.
EI:3. Västerås rådhusrätt och magistrat. ULA.
332 Privilegier med mera Brandordning för Westerås stad dat. Sthlm 4 juli 1828. EI:3. Västerås
rådhusrätt och magistrat. ULA.
333 Se t.ex.: Magistratens protokoll 1833–01–28 § 32. AII:80. Västerås rådhusrätt och magistrat.
ULA.
334 Johnsson 2001, s. 47.
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tekniker i detta avseende. I polisinstruktionen ägnas särskild uppmärksamhet
tiggeriet: tiggare skulle föras till KB tillsammans med en skriftlig rapport där
särskild uppgift lämnades om tiggaren mottog fattigvård eller inte.335 Precis som
länsmännen på landsbygden, hade polisrådmannen att vaka över att legostadgan
följdes, att resande anmäldes, att inga obehöriga hystes eller vistades i staden.336
Polisrådmannen kunde tydligen också ge människor villkorade, muntliga löften
om att få stanna i staden under en begränsad tid.337
De formella regler som gällde ”lösdriveriet” i Västerås var samma nationella
regelverk som på landet: böter utgick därför om 6 riksdaler 32 skillingar för den
som hyste en tjänstlös person om vilken paragraf i legostadgan Västerås magistrat erinrade stadsborna i maj år 1832.338 Men till det nationella regelverket kom
också lokala bestämmelser. En av dem nämndes i detta kapitels inledning: 1819
års beslut vid den allmänna rådstugan som lade det huvudsakliga ansvaret på
fastighetsägarna att kontrollera behörigheten hos dem som vistades i deras gårdar. Denna bestämmelse upprepades genom en kungörelse år 1830 med en tydlig udd riktad mot obehöriga inflyttare vars rättighet att befinna sig i staden
skulle avgöras av en sockenstämmokommitté.339 I juli år 1832 bestämde magistraten att ett särskilt vite om 3 riksdaler 16 skillingar skulle betalas av den husägare eller hyresvärd som inte skyndsamligen anmälde resande och andra som
vistades eller uppehöll sig hos dem till polisrådmannen eller magistraten. Därtill
kom det laga ansvar för den ”som längre eller kortare tid hyser passlöse eller
förlupne personer och tjenstefolk”.340 I enlighet med detta, lät magistraten i
november 1836 – alltså inför 1837 års mantalsskrivning – kungöra att stadens alla
husvärdar senast dagen efter kungörelsen klockan 11 på förmiddagen vid hot om
vite 6 riksdaler 32 skillingar, skulle uppge alla personer som bodde hos dem
vilka vore inflyttade och inte tidigare skattskrivna i staden. Dessa personer
skulle, vid hot om samma vite, kallas till magistraten för att uppge vilket försvar
de hade.341 Mer än en fattig stadsbo hade nog komplicerade känslor inför en
polis som när som helst hade befogenhet att springa in genom dörren och leta
efter eventuella försvars- eller passlösa människor.
Vid marknader skulle de som idkade handel ovillkorligen lämna in sitt pass
till polisrådman eller stadsfiskal. Åtminstone under 1820-talet tog också stadsvaktmästaren emot pass. Från denna tid finns en journal bevarad som förts i
samband med mormässomarknaden som hölls i september månad. Journalen
335 Privilegier med mera Instruction för Police Rådmannen i Westerås dat. 1 januari 1827 § 8
4o. EI:3. Västerås rådhusrätt och magistrat. ULA.
336 Ibid.
337 Dombok 1830–08–02 s. 520. AII:78. Västerås rådhusrätt och magistrat. ULA.
338 Koncept till kungörelser 1832–05–09. BII:5. Västerås rådhusrätt och magistrat. ULA.
339 Koncept till kungörelser 1830–07–07. BII:5. Västerås rådhusrätt och magistrat. ULA.
340 Koncept till kungörelser 1832–07–16. BII:5. Västerås rådhusrätt och magistrat. ULA.
341 Koncept till kungörelser 1836–11–13. BII:5. Västerås rådhusrätt och magistrat. ULA.
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upprättades då av stadsvaktmästaren som tog emot marknadsbesökarnas pass
och antecknade deras namn och varifrån de kom. Marknadsbesökarna (alternativt något ombud) lämnade in passet och fick ett kvitto som uppvisades när
man skulle hämta ut passet efter att marknadsbesöket var över.342
Inför marknaden i september brukade magistraten låta upprepa vad som
gällde för både vanliga resande och marknadsbesökare. Pass och tillstånd för
handel skulle genast vid ankomsten lämnas till polisrådmannen. Handlingarna
återficks sedan precis som nyss beskrivits med påskrift vid avresan. I övrigt erinrades alla som i sina hus härbärgerade resande om att anmäla detta hos polisrådmannen.343 År 1839 var ordningen något annorlunda: då skulle stadsbetjäningen inklusive polisrådmannen överlämna passen till borgmästaren Gustaf
Ferdinand Ekholm.344 Marknadsbesökare uppvisade alltså inte sina pass vid
landskansliet. Några liknande kungörelser utgick inte från magistraten i Västerås vid vintermarknaden som hölls i början av januari varje år, men frånvaron
av marknadsbesökare i passdiarierna vid landskansliet leder till slutsatsen att
passförfarandet såg likadant ut då som i september.
Yttre tjänstetecken som vittnar om att man har polisiära befogenheter är viktigt av många skäl, inte minst för att människor skall veta vem som är vem och
för att inte obehöriga skall kunna ägna sig åt en myndighetsutövning som är
förenad med rättighet att använda våld i vissa situationer och rättighet att frihetsberöva människor. Om detta var i stadens polisinstruktion stadgat att polisrådmannen
[...] enär han i tjenstens utöfning är stadd må igenkännas och i följd deraf äga
rättighet att blifva åtlydd får han vara försedd med en Baton, äfvensom
Policebetjente i sådana fall för samma ändamål böra vara utmärkta af något yttre
synbart tecken, det Magistraten fastställer.345

Några beskrivningar av detta synbara tecken har jag inte funnit. Det omnämns
bara som ”tjänstetecknet” och verkar ha varit någon form av bricka vilket framgår bland annat i följande beskrivning:
Då Begärde Stadsbetjenten Enrot att få Se passett men fick till Svar att det inte
angingo honom hvar Efter Enrot fram tog sitt Tjenste Tecken för att Öfver tyga
den före nämde Person att det voro Enrot Både plickt och rättighet att efterfråga
sådant [...].346
342 Administrativa handlingar: handlingar i blandade ämnen dito angående förpassningar

1824–1848. FXV:2. Västerås rådhusrätt och magistrat. ULA.
343 Se t.ex.: Koncept till kungörelser 1830–09–06. BII:5. Västerås rådhusrätt och magistrat.
ULA.
344 Koncept till kungörelser 1839–09–14. BII:5. Västerås rådhusrätt och magistrat. ULA.
345 Privilegier med mera Instruction för Police Rådmannen i Westerås dat. 1 januari 1827 § 4.
EI:3. Västerås rådhusrätt och magistrat. ULA.
346 Inkomna skrivelser och akter ”Vittnesberättelse” undertecknad Cathrina Aspman dat. Västerås 25 augusti 1837. F:30. Kämnärsrätten i Västerås. ULA.
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Det finns flera vittnesmål om och beskrivningar av hur det kunde gå till när
pass efterfrågades. Det är uppenbart att stadens krogar var platser dit stadsbetjäningen gång efter annan återvände. Det är också uppenbart att människor
kände sig kränkta av att bli tillfrågade. Vid ovan angivna tillfälle skall stadbetjänterna ha kallats för tjuvar och roffare av den tillfrågade som förvisso inte
verkade vara riktigt nykter.347 Dikman – som var en av de två vilka jagade
hustru Ericsson – gjorde i slutet av augusti år 1837 entré på Billbergs krog i staden. Han gick fram och frågade en ensam man efter pass. Mannen skall enligt
åtalet som följde blivit arg och okvädat Dikman och dessutom bitit honom i ett
finger.348 Fler personer omnämns ha blivit häktade på krogar efter att ha tillfrågats om pass av stadsbetjäningen.349 Vid marknad gick både stadsbetjäning och
stadsfiskal runt på gator och torg för att kontrollera pass.350
En händelse i december 1838 kastar en del ljus över den polisiära praktiken i
Västerås stad särskilt med avseende på passfrågan men också på de luddiga gränserna mellan dåtida ”polis” och andra tjänstemän. Det gäller ett mål mellan två
oeniga parter: borgmästare Gustaf Ferdinand Ekholm och hattmakargesällen
Eric Olsson Sörman, som tillfälligtvis vistades i Västerås på en resa ställd mellan
Karlstad och Gävle. Eric Sörman anklagade Ekholm för övervåld medan borgmästaren nekade till ”allt” vad Sörman påstod.351
Sörman hade ett intyg lämnat av provinsialläkare Widberg som beskrev fem
sår, en blodblåsa och att vänstra handen var svullen.352 Till skillnad från Sörmans skriftliga vittnesmål var Ekholms stämning oprecist och svepande formulerad; han anklagade Sörman för att ha tagit sig in i en viss lektor Boethius gård
i syfte att tillfoga de boende skada eller annat ”ofog”.353 Något konkret som
Sörman skulle ha gjort framgår inte. I sitt vittnesmål under rättegången gav
Ekholm följande version av händelserna.354
Den 27 december sent om aftonen hade Ekholm efter att ha beledsagat sina
systrar hem, på återvägen och vid hemkomsten till sitt hus, beläget mitt emot
lektor Boethius gård, hört oljud och rop om ”hvad har ni på min gård att göra”.
Ekholm gick in i sin gård och tog på sig en överrock för att därefter gå ut igen i
syfte att ta reda på vad som stod på. Innan Ekholm kom fram till lektor
347 Ibid.
348 Ibid.
349 Protokoll med handlingar 1832–09–25. AIIa:4. LST–U:lkt. ULA.
350 Se t.ex.: Protokoll med handlingar bunt förvarad i 1839 års volym angående ett ärende rö-

rande passlöse manspersonerne Jonas Michaelsson och Petter Pettersson från Mora Finnmark,
AIIa:8. LST–U:lkt. ULA.
351 Rättegången finns i: Dombok 1838–12–31. AI:38. Kämnärsrätten i Västerås. ULA.
352 Dombok bilaga till rättgången 1838–12–31 intyg daterat 1838–12–28. A1:38. Kämnärsrätten i
Västerås. ULA.
353 Ibid.
354 Följande bygger när inget annat nämns på: Dombok 1838–12–31. AI: 38. Kämnärsrätten i
Västerås. ULA.
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Boethius gård, möttes han av två springande män. Den ene kände Ekholm igen,
det var bokbindargesällen Näsman, och denne sprang vidare. Den andre var för
Ekholm okänd och han bar på en käpp. Ekholm sade att han vridit käppen ur
den okändes händer efter att ha anhållit honom. Nu dök också Boethius upp,
och Ekholm frågade den okände efter pass. Efter att ha fått passet av den
okände gesällen, hävdade Ekholm att han tillsagt gesällen att hämta passet hos
borgmästare och att han, gesällen, nu skulle bege sig till sitt nattkvarter.
Vad hävdade då hattmakargesällen hade hänt? Sent på kvällen hade Eric
Sörman enligt egen utsago varit på väg från hållskjutsgården till en pråmåkare
som lovat honom nattkvarter.355 Då hade han träffat på bokbindargesällen
Näsman som var på väg till en dans och denne övertygade Sörman om att slå
följe på vägen. När de kommit till det ställe där Näsman tycks ha trott att dansen var, stod porten till gården öppen. Sörman vägrade följa med in med hänvisning till att han inte var känd, och han stannade i porten medan Näsman
försvann in på gården. Strax därefter kom Näsman utspringande från gården
och ut genom porten med en man hack i hälarna. Mannen var, hade Sörman
senare förstått, lektor Boethius. Näsman skall ha fortsatt springa och försvann
därifrån, men Boethius kom ikapp Sörman och frågade honom vad han hade
haft på gården att göra. Sörman svarade att han inte varit på gården, utan bara i
porten. I det ögonblicket skall en man ha kommit framrusande och ryckt tag i
den käpp Sörman höll under armen och frågat:
[...] hvad är du för en fähund. då jag svarade: Bästa Herre jag är Hattmakare Gesell, han bemödade sig att frånrycka mig käppen, som han fattade bakom min
Rygg, och Ropade flere gånger släpp käppen, det jag icke kunde; Emedan jag
hade en stark rem lindad om armen vid Handleden. Då jag icke kunde släppa
käppen, slog eller högg den okände som efter hvad jag sedan fått veta var Herr
Borgmästaren Ekholm mig på Handen [...].356

Sörman skall ha fallit omkull på gatan och Ekholms hårdhänta tag om käppen
skall ha skadat Sörmans hand. Därefter befallde Ekholm – som således för Sörman skall ha varit en helt okänd person – under hotelser och slag med den beslagtagna käppen Sörman, att lämna över sitt pass:
[...] då jag svarade Bäste Herre, jag kan icke lemna passet på gatan då jag icke vet
hvem Herrn är då han yttrade, det angår dig icke Fähund hvem jag är utan
lemna Passet straxt, du får igen det i morgon hos Borgmästaren. Jag svarade då,
Bästa Herre jag vet icke var Borgmästaren bor, Då han svarade mig Den kan du
fråga i stan alla veta hvar han bor.357
355 Följande bygger när inget annat nämns på: Dombok bilaga till rättegången den 1838–12–31
skriftligt vittnesmål av Eric Olsson Sörman dat. 1838–12–29. AI: 38. Kämnärsrätten i Västerås.
ULA.
356 Dombok bilaga till rättegången den 1838–12–31 skriftligt vittnesmål av Eric Olsson Sörman
dat. 1838–12–29. AI: 38. Kämnärsrätten i Västerås. ULA.
357 Ibid.
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För att undvika mer stryk, gav Sörman passet till den okände mannen som efter
några frågor och ytterligare gruff lät Sörman gå. Dagen efter skall stadsvaktmästaren, det vill säga Dikman, sökt upp Sörman vid hållskjutsgården. Han bjöd på
en sup och en öl och återlämnade passet som nu hade påskrivits av borgmästare
Ekholm. Påskriften innehöll att Sörman genast skulle bege sig ur staden.
Samma dag, den 29 december, som Sörmans skriftliga anmälan sattes upp, hade
vid middagstid stadsbetjänterna Enroth och Bovin sökt upp Sörman och bett
honom följa med dem till borgmästaren. Ekholm skall ha undrat varför Sörman
fortfarande var kvar i staden. Då hade Sörman sagt att han hade varit till landshövdingen och beklagat sig över det våld han utsatts för och fått hans, Ridderstolpes, tillstånd att gå till provinsialläkare Widberg och stadsfiskalen. Sörman
hade en avtalad tid för besök hos den senare klockan tre om samma eftermiddag
vilket han upplyste Ekholm om. Denne skall då ha sagt att
[...] ja Gå dit då den Kanhända Min Gosse att du för denna gången har fådt det
oskyldigt men var nöjd med det du har fådt tacka Gud att du slipper med det å
nu genast begif dig ur stan det är mitt råd annars förpassar jag dig genast till
Slottet nu har du två villkor att välja på Gör nu hvilket du behagar adjö med dej
var öfvertygad att jag svarar för hvad jag gör.358

Under rättegången berättade Sörman återigen om sitt besök hos landshövdingen. Han sade att Ridderstolpe sagt att ingen människa hade rätt att avkräva pass
av någon på öppen gata på det sätt som Ekholm hade gjort. Det är uppenbart
att människor uppfattade det som kränkande att bli tillfrågade om pass på allmän plats. Catharina Friström Berg hade exempelvis vägrat visa sitt pass för
fjärdingsman Ytterberg på landsvägen. De gick därför in i en stuga vid sidan om
vägen.359 När Schinkler frågade Fredric Collin om pass skedde det i ett hus vid
sidan om vägen.360 Borgmästare Ekholm hävdade å sin sida att det inte var sant,
att Sörman ljög, för något så oförståndigt kunde väl inte självaste landshövdingen ha sagt?
Oavsett vad som är sant och falskt väcker den sörmanska saken frågor om
stadsstyret och borgmästare Ekholms myndighetsutövning. Vid inledandet av
rättegången insisterade Ekholm på namnet på den person som uppsatt Sörmans
skrift.361 Det kanske hör till saken, att bara några månader tidigare hade ett
tjugotal gesäller skriftligen protesterat mot att magistraten förbjudit gesäller att
bo utom sina mästares hus i det fall mästaren inte ingick en borgensförbindelse.
Även då hade Ekholm lagt ner tid och möda på att ta reda på vem som författat
protesten.362 Om staten lyssnade mot marken efter orosyttringar, så gjorde Väs358 Ibid.
359 Protokoll med handlingar 1840–05–29 § 1. AIIa:8. LST–U:lkt. ULA.
360 Ibid.
361 Dombok 1838–12–31. AI:38. Kämnärsrätten i Västerås. ULA.
362 Dombok 1838–07–30 § 397. AII:85. Västerås rådhusrätt och magistrat. ULA. Dombok,
1838–08–31. AI: 38. Kämnärsrätten i Västerås. ULA. Borgmästare Ekholm och magistraten in-
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terås magistrat med borgmästare Ekholm i spetsen det också. I staden fanns
bättre förutsättningar, beroende på personalstyrkans numerär och rumsliga
faktorer, för kontroll av resande och uppsikt över ”lösdrivare” men också över
folk i allmänhet. Bilden av en okänd man som tilltalas ”Herre” (och således bör
ha uppvisat ett antal markörer som gjorde att han uppfattades som en ”Herre”)
som med våld fråntar en gesäll sina identitetshandlingar medan den senare inte
gör något motstånd, kan illustrera en människas strukturella övertag över en
annan.
Några år senare, 1844, skulle Anders Hellberg – den man som av magistraten
ansågs vara den som låg bakom formuleringarna i den av gesällerna nämnda
protestskriften – referera till den sörmanska saken i en supplik ställd till KB i
samband med att staden och stadens äldste på olika sätt fysiskt försökte avlägsna
Hellberg från staden:
Uttrycket: ”att jag kan betraktas som ett af vårt fredliga samhälles oträfligaste
gäster förtjenar föga svar; Att jag förefaller Herr Borgmästaren oträflig, är mig
alldeles likgiltigt och huru fredligt Westerås Samhälle varit och är under hans
styrelse, och huru ordentligt allt tillgår derom vittna bäst kämnärs Rättens
Brottmåls Protocoller deruti Herr Borgmästaren sjelf lärer finnas antecknad för
öfvervåld en Julhelg, på öppen gata, å en Resande Hattmakare Gesäll.363

Om Sörmans anklagelser var sanna kan man nog säga att Anders Hellberg hade
rätt; Västerås var inte särskilt fredligt vid denna tid utan en plats präglad av
förtryck, rädsla, våld och hot om våld. I det stora samhället i vilket Västerås
ingick fanns användbara och flexibla verktyg – som passregler och tjänstetvång
– för att med laglig grund kunna ingripa mot människor som på något sätt
uppfattades som hot, som avvikande, som var okända eller som någon stadsbetjänt eller ämbetsman helt enkelt inte gillade uppsynen på. Lösdriveriregler och
tjänstetvång kunde användas godtyckligt, men godtyckligheten var en del av
ordningen, en del av de rättsliga arrangemangens själva kraft. Detta faktum är
synnerligen viktigt för att kunna förstå lösdriverförfattningars potential att
kunna användas mot människor som lokala myndigheter eller besuttenhet av
olika anledningar ville avlägsna från en plats.

3.5.3 Belöningar och bestraffningar
Staten, KB och de underlydande civila myndigheterna som utgjorde den dåtida
polisen var beroende av att få information om sådant som skedde utanför det
skärpte egentligen bara 1720 års skråordning som stipulerade att gesäller skulle bo i mästares hus.
Vid denna tid, då många gesäller var gifta och inte räknade med att bli mästare, var antagligen
praxis att, om man ville eller så var tvungen, bo utanför mästarens hus. Det är en smula ironiskt
att borgmästare Ekholm var inblandad i en sådan inskärpning. Medan han på riksplanet var
motståndare till skråväsendet önskade han på hemmaplan att skråordningens bokstav skulle följas.
363 Konseljakt avskrift av supplik inlämnad av Anders Hellberg till KB Västmanland dat. 23
mars 1844. Konselj 1845–02–10. Ecklesiastikdepartementet. RA.
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direkta blickfånget för att kunna ingripa. Samma sak gäller den lokala sockenpolisen i form av nämndemän, fjärdingsmän och sexmän. För att kunna bedriva
en någorlunda effektiv lokal lösdriverikontroll och särskilt när det handlade om
människor som antingen passerade ett område eller vistades på en plats utan att
myndigheterna kände till det, behövde man information. Det var KB i högsta
grad medveten om vilket bland annat framgår i den kungörelse som utfärdades
den 27 december 1833 där allmänheten uppmanades att anmäla försvarslösa och
kringvandrande till polisiära myndigheter.364
Anne Winter har visat den stora betydelse ett belöningssystem kunde ha för
antalet gripanden för ”lösdriveri”. Mellan åren 1772 till 1776 häktades mer än
1 500 människor i Brabant anklagade för ”lösdriveri”. När regeringen år 1776
skar ner på belöningssystemet sjönk antalet gripanden samma år med hälften.365
I Sverige var vid denna tid de incitament lagstiftningen hade att bjuda på få till
antalet. Borta var 1802 års värvningsstadgas bestämmelse om 10 riksdalers betalning för den som inställde en ”lösdrivare” eller tjänstlös vid ett regemente.366
Varken 1805 eller 1833 års legostadgor utfäste belöningar för angivelse av försvarslösa eller ”lösdrivare” på det sätt som tidigare varit fallet. I 1739 års legostadga hade exempelvis stadgats att en ”lösdrivare” som inte kunde fullgöra
krigstjänst, skulle tjäna hos angivaren ett år till halv lön.367
I avskräckande syfte stipulerade staten emellertid genom 1812 års passförordning 25 riksdalers böter för den som utan att ha anmält saken hos vederbörande
hyst en person som inte hade men ”bordt” inneha pass. I Västerås fick ingen
böta mer än 6 riksdaler 32 skillingar banco vilket i samma paragraf utgör den
bötessumma som anges för skeppare som inte hos magistraten anmält ankommande personer. Om en sådan passagerare dessutom borde ha varit försedd med
pass men inte varit det skulle också skeppare böta 25 riksdaler i böter.368 I Västerås utfärdades, som redan berörts, också en lokal kungörelse där hysandet av
resande i allmänhet utan att meddela myndigheterna skulle leda till böter om 3
riksdaler 16 skillingar banco för ägaren till den fastighet där hysandet ägt
rum.369 Både 1805 och 1833 års legostadgor utdömde böter om 6 riksdaler 32

364 KB Västmanland länskungörelse 1833 nr 151. ULA.
365 Winter 2004, s. 256. Från år 1772 utökades också polisen i Brabant. Winter tillskriver den

ökning som skedde av den kvantitativa tyngden under åren 1772–1776 en kombination av två
faktorer: belöningssystemet och den utökande polisen.
366 Kongl. Maj:ts Nådiga Stadga Om Värfning och Manskaps legande till krigstjenst. Given
Stockholms den 7 april 1802. § 19. Årstrycket. Om denna stadgas föregångare och praxis under
1700-talet, se Magnusson 2005 (1987). Se även Skog utan år.
367 Kongl. Maj:ts Förnyade Legohjons-Stadga angående tjenstefolk och legohjon, 1739. 1 artikeln § 1, Modée 1740, s. 1582.
368 Kongl. Maj:ts Nådiga Påbud Om Resandes skyldighet, at med behörig Pass vara försedde,
samt hvad dervid bör iakttagas. Given Örebro 14 augusti 1812. § 8. Årstrycket.
369 Koncept till kungörelser 1832–07–16, BII:5. Västerås rådhusrätt och magistrat. ULA.
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skillingar banco för den som hyste eller försökt gömma tjänstlös person.370
Denna bot var angivarens ensak, vilket innebär att det var en uppmuntran till
anmälningar och belöning för desamma, och det var denna som drabbade
gårdsägaren Holmqvists hustru Johanna Ersdotter i detta kapitels inledning.371
Också på landsbygden förekom att lokala bestämmelser utfärdades i syfte att
få folk att ta fast eller anmäla ”lösdrivare”. Sockenstämmor och kyrkoråd kunde
vara mycket aktiva för att förhindra vad som ansågs vara obehörigt folk från att
vistas i socknen. I Hed gick man ganska långt år 1818 – det var vid samma tid
som KB enligt bland annat prosten Muncktell krävde in listor över tjänstlösa –
då en belöning om 2 riksdaler banco utfästes för den som fasttog och till ”vederbörligt” ställe fortbringade en passlös, misstänkt person. Den som uraktlät
detta skulle som bestraffning få böta 5 riksdaler 16 skillingar banco och samma
bötesbelopp utgick för den som inte biträdde eller hjälpte till vid ett gripande.
Endast gästgivare fick hysa ”Skojare”, i annat fall utgick 5 riksdaler och 16 skillingar i böter.372 Samtidigt bestämdes att om några av Heds sockenbor tiggde
utanför socknen, skulle de först allvarsamligen tilltalas i sockenstämman därefter, och om det skedde igen, skulle de sättas i stocken. I stocken skulle också de
sättas som inte hade råd med böterna. Hela projektet skulle finansieras genom
att varje hemman och härd förpliktigades att bidra med 1 riksdaler banco för att
bilda en grund till den så kallade belöningskassan. Utdömda böter skulle sedan
läggas i samma kassa.373 I Hed blandades höga bötesstraff med pekuniära belöningar. Den här typen av system med straff och incitament för att förekomma
både de egna och andra församlingars fattigas så kallade kringstrykande och
tiggande var man inte ensamma om. I Munktorp bestämdes samma år som i
Hed, år 1818, att tiggeri var helt förbjudet i socknen. Församlingens fattiga var
fördelade på rotarna för försörjning och om en fattig tiggde vare sig utanför eller
inom socknen skulle de som ansvarade för den fattiges försörjning, det bör ha
inneburit roten eller vissa matlag, böta 32 skillingar till fattigkassan. De skulle
också få betala skjutsen i det fall den fattige hade gjort utvandringar och därefter
fraktats hem igen. Fattighjonet sågs det väl inte som lönt att bötesbelägga utan
han eller hon skulle sättas i stocken eller avstraffas med husaga.374 År 1820 upp370 Se även Kongl. Maj:ts Nådiga Förordning Om Allmänna Arbetsställen för Svea och Göta
Riken, samt Storfurstendömet Finland. Given Karlsruhe den 27 Februarii 1804, 4 §. Årstrycket.
Även i denna angavs samma bötessumma angivarens ensak för hysande. Detta reglerades också i
tidigare legostadgor: Kongl. Maj:ts Förnyade Legohjons-Stadga angående tjenstefolk och legohjon, 1739. 1 artikeln 4 §, Modée 1740, s. 1582.
371 Kongl. Maj:ts Nådiga Legostadga för husbönder och tjenstehjon. Given Stockholm den 15
maj 1805, 1 artikeln 2 §,Årstrycket. Dito för år 1833: Kungl. Maj:ts förnyade legostadga för husbönder och tjenstehjon. Given 23 november 1833 1 artikeln 2 §. SFS 43 1833.
372 Om hysandeförbud riktat mot särskilt ”tattare”, ”zigenare” och så vidare: se framförallt
Minken 2009, t.ex. s. 321, 323; Tervonen, s. 74, s. 241ff; Ericsson 2015, s. 64ff.
373 Sockenstämmoprotokoll 1818–11–15. K1:2, Heds församling. ULA.
374 Sockenstämmoprotokoll 1818–11–28, 6. KI:4. Munktorps församling. ULA.
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repades beslutet på stämman men böterna hade höjts till 1 riksdaler banco och
det tillades nu att om fattighjonet av okynne kringströk skulle han eller hon
antingen riskera fattigförsörjningen eller sättas i stocken eller agas.375 Församlingen ansåg sig alltså ha husbonderätt över fattighjonet, något som stadgades i
lag först år 1847.376 Lokala regelverk som i Hed och Munktorp var en egen,
självständig operationalisering av statsmaktens påbud om att var församling
skulle föda sina fattiga. Att bestämmelserna kom just år 1818 är ingen slump. KB
hade detta svåra år inskärpt tiggeriförbud och fattigvårdsansvar.377 Liknande
reaktioner på påbud från KB kom år 1827 som föregicks av ett missväxtår.378
Beata Losman har visat hur sockenstämman också i Väse i Värmland implementerade liknande bestämmelser. År 1830 bestämdes där att tiggande fattighjon kunde straffas med husaga av fattigvårdsföreståndaren och för de som
fördes tillbaka till socknen på skjuts, skulle skjutskostnaden dras av underhållet.379
Att det ibland var svårt att få människor att gripa in, framgår med all tydlighet av bestämmelserna i Hed. Sockenstämmans krafttag verkar ha fått en viss
kortvarig effekt på antalet människor som greps och intogs till länshäktet från
socknen. Under åren 1820 och 1821 skedde 17 eller 18 (ett fall är osäkert) införpassningar för ”lösdriveri” från Hed och av dessa var 14 införpassade av prästerskapet. Det måste betraktas som ganska många. Bara i Västerfärnebo, den
största socknen i länet, gjordes fler ingripanden, 19 stycken. Från Västerås och
Sala stad gjordes samma år 12 införpassningar från vardera ort.380 Hed utmärker
sig emellertid inte efter dessa år. På 1830-talet införpassades fem personer från
socknen för ”lösdriveri”. Någon diskussion om belöningssystemet fördes inte
heller vidare på stämman under 1820- och 1830-talen, men pastor påminde om
375 Sockenstämmoprotokoll 1820–12–03, 6. KI:4. Munktorps församling. ULA.
376 Kongl. Maj:ts Nådiga Förordning, angående Fattigvården i Riket. Given Stockholm 25 maj
1847, § 7. SFS 19 1847. Jfr Nilsson 1965, s. 11.
377 Se t.ex.: Sockenstämmoprotokoll 1818–11–15. KI:2. Heds församling. ULA. En kungörelse
utgick från KB den 26 oktober 1818.
378 Den 25 april 1827 utgick en länskungörelse med uppmaning om att förekomma ett tiggeri
som skulle ha tilltagit. Av denna anledning ingav länsman Karlsson en skrift till Dingtuna sockenstämma vilken upplästes den 6 maj. Karlsson uppmanade till ett bättre ordnande av fattigvården
och stämman beslutade om en omfattande omorganisering av fattigvården. Sockenstämmoprotokoll 1827–05–06. KI:5. Dingtuna församling. ULA. I Lillhärad i samma härad beslutades på
grundval av samma kungörelse att sexmännen noga skulle se till att de egna fattiga inte besvärade
andra socknar: Sockenstämmoprotokoll 1827–05–13 3o. KI:1. Lillhärads församling. ULA. I Västerlövsta ledde kungörelsen bland annat till en påminnelse om hysningsbestämmelser: Sockenstämmoprotokoll 1827–05–27 § 2. KI:2. Västerlövsta församling. ULA. Man hade några månader
tidigare köpt in lin till ”den del af Församlingens medlemmar, som redan blifvit nedbruten af
armod och fattigdom samt icke vore i tillfälle att genom arbete förvärfva sitt dagliga bröd”. Se:
Sockenstämmoprotokoll 1827–01–21 (citatet) samt exempelvis 1827–02–04 om lininköp. KI:2.
Västerlövsta församling. ULA.
379 Losman 1986, s. 32. Jfr äv, Aronsson 1992, s. 252.
380 Fångjournal 1820–1821. D2b:2–3. KVA–V:ås. ULA.
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dess existens vid sockenstämma i april år 1830.381 Det skedde i samband med att
en hammarsmedsmästare på stämman anmälde att en dräng hade rymt ifrån
honom och att han inte ville återta drängen ifall han kom tillbaka och skulle
vara utan försvar. Pastor varnade enligt det protokoll han själv förde ledamöterna att hysa drängen vid äventyr av 1818 års vite varvid sockenmännen skulle ha
sagt sig vara angelägna om ”at alla ovärdige medlemmar uteslutas och förvisas”.382 Anmärkningens konsekvens var inte laglig om den hade omformats till
praktik. Församlingarna hade inga rättigheter att hur som helst utesluta människor som hade en laglig församlingstillhörighet.
Även om antalet intagningar till häktet minskade i Hed, är det svårt att veta
hur sockenpolisen i form av prästerskap, nämndemän, fjärdingsmän och sexmän, agerade. Istället för att någon eller några fick göra sig omaket att antingen
genom länsmans eller fjärdingsmans försorg forsla ”lösdrivaren” den långa vägen
till Västerås, kan man ju lika gärna skjutsat personen ifråga ur socknen på behörigt avstånd från Hed eller företagit någon liknande åtgärd. Miika Tervonen har
beskrivit hur en ny länsman eller kronofogde (bailiff) i Ydre i Östergötland
under 1870–1880-talen enligt minnesuppteckningar skall ha gripit ”tattare” utan
att åtal följde. Istället blev de misshandlade och förda utanför kommunens
gränser.383 Det finns ingen anledning att tro att det personliga inflytandet över
de metoder som användes var mindre på 1830-talet. I Hed var man från sockenstämmans håll särskilt från 1820-talets slut och framåt synnerligen aktiv när det
gällde att hålla kontroll på obesuttna inom socknen generellt och vilka av dessa
som var behöriga och obehöriga i synnerhet.
Hur såg de obesuttna sockenbornas lojaliteter ut och hur förhöll de sig till att
en auktoritet plötsligt kunde knacka på dörren och kräva att få veta vilka som
fanns i deras hem? Den åldrige torpare som länsman Ytterberg instämde vid
häradsrätten för olaga hysande av passlös, hävdade vid tinget att han inte kände
till bestämmelserna om pass, men främst underströk han, Olof Olsson, att han
inte kunde förstå att det skulle var olagligt att inte ha ”hjerta att midt i natten
neka herberge åt tränne af mig okända wägfarande”.384 Även fattiga människor
var tvungna att tid efter annan befinna sig på resande fot och för alla de som
inte kunde ta in på värdshus och gästgiverier, måste övernattningen ske någon
annanstans. När vädret tillät kunde det givetvis vara utomhus men annars
kunde det vara svårt. Det bör ha funnits en praktik med normer och informella
regler som omgärdade härbergerande av fattiga resande, av resande människor
som hade svårt att betala för sig i reda pengar. Uppfattningar om vad som var
rätt och moraliskt riktigt kan ha vägt tyngre än de riksdaler en angivelse kunde
generera i tillfällig inkomst. Det är inte heller svårt att föreställa sig att angivel381 Sockenstämmoprotokoll 1830–04–25. KI:3. Heds församling. ULA.
382 Ibid.
383 Tervonen 2010, s. 48.
384 Dombok 1837–09–30 § 39. A1a:42. Siende häradsrätt. ULA.
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ser riskerade att leda till konflikter vilka i sin tur hade sina kostnader för de
inblandade parterna. Det är ganska säkert att en sådan sak inte glömdes bort i
första taget. I anslutning till en rättegång i Vagnsbro härad år 1820 ville rätten
veta var ett misstänkt stöldgods kunde tänkas vara gömt. Den åtalade var valackaren, lumpsamlaren och före detta artilleristen Johan Eric Granlind, och
länsman i Ramnäs fick i uppdrag att efterhöra dels godset, dels också var Granlind och hans familj, hustru samt barn, hållit till då de, i alla fall informellt, var
hemma i Ramnäs. Av länsmansrapporten framgår att Granlind med familj var
välkomna att sova över på många ställen i socknen. Efter att ha förhört ett antal
hushåll om Granlinds övernattningar anställdes
[...] en noggrann undersökning i hvarenda gård i Ramnäs Kyrkoby til och med
Fattigstugan, men på alla ställen nekade de, at hafva sedt Granlind å den upgifne
tiden, men väl förut åtföljd af sin hustru och Barn, och äfven 3 a 4 veckor före
Jul.385

Man kan fråga sig hur de som fick sina hus och rum genomsökta såg på länsman och man kan undra hur länsman såg på dem och deras lojalitet; var den till
Granlind eller till honom?386
Förutom godkänt tiggeri inom den egna socknen, var tiggeri i Sverige förbjudet sedan år 1698. När pastor i Sevalla år 1832 klagade över utsocknes tiggare,
kommenterade Ridderstolpe i sin inlaga till den kommitté som var satt att utreda fattigvården i riket:
[A]t om Pastor förmärkt något sjelfsvåld i detta afseende, hade det varit hans
pligt, at til kronobetjeningens i orten laga åtgärd anmäla eller öfverlämna sådane
ankomne utsocknes tiggare, då de otvifvelaktigt, i likhet med hvad öfveralt är
öfligt, hade blifvit på Fångskjuts till mig insände och jag kommit i tillfälle, at
freda Socknen ifrån sådane tiggare.387

Kronobetjäningen, fortsatte Ridderstolpe, kunde inte ensam förebygga tiggeriet
i det fall man i socknen inte anmälde tiggare och de tvärtom ”begåfvas af Präs385 Dombok vid urtima ting 1820–03–23 länsman Hillboms rapport dat. 1820–01–19. AIB:2.

Vagnsbro häradsrätt. ULA.
386 Granlind återkommer i denna bok. Makarna Granlind som levde ett ambulerande liv, hade
personliga band till Ramnäs. Granlinds hustru Christina, av okänd härkomst, var änka efter
bondsonen, artilleristen, värvaren och glasföraren Olof Djupström som var barnfödd i Ramnäs, i
Djupebo, varifrån efternamnet var taget. Olof Djupström dog någon gång mellan 1810 och 1813.
Se Lindwall 2014, s. 127 om Djupström. Christina Djupström ingick äktenskap med artilleristen
Johan Eric Granlind i Svea artilleriförsamling den 19 april 1813. Det var samma dag och i samma
församling som ett par andra personer som också förekommer i denna bok ingick äktenskap,
Ingeborg Korsgård och artilleristen Lorentz Flinta. Flinta och Korsgård var vid samma kompani
och dessa personer kände uppenbarligen varandra. Vigselbok nr 19 och 20, 1813–04–19. E:3. Svea
artilleriregementes församling. AD.
387 KB Västmanlands berättelse om allmänna fattigvården. Handlingar hörande till 1847 års
fattigvårdsförordning. Konseljakt 25 maj 1847. Vol. 5. Västerås stift. Ecklesiastikdepartementets
arkiv. RA.
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terskapet och öfrige Församlingsboer”.388 Tydligen gick det åtminstone i Västerås inte att lita på att människor gjorde det, utan ytterligare incitament inrättades år 1832 i form av 8 skillingar banco i belöning för den som tog fast utsocknes tiggare och överlämnade dem till stadens polis. Beslutet fattades av stadens
fattigvårdsdirektion och skulle publiceras i stadens tidning och kungöras från
predikstolen. Vid sammanträdet deltog inte bara prästerskap och företrädare för
stadens borgare utan också landshövding Ridderstolpe och landssekreterare
Ahlborg.389 Men 8 skillingar var inte mycket pengar om än det var mer för en
del än för andra. Det har inte varit möjligt att undersöka huruvida eller i vilken
omfattning pengar betalades ut och i så fall till vem. Inte heller går det att besvara frågan vilka som anmälde olaga hysningar i Västerås, eftersom ingen anmälare nämns med namn.
Förutom belöningar som utfästes av lokala myndigheter eller sockenstämmor, fanns inte i allmän lag några ytterligare materiella vinster att vänta för den
som anmälde ”lösdrivare” än vad som beskrivits ovan: 6.32 riksdaler för hysande
av försvarslös. Detta gäller också kronobetjäningen. Det finns ingenting som
tyder på att de hade någon form av kommission eller annan pekuniär fördel av
att ta fast ”lösdrivare” i kraft av sitt ämbete utöver det som gällde för alla andra.
De pengar någon kunde tjäna på en angivelse eller ett fasttagande av en människa i Sverige under 1830-talet kunde inte tävla med de belöningar som fanns i
Winters Brabant under ett tjugotal år. Fasttagandet av en ”lösdrivare” innebar
där en belöning motsvarande fyra femtedelar av en lokal polis eller vakts hela
månadslön.390 Det är inte särskilt svårt att begripa att antalet gripanden på detta
sätt kunde bli många och att kategoriseringen av människor som ”lösdrivare”
kunde bli mer tänjbar än någonsin förut. Generösa belöningar är ett tveeggat
svärd: samtidigt som de uppmuntrar till gripanden och angivelser, skapar de
också förutsättningar för att gripanden och anklagelser sker utan grund vilket
innebär onödiga kostnader och, inte minst, att rättssystemet riskerar att förlora i
legitimitet. En skeppare från Köping som bötfälldes vid kämnärsrätten i Västerås för att på sitt skepp haft oförpassade passagerare varav en brorson (som
dock var försedd med orlovssedel) dolde inte sin irritation:
Hwad har nu då desse bägge anklagade Personer och jag för illa åstadkommit?
Om icke winnings lystnad och medvetande af hvad En-saks Böter kallas, wore
medverkande till [...] tjenste nit.391

Uppfattningar om rättmätigheten i själva författningarna inverkar vidare på
människors följsamhet, och sådana uppfattningar kan skifta av många anled388 Ibid.
389 Västerås fattigdirektions protokoll, 1832–04–06 § 2. A1:4. Socialnämndens i Västerås arkiv.

VSA.
390 Winter 2004, s. 256.
391 Dombok 1838–09–11 § 10 skriftlig inlaga dat. Västerås. AI:38. Kämnärsrätten i Västerås.

ULA.
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ningar som kan härröra ur solidaritet eller egenintresse likväl som altruism hos
olika människor vid samma tidpunkt.392 I Frankrike utfärdades år 1720 en förordning om dödsstraff på de som hindrade de parisiska stadsvakterna från att
gripa ”luffare, arbetsföra tiggare och krymplingar”.393 Även i Köpenhamn på
1700-talet skall stadsbefolkningen ha kunnat skydda tiggare. Det går väl att
förutsätta att den delen av stadsbefolkningen inte stod alltför långt ifrån dem de
försökte skydda. Det var i Köpenhamn både förbjudet att ge allmosor och, som
i Paris, straffbelagt att undsätta tiggare vid polisiära ingripanden.394 I en kungörelse utfärdad av Överståthållarämbetet i Stockholm år 1706 nämns att stadens
tillsyningsmän kunde hindras att ingripa mot tiggare
[...] utaf en hoop gement folk, som rota sig wid sådana händelser tillsammans
och läggia sig för sådane Tiggiare i förswar, ju under Tijden taga med Wåldsamhet dem uhr deras händer [...].395

Straffet för att hjälpa tiggare var 14 dagar på vatten och bröd vid första tillfället
och vid det andra tre till fyra gatulopp.396 Några sådana straff utgick inte på
1830-talet, men fattighjonen i Stockholm i början av 1800-talet hade en så kallad
minnesbok med förhållningsregler där det bland annat kungjordes att de inte
fick hindra fasttagande av tiggare eller dölja en tiggare vid äventyr av upp till
fyra månaders spinnhusarbete. De fattiga skulle hindras från att hjälpa varandra.
Stockholms fattigfogdar som bland annat hade till uppgift att ta fast tiggare
skall också ha klagat på att stadens polisbetjäning inte var tillräckligt aktiva i
tiggarjakten. Den gav inte handräckning till fattigfogdarna och kunde till och
med visa fientlighet.397
En mängd olika faktorer påverkade hur lösdriveriregler praktiserades och hur
de lokalt utformades. Det såg inte likadant ut överallt. Själva infrastrukturen för
ordningens vidmakthållande skiftade.

392 Om hur män som utsatts för försök till tvångsvärvning men blivit beskyddade av bland annat lokala myndigheter, se Magnusson 2005 (1987), t.ex. s. 115–131. Jfr äv. Montelius 1993, s. 516–
523, om manufakturisten Graus svårigheter att få spinnerskor till sin manufaktur i Västerås vid
samma tid, omkring 1700-talets mitt.
393 Farge 1989, s. 67.
394 Johanson 1984, s. 126–127.
395 Överståthållarämbetets kungörelse den 15 september 1706 citerad efter Müller 1906, s. 25.
396 Müller 1906, s. 25.
397 Müller 1906, s. 129–130.
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3.6 De lokala förhållandenas betydelse och människors
handlingsutrymme
Det som i slutänden formade ”lösdriveriets” sociala praktik var inte ett vite
utsatt i en nationell författning. Det handlade inte heller om bara ett tolkande
och fullgörande av nationella, statliga föreskrifter eller hur effektiva länsmännen
var på att kontrollera pass. Hur man på en viss plats använde sig av nationella
regelverk som försvarslöshetsstadgorna, hur den lokala fattigpolitiken gestaltade
sig, var självklart också ett resultat av de lokala behoven, intressena, normerna,
bevekelsegrunderna. Det berodde på en mängd olika faktorer som den lokala
socioekonomiska strukturen, den lokala kulturen, ekonomiska konjunkturer.398
Kronofogdar, länsmän, magistratspersoner, pastorer var en del av de samhällen
där de verkade och ”lösdriveriets” sociala praktik formades av lokala dignitärers
– jordägares, besuttenhetens – intressen i samspel med de statliga tjänstemännens. prästerskapets, statsmaktens.399 Relationerna mellan olika lokala makthavare skiftade från plats till plats och de förändrades också med de lokala makthavarna själva.
Som framgick ovan tycks prostens intressen och normer i Rytterne ha sammanfallit med den största jordägarens, greve Carl Ridderstolpes. Det illustrerades i fallet med Brita Stina Åkerström. Det som gjorde henne särskilt utsatt var
att prosten i Rytterne inte var någon en obesutten kunde vända sig till i tider av
nöd på det sättet som prosten Muncktell i Irsta skriver om i sin dagbok:
Hade åtskilliga ledsamheter på förmiddagen. Mamsellerna Dufvas piga beklagade sig at hon icke får sin föda, utan vil gå sin väg. Förl. år klagade en annan
också, at hon svälte. Jag måtte skrifva et alfvarsamt bref, som pigan fick med sig,
få se hvad det hielper.400

Dessa två präster förhöll sig på skilda vis till både besuttenhet och obesuttenhet
i sina respektive församlingar vilket kunde få konsekvenser för hur maktrelationerna formades och vilka möjligheter obesuttna hade att värna sina eventuella
398 Exempelvis har inflyttningsrestriktionernas praktik diskuterats utifrån ett områdes socioekonomiska struktur då olika grupper, som större och mindre jordägare, adliga och bönder osv,
kan tänkas ha haft olika intressen i förhållande till vilken arbetskraft och fattigvård man ville ha.
Sådana intressen och styrkeförhållanden (inte minst när det gällde rösträtten på sockenstämman)
var av uppenbar vikt för hur den lokala inflyttningspolitiken kunde gestalta sig. För en genomgång av tidigare forskning och en studie av inflyttningsrestriktionernas praktik i sju skånska socknar, se senast Svensson 2005, s. 183–211.
399 Jfr Tervonen 2010, s. 42–43. Se äv. Engberg 2005, före en diskussion om betydelsen av sociala och ekonomiska faktorer för identifikation med andra människor vilket i sin kan ha betydelse för känslor av solidaritet och ansvar. I fattiga byar där de sociala och ekonomiska skillnaderna var relativt små, kunde enl. Engberg en större hjälpvillighet gentemot behövande komma till
uttryck än på platser med större ekonomiska och sociala skillnader. Se Engberg 2005, särskilt
kapitel 5.
400 Muncktell 1995, 1824–12–08, s. 142.
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rättigheter. Muncktell kunde finna relationen till de aristokratiska jordägarna i
Irsta socken svår vilket föranledde en dagboksanteckning en måndag i januari
1822:
Det är besynnerligt med denna Baron Cronstedt, at efven då han skall vara artig
och nedlåtande, sker det på et motbiudande sätt och högfärden lyser i alt.401

Och vidare:
Det var stor ynka med en Bar. Cronstedts torpareänka under Kusta, och jag
borde hjälpa henne. Gud nåde den Mannen, huru han hushåller med sit folk,
som han hielper hvarken til utsäde eller bröd, och det lilla, som utlämnas må
dyrt betalas med arbete el. pengar.402

En präst kunde vara viktig i förhandlingar som framgår i Muncktells anteckning
i slutet av oktober nödåret 1818:
Å aftonen begynte jag skrifva till morgondagen. E.m. blef jag hindrad af en hop
bönder, Hedensberga underhafvande, som ville öfvertala mig, at skrifva til deras
Herre, Grefve Piper i Lidköping, om lindring och eftergift på utlagorna i anseende till den svåra missväxten. Jag måste lofva dem, ehuru jag nyl. skrifvit för de
bönder, som han har här i Socknen.403

Så hur dynamiken mellan besuttenhet, ämbetsmän och de arbetande fattiga på
en viss plats gestaltade sig berodde på en mängd olika faktorer där betydelsen av
enskilda personer var stor.
Några generella drag i hur försvarslöshetslagstiftningen kunde användas har
tidigare skissats. Det kunde vara ett sätt att försöka göra sig av med fattigvårdsrisker liksom människor som sågs som farliga för den allmänna säkerheten; det
kunde handla om disciplinering och fostran. Att tecknas som försvarslös kunde
också vara konsekvensen av förhållanden som tydligt hade med efterfrågan på
någons arbetskraft att göra. Att vara sin omgivning till lags måste ha varit viktigt
för obesuttna som ville lämnas i fred när man befann sig i gränslandet mellan en
laglig och olaglig existens i avseende på laga försvar. När på länsman Karlssons
och nämndeman Gustafssons i Gotö begäran, sockenstämma hölls i Barkarö
socken den 13 december 1835 för att församlingen skulle höras om de som saknade laga försvar för år 1836:
[...] svarade församlingen, att väl några gifte personer finnas på Socknens ägor,
som icke hafva laga års-tjenst, men icke äro församlingen till något besvär, utan
vid tillfällen biträda med arbete emot betalning, och derföre hade församlingen
för sin del, ej något att anföra emot de inom Barkarö såsom inhyses skrifna personer.404
401 Muncktell 1995, 1822–01–14, s. 52.
402 Muncktell 1995, 1827–05–03, s. 345.
403 Muncktell 1982, 1818–10–31, s. 222.
404 Sockenstämmoprotokoll 1835–12–13 1o. KI:2. Barkarö församling. ULA.
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De var inte församlingen till besvär utan utgjorde tills vidare och istället en
arbetskrafsreserv. Deras osäkra tillvaro kunde fortsätta utan att länsman företog
några åtgärder den här gången.
Att undersöka hur tjänstetvång och laga försvar kunde användas lokalt, i ett
visst givet geografiskt rum som en socken, innebär emellertid en mängd källmässiga problem varav flera är svåra att lösa eftersom det helt enkelt inte finns
något källmaterial. Bara en sådan sak som mantalsskrivningarna: vi har listor
och längder men om vad som sades, gjordes och skedde under förrättningarna
är upplysningarna sparsamma. Enskilda fall, som Brita Stina Åkerströms och
Carl Pehrssons, vilka kom till KB:s kännedom kan ge ganska riklig information.
Men hur kronobetjäningens och lokala ämbetsmäns vardagliga arbete i sådana
frågor gestaltade sig är svårt att undersöka då det mesta aldrig kom till KB:s
kännedom.
Ett exempel kan ges på hur sockenstämmoprotokoll rent av kan bli till en
felkälla. Det gäller fall då beslut borde eller kan antas borde ha fattats på stämman men där det istället skedde någon annanstans. En backstugusittare vid
namn Utterström som ville flytta tillbaka till den socken där han var född bland
annat för att sköta sin gamla mor gick i mitten av 1830-talet till prosten i Kolbäck för att inlämna flyttningsattesten. Det blev inte ett ärende på stämman
förrän Utterström, enligt prästen själv, kommit ”till mig [...] för 3dje a 4de
gången och ville inlemna sitt besked”.405 Inte förrän då, den tredje eller fjärde
gången, blev det ett ärende (och ett nej) på sockenstämman i Kolbäck.406 Hade
Utterström gett upp, så hade beslutsprocessen om inflyttningar till Kolbäck
varit okänd. Det säger en del om obesuttnas rättsosäkerhet och, återigen, om
den källkritik som bör ägnas sockenstämmoprotokoll i detta avseende.
Men det går ändå att teckna några drag i den lokala variationen i hur lokala
myndigheter och besuttenhet kunde använda sig av bestämmelserna om laga
försvar. Jag inskränker mig här till Västerås och socknarna i Tuhundra härad
samt Heds socken.
Under två dagar i februari 1838 förekallades mellan 30 och 40 personer inför
magistraten i Västerås. Den 15 februari stod inför skranket exempelvis Lovisa
Eklund, 14 år, timmermannen Lindahls 15-åriga son Carl, arbetskarlen Söderlund med hustru och barn. De fick föreläggande på 14 dagar att skaffa sig laga
försvar.407 Det var svåra tider och, som berördes ovan, många var uppförda som
försvarslösa i den slutliga mantalslängden för år 1838. Eftersom jordägaren ansvarade för de obesuttnas som bodde på deras ägor utskylder, så är det ingen
orimlig tanke att det kunde vara svårare att ha någonstans att bo under just
svåra tider. Under 1818, ett hårt år, hävdade ju Muncktell att bönderna försökte
405 Skrivelser från enskilda personer (avgjorda mål, resolverade akter) 1835 pastor i Kolbäck
skrivelse dat. 1835–06–28. DIV:480. LST–U:lkt. ULA.
406 Sockenstämmoprotokoll 1834–05–11. KI:4. Kolbäcks församling. ULA.
407 Dombok 1838–01–15 § 15. AII:86. Västerås rådhusrätt och magistrat. ULA.
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vräka inhyses- och backstugufolk från ägorna.408 De människor som stod inför
magistraten i Västerås befalldes alltså att ordna försvar och de fick ett par veckor
på sig. Och, kan man fråga sig, om det berodde på den som avgjorde saken
huruvida ett inhyseshjon var försvarat eller inte – hur skulle då inhyseshjonet
kunna vara säker på sin egen status? Att tecknas som försvarslös, att anmälas till
KB, att kallas inför magistraten var en svår sak i sig. Lovisa Eklund hade inte
ens fyllt 15 år, den ålder då tjänstetvånget enligt författningarna började gälla.
Om man granskar ett par lösdrivarlistor, alltså de listor över försvarslösa som
skapades i samband med mantalsskrivningarna, för åren 1834 och 1838 framgår
att majoriteten av de som uppfördes var kvinnor, samtliga tillhörde stadens
arbetsfolk, få var straffade. År 1834 handlade det om sex äkta par, två ynglingar i
åldern 15–18 år, en man över 18 år och sedan nio kvinnor varav tre hade varsitt
minderårigt barn.409 År 1838 handlade det om hela 13 unga kvinnor i ålder 15–18
år, sju ynglingar i samma ålder och tolv äkta makar. Därtill kommer sex kvinnor över 18 år och 2 dito män.410 Kvinnor var alltså inte undantagna tjänstevånget, inte heller nödvändigtvis när de hade minderåriga barn. Arboga magistrat fångar i ett utlåtande samma år ganska väl in nödvändigheten för kvinnor
inte bara att arbeta utan att också vara sin omgivning till lags:
Flera unga qvinnor uppehålla sig i Församlingen utan annat försvar än det naturen lemnat dem i modersvården för sina oäkta barn. Andra qvinnor finnas ock
försvarslösa, boende för sig sjelfva och förskaffa sina nödtorfter genom redligt
arbete. Men en högst illa känd, liderlig person, Cathrina Wilhelmina Rosendahl,
32 år gammal, som till Församlingen och Presterskapets stora förargelse föra ett
skändeligt lefverne,411

Även om myndigheterna inte var så kvicka att skicka unga ensamma mödrar
med fångskjuts till Västerås, så betyder inte det att dessa kvinnor inte arbetade
eller att det inte förväntades av dem att arbeta precis som det förväntades av alla
andra obesuttna. De kunde på så vis få ett uttalat eller i tysthet givet försvar av
församlingen om inte annat för att slippa risken att få ännu ett barn att utackordera på det allmännas bekostnad.
I Barkarö socken hörde länsman Karlsson ett par gånger församlingen om det
fanns något att anföra mot de som vid mantalsskrivningen tecknats som inhyses. Den ena gången har nämnts här ovan och den andra gången kom ungefär
samma svar: de inhyses var välfrejdade, de arbetade vid tillsägelse, de skötte
gamla och sjuka anhöriga om de nu inte själva var så gamla och sjuka att de inte
408 Muncktell 1982, 1818–10–18, s. 220.
409 Sockenstämmoprotokoll 1834–02–06. KI:1. Västerås domkyrkoförsamling. ULA.
410 Inkommande skrivelser från övriga myndigheter Bergstrands uppgift på lösdrivare och försvarslösa personer och sådana som ej mantalsskrivits i staden 1838–01–30. DIII:254. LST–I:lkt.
ULA.
411 Inkommande skrivelser från övriga myndigheter magistraten i Arboga ang. försvarslösa dat.
1837–05–05 avskrift av sockenstämmoprotokoll 1837–03–05. DIII:248. DIII:254. LST–I:lkt. ULA.
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kunde ta årstjänst.412 I den slutliga mantalslängden tecknades fyra personer som
försvarslösa under åren 1830–1831, därefter ingen fram till 1840.413 Som framkom
tidigare skedde då en stor förändring. Då tecknades 20 vuxna (exklusive barn)
som försvarslösa varav 16 var makar (man och hustru). Endast en av dessa var
över 50 år. Det handlade alltså om relativt unga par, alla obesuttna. Tre var
ensamstående män (34, 57, 60 år). En 42-årig kvinna tecknades också som försvarslös.414 Alla utom fyra var skrivna på adliga gods ägor och det går, med anledning av de konflikter som uppstod på stämman vid denna tid, dra slutsatsen
att det dels handlade om att få bort inhysesfolk, dels om att få bort statfolk som
varit antagna av tidigare disponenter på egendomarna. Disponenten på Fullerö,
Nauckhoff och Tidö (som hade mark i Barkarö), Reuterskiöld – som en kort
tid senare tog över Fullerö – klagade i juni 1830
[...] att en del kojor under senare år blifvit å Barkarö bys ägor nära intill kyrkan
och byn af åtskilliga personer, utan Jordägarens därtill lemnade bifall uppförde
[...].415

Ännu bodde alltså inhysesfolk och andra obesuttna mitt i byn, laga skifte av
kyrkobyn skulle dröja några år, men uppenbarligen var de inte önskvärda där. I
övrigt tiger källorna om hur försvarslöshetsbestämmelser kan ha kommit till
användning i socknen.
I Lundby, som gränsade till Barkarö i söder, skedde en liknande utveckling
med några få antecknade som försvarslösa fram till år 1840 då 17 vuxna var uppförda som försvarslösa i den slutliga längden. Det handlar också här vanligen
om makar i relativ ung ålder. Inga var över 60.416 Det är uppenbart att det i
både Barkarö och Lundby rörde sig om tjänstlösa som inte tilläts att bo på mark
tillhörande jordägare de tidigare kan ha arbetat för. När en lösdrivarlista efter
mantalsskrivningen år 1833 upplästes, beslöt socknen att samtliga skulle få bo
och vistas inom socknen då de försörjde sig ärligt.417 Året därpå ville stämman
att tre personer skulle anmälas till KB: en änka, en gift man och en piga. Man
ville ha dem avhämtade så snart som möjligt.418 Den gifte mannen besvärade sig
året därpå till KB; ärendet var ganska typiskt för de fall när försvarslöshetsbestämmelser och inflyttning flöt ihop.419 Pigan Lovisa Millberg förklarades helt
enkelt av sockenstämman för försvarslös i mars 1837; hon var nyinflyttad och
hennes tilltänkte husbonde sade att han
412 Sockenstämmoprotokoll 1835–12–13. KI:2; dito 1837–12–31. KI:3. Barkarö församling. ULA.
413 Mantalslängd Barkarö EIc:230, 233. LST–U:lkont. ULA.
414 Mantalslängd Barkarö. EIc:263. LST–U:lkont. ULA.
415 Sockenstämmoprotokoll 1839–06–30. KI:3. Barkarö församling. ULA.
416 Mantalslängd Lundby. EIc:263. LST–U:lkont. ULA.
417 Sockenstämmoprotokoll 1833–12–15 § 1. KI:3 Lundby församling. ULA.
418 Sockenstämmoprotokoll 1834–11–30. KI:3. Lundby församling. ULA.
419 Sockenstämmoprotokoll 1835–02–01 § 2. KI:3. Lundby församling. ULA.
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[...] hvarken städslat eller funnits sig med [henne] belåten, så förenade sig Broman med de öfrige Ledamöter att förklara Lovisa Millberg för försvarslös[...].420

Bromans formulering är intressant: han hade varken städslat henne eller varit
nöjd med henne. Husbondeintresset kan knappast framgå tydligare när hela
församlingen bestämmer sig för att egenmäktigt ge henne ett föreläggande om
laga försvar och ”i brist af sådant, begifva sig till den Sn der hon sist varit skattskrifven”.421
När lösdrivarlistorna efter mantalsskrivningarna lästes upp åren 1837 och 1838
var ingen villig att ta någon i tjänst. Det var missväxtstider vilket kan ha haft
med saken att göra och år 1837 konstaterades att man helt enkelt inte var ”i
behof af nämnde personers hjelp”.422 Sockenstämman ville därför ha polishämtning av samtliga.423 På listan var 12 personer antecknade exklusive två
minderåriga barn. Fem var män, övriga kvinnor och ingen omnämns som straffad eller något dylikt. Det handlar uppenbarligen om det som sockenstämman
antyder: obesuttet folk man inte hade något behov av och som man därför ville
bli av med.424
I Dingtuna församling framträder ett liknande mönster med en accentuering
år 1840 då 24 personer tecknades som försvarslösa i mantalslängden varav, precis
som i Barkarö och Lundby, merparten var gifta par i produktiv ålder. Det var
människor vars arbetskraft sockenstämman inte tycks ha intresserat sig för. Det
handlade om 10 gifta par: make och hustru, alltså 20 av 24 försvarslösa.425 I
Dingtuna framgår också att sockenmännen ville värna den allmänna säkerheten
genom ett angivande av straffade som den piga Björk som tidigare har
nämnts.426 Sockens fattigvård kan alltså betecknas som den mest utvecklade i
häradet, och här talades också om ”lösdriveriets” risker för just fattigvården. I
anledning av att 1837 års lösdriverilista lästes upp klagades över att fattigvården
höll på att duka under av alla ”lättingar” som hade böjelse för den slags frihet
som ”lösdriveriet” innebar och som var en moder till alla laster: brott liksom
lättja och sysslolöshet vilket allt ledde till fattigdom och elände ”af alla slag”.427
I Lillhärads sockenstämmoprotokoll finns få uppgifter om försvarslösa. I
mantalslängderna för genomgångna år (1830–1831, 1834, 1836, 1838, 1840) före420 Sockenstämmoprotokoll 1837–03–05. KI:3. Lundby församling. ULA.
421 Ibid.
422 Sockenstämmoprotokoll 1837–12–03 § 5. Lundby församling. ULA.
423 Ibid.
424 Inkommande skrivelser från övriga myndigheter kronofogden i Västerås fögderi skrivelse
till KB Västmanland dat. 1838–02–05. DIII:254. LST–U:lkont. ULA.
425 Mantalslängd Dingtuna. EIc:263. LST–U:lkont. ULA.
426 Avskrift av utdrag ur Dingtuna sockenstämmoprotokoll 1834–12–26 § 4 i: Skrivelser från
övriga myndigheter Zimmermans skrivelse angående åtskilliga försvarslösa personers inkallande
till muntligt förhör dat. 1835–05–18. DIII:239. LST–U:lkt. ULA.
427 Sockenstämmoprotokoll 1837–12–17 § 1. KI:6. Dingtuna församling. ULA.
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kom att personer uppfördes som försvarslösa vid åtta tillfällen. Tre poster var
dock samme person; en L.P. Björklund som inte vistats i socknen på många år.
Han var den ende som var uppförd innan år 1840 då, exklusive denne Björklund, två äkta makar och en ensam man var uppförda som försvarslösa.428 I
Lillhärad verkar sockenmännen inte ha varit lika snara som i exempelvis
Lundby att försöka bli av med folk. Den omnämnde Björklund, exempelvis,
hade man egentligen inget att invända mot även om man inte visste någon utväg till försvar.429 Man uttalade sig aldrig negativt på stämman, i alla fall var det
inte något som protokollfördes, mot någon av de som tecknats som försvarslösa.
Några generella drag har framkommit ovan: en accentuering med ett ökat
antal försvarslösa i de slutliga mantalslängderna omkring år 1840 och då i synnerhet av gifta, obesuttna par. Arbetsgivarintresset är tydligt och i Lundby
kunde man till och med ge en kvinna ett föreläggande på eget bevåg.
I bergslagssocknen Heds stämmoprotokoll framgår en tämligen aktiv vardaglig användning av laga försvar. På stämman kunde man varna sockenmännen
för att hysa någon som nu ansågs som försvarslös.430 Det dokumenterades utförligt när borgensförbindelser ingicks.431 Men här kunde man också göra något
som påminner om vad Lundby gjorde mot Lovisa Millberg:
Drängen CG Bäckström, som ½ år haft Tjenst hos Enkan hellström i Sunnansjö
torp och därifrån nu är entledigad sedan hennes Son fd Bonden Jan Larsson i
Skogbyn Torpet mottagit, anmäldtes vara utan försvar, hvarföre denna Dräng, af
vederbörande skulle tillsägas, tjenst och försvar sig genast anskaffa, eller ock utur
Socknen sig begifva såsom mindre godkänd.432

Bäckström skulle alltså tvingas lämna socknen om han inte skaffade försvar.
Stämman hölls den 30 mars 1834. Enligt husförhörslängden tog han ut attest
den 6 april.433 Hur det gick till när Bäckström tillsades och efter bara några
dagar lämnade socknen framgår inte men ibland kunde sexmännen vara behjälpliga och ibland någon jordägare eller företrädare för en jordägare i dylika
ärenden.434
Vid sockenstämman i juni 1834 gick man igenom vilka som kunde anses försvarslösa i socknen. 13 olika ärenden kom upp och lika många förelägganden
gavs varav flera med hot om att annars tvingas lämna socknen.435 Samma år, i
428 Mantalslängd Lillhärad. EIc:263. LST–U:lkont. ULA.
429 Se t.ex. Sockenstämmoprotokoll Lillhärad 1835–12–20 § §; 1838–01–01. KI:1. Lillhärads för-

samling. ULA.
430 Sockenstämmoprotokoll 1830–04–25. KI:3. Heds församling. ULA.
431 Sockenstämmoprotokoll 1834–03–16. KI:3. Heds församling. ULA.
432 Ibid.
433 Husförhörslängd Sunnansjö torp s. 101. AI:10. Heds församling. ULA.
434 Se t.ex.: Sockenstämmoprotokoll 1833–11–17;1834–04–20;1834–11–30. KI:3. Heds församling. ULA.
435 Sockenstämmoprotokoll 1834–06–01. KI:3. Heds församling. ULA.
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november, hölls åter stämma av samma anledning. Nu ålades flera personer att
skaffa sig försvar eller borgen innan mantalsskrivningen: annars skulle de inte
längre få vistas i socknen.436 Flera exempel skulle kunna ges från Hed där rätt
att vistas sammanflätades med laga försvar och av detta skäl kunde vistelserätten
också upphöra. Socknen gav egna förelägganden och fattigpolitiken var, det kan
svårligen tolkas annorlunda, synnerligen hård. Ett fall bland flera, som påminner om vad som hände Bäckström, kan illustera hur det kunde gå till. En piga
med två utomäktenskapliga barn var ett av de fall som kom upp på stämman i
juni 1834. Kvinnan var skriven som inhyses och hade sitt prästbesked ordentligt
inlämnat (precis som Bäckström ovan). I husförhörslängden anges hon som
inflyttad år 1830 eller 1831 (anteckningen är något oklar). Hon bodde inhyses
hos en svåger.437 På stämman år 1834 ålades hon att skaffa laga försvar eller borgen: ”i vidrig händelse äger hon ur [församlingen] avflytta.”438 Denna praxis
framträder i sockenstämmoprotokollen för Hed på ett helt annat sätt än i övriga
socknar. Varför sockenstämman i Hed värnade församlingsgränserna så väldigt,
till den grad att man inte bara hindrade folk från att flytta in utan också, på ett
sätt som knappast var förenligt med nationella författningar, körde ut dem, får
här lämnas öppet. Medan det är möjligt att försvarslöshetsbestämmelser inte var
någon stor fråga i Lillhärad var det av uppenbar vikt på andra håll. Och att som
ensam, inhyses piga få socknens öga på sig måste ha varit en svår situation. Den
piga det gällde här försvann från socknen och hon blev i november utstruken ur
kyrkoboken.439
Den vardagliga lösdriverikontrollen i betydelsen övervakning av vilka som
rörde sig i rummet eller vistades på en plats, lösdriverikontrollen vid mantalsskrivningarna och användandet av laga försvar som ett medel i fattigkontrollen
på andra sätt (där man således i Hed kunde ge förelägganden) kunde skilja sig
från plats till plats. Sockenstämmoprotokoll bör ägnas källkritisk försiktighet
men en tentativ slutsats är ändå att besuttenheten på somliga platser, som i
Hed, var mer repressiv än på andra håll, som i Lillhärad, vilket kunde få konsekvenser för obesuttna på dessa platser på olika sätt som hur säker deras bosättningsrätt var.

3.6.1 Att klaga på lokala beslut
Den lokala maktutövningen hade nationella lagar och regler att hålla sig inom.
Det var inte lagligt att köra ut folk ur församlingen hur som helst, men i det fall
en sockenstämma överskred sina befogenheter fanns för de människor som
drabbades (eller av andra skäl vände sig emot ett visst lokalt förhållande) i prin436 Sockenstämmoprotokoll 1834–11–30. Heds församling. ULA.
437 Husförhörslängd Sunnansjö s. 116. AI:10. Heds församling. AD.
438 Sockenstämmoprotokoll 1834–06–01. KI:3. Heds församling. ULA.
439 Sockenstämmoprotokoll 1834–11–30. KI:3. Heds församling. ULA.
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cip bara en laglig väg att gå för att formellt påverka ett skeende: KB. Om en
sockenstämma eller magistrat exempelvis valde att inte stadfästa en lokal regel
och ingen klagade kunde en sådan vara i kraft även om den var olaglig.440 För
att förstå den lokala maktutövningens gränser är det viktigt att studera och förstå de möjligheter människor hade att klaga, att vända sig till högre ort. Därför
skall jag här dröja vid detta.
Det var till KB människor fick vända sig för att överklaga beslut som fattats
(eller inte fattats) om fattigvård, husrum och inflyttning. För själva tecknandet
som försvarslös fanns ingen egentlig överklaganderätt, det handlade bara om
eventuella anstånd: det var upp till den enskilde att bevisa att hon ägde laga
försvar och att någon statlig aktör, vare sig det handlade om en häradsskrivare,
en länsman eller (i ett senare skede) KB, godtog det. Flera ansökningar gjordes
hos KB Västmanland under dessa år i frågor om fattigvård, inflyttning och laga
försvar (gränsdragningen mellan dessa områden kan många gånger vara svår att
göra då det kunde handla om allt på en och samma gång).441 Jag har funnit
omkring 12 besvär gällande fattigvård, ibland i kombination med rätt till mantalsskrivning där ansökningen är i eget namn, det vill säga det är den berörde
själv som står för ansökningen. 23 besvär av samma typ av avsändare rör uttryckligen endast inflyttning och mantalsskrivning.442 Då skall man tänka på att
under ett enda år, 1830, uppgick den kategori av ansökningar till vilka sådana
ansökningar fördes, så kallade justitie-politi- och ekonomimål samt besvär, till
ett antal om 344.443 Det förekom flera soldatänkor och soldater som under dessa
år ansökte hos KB om husrum av roten. Vid sidan av torpare, var det förmodligen den enskilt största gruppen obesuttna som vände sig till KB i frågor om
fattigvård, husrum och liknande. Det i sin tur är inte särskilt märkligt då soldater och soldatänkor kan ha uppfattat sina rättigheter annorlunda än andra obe440 Västerås stadsförsamling skickade år 1839 in ett nytt fattigvårdsreglemente till Kongl. Maj:t
via KB för stadsfästelse. KB skickade vidare ärendet först år 1843 då reglementet varit i kraft i flera
år. Kammarkollegiet återremitterade 1844 ärendet till KB som fick göra en provisorisk stadsfästelse
då man inväntade en ny fattigvårdsstadga. I återremissen krävde Kammarkollegiet dock flera
ändringar: bland annat ansågs stipulerade inflyttningstrestriktioner strida mot ”folkrätten” och
skulle ändras. Men då hade alltså reglerna varit i kraft i drygt fyra år. Skrivelser från Kongl. Maj:t
och centralmakten Kammarkollegiets skrivelse till KB Västmanland 1844–02–09. DI:181. LST–
U:lkt. ULA.
441 Se bilaga 2 om källmaterialet.
442 Dessa är funna i olika källserier och behöver inte vara samtliga under nämnda år. Ibland
saknas handlingarna (DIV), ibland kan man hitta ansökningshandlingar vidlagda protokoll (AIIa)
eller inkommande skrivelser (DIII). Ibland finns ansökningarna inte i ansökningsdiariet (BII),
ibland är de införda i diariet över skrivelser från Kongl. Maj:t, ämbetsmyndigheter, samt ämbetsoch tjänstemän (BI), ibland saknas en resolution.
443 Supplikdiarium BII:36. LST–U:lkt. ULA. I diariet finns olika rubriker för ärendetyper.
Den typ av ärenden som är relevanta här förekommer under två skilda rubriker: justitie-, kriminella- och ekonomimål samt under rubriken besvär. Varför ett ärende fördes in under den ena
rubriken är inte alltid klart: man måste därför gå igenom ansökningarna under båda rubriker.
Vräkningar kan däremot finnas införda under skuldmål.
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suttna just beroende på sin soldatstatus. Några stora mängder ansökningar rör
de sig dock inte om. År 1830 inkom fyra ansökningar från soldatänkor enligt
supplikdiariet som handlade om husrum och dylikt.444 Muntliga ansökningar
kan finnas nämnda bland resolutionskoncepten men också bland andra handlingar.445
Klaga över lokala beslut hade alla rätt att göra. Men det säger sig självt att det
för fattiga människor var svårt. Att veta vart man skulle vända sig, vad man i så
fall skulle göra, att formulera eller låta formulera ett klagomål (skriftligt, muntligt) kunde vara oöverstigliga hinder även i det fall en människa besatt modet
att besvära sig liksom tron på att kunna få rätt. Muncktell kunde vara behjälplig. Det fanns fler ämbetsmän och privatpersoner som kunde bistå behövande.
Men sådant kunde också skapa djupa konflikter och det förekommer ärenden
hos KB som också exponerar svåra konflikter inom ett lokalsamhälle. Det får
räcka med ett par exempel, problematiken är så omfattande att jag inte kan gå
in på den närmare. Lite längre fram i detta avsnitt kommer också ytterligare
några aspekter på vad ett besvär kunde innebära för en obesutten beröras.
En gift inhysesman med två småbarn i Dingtuna klagade i november 1832
hos KB på att brukspatron Hedin, på vars ägor han bodde, hade försökt vräka
honom från torpet utan laglig grund bland annat genom att slå sönder murstocken och på så vis göra det obeboeligt inför den stundande vintern.446 När
Hedin gick i svaromål började han med att kalla skriften för en ”jeremiad”:
[...] till hvars författande, ehuru jag anser den ingalunda vara öfver medelmåtta,
jag icke tilltror Olof Pehrsson, utan snarare någon Prästman vara Conupist, hälst
den är uppfylld af menniskokärlek, men i saknad af all Lagkännedom [...].447

Prosten Bergström som också hördes i saken var i konflikt med Hedin. Han
raljerar i sitt svaromål om att om nu skriften vore fylld av människokärlek så
hade den i Hedin:
[...] kunnat inbringa någon menskligare känsla i Patronens eget bröst, än den,
som till mensklighetens blygd uttalar sig i Hr Patron Hedins företag med murens nedrifvande uti Olof Perssons bostad.448

När en dräng ville bli fri sin tjänst med hänvisning till misshandel och dålig
kost i Strömsholm år 1835 var hans supplik författad av en major Treutiger.449 I
444 Supplikdiarium nr 75, nr 123, 133,179. BII:36. LST–U:lkt. ULA.
445 I serien AIIa, protokoll med handlingar, finns några enstaka. En av dem behandlas nedan:

statdrängen Olof Sjöbergs klagan över Torpa församling om fattigvård.
446 Skrivelser från enskilda personer (avgjorda mål, resolverade akter) Olof Perssons skrivelse
1832–08–28. November 1832. DIV:435. LST–U:lkt. ULA.
447 Skrivelser från enskilda personer (avgjorda mål, resolverade akter) Patron Hedins skrivelse
1832–09–24. November 1832. DIV:435. LST–U:lkt. ULA.
448 Skrivelser från enskilda personer (avgjorda mål, resolverade akter) pastor Bergströms skrivelse 1832–11–10. November 1832. DIV:435. LST–U:lkt. ULA.
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veterinärläkare Rothmans svaromål omtalas Treutiger spydigt som ”den kände
hjelparen”.450 Drängen klagade i mars och resolutionen utfärdades i oktober när
legoåret ändå snart var förbi.451 Han fick alltså gå där hos Rothmans i månader
medan ärendet avgjordes; sådana situationer bör ha gjort att klagomål till högre
ort inte kändes särskilt meningsfulla.
När kusken Holmberg vände sig till KB för att få ut lön av sin tidigare husbonde överste Wetterstedt svarade den senare med att håna Holmberg för hur
han skrev. Holmbergs svar belyser något av de många svårigheter sådana som
han själv mötte när de försökte utverka något inom systemet och hur han ändå
försökte bevara sin värdighet:
Jag kan ej förbigå, att erkänna Herr Öfverstens ord i sine svaromål, att min Inlaga ej var så tydlig, som Herr Öfversten åstundade, utan var en hop sammangyttringar; men detta trodde jag ej Herr Öfversten skulle fästa sig vid, då han allför väl känner mig ej vara alldeles hemma i att upsätta en skrift, och en fattig
tjenare har ej råd att wända sig till skrifkunniga, hälst jag trodde ej skulle behöfvas så vidlyftligt och omständligt.452

Men nu hade Holmberg vänt sig till en så kallat skrivkunnig – den citerade
texten är skriven av en sådan – han tog kostnaden som han själv sade att han
inte hade råd med. När brukspatron Bedoire på Molnebo i Västerlövsta skulle
förklara sig över en ansökning från en obesutten kvinna, hon som fick tillbaka
sin ko, gick han omedelbart på skriftens författare och angav bland annat en
kungörelse av den 29 juni år 1773. Denna stadgade att i det fall en person inte
kunde antas förstå vad en ansökning innehöll, vilket väl måste tolkas som att
hon eller hon inte kunde läsa den eller intellektuellt begripa den, så måste den
så kallade conceptistens namn, syssla och vistelseort var utsatt på skriften vid
laga äventyr. En sådan ansökning skulle inte heller få tas upp till prövning vilket
var vad Bedoire argumenterade för.453 Och självklart hade besuttenheten ett
övertag också i själva processen. När greve Cronstedt ville vräka torparen Anton
Michaelsson till exempel, som förutom att han var ryss och därför inte hade
svenska som modersmål inte heller verkar ha kunnat läsa och skriva, vände sig
greven till KB. KB skickade en resolution till Michaelsson där han fick förklara
sig. Enligt Michaelsson hade en nämndeman och en rättare vid sextiden en kväll
449 Skrivelser från enskilda personer (avgjorda mål, resolverade akter) drängen Anders Färn-

ström skrivelse 1835–03–11. Oktober 1835. DIV:479. LST–U:lkt. ULA.
450 Skrivelser från enskilda personer (avgjorda mål, resolverade akter) veterinärläkare Rothmans skrivelse 1835–03–18. Oktober 1835. DIV:479. LST–U:lkt. ULA.
451 Resolutionen är ej införd bland koncepten (Aib) utan ligger sist bland handlingarna: akt
422. Oktober 1835. DIV:479. LST–U:lkt. ULA.
452 Skrivelser från enskilda personer (avgjorda mål, resolverade akter) kusken Holmbergs förklaring inkom 1830–11–27. December 1–20. DIV:405. LST–U:lkt. ULA.
453 Kongl. Maj:ts Kungörelse och Warning, angående dem, som med Beswärs och andra Skrifters författande förleda enfaldiga till oskäliga Rättegångar och obilliga Ansökningar den 29 juni
1773, Modée 1781, s. 166.
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infunnit sig och läst upp skriften genom vilken han ombads lämna torpet. Han
fick ingen avskrift. Om svarande inte gick i svaromål, inte lämnade någon förklaring inom den av KB utstakade tiden, så förföll dennes talan. Dagen efter tog
sig Anton Michaelsson till Västerås där han fick tag på en skrivare som författade en skrift till KB där han förklarade vad som hänt dagen innan och han bad
om en avskrift.454 Så hindren bara när det gäller en sådan sak som själva skriftens författande var flera och kunde betyda olika former av kostnader.
Men även om människor gick till KB i frågor om fattigvård och inflyttningar
så var det inte en vardaglig företeelse.455 Ändå skall jag nu dröja vid en sådan,
vid en supplik som ställts från en kvinna som till sin antagligen i övrigt stora
livserfarenhet kunde foga att ha blivit förhörd av landshövding Ridderstolpe
själv. Fallet kan illustrera hur en människa kunde bli till ”lösdrivare” där, för
ovanlighetens skull, den anklagade inte är helt tyst.

3.6.2 Christina Olsdotter Stolz
I länsstyrelsens arkiv för Västmanlands län återfinns en supplik daterad den 27
december år 1830. Någon skrivare är inte uppgiven och man kan anta att dess
författare är samma person som också undertecknat den:
Som jag underteknad är Barnföd i gränsta hage under Johanesberg i Lundby församling och Blef gift med Eric Ersson Stoltz och Emotog torpet Efter mina föräldrar som de varit torpfolk under johanesberg öfver 20 år Efter deras Död Emotog vij sama torp och Brukade det Sedan gaf han sig till RotherningsKarl för Johanesberg och bevistade 1813 å 1814 års krig i tyskland och norge Sedan han kom
hem och fåt afsked Emot vi åter sama torp Sedan Blef jag Enka men Brukade
det ändå tils 1824 då Herr Major Kisner Emotog Johanesberg då Blef jag ifrån
torpet Sedan Begärte Jag af major Kisner at få husrum men Blef nekad det Sedan har jag Bott var jag Kunat och tjent mig födan hur jag Kunat jag anhåler
ödmjukast hoss Konungs Höga Befalningshafvandes at jag kunde få Blifva Skat

454 Skrivelser från enskilda personer (avgjorda mål, resolverade akter) Anton Michaelssons

skrivelse till KB 1830–05–29. DIV:397. LST–U:lkt. ULA.
455 Peter Aronsson har gjort grundlig genomgång av suppliker ställda till KB Kronobergs län
under 1840-talet. Han kan då bland annat visa att det fanns en utbredd sedvänjerättslig uppfattning om rätt till boende på någons (en husbondes, en rotes, en församlings) mark efter lång
tjänst, något obesuttna kunde besvära sig om men som inte hade någon grund i allmän lag. Se
Aronsson om supplikerna vid KB Kronoberg i allmänhet: Aronsson 1992, s. 245ff, 288–300. Om
rätten till boningsplats, se densamme s. 295. I Västmanlands län resolverade i slutet av 1820-talet
KB till soldatänkors favör när de ansökte om husrum av roten. Emellertid ledde en konflikt i
Lillhärad om detta till överklaganden ända till Kammarkollegiet och Kongl. Maj:t. Sockenstämman anförde sedvanerättsliga, moraliska och andra alternativ, som att änkorna annars inte kunde
försörja sig och arbeta om de inte hade någonstans att bo, till försvar för att roten skulle förse
änkorna med husrum. Det var rotehållarna i en rote som vägrade och som i slutänden vann: det
fanns inget författningsenligt stöd för att rotehållare skulle ge soldatänkor husrum. Se: Sockenstämmoprotokoll 1828–09–14; 1828–12–07; 1829–03–15; 1829–08–23; 1831–07–10. Lillhärads församling. ULA.
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Skrifven der jag varit Bonde öfver 20 år i gränsta hage jag undan drar mig icke at
Betala mina Kronoutskylder Eller mantals Pängar Efven var jag med På mantals
Skrifningen i Lundby å Begärte at få skrifvas i gränsta men Blef nekad nu har
här notarjen å Länsman Karlsson varit till mig der jag nu är Bonde i fählvi i
Dingtuna å vill föra mig Bortt till Slottshäckte Som jag ingalunda är nöjd med
och är i fatigt tillstånd å nu 50 år gamall jag anhåler ödmjukhet at få Blifva mantals skrifven i Lundby Soken å at få Bo qvar der jag nu är Fählvi å Dingtuna
Den 27 December 1830
Ödmjukaste tjenarina
Christina OlsDotter Ståltz456

Christina Olsdotter Stoltz skrev i suppliken att hon förlorat sitt levebröd, ett
torp i Gränsta hagen i Lundby socken, som hon brukat i över 20 år då en ny
arrendator, major Kistner, kom till Johannisberg kungsladugård. Det var nu,
vid skriftens inlämnande, för omkring fem år sedan. Medan Kistner kom från
Uppland var Lundby Stoltz födelsesocken och hennes föräldrar hade brukat
torpet före henne.457 Också hennes döde make var barnfödd i Gränsta hagen,
även hans föräldrar hade varit torpare där.458 Men plötsligt stod hon alltså utan
både husrum och försörjning och hon var nu mer löneberoende än någonsin
förr. Efter att ha varit utan stadigt hem och klarat sig med arbete dag till dag
hade Christina Olsdotter Stoltz nu blivit ”bonde” som hon uttryckte sig, i Fälvi
by i Dingtuna socken, fågelvägen blott ett par kilometer från Gränsta hagen.
Flyttat från torpet hade hon gjort eftersom hon var av nöd tvungen och att
flytta av tvång var hon inte ensam om, det var något människor kunde göra för
att försöka klara sig under svåra tider eller ansträngda förhållanden överhuvudtaget.459 Christina Olsdotter hade inte heller flyttat särskilt långt, först från sitt
gamla torp och sedan över församlingsgränsen till grannsocknen. Det var ingen
anmärkningsvärd flyttning: omflyttningarna i det förindustriella Sverige var
många men skedde merendels över korta avstånd.460 Veterligen var Christina
Olsdotter aldrig skriven någon annanstans än i Lundby, det var här hon levt
hela sitt liv, och det var i dessa trakter hon bör ha haft sina eventuella sociala
resurser. Men hur nära det än var till Fälvi från Gränsta hagen, hade Christina
Olsdotter Stoltz därmed passerat församlingsgränsen och det hon nu gjorde kan
antas härröra ur hennes strategiska val utifrån hur hon uppskattade sin situation
456 Skrivelser från enskilda personer (avgjorda mål, resolverade akter) skrivelse dat. 1830–12–27.

Januari 1830. DIV:407. LST–U:lkt. ULA.
457 Husförhörslängd 1815–1833 s. 148, Johannisberg. AI:5. Lundby församling. AD.
458 Olsdotter var född i Lundby 1780 och hennes föräldrar boende i Gränsta. Hennes berättelse
kan stämmas av mot: Husförhörslängd 1775–1794, s. 167. AI:3. Lundby församling. AD. Brita
Andersdotter och Olof Olsson. Födelsebok 1775–1838 bild 15. C:3. Lundby församling. AD. Vigselbok 1775–1838, bild 27 EI:1 Lundby församling. AD. Dödbok 1814–1860. 1818 nr 14: Eric Ersson
Stolt. F:3. Lundby församling. AD. Husförhörslängd 1775–1794 s. 167, Eric Andersson och
Christina Larsdotter. AI:3. Lundby församling. AD.
459 Dribe 2003, s. 21.
460 Dribe 2003, s. 9.
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och sina möjligheter att klara sig och där församlingstillhörighet var något viktigt. Olsdotter Stolt skulle ända tills i oktober 1831 fortsatt vara kyrkoskriven i
Gränsta hagen där hon inte ägde något hem. Därefter var hon skriven fram till
sin död hos en bonde i Skälby i samma socken.461 Med undantag för år 1827
deltog Christina Olsdotter regelbundet i husförhör och nattvard enligt kyrkoboken. Prästen har i husförhörslängden antecknat att hon ”bortflyttat 1825 utan
betyg”, och i vänster marginal finns en anteckning: ”i Fälvi by.”462 Och som
framgick i suppliken stred hon för att tillhöra Lundby oavsett att hon bodde i
Fälvi i Dingtuna: att hon lämnat kvar attesten hade inget att göra med okunskap eller glömska.
Olsdotter Stoltz argument för sin församlingstillhörighet var flera, alla bottnande i gjord nytta och förankring i socknen sedan gammalt: hon var född där,
hennes föräldrar hade arbetat och brukat samma torp före henne, hennes man
hade varit soldat och ute i fält, hon ville betala skatt, hon var dessutom gammal
och fattig. Men vid mantalsskrivningen med Lundby församling år 1830, hade
hon nekats skattskrivning av häradsskrivaren.463 Länsman i Tuhundra härad,
Karl Karlsson, hade därefter också kommit till Fälvi och hotat henne med
slottshäktet med vilket hon med sina egna ord var ”ingalunda nöjd”.
Av Lundby sockenstämmoprotokoll att döma, var Christina Olsdotter varken den första eller den sista som efter Kistners ankomst skulle förlora sitt levebröd och därefter nekades husrum på egendomens ägor. I hela Tuhundra härad
fanns år 1830 omkring 300 personer skrivna i hushåll som betecknades som
inhyses eller boende på ägorna. År 1840 hade numerären halverats och knappt
160 personer var skrivna på samma sätt. Den största minskningen hade skett i
Lundby socken: från 64 personer år 1830 till 12 tio år senare.464 Om Christina
Olsdotter hade tillåtis att bo kvar utan att ha tjänst eller torparkontrakt så hade
hon skrivits som inhyses. Men för att det skulle vara möjligt måste jordägaren
eller som i detta fall en arrendator ge sin tillåtelse. Den som på sina ägor upplät
husrum var som tidigare nämnts ansvariga för dessas kronoutlagor.465 Betalningen för att bo på ägorna var vanligen och enligt författningarna i dagsverken,
men major Kistner var uppenbarligen inte intresserad av att ha Olsdotter Stoltz
på sina ägor.

461 Husförhörslängd 1815–1833, s. 120; 177a. AI:5. Lundby församling. AD.
462 Husförhörslängd s. 120. AI:5. Lundby församling. AD.
463 Dödbok nr. 6 1834. F:3. Lundby församling. AD.
464 Mantalslängder för Barkarö; Dingtuna; Lillhärad; Lundby. EIc:230, EIc:263 LST–U:lkont.

ULA.
465 Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse, Angående Jord- eller hemmans-ägares answarighet hädanefter för de å deras Ägor boende Gatehusmän, Inhyseshjon, samt flere sådane Personers
Krono-Utlagor. Given 17 februari 1803. Årstrycket.
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En konflikt mellan sockenstämman och Kistner om husrum för en annan
kvinna, Anna Sommar, nådde 1830 KB.466 Kistner ville att socknens fattigvård
skulle ge husrum åt fattiga och husvilla, i det här fallet Anna Sommar, medan
flera bönder på sockenstämman menade att de fattiga borde försörjas rotevis:
[...] alldenstund de erforo, at hela hushåll ifrån Johannisbergs kongs Ladugård,
äfvensom de förmodade ifrån Bärby hemman, där flere fattige Torpare funnos
skulle söka at få Rum uti församlingens fattighus, hvilket då vore aldeles otillräckeligt att emottaga så många fattiga Personer, utan at tillökas och påbyggas.467

Den nye arrendatorn på Johannisberg brukade den största egendomen i socknen och det låg inte i hans intresse att ha rotefattigvård.468
Konflikten mellan Kistner och bönderna liksom den situation som både
Stoltz och Sommar hamnade i, kan illustrera den fortsatta jordbruksomvandlingen, proletariseringen, hur de sociala och ekonomiska relationerna förändrades och de konflikter som kunde uppstå. Medan det på stämman tvistades om
rotefattigvård och Kistner genom sina många röster kunde rösta ner förslaget på
samma sätt som också skedde i Barkarö, kämpade Olsdotter Stoltz för sin överlevnad. Hon hade redan från början varit obesutten men hon hade nu åkt ner
lite längre i det växande jordbruksproletariatet där en missväxt fortfarande
kunde handla om liv och död.
Christina Olsdotter nämndes dock varken på stämman i Lundby eller i
Dingtuna. I sitt besvär sade hon inget om tjänstetvång, laga försvar, försvarslöshet eller 1788 års förordning om hemortsrätt som således gav församlingarna
makt att neka inflyttning och mantalsskrivning, men det var just dessa rättsliga
arrangemang som gjorde henne sårbar.469 Hon ville bestämt mantalsskrivas.
Precis som Carl Pehrsson ovan stred hon för denna rättighet. Mantalsskrivningen reglerade den formella församlingstillhörigheten och man skulle vara skriven
där man vistades största delen av sin tid, men det var inte någon rättighet som
vara alla förunnad. I Dingtuna omorganiserades vid denna tid fattigvården och
den var mer omfattande än i någon av de andra socknarna i häradet.470 Församlingens gränser bevakades för att förhindra att fattigt folk flyttade in. Prosten
466 Resolutionskoncept nr 1575. AIb:82. LST–U:lkt. ULA. Skrivelser från enskilda personer
(avklarade mål, resolverade akter) Kistner mot Lundby om Anna Sommar. 1830 december 12–31.
DIV: 406. LST–U:lkt. ULA.
467 Sockenstämmoprotokoll 1827–09–23. KI:2. Lundby församling. ULA.
468 Johannisbergs kungsladugård bestod av sju mantal säteri samt Gränsta, två mantal säteri.
Wilhelm Tham beskriver Johannisberg som den enda gården av betydenhet i socknen: Tham
1849, s. 122.
469 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 1804, s. 1083.
470 Utlåtande om fattigvården i Dingtuna 1832–02–13. Handlingar hörande till 1847 års fattigvårdsförordning. Konseljakt 1847–05–25. Volym V. Ecklesiastikdepartementet. RA.
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Bergström som kunde hjälpa en inhysesman med en suppliks författande var
samme person som var ordförande för den stämma som vägrade Carl Pehrsson
och hans barn inflyttning. Fattigvårdsaspekten kan väl förstås i båda fall. Under
1830-talet hanterades över femtio ärenden om mantalsskrivning på stämman
med lite olika utgång: en del vägrades inflyttning, en del beviljades, andra hade
borgen eller tilläts vistas i socknen under särskilda villkor.471 Olsdotter Stolz var
knappast omedveten om detta förhållande. Dessutom förelåg en konflikt om
rätten till det hemman i Fälvi där hon nu var ”bonde”.472 Hon hade intagits i
Fälvi av en änkling med tre minderåriga barn men han hotades med vräkning,
och frågan är om någon hade brytt sig om Olsdotter Stolz om det inte varit för
vräkningen, men nu kunde hennes närvaro också användas som vapen i en
konflikt. Ljuset var riktat mot henne, det fanns en anledning för andra att inte
låta saker bero.473
Någon vecka efter att Christina Olsdotter Stoltz satt sitt namn under besvärsskriften gick så fångskjutsen till Västerås slott på order av länsman Karlsson. Väl där förhördes hon av landshövdingeämbetets högsta tjänstmän, landshövdingen och landssekretareren:
Förekallades den af Länsmannen Karl Karlsson såsom försvarslös införpassade
Enkan Christina Olsdotter, hvilken förr bodt och sist varit skattskrifven i Hellby
Lundby Socken men nu icke har boningsplats eller tjenst. [...] Hon anhöll nu att
få mantalskrifvas i Lundby; och trodde sig kunna erhålla plats såsom inhyses eller tjensthjon inom 6 veckor.Kgs Befhde förelade Christina Olsdotter att inom 6
veckor vid laga äfventyr skaffa sig laga försvar, och beslöt att hon emedlertid
skulle få mantalsskrifvas i Lundby; hvilket af [...] henne meddeladtes pass och
hänvisning till häradskrifvaren.474

Landssekreteraren fattade två omedelbara beslut: Christina Olsdotter skulle
skrivas i Lundby (och således få en bestämd hemort och därmed övergå från sitt
illegala tillstånd till att vara mantalsskriven). Samtidigt ålades hon att skaffa sig
laga försvar vid ”laga äfventyr”, vilket innebar att hon annars – enligt gällande
författningar – skulle behandlas som ”lösdriverska” och därmed riskera att dömas till korrektionsinrättning på obestämd tid.
Christina Olsdotter lämnade landskansliet den dagen i januari 1831 med ett
pass. Det var hon själv som fick uppsöka den häradsskrivare som hon enligt
egen utsago vid ett tidigare tillfälle försökt övertyga om sin rättighet att mantalsskrivas. Den här gången hade Christina Olsdotter dock med sig ett skriftligt
beslut från KB i länet; enligt passjournalen ”tillhörde” hon Lundby församling

471 Sockenstämmoprotokoll 1830–1839. KI:5–6. Dingtuna församling. ULA.
472 Skrivelser från enskilda personer (avgjorda mål, resolverade akter) maj 16–31. DIV:396.
LST–U:lkt. ULA.
473 Husförhörslängd s. 65. AI:15a. Dingtuna församling. AD.
474 Protokoll med handlingar 1831–01–03 § 1. AIIa:4. LST–U:lkt. ULA.
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och borde där ”eller annorstädes” skaffa sig laga försvar och mantalsskrivas
”med mera”.475
Omkring sex veckor senare, den 17 februari 1831 när anståndstiden var tilländalupen, togs Christina Olsdotter åter till Västerås slott av länsman Karlsson.
Denna gång fick hon övernatta i slottshäktet. Dagen därpå hade Christina Olsdotter enligt en anteckning i fångrullan erhållit försvar hos Abraham Jansson i
Skälby, Lundby socken. Han hade varit en av de bönder som varit i konflikt
med Kistner om Anna Sommar. Det var också i Skälby, hos Janssons änka hon
skulle vara skriven till sin död några år senare. Det är dock tveksamt om det var
där hon bodde. Dödsfallet skedde i oktober 1834 i den angränsande Sankt Ilians
församling, på Kumla ägor strax utanför Västerås.476 Gravölet hölls dock i Fälvi,
av änklingen som intagit henne och som fortfarande fanns kvar, vilket allt kan
vittna om att en anteckning i en husförhörslängd kan berätta föga om var en
människa egentligen befann sig.477
Christina Olsdotter Stoltz levde genom proletariseringen utan att kunna sätta
namn på den, men hon erfor den likafullt. Hon genomgick, för att tala med
Catharina Lis och Hugo Soly, proletariseringens två dimensioner: den passiva
då hon förlorade sina produktionsmedel och den aktiva då hon blev mer löneberoende än vad hon tidigare varit.478 Fallet Olsdotter Stoltz visar på de motsättningar som kunde uppstå om tillhörighetsanspråk och hur försvarslöshetsbestämmelser kunde användas i konfliker. Det visar också att när Olsdotter Stoltz
situation väl kom till KB:s kännedom, så resolverades direkt om en hemort.
Oskriven skulle hon inte vara – men samtidigt gavs också ett föreläggande om
laga försvar vilket bland annat resulterade i en natt i häktet. Olsdotter Stolz
hade bott i hela sitt liv i Lundby; hon lyckades få fram ett försvar. Men som
obesutten var hon beroende av de besuttnas välvilja, av att en bonde lät henne
skrivas på sig. Utan nätverk, utan välvilja, utan att en besutten ville ha ens arbetskraft, så kunde det leda till att en ”ärlig” och ”dygdig” änka, som Olsdotter
Stoltz kallades i Lundby dödbok, riskerade att förvandlas till en ”lösdriverska”.479

3.6.3 Förtryckets känslor och själsliga skador
Christina Olsdotter Stoltz var ”ingalunda nöjd” med hur hon behandlades. Inte
heller Carl Pehrsson lär väl ha varit tillfredsställd med sin situation. Det är up475 Diarium över utfärdade pass 1831–01–03. EV:5. LST–U:lkt. ULA.
476 Fångjournal 1831 nr. 61. DVb:8. KVA–V:ås. ULA. Detta arkiv förkortas fortsättningsvis
KVA–V:ås. Dödbok nr. 6 1834. F:3. Lundby församling. AD. Olsdotter avled enl. dödboken i S:
Ilians församling.
477 Bouppteckning nr 720. FII:3. Tuhundra häradsrätt. AD.
478 Lis & Soly 2012, s. 451.
479 Dödbok nr 6 1834. F:3. Lundby församling. AD.
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penbart att uppfattningar om rättighet till församlingstillhörighet kunde skilja
sig åt där ett långt liv i en socken inte per automatik erkändes som något viktigare kapital. Det kan förmodas att den som ingen jord ägde av besuttenheten
kunde betraktas som mindre insocknes, mindre tillhörig, mindre en del av församlingen, än den som ägde jord eller åtminstone var född i ett besuttet hushåll.
Hur de obesuttna ställde sig inför sockenstämmor och överhet vid denna tid
som föregick industrialiseringen och den arbetarrörelse som då skulle börja
organisera sig vet vi ganska lite om.480 I Sverige har inte intresset för uppror,
upplopp eller dylika manifesterande kollektiva handlingar under förra hälften av
1800-talet varit särskilt stort och endast ett par större studier finns publicerade.481 Intresset för vardagsmotstånd, uppror och liknande praktiker har varit
avsevärt mycket större inom forskning om tidigmodern tid.482 Men den ekonomiska och sociala skiktingen efter 1750 där, på många håll, de obesuttna blev
allt fler och numerärt kunde vara många fler än besuttna bönder och andra
jordägare som ägde rösträtt på sockenstämmorna, skapade ett annat samhälle,
ett annat politiskt landskap.
De lagliga vägar som fanns att överklaga lokala beslut var alltså besvärsvägen,
hos KB. Kollektiv kritik och motstånd mot den lokala besuttenheten både i
form av öppna protester och tystare former som maskning, flimrar ibland förbi i
ansökningar från de som drabbades av samma motstånd. Torpa församlings
sockenstämma hade exempelvis bestämt att alla mantalsskrivna i socknen skulle
betala en viss fattigskatt. Församlingen besvärade sig över sex församlingsbor
som inte gjort det med hänvisning till att det var orättvist och att de själva var i
behov av fattigvård.483 Några år senare, 1837, hade en klagoskrift satts upp mot
fattigdirektionen i samma socken. De som undertecknat den blev föremål för
utredning på grund av dess formuleringar. KB beordrade kronofogden i orten
att anställa förhör.484 Eller som när ett trettiotal obesuttna i Björksta vägrat

480 Flera studier där ett underifrån- och ovanifrånperspektiv länkats samman finns inom den

utbildningshistoriska forskningen. En viktig studie är Bengt Sandins avhandling från 1986, se
särskilt kapitel 6. Se även om gesäller och hantverkare under 1800-talets förra hälft: Edgren 1987;
Magnusson 1988. Lars Nyström studie av Stora Bjurum 1857–1917 analyserar ingående relationerna inom ett godskomplex där arbetarna inkluderas tydligt och explicit som aktörer: Nyström
2003.
481 Karlbom 1967 samt Berglund 2009. Se även en diskussion som förs av Sandin 1986, s.
249ff. I Magnusson 1988, finns också åtskilliga kollektiva manifestationer gjorda av gesäller och
andra arbetare på gator och torg i Eskilstuna under tiden 1800–1850 behandlade.
482 Ett livligt forskningsfält särskilt på 1980- och 1990-talen var förhållandet mellan centralmakt och lokalsamhällen, mellan överhet och undersåtar. Forskningsfältet är omfattande, se för
en översikt Lindström 2005, s. 8–10.
483 Resolutionskoncept 1836 akt 1577. AIb:88. LST–U:lkt. ULA.
484 Protokoll och brevkoncept KB Västmanland skrivelse till kronofogden i Kungsör dat.
1837–01–24. AIa:126. LST–U:lkt. ULA.
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utföra dagsverkesskyldigheter åt länsman som disponerade de så kallade pastoralierna i socknen varför länsman gått till kungs och ville få dem bötfällda.485
Att lagligen agera politiskt kollektivt, som besuttenheten gjorde på stämmorna, var förbehållet just dem. I Västerås hade tjugosex gesäller år 1838 lämnat
in en protestskrift till magistraten då en lokal förordning hade utfärdats som
inskränkte gesällernas möjlighet att bo i egna hushåll. En passage i denna skrift
lyder:
Wi känna icke och erkänna eij eller någon annan Lagstiftande Magt i Sverige, än
Konungen och Rikets Ständer, ock underkasta oss alldeles icke någon underordnad Myndighets Arbitriera behandling, såvida den icke härleder sig, ock är fullkomligt enlig med allmenna Lagarne, utan inskränkning utan tillägg, ock utan
ensidig ock Lagvidrig tillämpning.486

Gesällerna krävde protokollsutdrag för att kunna besvära sig i det fall magistraten inte upphävde beslutet. 23 av gesällerna bötfälldes på grund av skriftens
innehåll. Om denna händelse formulerade sig Anders Hellberg, den som anklagades för att ha uppsatt skriften, några år senare på följande vis:
Den egentliga, men af mina Wederparter sorgfälligt döljda Ordsaken till mitt
förföljande, och ihärdigheten att, på ett skymfligt och för mig smärtande sätt,
tvinga mig afflytta från Stadens Område, är den att jag icke kan förmå mig till
smicker, hyckla vördnad för personer som gjöra stort Anspråk derpå, men allmänna Omdömet frånkänner dem; visa en Slafvisk undergifvenhet för Sjelfsvåld
och förtryck; [och] vågat antaga mig de fattigas sak emot de rika och mägtiga.487

Staden i form av dess fattigvårdsdirektion försökte få Hellberg utackorderad
mot sin vilja på landet. Han skulle inte få sätta sin fot i staden, han skulle bort.
Hellberg själv hävdade att det stred mot vad han kallade för folkrätten.488
Det är ingen småsak i det fördolda när nästan 30 gesäller sätter upp en stridsskrift mot magistraten. Obesuttna, arbetande fattiga människor var handlande
subjekt och påverkade därför det omkringliggande samhället på olika sätt: det
gjorde exempelvis på ett mer vardagligt sätt hyresfolket i detta kapitels inledning
när de vädjade för hustru Ericsson, när de försökte övertala sin hyresvärdinna
att ge henne tak över huvudet fastän det borde ha anmälts till magistraten. Det
gjorde också Carl Pehrsson och Olsdotter Stoltz när de kämpade för sin rättighet att skrivas, sin rätt till församlingstillhörighet.
Men glädjen över att finna en trotsig supplik får inte skymma förtrycket, hur
människor fick bita ihop, hur de kunde tvingas att försöka vara till lags för att
485 Resolutionskoncept 1833 akt 1278. AIb:85. LST–U:lkt. ULA.
486 Dombok 1838–07–30 § 397. AII:85. Västerås rådhusrätt och magistrat. ULA.
487 Konseljakt avskrift av supplik inlämnad av Anders Hellberg till KB Västmanland dat. 23
mars 1844. Konselj 1845–02–10. Ecklesiastikdepartementet. RA. Citatet från kopia av besvär
ingivet till KB Västmanland daterad 1844–03–23.
488 Konseljakt avskrift av supplik inlämnad av Anders Hellberg till KB Västmanland dat. 23
mars 1844. Konselj 1845–02–10. Ecklesiastikdepartementet. RA.
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överleva, hur kringskuret deras handlingsutrymme faktiskt var både av rättsliga
regelverk och av fattigdomen i sig själv. Andy Wood menar att man inom det
främst brittiska socialhistoriska fält som under stark influens av James C. Scott
ägnat sig åt forskning om (folklig) mikropolitik tenderat att undvika förhållandet mellan aktör och struktur. Man har helt enkelt ägnat för lite uppmärksamhet åt vad som formade och begränsade människors handlingsutrymme: motstånd har intresserat mer än underkastelse.489
Olof Sjöberg, titulerad förre förstärkningskarlen och statkarlen, infann sig på
landskansliet i Västerås i augusti 1832.490 Han klagade över att sockenstämman i
Torpa socken inte gett honom, hustru och barn husrum eller tillräckligt fattigunderstöd. Han berättade att han hösten 1830 flyttat från Kvicksund till Torpa,
till kvartersmästaren Björk. Sjöberg hade städslats på stat men vid nyår ville
Björk istället betala dagspenning, närmare bestämt 18 skillingar 8 runstycken
riksgälds om dagen utan kost. Sjöberg vägrade. Då skall Björk ha tagit bort
statlistan som satt fästad i taket inne i stugan och Sjöberg med familj var på så
vis, och på ett sätt som inte var giltigt enligt legostadgan, uppsagda från både
arbete och hem. De tog sig till en bonde i socknen där de stannade och arbetade
mot dagspenning tills den 24 oktober 1831. Men då hade Sjöberg blivit sjuk och
kunde inte få tjänst. En smed i socknen lät dem då bo inhyses i en stuga han
rådde om, men smeden kom snart själv i behov av samma stuga varför hushållet
tvingades flytta och nu, sedan omkring två veckor tillbaka, höll hushållet till i
en smedja nära den stuga de inte längre fick bo i. Det understöd, hävdade Sjöberg, som han fått av församlingen räckte inte. De hade inte heller något husrum. Närvarande vid Sjöbergs klagan var landshövding Ridderstolpe och landssekretare Ahlborg. Provinsialläkare Widberg undersökte vid sammanträdet Sjöberg. Sjöberg hade ”en svår flytande halsböld och värk emellan axlarnarne”.491
Widberg ansåg att Sjöberg behövde vård på lasarettet. Någon ställde också fråga
om tiggeri:
[...] och Sjöberg erkände att han i brist af annan utväg måst uppehålla sig med
betlande under sin vandring hit, beslöt [KB] det Sjöberg såsom Tiggare tills vidare skulle arresteras; och blef anstalt derefter fogad om hans intagande på Lazarettet.492

489 Se Wood 2006. I samma anda har Nicholas Rogers framfört kritik mot Tim Hitchcocks bok

om hemlöshet och ”lösdrivare” i London på 1700-talet. Rogers menar att Hitchcock, som är en av
de brittiska historiker som betonat också de mycket fattigas handlingsutrymme, ägnar sig åt
romantisering. I likhet med Andy Wood pekar Rogers bland annat på strukturernas och institutionernas betydelse: Rogers 2007, s. 1–14, Hitchcock 2004.
490 Följande bygger på: Protokoll med handlingar 1832–08–24, vidlagt är även avskrift av sockenstämmoprotokoll dat. Torpa 1832–10–07. AIIa:5. LST–U:lkt. ULA.
491 Protokoll med handlingar 1832–08–24. AIIa:5. LST–U:lkt. ULA.
492 Ibid.
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Att han blivit olagligen uppsagd gjordes det däremot ingen anteckning om. Vad
sade makarna till varandra, hur hade de resonerat innan Sjöberg började sin
vandring mot Västerås? Vad kostade det Sjöberg i självkänsla att inte kunna
arbeta, att tvingas tigga, att be om fattighjälp? Sjöberg var sjuk och han gick i
flera mil.
När fattiga människor vände sig till KB tog de, som framgår i det sjöbergska
fallet, en risk. På frågan om han tiggt, svarade Sjöberg ja. Därför borde han
”arresteras”. Om man studerar ansökningar gjorda av obesuttna till KB, är det
uppenbart att ansökningen innebar att de samtidigt exponerade sig, gjorde sig
synliga. Statkarlen Jan Öberg, exempelvis, ansökte om husrum av Rytterne
församling eller greve Carl Ridderstolpe: han fick föreläggande om laga försvar.493 Det var samma sak som hände Carl Pehrsson.494 När prosten Nerelius i
Lundby bråkade med Skultuna församling om skattskrivning och hemortsrätt
för pigan Anna Andersdotter och hennes barn, blev en av konsekvenserna att
Andersdotter ålades skaffa sig laga försvar.495 När länsman Karlsson ville vräka
en uppsagd statdräng ur ett torp, resolverade KB inte bara att drängen skulle
lämna torpet. Han skulle också skaffa sig laga försvar inom fyra veckor.496
Andy Wood menar utifrån en studie av maktrelationerna i en engelsk dalgång i början av 1600-talet att folklig politik inte var något människor fick som
gåva inom ett öppet system av maktrelationer. Det var istället något som erövrade och vanns från ”a profoundly unequal, and often cruel, class structure”.497
Wood betonar den spänning som uppstår mellan underkastelse och motstånd
och de känslor detta framkallar: servilitet, fruktan, vrede och hat.498 Gesällen
Sörman som fick stryk av borgmästare Ekholm sökte sin rätt inom systemet när
han gick till KB. Uttryck för underkastelse präglade hela hans agerande när han
fick stryk och inte slog tillbaka. Vad gör sådant med människors självkänsla,
med deras självbild, med deras tro på sina möjligheter att påverka sina liv? Vad
gör det med människors själar? Stannar det bara vid läpparna, går det aldrig
under huden? Andy Wood har lånat uttrycket “the hidden injuries of class” av
sociologerna Richard Sennett och Jonathan Cobb.499 K.D.M. Snell har skrivit
att sätt att manifestera vördnad, och därmed underkastelse, blev till ett beteende, ett sätt att uppföra sig på, en form av självpresentation bland de arbetande
fattiga i England under 1700- och 1800-talen:

493 Resolutionskoncept 1832 nr 1637 akt 1512. AIb:84. LST–U:lkt. ULA.
494 Resolutionskoncept 1833 nr 1465 akt 1740. AIBb:85. LST–U:lkt. ULA.
495 Resolutionskoncept 1833 nr 1154 akt 437. AIb:85. LST–U:lkt. ULA.
496 Resolutionskoncept 1836 akt 745. AIb:88. LST–U:lkt. ULA.
497 Wood 2006, s. 72.
498 Wood 2006, s. 808.
499 Wood 2006, s. 809.
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They were buttoned in as a necessity for survival, insisted upon by vulnerable
parents from an early age, parents who despaired at gross and often capricious
landed power, who felt themselves without the slightest influence to change a
seemingly immutable social structure.500

Men böjda nackar och ryggar liksom underdånigt tilltal dolde, hävdar Snell, en
djupt rotad känsla av sorg, av social bitterhet som censurerades just därför att
försörjnings- och livvillkoren var så bräckliga.501
Carl Pehrssons son Ulrik låstes in i arresten tillsammans med sin far. Brita
Stina Åkerströms inte ens tioåriga dotter gick igenom samma erfarenhet. Exakt
hur det påverkade dessa barn liksom deras föräldrar går självklart inte att säga,
men det kan inte ha gått dem spårlöst förbi. Det är mot denna bakgrund och i
ett sådant sammanhang betydelsen av exempelvis ett inkallande till magistraten
i Västerås för ett föreläggande om laga försvar en dag på 1830-talet måste förstås:
i en kontext av förtryck i en vardag av osäkra, knappa omständigheter. I kampen för arbete och tak över huvudet kunde också fattig ställas mot fattig som då
den ovan nämnde statkarlen Jan Öberg vägrade gå från torpet i vilket en annan
statarfamilj väntade på att flytta in. Till Carl Ridderstolpes vräkningsansökan på
Öberg bifogades en illa skriven vräkningsbegäran av den nya statdrängen.502
Men förtryckets känslor var inte förbehållna de obesuttna, de arbetande fattiga. Besuttenheten kunde ge tydliga uttryck för känslor exempelvis när en obesutten, fattig människa sade sin mening, hävdade sina rättigheter eller överhuvudtaget gjorde anspråk på några sådana. Att säga emot, var att vara ”stursk”,
och att vara ”stursk” var en dödssynd, en synd så svår att det i olika lagrum
kunde ge rättighet att prygla någon, som ett fattighjon.503 Det kunde vara inskrivet som en särskild klausul i kontrakt om torp: den som var stursk fick helt
enkelt lämna det.504 Våldet som uttryck för en klassrelation var dock inte något

500 Snell 1992, s. 165.
501 Ibid.
502 Skrivelser från enskilda personer (avgjorda mål, resolverade akter) Jan Öberg mot Rytterne

och Carl Ridderstolpe om husrum bilaga underskriven Jonas Ersson i Sorby med Daniel Rytterqvists bomärke Råby 1832–10–27. November. DIV:435. LST–U:lkt. ULA.
503 Enligt 1847 års fattigvårdsstadgas 7 § 1 moment fick fattigvårdsstyrelsen målsmans- och
husbonderätt över den som hade full fattigförsörjning, den som för maka och barn hade full
försörjning ”samt öfver andra understödstagare vid tillfällen, då de i sådan egenskap befinna sig
vid fattighus eller hos Styrelsen”. Det innebar således rätt till husaga. I samma fattigvårdsstadgas §
8 2 moment stadgades att den som visade tredska, självsvåld, oordentlighet eller sturskhet skulle
kunna få minskat understöd, se: Kongl. Maj:ts Nådiga Förordning, angående Fattigvården i
Riket. Given Stockholm 25 maj 1847. SFS 19 1847. Aga, åtminstone av de som var intagna på
fattighusinrättningen i Västerås, förekom som omtalades i kapitel 2 innan utfärdandet av 1847 års
fattigvårdsförordning.
504 Se t.ex.: Skrivelser från enskilda personer (avgjorda mål, resolverade akter) Cronstedt mot
torparen Anton Michaelsson om vräkning bilaga 6 avskrift av kontrakt dat. 1822–05–14. Juni.
DIV:397. LST–U:lkt. ULA. Resolutionskoncept akt 358. AIb:89. LST–U:lkt. ULA.
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som endast kunde äga rum mellan tjänstehjon och husbondefolk. Och våld,
oavsett vem som står för det, kan svårligen utövas utan känslor.
I Irsta utanför Västerås förlorade på våren 1837 frälsebonden Eric Pehrsson
sitt kontrakt efter att ha svurit åt godsägaren och löjtnanten von Post. KB bedömde att svordomen var att betrakta som ”sturskhet” vilket enligt arrendekontraktet var giltigt skäl till uppsägning utan fardag. Något kontrakt sade Eric
Pehrsson att han aldrig fått någon avskrift av och han erkände att han svurit,
men att han gjort detta för att von Post
[...] ehuru då Pehrsson icke stode under tjenstehjonsstadgan, funnit sig befogad
tilldela Eric Pehrsson 5 örfilar och lika många piskslag, hvarigenom lättel: kan
hända att tålamodet Eric Pehrsson förgått och han i ifver sagt något som han vid
en lugnare sinnesstämning icke yttrat [...].505

von Posts örfilar och piskslag var inte lagliga för, som Eric Pehrsson också påpekade, han stod inte under legostadgan. Men för egen del kunde Pehrsson tydligen inte ljuga om att han yttrat ett och annat ord för mycket och för det fick
han betala. Tyckte han att det var rätt att han enligt den resolution som följde
skulle tvingas lämna sitt hemman? Det är inte troligt vilket nog också formade
Pehrssons syn både på lagen, på KB, på sitt eget handlingsutrymme.506
Men förbud och klausuler mot sturskhet pekar mot besuttenhetens rädslor:
trots och protest skulle kvävas i sin linda. För vad var det annat än känslor som
gjorde att landshövding Ridderstolpe pryglade sin kusk när kusken undanbad
sig att kallas för svin?507 Känslor av förlorad kontroll, av bristande herravälde, av
vrede när någon som en kusk inte höll sig på sin plats utan drog en gräns, där
och då, för hur han ville bli tilltalad?
Sommaren 1838 föredrogs vid kämnärsrätten i Västerås ett komplicerat rättsfall angående den försvarslöse drängen Lars Törnqvist som anklagades för bland
annat fylleri, svordomar, förtal och för att ha hotat sin husbonde apotekaren
Zimmerman. Under denna rättegång figurerade borgmästare Ekholm i ett
skriftligt vittnesmål som lämnades av vagnmakaren Per Holm:
Sistberörde dag (pingstaftn) klockan sju eftermiddagen, hemkom jag ifrån staden och mötte i förstugan Herr Zimmerman, som frågade om jag blifvit varse
några Stadsbetjenter, hvartill jag svarade neij, och ingick i min värkstad till hvilken dörrn stod öppen, och jag hörde Buller och skri av hvilken anledning jag utgick i förstugan, i afsigt att gå upp i mina Rum och fant Herr Borgmästaren Ekholm Herr Zimmerman och stadsvacktmästaren Dikman syselsatte med att uppföra Drengen Törnqvist uti öfre försstugan, med befallning att han skulle gå in i

505 Resolutionskoncept 1837 akt 358. AIb:89. LST–U:lkt. ULA.
506 Jfr Thompson 1975, s. 261: “When it ceased to be possible to continue the fight at law, men
still felt a sense of legal wrong: the propertied had obtained their power by illegitimate means.”
507 Muncktell 1995, s. 424.
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Drengkammaren, hvilket Törnqvist under Böner strafvade emot men kullrycktes
af dem utan för dörren till mine Rum, så att jag som gick efter, icke kunde i hast
inkomma, hvarpå Herr Zimmerman bad mig hjelpa till och hålla Törnqvist,
men på min vägran yttrade, så gå åt Helsike då å hän mitt svar blef neij jag går
inn i Mina Rum. Herr Borgmästaren som emotog karbasen af Herr Zimmerman
begunte slå på golfvet sittande Törnqvist på Ryggen i hufvudet samt på händer
och Lår, under det Törnqvist bad söta eller goda Herrar slå icke ihjel mig Hvarvid Borgmästaren först yttrade: att slå ihjel dig kostar ingen ting, hvarvid Herr
Zimmerman inföll du har ju Sagt att du skulle gå i ån och göra af med dig,
hvarvid åter Herr Borgmästaren yttrade ja så låt honom gå då. till hvilket alt
stadsvacktmästaren Dikman Efven var närvarande och behjelpelig att uppföra
Törnqvist uppföre trapporna detta alt hvarder på min förut aflagde vittnes Ed
intygadt och Bekräfftadt försäkrar
Westerås den 26 Junii 1838
Per Holm Vagnmakare508

Om vi vågar anta att det av Per Holm beskrivna händelseförloppet i stort sett
stämmer med vad som faktiskt inträffat – det var inget som ifrågasattes enligt de
bevarade rättegångshandlingarna – så kanske detta vittnesmål säger lika mycket
eller mer om borgmästare Ekholms människosyn än vad som kan utläsas ur
hans tal i riksdagen. Det är ett sätt att kontextualisera honom, att försöka begripa sig på honom, att göra honom helare.
Legostadgan som reglerade tjänstetvånget gav husbönder och matmödrar rättighet att använda vad som i 1833 års förordning kallades ”måttlig husaga”. De
hade således rätt att använda våld mot sina städslade arbetare.509 Så hade det
varit åtminstone sedan 1664 då den första legostadgan utfärdades i Sverige.510
Statens våldsmonopol var, kan man säga, i detta avseende delegerat till husbönder och matmödrar.511 Som Marie Lindstedt Cronberg skriver preciserades inte i
lagen några handlingar som skulle ge husbonden rätt att utdela husaga; godtycket var på så vis rättsligt sanktionerat.512 Också gränserna för vad som var
acceptabel husaga var luddiga: för vad betyder egentligen ”måttlig husaga”?
Svaret beror nog på vem man frågar.513

508 Inkomna skrivelser och akter 1838. F:31. Kämnärsrätten i Västerås. ULA.
509 Kungl. Maj:ts förnyade legostadga för husbönder och tjenstehjon. Given 23 november 1833,
2 artikeln 5 §. SFS 43 1833. Se vidare Bergenlöv 2009, s. 57ff.
510 Pleijel 1961, s. 196.
511 Rättigheten att utdela husaga mot vuxna städslade arbetare upphörde 1858 och 1920 när det
gällde minderåriga. Se Bergenlöv 2009, s. 57ff.
512 Lindstedt Cronberg 2004, s. 109.
513 Bergenlöv 2009, s. 60–61. Börje Harnesk har hävdat att husaga antagligen sällan ”kom till
användning inom bondeklassen[.]”. Antagandet är dock inte empiriskt välgrundat: ”Åtminstone
om man får tro det påståenden som gjordes i bondeståndet under debatterna om husagans avskaffande vid mitten av 1800-talet”. Se Harnesk 1990, s. 35, s. 39 not 12. Men ”sällan” kan upplevas
olika beroende på vem man frågar (den som slår eller den som blir slagen), och vidare är inte
riksdagsprotokoll en lämplig källa att lägga till grund för ett påstående om husagans praktik.
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Ekholm hade enligt Per Holm sagt att det inte kostade något att slå ihjäl
Törnqvist. Att slå ihjäl Törnqvist hade inte varit lagligt, det borde ha kostat –
men att använda karbasen på rygg, armar och lår var i enlighet med samhällsordningen. De juridiska gränserna för husagan stipulerades i 1734 års lags missgärningsbalk, i dess 36 kapitel 2 §:
Slår husbonde, eller matmoder, legohion sit, så at thet varder lahmt eller lytt;
ligge thet i laga bot, som förr är sagdt. Näpsa the thet skiäliga för brott thes; vare
ogildt.514

Detta var alltså de juridiska gränser som Ekholm och Zimmerman hade att röra
sig inom: att inte göra Törnqvist lam eller lytt.515 De moraliska gränserna var
nog för många människor annorlunda dragna och Per Holm gick in i sina rum.
Borgmästare Ekholms och apotekaren Zimmermans prygel av Törnqvist var
liksom Ekholms behandling av Sörman en uppvisning i vördnad och dominans,
av intagna roller och positioner: ”söta eller goda herrar”, skall Törnqvist ha sagt
när han vädjade om att inte bli ihjälslagen. Liknande uppgifter finns också från
andra, liknande fall som när betjänten Hagman pryglades av friherre Duvall på
Tisby i Simtuna. Två vittnen intygade att
Söndagen den eller den 24de April Då wi Undertäknad gäk för bi Tisby Gård i
Simtuna Sn Såg wi att her baron Duwal med des betjänt Gäk in i Stallet då vi
hörde Ett Högt anskri af des betjänt S:J Hagman Samt Hördes Stora [Smäe
Bllar?] och Hagman Ropade med högt Skri Nådiga baron och Her baron Sade
till Hagman att jag Skall Klå dig.516

I riksdagen gjorde Ekholm sig främst känd som ekonomiskt liberal och förespråkare för enkammarriksdag.517 Han var också mot en obligatorisk fattigvård
och ville att de centrala korrektionsinrättningarna skulle säljas ut och fångarna
återbördas till sina hemorter där de skulle arbeta som tjänstehjon eller i lokala
arbetshus. Sven Olsson skriver att Ekholms ”älsklingstanke” var förverkligandet
av Pennsylvaniasystemet (det vill säga cellfängelset).518 Berit Borell skriver i
Svenskt biografiskt lexikon att Ekholm under riksdagen 1862/1863, ett par år
före sin död, fick
[...] uppleva början till förverkligandet av den representationslinje, som han varit
en av de trägnaste arbetarna för, en riksdag med samfällda val avsedd att trygga
de förmögnas och bildades styre.519
514 1734 års lag faksimilupplaga 1981, s. 156.
515 Vad som skall betraktas som permanenta skador, som ”lamhet” eller ”lytthet” är i sin tur en

tolkningsfråga. Jfr Bergenlöv 2009, s. 60–61.
516 Skrivelser från enskilda personer (avgjorda mål, resolverade akter) Jan Erssons och Carl
Bergins intyg dat. Jädra 1831–05–24. Maj 1831. DIV:411. LST–U:lkt. ULA.
517 Borell 1949, s. 732.
518 Olsson 1988, s. 252.
519 Borell 1949, s. 732.
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Ekholm verkar ha varit en synnerligen känslostyrd människa med ett stort behov av kontroll vilket antyds i Per Holms vittnesmål där spydigheterna var flera
mot den på golvet sittande Törnqvist. Det kunde också visa sig i relation till
jämbördiga. Ekholm lämnade vid ett tillfälle i vrede ett sammanträde vid fattigvårdsdirektionen i Västerås för att ordföranden, domprosten, kom med ett förslag som han ogillade. Han var efter det inte längre ledamot i direktionen.520
Sådant hade betydelse för den lokala fattigpolitiken och de metoder som användes. Det hade betydelse för systemets praktik. De kunde plötsligt förändras
genom bytet av en tjänsteman: en ny borgmästare, en ny polisrådman. en ny
pastor, en ny länsman, en ny mäktig jordägare.521 Personer som Ekholm hade
helt enkelt i det dåtida samhället mycket stor makt över människor, deras befogenheter var stora. De hade juridisk rätt att prygla i ett samhälle utan föreningsoch yttrandefrihet. Och även om de exempel som här har getts har gällt män, så
kunde också kvinnor prygla i legostadgans namn. Bondedottern Stina Lisa
Jansdotter skall flera gånger ”med hugg och slag” överfallit statdrängen Odin
och hans hustru som båda var i hennes tjänst. Länsmans utredning visade att
Jansdotter vid ett tillfälle utsatt statdrängen för ”billig husaga medelst en
mindre Läderpiska”.522 Odin hävdade i ett besvär att Jansdotter med en karbas
slagit honom så det bråck han led av sedan tidigare förvärrats och han var nu
inte längre arbetsför. Själv hävdade Jansdotter att hon bara gett Odin måttlig
husaga.523
När två kvinnor år 1827 klagade hos KB över Sala landsförsamling om fattigvård, kallade församlingen i sitt svar på KB:s remiss, själva suppliken för en
smädesskrift, och man vämjdes över
[...] den oförsynta och skamlösa djerfhet, hvarmed dessa lösquinnor våga hos
höga Landshöfdinge Ämbetet framträda och pocka på välgärningar, har icke
kunnat undgå att förefalla Församlingen högst stötande [...].524

Ilskan är uppenbar och retoriken kunde vara hård, spydig, ironiserande. Sadelmakaren Carl Lindberg och hans familj, ursprungligen från Uppsala, vände sig
till KB om skattskrivning i Bergs socken år 1835. Sockenstämman ansåg att
Lindberg borde ta sitt pick och pack och lämna inte bara socknen utan också
länet:

520 Johnsson 2001, s. 59–61.
521 Se för finländska och svensk del hur nya metoder kunde implementeras: Tervonen 2010, s.

48.
522 Resolutionskoncept 1838 Anders Odin och dess hustru mot Stina Lisa Jansdotter om statlön
nr 1519 akt 2511. AIb:90. LST–U:lkt. ULA.
523 Resolutionskoncept 1838 förre statdrängen Anders Odin mot bondedottern Chr. El. Jansdotter och Kungsåra församling om understöd nr 2090 akt 2069. AIb:90. LST–U:lkt. ULA.
524 Sockenstämmoprotokoll 1827–03–04 § 2. KI:1. Sala landsförsamling. ULA.
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[...] och Han således, den så ordentlige och anständige, ej behöfva med sin oordentliga Familj anlita hvarken den hårdhjertade Bergs Församlings eller någon
annan mera ömsint menniskokärlek, utan kunna och böra ej allenast af Berg,
utan äfven af hela Westmanland taga ett ömt Farväl.525

Repressalier kunde också vänta om man klagade hos KB som den gången när
Ulrica Sahlström år 1826 fick rätt mot Lundby socken. Hon hade i slutet av
december 1825 besvärat sig om att få mantalsskrivas i socknen och hon var då
tjänstlös, hemlös och gravid. Den 4 november året därpå kom KB:s resolution:
Sahlström tillhörde Lundby och skulle skrivas där. En månad därefter, den 3
december, hölls sockenstämma i Lundby. Ulrica Sahlström var inkallad. Löjtnant Nauckhoff på Bärby tog då till orda och i anledning av vad han anförde
fattade sockenmännen beslutet att om Sahlström inom tolv dagar inte kunde
uppge en viss plats där hon fick skrivas i kyrkobok och mantalslängd utan istället
[...] genvårda och uracktlåta de, af församlingens Respective Ledamöter hennes
ohörsamhet och olydnad sålunda bestraffa at de under sitt vård och beskydd taga
hennes barn och hon som en vidrig person till något almänt arbete hållas, genom Landshöfdinge Embetets försorg, sedan hon uti blifvande mantalsskrifning
först såsom Lösdrifverska ansedd blifvit.526

Så kunde det gå om man sökte sin rätt och på ett sådant sätt kunde en människa bli till ”lösdriverska”. Ulrica Sahlström inkallades inför sockenstämman så
hennes situation var knappast okänd i socknen.527 KB och staten hade inget
intresse av att folk inte hörde någonstans till. Tvärtom. KB vill inte heller att
människor skulle tvingas ta till tiggarstaven för att församlingarna vägrade någon fattigvård. Människor kunde därför få rätt hos KB och sådant väckte uppenbarligen känslor vilket kunde få konsekvenser för någon som Ulrica Sahlström.
Obesuttna förhandlade med besuttenhet och ämbetsmän i vardagen, om
husrum, om lön, om arbete, om mantalsskrivning. En sådan grundläggande sak
som att ha någonstans att bo innebar olika former av överenskommelser där
arbete i form av dagsverken ofta kunde utgöra en del av betalningen. Dessa
saker hängde samman: arbetsvillkor, husrum, att vara skriven på viss plats. Att
vägra utföra dagsverken kunde föranleda vräkning på samma sätt som ”sturskhet” i allmänhet; en protest eller ett försök till förhandling kunde på så vis leda
till hemlöshet. Ojämlika kontraktsvillkor, plötsligt förändrade villkor eller att
den ena parten brutit mot kontraktet innan arbetsvägran skett var inget KB
brydde sig om när vräkningar av obesuttna hushåll resolverades på slottet i Väs-

525 Sockenstämmoprotokoll 1835–12–20 3o. KI:4. Bergs församling. ULA.
526 Sockenstämmoprotokoll 1826–12–03 § 3. KI:2. Lundby församling. ULA.
527 Ibid.

235

terås. De arbetande fattigas förhandlingsutrymme var, kort sagt, vanligen inte
särskilt stort.
KB:s möjlighet att kontrollera hur kronofogdarna och särskilt länsmännen
liksom pastorer och sockenstämmor agerade lokalt, vilka exakta metoder som
användes i den lokala lösdriverikontrollen, bör ha varit begränsade. Och om KB
inte kände till händelserna omkring den unga kvinnan i Aspa i Björskog utan
istället fick reda på det genom Aftonbladet – vad mer var det då som KB inte
kände till, i synnerhet när det handlade om fattiga människor med begränsade
möjligheter att hävda sina rättigheter? Hur som helst var KB också en del av
den maktstruktur som vidmakthöll ojämlikhet och förtryck.
Försvarslöshetssystemet var en rättslig operationalisering av de obesuttnas beroende av de besuttna. Det kunde användas när man ville av många olika skäl:
för att försöka göra sig av med de som förmodades kunna falla fattigvården till
last, för att ytterligare straffa de redan straffade, för att tukta obesuttna i allmänhet. Ett inte ringa antal människor frihersberövades också, de fördes till
residensstaden, till slottet som Christina Olsdotter Stoltz, som Carl Pehrsson
och hans pojke.

3.7 Gripanden och intagningar i Västerås slottshäkte
för lösdriveriförseelser 1829–1838528
Olsdotter Stoltz och Pehrsson var inte ensamma om att hamna i Västerås slottshäkte på 1830-talet. Det var en hel del människor som passerade genom häktets
portar varje år. En del skickades in från andra län för att de antingen ansågs
hemmahörande i Västmanland eller för att de skulle undergå rättegång där.
Ytterligare andra införpassades från länet. En stor grupp fångar var de så kallade
transportfångarna; som framgår av benämningen handlade det om fångar som
var under transport från en plats till en annan. I tabell 3:3 framgår det totala
antalet införpassningar till Västerås slottshäkte under åren 1829–1838.
Transportfångarna var många. Organiseringen av fångskjuts och tillhandahållande av nattläger innebar mycket arbete vilket KB Västmanland också klagade över till högre ort.529 Antalet transportfångar har att göra med faktiska
fångvolymer men beror även på fångskjutsens organisering. Västerås geografiska
läge i relation till huvudstaden bidrog till antalet. Bland annat gick transporterna till och från Falun och Kopparbergs län över staden liksom till och från Örebro vilket i förlängningen betyder att fångar från Karlstad också fraktades över
Västerås.
528 När antalet fångar har räknats, så har en viktig avgränsning gjorts gentemot bysättningsfångar. Dessa ingår inte i undersökningen.
529 Se t.ex.: Protokoll och brevkoncept KB Västmanland skrivelse till Styrelsens för fängelser
och arbetsinrättningar dat. 1838–03–09. AIa:127. LST–U:lkt. ULA.
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Tabell 3:3. Totala antalet intagna personer, inklusive transportfångar och medföljande barn, i Västerås slottshäkte 1829–1838.
År
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
Summa

Transportfångar

Övriga intagna

Summa

164
155
249
279
211
191
157
218
292
213
2129

200
234
212
265
262
270
257
303
394
498
2895

364
389
461
544
473
461
414
521
686
711
5024

Källa: Fångjournaler 1829–1838. D2b:7–D2b:12. KVA–V:ås. ULA.
Anm.: Tabellen visar inte antalet unika individer utan antalet intagningar: en person kan ha
intagits flera gånger under ett år. Något avdrag för de som suttit sedan föregående år har inte
gjorts. Tabellen visar det totala antalet som under året förvarades i häktet oavsett när själva intagandet i häktet skedde. Under åren 1829–1830 har tjänstemannen betecknat vissa fångar som
transportfångar trots att de förvarades i häktet som hörande till länet. Anledningen var att de
införpassats från andra län. Detta har korrigerats och dessa fångar har alltså inte räknats som
transportfångar i transit utan till den vanliga fångpopulationen.

I huvudstaden var, som framkommit, risken för att gripas stor och där fanns
också två inrättningar som var välbekanta för mången fånggevaldiger i Mellansverige: Långholmen och Norra korrektionsinrättningen på Norrmalm. Transportfångarna behandlas vidare lite längre fram.
Tabell 3:4 visar andelen intagningar i Västerås slottshäktet för ”lösdriveri” i
relation till det totala antalet fångar exklusive transportfångar. Under hela
undersökningsperioden utgör intagningar för ”lösdriveri” 40 procent av det
totala antalet intagningar: lägst var andelen år 1829 och störst år 1838.
”Lösdriveriet” innebar alltså stora påfrestningar för KB i termer av arbetsbörda och kostnader, inte minst under 1830-talets slutande år. Antalet häktade
steg då påtagligt med betoning år 1838; en sådan ökning finns också i statistiken
oberoende av om man exkluderar Stockholm eller inte (se diagram 3.1).
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Tabell 3:4. Antal intagningar för ”lösdriveri” i relation till det totala antalet intagningar till Västerås slottshäkte 1829–1838 exklusive transportfångar.
År

1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
Summa
Varav medföljande
barn

"Lösdriveri"
som enda
brott
72
83
90
86
82
100
87
106
137
223
1066
121

"Lösdriveri" i
kombination
med annat
brott
1
1
2
11
7
6
5
9
7
14
63
7

Summa

Andel av totala
antalet införpassningar

73
84
92
97
89
106
92
115
144
237
1129
128

36,5
39,4
45,1
39,7
36,7
41,8
39,8
41,2
39,7
52,2
42,3
4,4

Källa: Fångjournaler 1829–1838. D2b:7–D2b:12. KVA–V:ås. ULA.
Anm.: Tabellen visar antalet händelser, inte unika individer. De personer som suttit över nyår och
därför införts också i nästkommande års journal, har först till det år gripandet skedde utom gällande undersökningens första år, 1829. De som var kvar i häktet vid nyårsdagens morgon 1829 har
räknats till 1829. Det gäller tre införpassningar. Andelen för ”lösdriveri” införpassade har därefter
räknats i relation till det totala antalet fångar, exklusive transportfångar, men också här – till
skillnad från i föregående tabell – med avräkning för de fångar som var befintliga vid nyårsaftonsmorgon för att undvika dubbelräkning. Det totala antalet införpassningar exkl. transportfångar blir räknat på detta sätt 2 669 under åren 1829–1838.

Var 1830-talet värre än 1820-talet? Var ”lösdriveriet” förstått som antalet intagningar i häktet i växande? Diagram 3:2 visar antalet intagningar i häktet med
”lösdriveri” som enda brottsrubricering. Endast gripna i länet är inkluderade då
det inte har varit arbetsmässigt möjligt att ta reda på vad de som införpassades
till slottshäktet som hörande till Västmanland från andra län och vilka blott
rubricerats som transportfångar under åren 1820–1828 (lucka 1822) i fångjournalen ursprungligen varit gripna för. För antalet intagningar i häktet hade inte
1833 års förordning någon betydelse i Västmanlands län. Vi ser ett ökat antal
från år 1826, ett nödår, som håller sig ganska konstant till två riktigt svåra år –
1837 och 1838 – då det åter skedde en kraftig ökning. Det bör noteras att antalet
gripna år 1820, alltså året efter utfärdandet av 1819 års förordning, inte överträffades förrän under åren 1837–1838.
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Diagram 3:2. Antalet införpassningar till Västerås slottshäkte 1820–1838 med ”lösdriveri” som enda brottsrubricering: från länet. Inklusive barn.
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Källa: Fångjournaler, 1820–1838. D2b:2–D2b:12. KVA–V:ås. ULA.
Anm.: Se tabell 3:4. Fångrulla saknas i original för år 1822.

Antalet intagningar då en lösdriveriförseelse i fångrullan kombinerades med ett
eller flera brott som inte var av statuskaraktär var relativt få i jämförelse med de
tillfällen när ”lösdriveri” anfördes som enda skäl för intagande i häkte. Om man
exkluderar medföljande barn var antalet intagningar då tjänstemannen valt att
para ”lösdriveri” med ett annat brott i fångrullan under dessa år 56 stycken.
Dessa var i sin tur fördelade på omkring 45 olika händelser: flera personer greps
några gånger samtidigt. Det kunde handla om äkta makar, ett par lärlingar, ett
sällskap omfattande tre generationer av samma släkt.
19 personers handlingar rubricerades som ”lösdriveri” i kombination med
ordningsbrott som fylleri, skuffningar och oljud. 12 personer fördes in för ”lösdriveri” i kombination med snatteri. Två gånger anklagades tre personer för
”lösdriveri” och innehav av arsenik, varav den ena gällde det nyssnämnda tregenerationssällskapet som greps i Badelunda utanför Västerås.530 De allvarligaste
brottsrubriceringarna gällde förfalskning och stöld. Anteckning om förfalskning
i kombination med ”lösdriveri” gjordes om fem personer vid tre tillfällen medan
sju personer fick brottsrubriceringen ”lösdriveri” och stöld. Till detta kommer
rubriceringar som bara förekom någon enstaka gång. Det rörde sig om innehav
av ostämplade varor, misstänkt innehav av gods, blottande av kniv, en kvinna

530 Fångjournal 1832 nr 393–398. D2b:8. KVA–V:ås. ULA.
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och en man anklagades för ”lösdriveri”, hor och signeri och ett par brottsrubriceringar till.
Med några undantag handlade kombinationsrubriceringar om mindre allvarliga brott av ordningskaraktär och snatteri. Om människor misstänktes för ett
allvarligare brott, så kan man vara ganska säker på att detta brott vanligen var
det som fick stå i fångrullan och inte någon omskrivning för ”lösdriveri”.531 Ett
allvarligt brott äter så att säga upp ett mindre allvarligt brott, vilket också är en
anledning till att domböcker inte är den bästa utgångspunkten för att studera
”lösdriveri” som statusbrott. Domböcker riskerar att förmedla och förstärka
bilden av den kriminelle ”lösdrivaren” och även om kriminella, hemlösa, rörliga
människor förvisso existerade, så är de överrepresenterade i just domböcker
medan ”lösdriverskor” eller ”lösdrivare” som Christina Olsdotter Stoltz och
Carl Pehrsson osynliggörs.
Tidigare nämndes att vissa fångar i häktet i praktiken omklassificerades till
försvarslösa utan att brottsrubriceringen i fångrullan ändrades; därför kom dessa
inte heller med i statistiken. Efter att en person häktats och undergått rannsakning för exempelvis stöld kunde en bedömning ske av hennes laga försvar. Att
överlämnas till KB för vidare behandling kunde också ingå i den slutliga domen
vid en domstol. En del av dessa sakförda personer, oavsett om de dömdes eller
friades, släpptes med pass, villkor och förelägganden medan andra kvarblev i
häktet tills de antingen fick laga försvar eller dömdes till korrektionsinrättning.
Detta, det vill säga förelägganden om laga försvar efter undergången rannsakning för något brott följt av villkorat frigivande, kvarhållande eller annan åtgärd, skedde vid 189 tillfällen. Det handlar om mellan tio och trettio personer
per år och följer inget särskilt mönster.
En annan grupp, som kunde kvarhållas i häktet beroende på försvarslöshet
och inte heller fångades i statistiken av samma skäl som ovan, var återkomna
fästningsfångar. De hade avtjänat sina straff och uppenbarligen skickats till
hemlänet utan att ha något laga försvar. Detta kan tyckas som förvånande men
platsbristen på landets fängelser var skriande, så ur det perspektivet är det inte
märkligt. Under undersökningsperioden gällde detta 23 personer.
Genom att rymma ur tjänsten var en människa alltså per definition ”lösdrivare” om inte rymmaren kunde ordna ett nytt försvar eller om husbonden tog
tillbaka honom eller henne. Ett sextiotal rymmare med en brottsrubricering
relaterad till rymmandet passerade genom häktet under dessa år. Självklart kan
en del som greps för ”lösdriveri” vid närmare efterforskningar visa sig ha rymt
från sin tjänst, från ett fängelse eller hemifrån; men brottsrubricering är en sak,
verkliga och uppdagade förhållanden någonting annat.
Länshäktet var således i hög grad präglat av statsmaktens bekämpande av
”lösdriveriet”. Utan rådande passförfattningar och utan tjänstetvånget hade
antalet fångskjutsar till och från slottshäktet varit avsevärt färre, den av KB
531 Jfr Slack 1988, s. 92.
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Västmanland beklagade överbeläggningen i häktet kanske obefintlig och tjänstemännen på landshövdingeämbetet hade på det hela taget haft mindre att göra.
”Lösdriveriet” måste helt enkelt ha utgjort en stor del av det dagliga arbetet vid
landshövdingeämbetet: mottagandet av fångar, kontroll av skälen för intagning,
förhör, fattande av beslut, vidareförpassningar och ett digert pappersarbete inte
minst i form av skriftväxlingar med andra länsstyrelser, centrala myndigheter
och olika auktoriteter angående enskilda gripna människor. Det är inte underligt att den statliga kostnaden för ”lösdriveriet” var avsevärd. Hanteringen av
”lösdriveriet” utgjorde en av landshövdingeämbetets viktigaste uppgifter och
majoriteten av alla som greps för ”lösdriveri” var, som framgått ovan, endast
införpassade för detta och inte för någonting annat. I de undersökningar som
följer ligger fokus på de människor vilkas intaganden i häktet endast motiverades med hänvisning till ett lösdriveribrott.

3.7.1 Var greps människor för ”lösdriveri”?
Ett rumsligt perspektiv skall nu läggas på de gripanden som gjordes. Tabell 3:5
visar hur många införpassningar som skedde från länet och hur många som
gjordes från andra län. I undersökningen ingår de som infördes i häktet endast
med hänvisning till en lösdriveriförseelse (kategori 1, se bilaga 3 för precisering).
Tabell 3:5. Antalet införpassningar till Västerås slottshäkte 1829–1838 med ”lösdriveri” som enda brottsrubricering: från länet respektive insända från andra län.
Inklusive barn.
År
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
Summa

Från länet
60
58
72
65
65
75
69
78
115
194
851

Från andra län
12
25
18
21
17
25
18
28
22
29
215

Summa
72
83
90
86
82
100
87
106
137
223
1066

Källa: Fångjournaler 1829–1838. D2b:7–D2b:12. KVA–V:ås. ULA.
Anm.: De personer som suttit över nyår och därför införts också i nästkommande års journal, har
först till det år gripandet skedde utom gällande undersökningens första år, 1829. De som var kvar i
häktet vid nyårsdagens morgon 1829 har räknats till 1829. Det gäller tre fall.
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Merparten var gripna och insända från Västmanlands län vilket är ett förväntat
resultat. Hela 34 procent av införpassningarna gjordes under nödåren 1837 och
1838.
Tabell 3:6 visar antalet införpassningar som gjordes i Västmanlands län under
åren 1829–1838 enligt samma kriterier som ovan. De är nu uppdelade i två kategorier: införpassningar från landsbygd och införpassningar från stad.
Tabell 3:6. Antal införpassningar till Västerås slottshäkte för lösdriveriförseelser
1829–1838 fördelade på land och stad. Inklusive barn. Gripna i Västmanland.
År
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
Summa

Land
33
33
37
37
31
45
36
32
35
63
382

Stad
25
25
32
27
31
28
29
39
74
129
439

Oklart
2
0
3
1
3
2
4
7
6
2
30

Summa
60
58
72
65
65
75
69
78
115
194
851

Källa: Fångjournaler 1829–1838. D2b:7–D2b:12. KVA–V:ås. ULA.
Anm.: Inräknade är intagningar med ”lösdriveri” som enda orsak, dvs. kategori 1 (se bilaga 3).
Totalt har det i två fall inte kunnat fastställas var en person gripits. De personer som suttit över
nyår och således införts också i nästkommande års journal, har först till det år gripandet skedde
utom gällande undersökningens första år, 1829. De som var kvar i häktet vid nyårsdagens morgon
1829 har räknats till 1829. Det gäller tre införpassningar. Tjänstemannen vid slottshäktet anger
sällan huruvida, om en stad har en landsförsamling med samma namn, om det är stadsförsamlingen eller landsförsamlingen personen intagits från. I de allra flesta fall gripandeorten kunnat
fastställas genom andra källor och uppgifter i fångrullan. Arboga har inte utgjort något problem.
För Sala är sju av 65 införpassningar osäkra och gällande Köping är det 23 av 42 poster. Dessa har
förts till ”oklart” även om det är sannolikt att merparten av dessa skedde i staden.

År 1830 var enligt den officiella statistiken 89 262 personer skrivna i Västmanlands län.532 Av dessa bodde en minoritet – 9 468 personer eller lite drygt nio
procent – i någon av länets fyra städer.533 Detta kan kontrasteras mot förhållandet att minst 52 procent av alla gripanden som utmynnade i intagning i häktet
gjordes i någon av länets städer.534
532 Historisk statistik för Sverige. Del 1. 1969, tabell 5.
533 Historisk statistik för Sverige. Del 1. 1969, tabell 12.
534 Jfr Beier 1985, s. 73–74: under 1500- och 1600-talen var walesiska och engelska städer i
oproportionerligt hög grad frekventerade av ”lösdrivare” vid en jämförelse med deras andel av
befolkningen. Beier anser att det för det första berodde på att de flesta ”lösdrivare” hade sitt
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Tabell 3:7 visar de gripanden som gjordes i västmanländska städer fördelade
på respektive stad. 23 införpassningar från Köping och sju från Sala har inte
tagits med eftersom det inte har varit möjligt att fastställa om gripandet skett i
lands- eller stadsförsamlingen. För Sala spelar det mindre roll, men gällande
Köping handlar det om mer än hälften. Sannolikt var antalet införpassningar
från Köpings stad större än det som framgår i tabell 3:7. Från alla städer utom
Västerås är antalet införpassningar för få för att man skulle kunna tala om något
mönster. Antalet gripanden gjorda i Västerås följer däremot den nationella statistiken och de ökade kraftigt under nödåren 1837–1838. Omkring 39 procent av
det totala antalet gripanden i länet gjordes i residensstaden vilket kan kontrasteras mot det faktum att stadens invånare år 1830 utgjorde ungefärligen 3,7 procent av länets hela befolkning.535 Under året med det största antalet intagningar
i slottshäktet, 1838, stod Västerås för över hälften. Västerås, skulle man kunna
säga, präglar statistiken för länet på samma sätt som statistiken för Stockholm
präglar hela landet.
Tabell 3:7. Antal införpassningar till Västerås slottshäkte för lösdriveriförseelser
1829–1838. Inklusive barn. Gripna i städer i Västmanland.
År
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
Summa

Arboga
1
6
2
1
8
4
0
0
3
5
30

Köping
0
0
3
2
0
5
2
0
1
6
19

Sala
4
1
4
9
16
3
4
7
3
7
58

Västerås
20
18
23
15
8
16
23
32
67
110
332

Summa
25
25
32
27
32
28
29
39
74
128
439

Källa: Fångjournaler 1829–1838. D2b:7–D2b:12. KVA–V:ås. ULA.
Anm.: Se tabell 3:6 ovan. För Köpings och Sala städers del har således ett ganska stort antal poster, 23 respektive sju, inte tagits med då det inte kunnat fastställas om införpassingen skett från
lands- eller stadsförsamlingen. Sannolikt har flera av dessa gjorts från städerna, särskilt gällande
Köpings del.

ursprung i en stad, det var således den miljö i vilken de var hemma. För det andra hade staden
faciliteter som attraherade ”vagabonder” som ölstugor och möjlighet till kvarter under vintern. I
staden fanns fler möjligheter till försörjning. Städernas marknader skall också ha dragit till sig
”lösdrivare” av samma skäl: att tjäna sitt levebröd.
535 Historisk statistik för Sverige. Del 1. 1969, tabell 12.
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Monika Edgren har angående försvarslöshetslagstiftningens praktik förmodat
att människor som bodde i städer kanske kunde vara
[...] mer anonyma än på landsbygden och det bör då ha varit lättare att hålla sig
undan registreringen om man önskade det. Men risken fanns alltid att man upptäcktes och då väntade repressalier.536

Ett argument som kan anföras mot Edgrens resonemang är att storleken på en
stad och möjligheten till anonymitet intimt bör hänga samman. De förindustriella städerna var helt enkelt inte särskilt stora och kan inte ha haft några större
förutsättningar för anonymitet. Detta bör inte minst ha gällt i de trångbodda
fastigheter där fattiga människor levde. Antalet gripanden i huvudstaden och i
landsortstaden Västerås, liten med våra mått mätt med sina dryga 3 000 invånare men ändå störst i länet, pekar därför i rakt motsatt riktning. Människor
löpte större risk att bli gripna i en stad, och då kanske särskilt i en större stad
som begåvats med enkel tillgång till ett eller flera häkten. Men människor grips
varken igår eller idag bara för att det finns författningar och häkten. Det måste
finnas en ordningsmakt som någorlunda systematiskt praktiserar författningar
och fysiskt griper människor. Inte ens ett generöst belöningssystem hjälper, som
Anne Winter har visat, om det inte finns en någorlunda utarbetad ordningsmakt.537 Som vi har sett var staden, åtminstone i fallet Västerås och åtminstone
vid denna tidpunkt, långt mer hårdbevakad än en landsbygdssocken: maskorna
i det polisiära nätet var i staden mindre och tätare bundna. Resultaten för residensstaden visar konsekvenserna av att det fanns en mer utbyggd och effektivare
ordningsmakt där än på andra håll som i kombination med tillgången och närheten till slottshäktet gjorde att antalet gripanden kunde bli relativt många.
Stadsrummet bör också ha kunnat framkalla ett upplevt behov av ordningsingripanden på ett annat sätt än på landsbygden genom dess begränsade yta och
relativt täta bebyggelse.538 Dessutom kan det hända att fler människor tiggde på
stadens gator i jämförelse med längs en socken- eller landsväg; ett större antal
människor passerade en tiggare under kortare tid i staden samtidigt som risken
att bli gripen var avsevärt mycket större. En liten stads fastigheter, gator och
torg var i sig lättare att övervaka än ett vidsträckt härad eller en hel socken.
En anledning till det stora antalet som greps i residensstaden kan härledas till
slottshäktet det faktum att landshövdingeämbetet låg där. Sammanlagt 91 gripanden kan kopplas till själva landskansliet och KB:s tjänstemän, men stadens
två polisrådmän – Bergmark fram till slutet av år 1836 och därefter Schultz –
stod för det största antalet införpassningar: 132 stycken.539 På tredje plats kom
536 Edgren 1994, s. 64.
537 Winter 2004, s. 256–257.
538 Jfr Mohl 1971, s. viii.
539 Den ansvarige tjänstemannen behöver inte alls vara samma person som genomfört det fysiska gripandet av en person även om det också kunde vara fallet.
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stadsfiskalen Ekelund med 66 stycken och därefter landsfiskalen Roberg som
svarade för 15 fall under åren 1837–1838. Stadens polisrådman, KB Västmanland
och stadsfiskalen dominerade alltså vad det gällde ansvar för införpassningar för
”lösdriveri”. Ytterligare åtta personer – för några av dem är data dock osäkra och
någon gång lämnas motstridiga uppgifter – stod som ansvariga för enstaka införpassningar under dessa år såsom borgmästare Ekholm och prosten i Västerås
J.D. Leverin. Det kan självklart vara så att tjänstemannen vid slottshäktet någon
gång infört fel namn, men det förtar inte den generella bilden av staden och
slottet, det fysiska landshövdingeämbetet, som en farlig plats för människor vars
försvar kunde ifrågasättas.
En som inte häktades utan fick fortsätta sin vandring var sjömannen Emanuel Brant. Det förhör som landssekreterare Ahlborg och landskamrerare Ahlm
höll med honom på landskansliet i slutet av januari år 1830 kan illustrera en
situation som för många andra slutade just i häktet:
[...] klädd i slarfvor anmälde sig Coopvaerdi Sjömannen Emanuel Brandt försedd med Landshöfdinge Embetets i Calmare Län den 18 Junii sistl. år för honom utfärdade pass, hvilket sedermera vid flere Lands Cancellier och i flere städer blifvit påtecknadt; och som han erkände det han icke någorstädes nu är
skattskrifven och att han under sin vandring uppehållit sig med tiggeri men sistl.
år 1827 varit mantalsskrifven i Stockholm hvarifrån han efter hvad passet utvisade skall ha erhållit ett förkommit Pass; så förständigade LHEmb Brandt att
uphöra med tiggeri och inom en månad skaffa sig tjenst och laga näringsfång
wid äfventyr att blifva till allmänt arbete dömd_ och lemnades honom emedlertid tillstånd att åter begifva sig till Stockholm helst han icke veterligen tillhör
någon annan ort. Detta beslut blef å passet antecknadt.540

Städerna, och då särskilt Västerås, bör således ha varit riskfyllda platser för den
som av något skäl kunde väcka polisens intresse och som inte hade sina papper
eller sitt försvar i ordning. Men var skedde gripandena på den västmanländska
landsbygden?
I tabell 3:8 har införpassningarna från landsbygden fördelats på härad. Det
fem häraden med det största antalet införpassningar var Norrbo, Simtuna,
Snevringe, Tuhundra och Siende. Det var som noterades ovan dessa härads
länsmän som stod för ett stort antal intagningar. Geografiskt betyder detta att
de härad vilka löper som en halvcirkel direkt väster, norr och öster om Västerås
– Tuhundra, Norrbo och Siende – svarar för drygt 39 procent av alla införpassningar från den västmanländska landsbygden. Genom Siende gick Stockholmsvägen, genom Norrbo Stora Kopparbergsvägen och genom Tuhundra gick stora
landsvägen västerut.
Den största tyngden av införpassningar till slottshäktet skedde alltså från häraden i residensstadens absoluta närhet. Något motsvarande mönster kan inte
iakttas för övriga städer i länet. Snevringe gränsar till Norrbo och Tuhundra i
540 Protokoll med handlingar 1830–01–21 § 1. AIIa:4. LST–U:lkt. ULA.
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öst och ligger således inte heller särskilt lång från residensstaden, medan
Simtuna ligger något längre bort. Häradet gränsar i väst mot Ytter- och Övertjurbo men genom häradet sträcker sig landsvägen från Sala via Västerlövsta till
Enköping, vilket möjligen kan ha med saken att göra, men utan att närma sig
frågor som vilka eller under vilka omständigheter människor greps för ”lösdriveri”, går det inte att göra några långtgående antagande om orsaker. Däremot
går det att konstatera att städer, med betoning på Västerås, och residensstadens
omland svarade för en anmärkningsvärd stor andel av antalet intaganden i häktet: närmare bestämt dryga 56 procent. På samma sätt är det uppenbart att ju
längre från residensstaden man kom, desto mindre blev sannolikheten att någon
skulle göra sig besväret att låta skicka en förmodad ”lösdrivare” till slottshäktet.
I det fall lokala materiella belöningar fanns, som i Hed, tycks åtminstone under
1830-talet besväret ha upplevts som större än den aktuella belöningen.
Tabell 3:8. Antal införpassningar från Västmanlands län till Västerås slottshäkte för
lösdriveriförseelser 1829–1838. Inklusive barn. Gripna på landsbygden fördelade på
härader.
Gamla Norbergs bergslag
Norrbo
Siende
Simtuna
Skinnskattebergs bergslag
Snevringe
Torstuna
Tuhundra
Vagnsbro
Våla
Yttertjurbo
Åkerbo
Övertjurbo
Oklart
Summa

Antal förpassningar
14
82
30
49
22
39
18
37
19
15
15
16
16
10
382

Andel i %
3,7
21,5
7,9
12,8
5,8
10,2
4,7
9,7
5
3,9
3,9
4,2
4,2
2,6
100

Källa: Fångjournaler 1829–1838. D2b:7–D2b:12. KVA–V:ås. ULA.
Anm.: I det fall en socken tillhör mer än ett härad, har införpassandet förts till det härad större
delen av socknen tillhör. När häktningsorten har varit osäker, har detta i de flesta fall kunnat lösas
antingen genom uppgift om införpassare eller andra källmaterial som förhör. Införpassningar från
Sala landsförsamling och Köpings landsförsamling har inte tagits med i siffrorna för Övertjurbo
respektive Åkerbo då data är osäkra för flera av dem.

Varifrån kom då de människor som insändes till slottshäktet? Var hörde de
hemma? Det är inte någon enkel fråga att svara på. Frågor om varifrån en människa kommer, var hon hör hemma eller är hemma, handlar om formella regelverk men också om, och i samspel med, människors identitet och egna uppfatt246

ningar.541 Vad som är hemma för en människa behöver ju inte alls vara samma
plats dit hon formellt hör. En fingervisning om hur KB såg på de införpassades
tillhörighet i relation till länet, kan man dock få genom att ta hänsyn till vart
KB förpassade människor, det vill säga till vilka orter KB utfärdade pass för
frisläppta arrestanter eller till vilka orter fortsatt häktade personer skickades
vidare eftersom de ansågs höra hemma därstädes.
Under åren 1830–1831 förpassade KB Västmanland totalt 99 personer som
gripits för ”lösdriveri”. De som dömdes till tvångsarbete, de som avled eller som
av andra skäl inte förpassades till Västmanlands län eller något annat län utom
en fast inrättning som Norrmalm eller Långholmen, har då räknats bort.
Av dessa 99 förpassades 67 utom länet: nitton till Kopparbergs län, fjorton
till Örebro, tio till Stockholm stad och län, sex till Södermanland och lika
många till Älvsborg, fyra till Uppsala, tre till Värmland och lika många till
Norge, och en till vardera Gävleborg och Östergötland. I första hand handlade
det således om förpassningar till de omkringliggande länen även om det fanns
de som skickades eller förpassades ända till Norge. Majoriteten av de 99 ansågs
således höra till andra län eller ha rättighet att förpassas vidare till andra län
medan ungefär en tredjedel förpassades inom länet. Motsvarande uppgifter för
åren 1837–1838 gäller efter avräkningar på samma sätt som ovan, 282 införpassningar av vilka 171 förpassades utom länet: 64 till Kopparbergs län, 35 till Stockholms stad och län, 19 till Uppsala, 15 till Södermanland och 12 vardera till
Värmland och Örebro. Övriga förpassningsorter har högst tre stycken förpassningar. Det handlade således även under dessa år främst om närliggande län och
Kopparberg stod för det största antalet. För att få någon djupare förståelse för
vad dessa gripanden handlade om måste undersökningen fördjupas.

3.7.2 När greps människor? Temporära aspekter på antalet
gripanden
Diagram 3:3 visar de som greps och skickades till slottshäktet endast för ”lösdriveri” totalt och i stad respektive land i relation till vilken tid på året, uttryckt
som månader, detta skedde.

541 Jfr Snell 2006.

247

Diagram 3:3. Intagningar för ”lösdriveri” i land och stad per månad 1829–1838.
Inklusive barn.
160
140
120
100
80

Alla

60

Stad

40

Land

20
0

Källa: Fångjournaler 1829–1838. D2b:7–D2b:12. KVS–V:ås. ULA.
Anm.: Till stad har Arboga och Västerås räknats; gällande Köping och Sala har det varit svårt att
veta om ett gripande skett i stads- eller landsförsamlingen. Samtliga har förts till ”stad” då det
mest sannolika är att merparten skett där.

Även om 1837 och 1838 var avvikande år för städerna när det gäller antalet
gripna (endast 1838 avvek på något betydande vis när det gäller landsbygden)
som var mycket större dessa år än under tidigare år, är mönstret desamma både i
stad och land. Det vi ser är två pucklar: en på senvintern och tidig vår (februari
och mars), och den andra under sensommaren och tidig höst då störst antal
införpassningar gjordes under hela året. Betoningen ligger på september månad,
alltså strax innan flyttningstiden då också flera marknader pågick i länet.
Den första puckeln karakteriseras av att fler greps på landsbygden än i städerna. Under sensommaren var det precis tvärtom: fler häktades i städerna än
på landet. Flest antal människor, oavsett stad eller land, greps under sommaren
– från juni till och med september – och minst antal under vintermånaderna
(november till januari) och under senvåren april–maj. I städerna, med betoning
på Västerås, är ökningen under september mer accentuerad än på landsbygden,
men samma mönster framträder likafullt. För tydlighetens skulle redovisas i
diagram 3:4 antalet gripanden månadsvis under åren 1829–1838 i Västerås stad.
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Diagram 3:4. Antal intagningar för ”lösdriveri” till Västerås slottshäkte från Västerås stad per månad 1829–1838. Inklusive barn
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Källa: Fångjournaler 1829–1838. D2b:7–D2b:12. KVA–V:ås. ULA.

Varför mönstret ser ut som det gör är inte möjligt att besvara utan en kvalitativ
analys av de faktiska gripandena i den mån några beskrivningar av dem finns.
Några faktorer kan emellertid nämnas vilka skulle kunna påverka antalet.
I den utsträckning det på något sätt skulle spegla fattiga människors rörelse i
rummet så kan man anta att om människor hade något val, rörde de sig inte
några längre sträckor under vintermånaderna. Under vår, sommar och höst var
det lättare att förflytta sig till fots, det var varmare och det gick lättare att få
tillfälligt arbete än under vintern.542 Att många människor var i rörelse under
sensommaren och inte minst i september/oktober kan förklaras både med tanke
på arbetstillfällen för lönearbetare liksom sökande samt byte av tjänst. Samtidigt
kan också lokala myndigheter velat få bort människor från sina respektive församlingar inför stundande mantalsskrivningar.

542 Jfr Beier 1985, s. 76–78. I England under åren 1560–1640 var den samtida uppfattningen att
”lösdrivare” uppehöll sig i städer på vintern och på landet om sommaren. Med utgångspunkt från
de datum människor greps, har Beier funnit att detta stämde på flera håll. På lansbygden började
människor röra på sig i mars/april med fortsättning till september. Mellan oktober och februari
stannade rörelsen av. Beier förklarar den säsongsvisa rörelsen med försörjningsskäl: på våren var
förra årets resurser slut och människor gav sig av för att söka arbete och för att tigga. På sommaren attraherade särskilt skördearbete. På vintern var det däremot svårare att färdas och städerna
kunde attrahera ”lösdrivare” inte minst om de hade vintermarknader och i det fall de erbjöd
fattighjälp vilket i vissa städer endast var fallet just under vintermånaderna.
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Att närmare uttala sig om den allmänna rörligheten över året möter på svårigheter. Diagram 3:5 visar antalet uppvisade pass vid Västerås landskansli som
en förvisso dålig indikator på rörligheten över året. Källans brister när det gäller
allmän rörlighet är ett flertal även om man bara skulle inskränka sig till slutsatser om det antal människor som passerade eller besökte just Västerås vid en
given tidpunkt. För det första uppvisades inte alla pass vid landskansliet. Vid
marknadstid lämnades och påskrevs passen av polisrådmannen som alltså lydde
under stadens magistrat. Det finns inga bevarade diarier eller förteckningar över
dessa pass annat än för ett enskilt år och en marknad, mormässomarknaden år
1825. Till detta enskilda marknadstillfälle inlämnades 119 pass till stadsvaktmästaren som då var ansvarig för förvaring och kvittering. Flera av dessa pass gällde
mer än en person, ibland hela familjer.543 För åren 1839 till 1841 finns också en
liggare över gesällpass som förts vid magistraten. Det är oklart om det förts
någon liknande tidigare. Att andra tjänstemän än de som lydde under landskansliet kontrollerade och skrev på pass även i residensstäder framgår med all
tydlighet om man studerar bevarade pass. I Uppsala framgår det exempelvis att
stadsfiskalen kunde göra detta.544 För det andra har det inte heller varit möjligt
att addera data från länets övriga städer på grund av det dåliga källäget. Samtliga
städers diarier är förkomna med undantag för Arboga där de finns bevarade för
åren 1818 till 1827 samt för år 1838. Sistnämnda år utfärdades 53 pass vid Arboga
magistrat men uppgifter om uppvisade pass finns inte.545 För det tredje är det
uppenbart när man ögnar igenom passdiarier att medan hög som låg uttog pass
så lyser överhetspersoner med sin nästan totala frånvaro i diariet för uppvisade
pass åtminstone i Västerås. Och slutligen krävdes bara pass där man inte var
allmänt känd. Summa summarum, visar de uppvisade passen främst människor
som kom från andra län som passerade Västerås på sin väg någon annanstans:
inte västmanlänningars rörelse inom länet eller besök till Västerås. Om de inte
var handelsbetjänter från Sjuhäradsbygden så handlade det främst om obesuttna
arbetare, särskilt gesäller, vilka under ett enda år, 1830, utgjorde 40 procent av
alla de som uppvisade pass vid landskansliet.546 En grupp arbetare som sticker
ut som frånvarande i diarierna är, kan det tilläggas, dalarbetare av båda kön.
Detta stämmer med Göran Rosanders antagande att den dalska allmogen var
undantagen från att behöva visera sina arbetsbevis eller attester, utfärdade av
prästerskapet i hemförsamling och som gällde för pass, vid landskanslierna.547
Jag återkommer till denna typ av undantag i nästa kapitel.
543 Administrativa handlingar uppvisade pass vid mormässomarknaden 1825. FXV:2. Västerås

rådhusrätt och magistrat. ULA.
544 Passhandlingar påskrift på baksidan av KB Kopparberg pass utfärdat för hustru Malmberg.
EV:2. LST–W:lkt. ULA.
545 Passjournalet DVI:1. Arboga rådhusrätt och magistrat. ULA.
546 Passjournal över uppvisade pass 1830. EV:5. LST–U:lkt. ULA.
547 Rosander 1967, s. 45.
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Diagram 3:5. Antal uppvisade pass vid Västerås landskansli 1830–1838.
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Källa: Passjournal över uppvisade och utfärdade pass. EV:5---EV:8. LST–U:lkt. ULA.
Anm.: Här redovisas antalet poster i diariet för uppvisade pass. En post kan, även om det är
sällan, gälla för flera än en person. Det kan antas att dessa personer haft ett gemensamt pass. 1831
och 1833 har inte medräknats då dessa år har tydliga brister och vissa månader saknas.

September månad framträder återigen medan maj är en månad av låg aktivitet.
Det var strax efter mitten av september – runt den 19:e – som mormässomarknaden gick av stapeln i residensstaden. De reguljära marknadsbesökarna skall
alltså inte finnas med i passdiariet då dessa skulle lämna sina pass till stadens
polisrådman.
Möjligen kan det stora antalet gripanden i september före flyttningstiden till
en del tillskrivas det faktum, som berördes ovan, att det just då pågick marknader i länets alla städer liksom i Norberg.548 År 1831 hölls marknaden i Norbergs by den 1 september. I Arboga var det kreatursmarknad den 5 september
och sedan var det dags för marknad i Köping fyra dagar senare, den 9 september. I Sala inföll marknaden den 16 september och i Västerås den 19 samma
månad. Datumen kunde förändras något från år till år.549 Tre lördagar i rad i
slutet av juli och i början augusti, den sista infallande på lördagen före Lauren548 Jfr Beier 1985, s. 74.
549 Resolutioner och brevkoncept KB Västmanland skrivelse till Kommerskollegium dat. 1832–
04–30. AIa:121. LST–U:lkt. ULA. Dessa datum kunde förändras något från år till år. De refererade datumen nämns i en skrivelse där viss förändring efterfrågas hos Kommerskollegium. Jfr äv.
Resolutioner och brevkoncept, KB Västmanland skrivelse utan adressat dat. 1837–07–11. AIA:126.
LST–U:lkt. ULA.
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tiusdagen den 10 augusti, var Västerås också platsen för den kända så kallade
folk- eller pigmarknaden då pigor och drängar sökte sig till staden för att höra
sig om efter ny tjänst.550 Bland andra Ridderstolpe tyckte mycket illa om saken
som han utan framgång försökte få förbjuden. Förutom att pigor och drängar
roade sig under marknaden, kunde de lättare ta reda på löneläget. Både husbönder och legofolk reste till staden också från andra län vilket orsakade klagomål både på att det blev konkurrens om den västmanländska arbetskraften liksom på att det var omständigt att behöva ta sig till Västerås för att få tag på
pigor och drängar.551 I länets tidning, VLT, talades det om ”pigexport” till
Stockholm.552
Inför septembermarknaden i Västerås kungjorde magistraten varje år vilka
regler som gällde för marknadsbesökaren i relation till hysande och förpassning;
om någon inte hade pass skulle detta meddelas vid hot om vite.553 KB underströk i en skrivelse till landsfiskal Ekelund särskilt vikten av
[...] att de marknadssökande som böra wara försedde med pass, dem för Landsfiscalen upvisa; att icke någon passlös person som bordt wara förpassad får wid
marknaden hysas eller herbergeras.554

Man kan föreställa sig att marknaderna hade dragningskraft på många människor, besutten som obesutten, och att människor i olika ärenden besökte marknaderna: för att träffas, för att söka tjänst, för att tjäna en slant, och att inte alla
dessa hade pass. Lösdriveriförfattningar bör ha haft ett tacksamt användningsområde under tider av folkansamlingar. Men i Norbergs by greps endast två
personer överhuvudtaget i september månad för ”lösdriveri”.555 I Västerås togs
under en enda dag i samband med septembermarknaden år 1838 sex personer,
men det var den marknadsdag under hela undersökningsperioden som hade
störst antal gripanden.556 I Västerås och dess omnejd gick stadens polis år 1837
särskilt hårt åt vissa besökare. Inte mindre än nio personer av resandesläkt greps
under marknadsdagarna detta år och fördes till slottshäktet för förhör. Samtliga
utförpassades på fångskjuts åt olika håll efter att ha suttit häktade.557
De som var obehöriga, det vill säga inte hade något formellt tillstånd som gav
dem rättighet att befinna sig i staden under marknaden, fick sannolikt röra sig
550 Uppslagsord ”Västerås” Nordisk familjebok 1922, s. 393–394. På 1830-talet kallades marknaden pigmarknad i den lokala pressen, från 1850-talet användes folkmarknad: Lemner 1985, s. 9.
551 Harnesk 1990, s. 170–171. Den mest utförliga behandlingen av denna marknad finns i Lemner 1985.
552 Lemner 1985, s. 9.
553 Se t.ex.: Koncept till kungörelser 1831–08–31. BII:5. LST–U:lkt. ULA.
554 Protokoll och brevkoncept KB Västmanland skrivelse till landsfiskal Ekelund dat. 1832–08–
23. AIa:121. LST–U:lkt. ULA.
555 Fångjournal 1829 nr 242. D2b:7. Ibid, 1836, nr 346. D2b:11. KVA–V:ås. ULA.
556 Fångjournal 1838 nr 536, 544–549. D2b:12. KVA–V:ås. ULA.
557 Fångjournal 1837 nr 521–522, 529–530, 536, 543, 539–541. D2b:11. KVA–V:ås. ULA.
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med viss försiktighet på gator och krogar, samtidigt som marknadstiden möjligen också kunde ge något lite av den anonymitet som annars inte fanns.

3.7.3 Till och från länshäktet: om fångtransporterna
En viktig förutsättning för ordningsmaktens hantering av ”lösdriveriet” var en
någorlunda fungerande infrastruktur med avseende på transport av gripna
människor till och från slottshäktet. Det har tydligt framgått att antalet gripanden för ”lösdriveri” var störst i Västerås och i stadens absoluta närhet. Det kan
tillskrivas ordningsmaktens högre effektivitet i staden men också den geografiska närheten till slottshäktet. Om människor häktades i Västerås kunde de
föras till slottshäktet till fots och kostnaden liksom besväret var ringa. En skjuts
från omkringliggande härad tog inte heller lika mycket tid och pengar i anspråk
som en införpassning mer långväga ifrån. För att föra en människa från exempelvis Norberg behövdes fångskjuts vilket inbegrep häst, kärra, den bonde eller
bonddräng som var ansvarig för ekipaget samt bevakning. Fångföringen handlade mot denna bakgrund inte bara om kostnader för staten. De praktiska omständigheter som omgav fångskjutsen kan antas ha haft betydelse för antalet
införpassningar till slottshäktet; ju större besvär, desto färre införpassningar.
Fångtransporterna var en mycket viktig del av systemet.558
Det är inte svårt att föreställa sig att någon som gripits för ”lösdriveri” eller
av annan anledning förts hem på fångskjuts kunde bli föremål för prat och
skvaller med allt vad det innebar. När fångskjutsen nådde destinationen informerades kronobetjäning och prästerskap om vad som hänt och vad som möjligen ålåg dem eller den före detta arrestanten. Det bör ha varit i princip omöjligt
att hemsändas eller hämtas med fångskjuts utan att den lokala överheten också
utöver länsman var medveten om saken. Fångskjuts hem kunde nog kännas
som ett straff i sig. KB hävdade också vid ett tillfälle vilket har nämnts ovan att
det var skambelagt att föras med fångskjuts.559 Det var dock ett dyrare straff för
kronan än ett pass med ett föreläggande att skaffa laga försvar. Det kan ha inverkat på KB:s liksom de underlydande civila myndigheternas villighet och iver
att nyttja detta tvångsmedel.
De fångkärror som färdades genom landet användes inte uteslutande för att
transportera fångar. Med KB:s tillstånd kunde den som exempelvis på grund av
sjukdom och fattigdom inte kunde ta sig vidare, få åka med. Förmodligen var
kraven dock högt ställda vilket framgår av det tillstånd som gavs en vandrande i
juli år 1838:

558 Någon forskning om svenska fångtransporter i praktiken under förindustriell tid finns inte.
559 Protokoll och brevkoncept KB Västmanland skrivelse till Kongl. Maj:t juli 1831 utan datum. AIa:126. LST–U:lkt. ULA.
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Förre Sjömannen Gustaf Andersson har åter förledna vecka ankommit hit till
Staden försedd med [ÖÄs] bifogade pass [...] för afgång till Götheborg men som
Andersson nu nästan helt och hållet förlorat synen, samt för öfrigt af allmän
bräcklighet är aldeles oförmögen att sig sjelf fortskaffa till Götheborg, dertill
kommer att han är aldeles meddelös utan med bettlande måste sig försörja har
[KB] med bifall till Gustaf Anderssons derom gjorde anhållan, låtit med sista
fångtransport afsända honom till Stockholm, såsom varande hans hemort
[...].560

Andra gånger fördes människor in från länet eftersom de inte längre själva
kunde ta sig vidare. Den tioåriga flicka Maja Larsdotter från Transtrand och
Lima i Kopparbergs län, hade varit i sällskap med sin farmor då den gamla dött
i Harakers socken i Norrbo härad.561 Enligt dödboken kringvandrade den äldre
kvinnan tillsammans med barnbarnet och sålde nålar, och de hade förts runt på
tiggarskjuts mellan gårdarna under den gamlas sjukdom. Farmodern begravdes i
Haraker och flickan fördes till slottshäktet där hon inskrevs om ”värnlös” och
brottsrubriceringen var ett enkelt ”intet brott”.562 Med sig hade hon det som var
över av 2 riksdaler och 32 skillingar – vilket var den summa kontanta medel
farmodern haft på sig vid sin död – efter att kista och gravöppning betalats.563
Fångskjutsen skulle alltså inte bara transportera reguljära fångar utan också se
till att människor togs hem som hade svårt att göra detta själva.
Den ekonomiska kostnaden för fångtransporten var ansenlig. Försökte staten
i form av KB på något vis fördela denna kostnad på andra? Maja Larsdotter blev
kvar i häktet i nära en månad eftersom hon under tiden blivit sjuk. När hon
tillfrisknat fick hon följa med den vanliga fångskjutsen till Falun där hon förhördes och därefter vidareförpassades hon hem till Lima.564 Med ett undantag
finns det inga anteckningar om att kostnader för hemtransporter för vare sig
Maja Larsdotter eller någon annan vid denna tid skulle ha inneburit några krav
på återbetalning vare sig från hemförsamlingen eller den enskilde. Undantaget
gäller en fader i Hardemo socken i Örebro län som fick ersätta skjutskostnaden
för sin ”svagsinte” sons hemforslande med gevaldiger efter det att sonen gripits i
Arboga. Enligt en skrivelse var intagningsorsaken att han var utan pass och betyg men i fångrullan var brottsrubriceringen försvarslös.565 I 1812 års passförordning anges visserligen att den som greps för passlöshet eller för att ha överskridit
sina passrättigheter skulle betala den kostnad som uppstod för skjuts och kronobetjäningens traktamente, men några sådana återbetalningar finns det inga
560 Protokoll och brevkoncept KB Västmanland skrivelse till Överståthållarämbetet dat. 1838–

07–30. AIa:127. LST–U:lkt. ULA.
561 Fångjournal 1831 nr 192. D2b:8. KVA–V:ås. ULA. Dödbok, änkan Marit Nilsdotter från
Transtrand utan nummer 1831–05–24. F:5. Harakers församling. AD.
562 Fångjournal 1831 nr 192. D2b:8. KVA–V:ås. ULA.
563 Ibid.
564 Protokoll över förhör med arrestanter 1831–06–20. AIe:1. LST–W:lkt. ULA.
565 Fångjournal 1831 nr 64. D2b:9. KVA–V:ås. ULA.
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tecken av i Västmanlands län vilket väl beror på att det var meningslöst att
kräva pengar av den som inga pengar hade.566
Däremot förekom det att hemtransporter genomfördes med ett åläggande för
prästerskap och kronobetjäning att se till att personen ifråga inte ägnade sig åt
vidare kringstrykande, fick fattigvård eller något dylikt. Under 1820-talet kunde
församlingar antingen tvingas betala eller hotades med att i framtiden bli avkrävda betalning för hemtransporter.567 Det handlade om fall där KB ansåg att
församlingen hade att dra försorg över personen ifråga. Hotet om att gälda ersättningen var således en piska på församlingen att uppfylla sin fattigvårdsskyldighet. Församlingen gjordes dels ansvarig för vårdandet om personen, dels
också för hans eller hennes kvarstannande inom församlingen. Dylika ålägganden för både församlingar och anhöriga förekom också på 1830-talet men
huruvida KB hade slutat att avkräva församlingar som ansågs försumliga kostnaden för hemskjuts är svårt att säga. Handlar tystnaden i källorna – i utgående
skrivelser och fångrullor – om en förändrad praxis eller om att källorna helt
enkelt brister? Paralleller kan hur som helst dras till 1847 års fattigvårdsförordning. Genom denna skulle statsmakten försöka få ner kostnaderna för hemtransporter; om en person som fyllt 15 år och som det var uppenbart att fattigvården inte dragit försorg om beträddes med bettlande, skulle fattigvården på
hemorten gottgöra för kostnaderna som uppstått för vårdande och hemsändande.568 I 1846 års försvarslöshetsförordning var också försvarslösas rörelsefrihet
starkt begränsad. Syftet var givetvis också att sätta press på församlingarnas fattigvård och deras omhändertagande (eller övervakning och kontroll) av sina
fattiga. På vilket sätt krav på återbetalning i förlängningen eventuellt drabbade
den hemsände känner jag inte till. I Västmanlands län under 1830-talet verkar
staten ha tagit hela kostnaden.
Länge hade de bönder som varit pålagda fångskjutsningsskyldighet också varit ansvariga för fångbevakning och vårdande av de som transporterades vilket
av förklarliga skäl inte varit populärt. År 1815 beslutade regering och riksdag att
särskilda gevaldiger skulle ansvara för fångbevakningen. Några år senare, 1819,
genomfördes en omfattande reform av den allmänna fångskjutsen. Genom det
kungliga cirkulärbrevet av den 2 februari samma år avskaffades den särskilda
fångskjutsskyldighet som varit ålagd vissa bondehemman: fångskjutsen skulle i
stället skötas genom vanlig gästgiveri- eller undantagsvis kronoskjuts. De skjutsande hade hädanefter inget ansvar för transporterade fångars vård förutom att
de kunde straffas i det fall de hjälpte någon att rymma.569 Ännu på 1820-talet
566 Kongl. Maj:ts Nådiga Påbud Om Resandes skyldighet, at med behörig Pass vara försedde,
samt hvad dervid bör iakttagas. Given Örebro 14 augusti 1812, § 3. Årstrycket.
567 Se t.ex.: Fångjournal 1823 nr 74, 259, 331. D2b:4. KVS–V:ås. AD.
568 Kongl. Maj:ts Nådiga Förordning, angående Fattigvården i Riket. Given Stockholm 25
maj 1847, § 2. SFS 23 1847.
569 Wieselgren 1895, s. 333–334.
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fördes emellertid fångar i Västmanlands län på fångskjuts utan gevaldiger. Det
gäller inte den reguljära nationella fångskjutsen men den regionala. När Fredric
Serenius år 1823 skulle skjutsas från häktet till att stånda kyrkoplikt, skedde så
med Serenius i fängsel utan gevaldiger men med skjutsbonde.570 Flera fall förekommer när människor betecknade som gamla och ”svagsinta” hemfördes utan
gevaldiger.571 När Margaretha Löfberg, som inkommit med fångskjutsen från
Stockholm, skulle hem till Arboga anlitades hållskjutsen utan medföljande gevaldiger.572 Hur det var på 1830-talet är oklart. När Catharina Friström Berg
greps i Badelunda år 1840 fick hon först övernatta hos fångföraren i Hälla strax
utanför staden. Hon verkar ha lämnats utan bevakning då hon också köpte hö
åt sin häst hos grannar till fångföraren.573
De reformer som gjordes skulle också finansieras, och fångskjutsväsendet liksom fångvården kostade alltså staten en hel del pengar. Under åren 1830 till 1840
uppgick den årliga kostnaden för fångvården i Västmanlands län – inkluderande
fångskjuts, proviant, förplägning och så vidare – till flera tusen riksdaler banco
(tabell 3.9).
Tabell 3:9. Kostnaderna för fångskjuts och fångvård i Västmanlands län 1830–1840.
Fasta priser.
År
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840

Fångskjuts
1212

Arrestanters vård
1088

1616
1874
1577
1710
1847
2288
2332
2367

1919
2043
1249
1679
1933
2855
2372
2745

Summa
2300
2056
2822
3535
3916
2826
3389
3780
5143
4705
5112

Källa: Landsböcker EIa:192–202. LST–U:lkont. ULA.
Anm.: Uppgifterna är deflaterade med konsumentprisindex utifrån Edvinsson & Söderberg 2010,
s. 446 där 1830=100.

Det handlade således om mycket pengar och precis som i riket i övrigt var tendensen tydligt stigande. Utgifterna i reda pengar fångar dock inte in en annan
viktig kostnad: den alternativa tidsanvändningen för dem, kronobetjäning såväl
570 Fångjournal 1823 nr 74. D2b:4. KVA–V:ås. AD.
571 Se till exempel: Fångjournal 1821 nr 199, nr 265, 267. D2b:3. KVA–V:ås. AD.
572 Fångjournal 1821 nr 301. D2b:3. KVA–V:ås. AD.
573 Protokoll med handlingar 1840–05–29 § 1. AIIa:8. LST–U:lkt. ULA.
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som skjutsande och deras hästar, vilka behövdes för att kunna genomföra transporten.
Kronans höga kostnader för fångskjutsen diskuterades gång på gång i riksdagen och vid KB Västmanland gjordes försök att hålla dem nere. Det har tidigare
nämnts att människor som inkallats till förhör vid slottet själva kunde ta sig dit
på kallelse. Detta skulle särskilt ha gällt försvarslösa som skulle få förelägganden
om laga försvar vilka inte gärna ville synas och beskådas på en fångkärra; det var
en fråga om heder där priset för att rymma skulle vara alldeles för högt för de
flesta.574 På detta sätt hade fångskjutskostnaden kunnat hållas nere och kronobetjäningen besparats ”besvär och tidsspillan”.575
Det fanns också andra sätt att spara några riksdaler åt kronan. När Peter Öijermark, mycket sjuk och gripen för ”lösdriveri”, skulle sändas till Strängnäs
ansågs det för dyrt att skicka honom med den ordinarie fångskjutsen över
Stockholm. En fånggevaldiger fick därför åtfölja Öijermark på ångbåten från
Västerås till Strängnäs. Gevaldigern fick därefter landvägen ta sig tillbaka till
hem.576
Gevaldiger skall enligt ett betänkande år 1823 vanligen ha åtföljt fångtransporten antingen ridande på egen häst eller sittande i fångkärran. Av kostnadsskäl var det senare att föredra.577 KB Västmanland rapporterade vid ett tillfälle
att fångkärrorna i länet oftast var dragna efter en häst vilket betydde att endast
två personer förutom den skjutsande kunde transporteras. En tredje person
kunde därför endast få plats ”bakuti kärran” vilket skulle ha varit en uppenbart
svår plats att färdas på. Dessutom skall en tredje passagerare bakpå inneburit en
ökad rymningsrisk. De kärror som stod till buds var enligt KB för det mesta
små och ”inskränkta”.578 Enligt den kungliga förordningen av den 28 juni 1809
fick endast en person utöver den skjutsande färdas efter en häst: fångskjutsen
var undantagen från denna bestämmelse vilket bönderna i riksdagen flera
gånger motionerade mot utan framgång.579 Om fler personer skulle fraktas,
behövdes fler hästar och större vagn; två hästar kunde dra upp till sex personer.
Fångskjutsen var reglerad i detta avseende i ett kungligt brev av den 8 juni år
574 Protokoll och brevkoncept KB Västmanland skrivelse till Kongl. Maj:t juli utan datum.
AIa:120. LST–U:lkt. ULA.
575 Ibid.
576 Protokoll med handlingar 1830–07–22 § 1. AIIa:4. LST–U:lkt. ULA.
577 Bihang till riksdagens protokoll 1823 4:2, nr 254, s. 1478, 1481.
578 Protokoll och brevkoncept KB Västmanland skrivelse till Svea hovrätt dat. 1837–09–21.
AIa:126. LST–U:lkt. ULA.
579 Se till exempel vid riksdagen 1828/30: Bihang till riksdagens protokoll 1828/1830 åttonde
samlingen. Allmänna Besvärs- och Oeconomie-Utskottets Memorial, Utlåtanden och Betänkanden nr 30. Bihang till riksdagens protokoll 1828/1829, 4:2 Stats- Utskottets Betänkande nr 148.
Det motionerades också i bondeståndet om att arrestanter borde förflyttas till fots: Bihang till
riksdagens protokoll 1828/1830 åttonde samlingen. Allmänna Besvärs- och Oeconomie-Utskottets
Memorial, Utlåtanden och Betänkanden nr 30.
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1819 och tre personer skulle påräknas för varje häst.580 Huruvida fånggevaldigerna i Västmanlands län färdades tillsammans med fången eller fångarna i kärran
eller på hästryggen är oklart, men det kan antas ha skiftat beroende på omständigheterna och hänsyn till de transporterades bedömda farlighet och rymningsbenägenhet. Fångskjutsen kan schematiskt delas in två olika delar: dels den
riksomfattande allmänna fångskjutsen och dels den regionala som skedde efter
behov. Med den förra avses det nät av bestämda rutter, avlösningsplatser och
nattläger som utgjorde den riksomfattande infrastrukturen för den allmänna
fångskjutsen. Genom 1819 års cirkulärbrev hade nya rutiner fastlagts: fångtransporterna avgick nu från länsresidensen vissa dagar i veckan. Flera fångar kunde
då föras åt gången under gemensam bevakning, och övernattning skedde på
vissa bestämda platser. Fångtransporterna var organiserade som en kedja där en
gevaldiger och skjuts avlöste en annan vid likaså bestämda platser; de var skyldiga att invänta varandra.581 Exempelvis gick fångtransporterna från Västerås till
Stockholm och vidare söderut liksom till Uppsala och vidare norrut över Litslena i Uppland. Där, vid gästgiveriet, mötte transporterna upp och gevaldigerna
kvitterade varandras fångar. Gevaldigerna växlade sålunda fångar: fångar från
både Uppsala och Stockholm som skulle vidare till Västerås eller någon annan
ort vars fångrutt låg över Västerås kunde följa vändande fångskjuts tillbaka.
Fångrutten till Falun gick direkt, det vill säga samma gevaldiger följde med
fångskjutsen hela vägen till Falun (men skjuts byttes förstås i enlighet med fastlagda rutiner). Väl i Falun fick gevaldigern ett kvitto på att han avlämnat fången
eller fångarna. Fångtransporternas scheman inverkade också på hur belastade
länshäktena var vid olika tidpunkter. Ett synnerligen viktigt skriftligt dokument
som åtföljde fången var den så kallade fångförpassningen, fångförpassningssedeln eller fångpasset: tre olika termer för samma sak och som här för enkelhetens skull benämns fångpass.582 I fångpasset angavs vem som uttagit vem eller
vilka ur häktet, antalet hästar som skulle dra kärran, fattade beslut, destination,
förplägnad och traktamente samt huruvida fången skulle fängslas eller inte. Då
den 24-åriga Laurentia Palm tillsammans med ett nyfött och ett treårigt barn
avfördes till Norrmalms korrektionsinrättning för ”lösdriveri”, lydde formuleringen på detta vis:

580 Bihang till riksdagens protokoll 1844/1845 4:2, Stats-Utskottets Betänkanden nr 55, s. 6.
581 Wieselgren 1895, s. 334.
582 Flera fångpass finns bevarade i serien: Handlingar angående fångvården, GVII. Länsstyrelsen i Västmanlands län: landskontoret. ULA. De finns också utspridda i länsstyrelsens arkiv,
exempelvis i serien DIII: inkommande skrivelser från övriga myndigheter. LST–U:lkt. ULA.
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Fånggevaldigern Peter Ekbom afförer ifrån LänsLazarettet å fångskjuts efter Twå
hästar till Litslena Qvinnspersonen Laurentia Palm, och hennes 2nne oäkta barn
Johan Fredrik och Alexander, för att derifrån widare fortskaffas till Norra Corrections Inrättningen i Stockholm. Laurentia och hennes barn böra under transporten sorgfälligt vårdas, så att de till hälsan icke taga skada; i hvilket afseende
nödige kläder dem tilldelas och till uppehälle Fyra hela dagtractamenten dagligen Laurentia lemnas ofängslad.583

Vid gästgiveriet i Litslena där landsvägarna möttes, tog således en annan fångevaldiger och en ny skjuts med nya hästar vid, och Peter Ekbom kunde återvända
till Västerås med eller utan nya fångar. Ekbom överlämnade också fångpasset till
den nye gevaldigern. Det är inte svårt att föreställa sig de problem som kunde
uppstå i det fall ett fångpass kom bort. För säkerhets skull skickades vanligen
också en skrivelse till berörd myndighet vid destinationen; i Laurentias fall till
Styrelsen över fängelser och arbetsinrättningar. Vid fångskjuts inom länet med
människor som gripits för ”lösdriveri” kunde det ske på följande sätt. I oktober
1838 uttog enligt ett fångpass fånggevaldiger Eklund ur slottshäktet ”efter i vaktens närvaro föregången visitation” förre gruvkarlen, fattighjonet Lars Andersson från Klingbo:
[...] hvilken för tiggeri och på misstanke om snatteri blifvit gripen, och nu bör i
hemorten inställas föra att der genom Prästerskapets och Kronobetjeningens föranstaltande blifva förhulpen till det understöd som för honom är nödigt och afhållen ifrån olofligt kringstrykande och bettlande i andra socknar [...].584

Vid samma tillfälle uttogs den ”tidtals svagsinta qvinspersonen Anna Isacsdotter
ifrån Däljan Karbennings socken”.585 Hon skulle återinställas i sin hemsocken
på samma sätt som Andersson, och KB beordrade hennes vårdande genom anhörigas, prästerskapets och länsmans föranstaltande till dess beslut hade fattats
om Isacsdotters intagande på hospital. Andersson och Isacsdotter fördes enligt
passet ofängslade. Det dagliga traktamente som fångar skulle ha var förtryckt:
tre skillingar, en och en tredjedels mark mjukt rågbröd eller samma värde i
pengar enligt markegångstaxan. Fångarnas persedlar ansvarade gevaldiger för
och de skulle antecknas på passets baksida. När gevaldigern avlämnade fångarna
skulle han avlämna fångpasset och få kvitto. Han skulle också ta tillbaka de
saker som hörde till häktet som fångarna kunde ha haft med eller på sig. Det
bör vanligen ha handlat om kläder. Förutom att allt detta var förtryckt, fanns på
baksidan plats för anteckningar för högst fem arrestanter och deras födelseort,
ålder, längd, tillhörigheter. På detta pass hade gevaldigern inte gjort några anteckningar, men landsekreterare Ahlborg har skrivit att i det fall gevaldigern inte
583 Remisshandlingar nr. 1096 1832. E2a:7. Centralfängelset på Norrmalm. SSA.
584 Inkommande skrivelser från övriga myndigheter förtryckt fångpass vidlagt Hjelm rapport
om Lars Andersson och Anna Isacsdotters ankomst till Karbenning dat. 1838–10–29. DIII:254.
LST–U:lkt. ULA.
585 Ibid.
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fick tag på länsman för att överlämna fångarna skulle han anmoda en viss
nämndeman och komministern i socknen att tills vidare ta hand om Andersson
och Isacsdotter. När länsman kunde anträffas skulle fångpasset lämnas till honom. På fångpasset har prosten i socknen, Lyrberg, skrivit att arrestanterna
mottagits, att de skulle vårdas och ”om möjligt är” hindras från att kringstryka.586 Länsman har därefter skickat in fångpasset till landskansliet med egen
bekräftelse på att arrestanterna var mottagna och skulle vårdas av församlingen:
cirkeln var sluten och genom fångpasset och dess påskrifter kan man således
följa ärendegången.587
För att logistiken skulle fungera, var det nödvändigt att gevaldigern passade
tider och följde de regler som de hade att följa. När en gevaldiger skulle lämna
Västerås hade han en del att förbereda. Han hade att hämta de fångar som
skulle med, ta emot deras fångpass och placera dem på den skjuts som de skulle
fara med. Det traktamente var och en av fångarna tilldelades för uppehälle under resan liksom pengar till andra utgifter såsom skjutslega, kvitterade gevaldigern ut från lantränteriet. Kronofogdarna kunde också lämna ut kontanta
medel för skjutslega med mera för att sedan få tillbaka pengarna efter ansökning
hos KB. Detta bör ha varit det vanliga när människor greps ute i länet och sändes till Västerås.588
År 1830 fanns fyra ordinarie och fem extraordinarie fångevaldiger i Västmanlands län.589 Deras antal räckte inte till för att bevaka samtliga transporter vilket
i första hand drabbade fångskjutsen inom länet.590 I ett betänkande år 1823 konstaterades att det otillräckliga antalet fånggevaldiger i landet ledde till att bevakningen vid skjutsningar inom länen lämnades till länsman, fjärdingsman eller
någon annan ”pålitlig person” som utsågs av KB.591 I verifikationerna för fångskjutsen i Västmanland framgår att ”lösdrivare” gripna i länet vanligen fördes in
till slottshäktet i sällskap med en så kallad vaktkarl.592 Vid ett tillfälle då en viss
Anders Lundin av praktiska skäl inte kunde följa med allmänna fångskjutsen
från Simtuna i Västmanlands län för att ställas inför rätta i Uppsala, beordrade

586 Ibid.
587 Ibid.
588 Handlingar angående fångvården skrivelse från kronofogde Iverus i Strömsholms fögderi
1832–01–31. GVII:7. LST–U:lkont. ULA.
589 Landsböcker 1830. EIa:194. LST–U:lkont. ULA.
590 Den regionala fångskjutsen inom länet sköttes av KB och den underlydande civila förvaltningen efter behov. Det kunde dels handla om att införpassa gripna personer från länet, dels om
att transportera häktade personer från slottshäktet till rättegångar. Det kunde även handla om att
under bevakning skicka någon till den ort där han eller hon ansågs vara hemma och så vidare.
591 Bihang till Samtelige Riks-Ståndens Protocoll [...] Stats-Utskottets Betänkanden 1823, 4:2
nr 254, s. 1478.
592 Handlingar angående fångvården. GVII:7. LST–U:lkont. ULA.
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exempelvis KB länsman i orten att utse vad man kallade en pålitlig kronobetjänt
till extra fånggevaldiger och åtfölja fången till Uppsala.593
Bevarade fångpass kan lämna information om hur införpassningar kunde ske,
inte minst från länet. Länsman Ytterberg i Siende lät exempelvis i juni 1836
införpassa en man för överskridna passrättigheter och tiggeri. Mannen fördes
enligt fångpasset under en bondes ansvar till fångföraren i orten, Anders Jansson
i Hälla, Badelunda.594 Det var också där Catharina Friström Berg övernattade.
Denne fångförare hade hand om transporten vidare till Västerås och ansvarade,
som det verkar av förpassningen, den här gången helt för fången. När Friström
Berg togs till Västerås, kom istället fjärdingsman Ytterberg (länsmans son) till
Hälla för att sköta skjutsen.595
Fånggevaldigernas ansvar för fångskjutsen var stort och om en fånge rymde
eller något annat oegentligt inträffade kunde de ställas till svars. När en man
som var dömd för mord år 1830 lyckades undkomma på vägen till avrättningsplatsen anställdes förhör med de två fånggevaldiger som haft hand om transporten. Förhöret leddes av landsfiskalen under närvaro av landskamrerare Ahlm
och landssekreterare Ahlborg.596 Fången hade rymt i mörkret sent om natten i
samband med att fångskjutsen tagit nattkvarter på en krog i Köping. Det uppdagades under förhöret att fånggevaldigerna inte hade läst fångpasset som föreskrev att fången skulle förses med black och handklovar.597 Av denna anledning
hade fången, som hette Svahn eller Lindbäck, inte heller varit försedd med
handklovar utan endast med en enkel träblack. Slottsinspektor Glantzberg sade
sig ha påpekat för en av fånggevaldigerna att träblacken var otillräcklig och fått
medhåll av gevaldigern som emellertid inte gjort något åt saken. Glantzberg
hade då antagit att fångpasset inte sade något om dubbel black: ansvaret att
genomföra det som fångpasset utstakade föll alltså på gevaldigern.598
Fånggevaldigerna hade också fått order om att övernatta i arresten i Köping
och inte på en vanlig krog. Gevaldigerna skall inte heller ha brukat mer än en
593 Protokoll och brevkoncept KB Västmanland skrivelse till länsman Carlén odaterad sannolikt juni 1837. AIa:126. LST–U:lkt. ULA.
594 Inkommande skrivelser från övriga myndigheter handskriven fångförpassning dat. 1836–
06–24. DIII:246. LST–U:lkt. ULA.
595 Protokoll med handlingar 1840–05–29 § 1. AIIa:8. LST–U:lkt. ULA.
596 Flera förhör hölls i anledning av händelsen. För det som här refereras, se: Protokoll med
handlingar 1830–09–30 § 1. AIIa:4. LST–U:lkt. ULA. Protokollet är felsorterat och ligger i
nämnda volym, dvs. 1829 år protokoll trots att förhöret och rymningen skedde år 1830.
597 År 1814 efterfrågade Kongl. Maj:t samtliga länsstyrelser vilka fängsel som brukades och om
möjliga förbättringar av desamma. Det framkom bland annat att medlidande med de fängslade
skall ha lett till att fångar fördes ofängslade, att det ibland på grund av skador som åsamkades av
handklovar under skjutsen var nödvändigt att ta av dem med mera. Om länsstyrelsernas åsikter
om rymningar och fängsel, se Wieselgren 1895, s. 330 ff.
598 I fångjournalerna för åren 1820–1827 antecknades regelbundet om vilket fängsel fångarna
fördes med. Det gjordes inte därefter utan upplysningar om detta kan vanligen endast fås genom
bevarade fångpass.
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häst för transporten fastän det borde ha varit två; när de lämnade slottshäktet
drogs kärran av två hästar men så snart de kommit utanför Västerås tull skickades den ena hästen tillbaks. De båda fånggevaldigerna skulle rannsakas för fångspillningen i Köpings rådhusrätt och förvarades tills vidare i samma slottshäkte
varifrån de uttagit Svahn och antagligen många före honom.599
En av de saker som kom fram i utredningen av fångspillningen gällde antalet
hästar. Fånggevaldigerna skall alltså ha lämnat häktet med två hästar men så
snart de lämnat staden skickat tillbaka den ena och fortsatt färden med endast
en häst spänd framför kärran. Man kan fråga sig varför och svaret kan tänkas
handla om pengar. Fånggevaldigern kvitterade ut pengar från ränteriet för att
täcka kostnaderna under resan; två hästar kostade mer än en och mellanskillnaden kunde stoppas i gevaldigerns egen ficka. En antydan om att sådant kunde
ske gjorde fältkamrerare Wulff i Köping i anledning av ett klagomål på gevaldigern Anders Lindahl. Lindahl skall enligt Wulff ha varit på återresa från
Örebro med tre fångar då han uppsökte Wulff i Köping eftersom han, Lindahl,
inte hade några pengar kvar av de förskotterade medlen från ränteriet. Wulff
hade därför varit tvingad att skjuta till medel för att skjutsen skulle kunna fortsätta. Wulff hävdade att det inte var första gången som Lindahl förskingrat
pengarna som han skulle ha till likviderande av räkningar under resan; det var
inte heller första gången som Wulff fått skjuta till utan att någonsin bli kompenserad av Lindahl. Han skall inte heller ha passat avtalade tider. Wulff skrev
till KB i ärendet och undrade om Lindahl, som dessutom var dömd för fylleri,
verkligen skulle få fortsätta som gevaldiger. Han avslutade sin skrivelse med att
konstatera att för få hästar ofta användes på vägen från Örebro:
Af Fång-Gevaldigernes ingifne skjuts Räkningar synes, huruvida en sådan indragning i hästeantalet kommer Kogl: Maj:t och Kronan till godo, eller om vinsten därpå stannar hos Fång-Gevaldigerne.600

Hur det var med den saken får lämnas därhän, men det går att konstatera att
fångskjutsväsendet kan beskrivas som väl organiserat med fasta rutter och scheman samtidigt som det präglades av skenande kostader, resursbrist och, ibland,
fånggevaldiger som inte skötte sina arbeten. Fångskjutsen, dess kostnader i arbete och pengar, bör ha hållit antal gripanden för ett statusbrott som ”lösdriveri” nere.
Själva det faktum att häktade människor fördes med häst och vagn var inte
heller helt okontroversiellt. Så kunde bland andra greve Jacob Hamilton vid
riksdagen 1828/1830 räkna upp fördelar med att låta fångarna gå till fots, åtminstone i tättbefolkade områden och åtminstone sådana fångar som var
mindre belastade och inte särskilt rymningsbenägna. Förutom att kostnaderna
599 Protokoll med handlingar 1830–09–30 § 1. AIIa:4. LST–U:lkt. ULA.
600 Wulffs skrivelser är daterad Köping den 11 november 1828 och finns vidlagd i 1828 års protokoll: Protokoll med handlingar skrivelse dat. 1828–11–11. AIIa:3. LST–U:lkt. ULA.
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skulle bli lägre, skulle fångarna nattetid vara för trötta för att rymma och dessutom skulle ”kringvandrande personer” inte som hittills hade varit fallet i ”egenskap af lösdrifvare [bli] till deras aflägsna hemort medelst fångskjuts beqvämt
forslade”.601 Men något sådant förslag förverkligades inte, det mötte motstånd
både i riksdagen och hos Allmänna Besvärs och Oeconomieutskottet: det skulle
bara innebära en mängd praktiska besvär och risker.602 Det kan ha retat en och
annan att fångar fick åka vagn istället för att vandra till fots. Kostnadesaspekten
förenades då med en moralaspekt på själva transporterandet. Så kunde riksdagsledamoten i bondeståndet Lars Larsson argumentera för att ”fångarne framdeles
måtte vandra till fots, en utväg, som Rikets Försvarare, jemte många andra redlige Medborgare måste för sin fortkomst begagna”.603
Men hur var det då att föras på fångskjuts förutom att själva skjutsen, som
mot vad greve Hamilton hävdade, nog var obekväm? Fånggevaldigern hade
under resan avsevärd makt över de fångar han bevakade. Inte minst hade gevaldigerna hand om fångarnas traktamenten. År 1836 låg, som nämnts, dagtraktamentet på drygt 3 skillingar eller en bit rågbröd eller rågbrödets värde i
pengar.604 I fångpasset där traktamentet angavs, lämnades också order om den
eller de häktade skulle fängslas eller inte. Det är uppenbart att gevaldigern hade
myndighet att på eget bevåg skruva på handklovar eller sätta på black under
resan om det ansågs vara nödvändigt.605 Under åren 1820 till 1826 fördes i fångjournalen mer systematiska anteckningar om fängsel och man kan väl säga att
det var relaterat till bedömd rymningsrisk och förmodat beteende under resan.
Därför kunde också personer gripna för ringa brott eller förseelser fängslas.
Fångar som skulle till fängelse av något slag fängslades vanligen med fotblack
och/eller handklovar som, förutom mer avancerade fängsel som järnklänning,
var de hinder för fångarnas fysiska rörlighet som stod till buds.606 Men på
många fångtransporter fördes människor ofängslade, inte minst om de gripits
för ”lösdriveri”. En inte ringa andel av dessa var ju också på väg hem, vad nu
det kunde betyda. Handklovar och black kunde innebära smärta för den som
beslogs med dem och vid 1834 års riksdag tillstyrktes en motion av dåvarande
601 Bihang till riksdagens protokoll 1828 och 1829, åttonde saml. innehållande Allmänna Besvärs- och Oeconomie-Utskottets Memorial, Utlåtande och Betänkanden, s. 20.
602 Bihang till riksdagens protokoll 1828 och 1829, åttonde saml. innehållande Allmänna Besvärs- och Oeconomie-Utskottets Memorial, Utlåtande och Betänkanden, nr. 30, s. 16.
603 Ibid.
604 Fångpasset som är daterat 1836–12–08 finns vidlagt i: Skrivelser från övriga myndigheter
skrivelse från kronofogden i Salbergs fögderi dat. 1837–01–07. DIII:249.LST–U:lkt. ULA.
605 Se t.ex. fångpasset för Maria Wiberg som fördes till Norra korrektionsinrättningen på
Norrmalm; hon skulle föras ofängslad om hon uppförde sig beskedligt: Remisshandlingar för
straff- och arbetsfångar nr 764 1830. E2a:2. Centralfängelset på Norrmalm. SSA.
606 Järnklänning var ett helkroppsfängsel som kunde väga 36 kilo. Järnringar var smidda runt
hals, midja, hand- och fotleder. Ringarna bands samman av kättingar och en järnstång var satt i
fotfängslet, mellan fötterna. Ibland fick fången också släpa på ett klot. Se Krantz 1963, s. 127–131.
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chefen för Styrelsens för fängelser och arbetsinrättningar, Gustaf Löwenhielm,
om att handklovar kunde ersättas med tvångströja eller något liknande för att
inte minst minska risken för förfrysningsskador då handklovar skall ha inneburit särskild risk för den fängslades hälsa.607
JK meddelade i en skrivelse år 1837 att kvinnliga fångar blivit ”hävdade” i
häktena men också när de förts på fångskjuts.608 Det innebär att det förekom
sexuellt umgänge som, vilket väl var det mest problematiska för staten, kunde
resultera i barn. Förutom möjlighet till rena övergrepp eller mer eller mindre
frivilliga överenskommelser, skall man inte utesluta att fånggevaldiger och fånge
– under timtals resande i en liten fångkärra – kan ha utbytt både ord och tankar
vilket kan ha lett till en- eller ömsesidig sympati. I maj 1838 greps i Västerås två
unga män för passlöst kringstrykande. Vid närmare efterforskningar visade det
sig att de båda häktade varit separationskarlar – i folkmun så kallade korvar till
skillnad från stadsvaktens paltar – vid separationsvakten i Stockholm. Separationsvaktens huvudsakliga ansvar gällde transport av kvinnliga fångar, och de
unga männen hade enligt egen utsago rymt från huvudstaden eftersom de
[...] lössläppt 2ne åt deras vård anförtrodde arresterade qvinspersoner, så låter
[KB] med Fångtransport denna dag afsända dem till [ÖÄ] 2ne Fångbevakningsbrickor som nämnde rymmare funnits innehafva, följa härhos.609

Separationsvakternas status var möjligen lägre än en fånggevaldigers, men det är
inte särskilt svårt att tänka sig att de människor som skulle vaka över gripna
människor många gånger hade en hel del gemensamt med dem vilka de var
satta att bevaka. Stundtals kanske deras lojalitet också kunde vara starkare med
dem än statsmakten vilket kunde leda till att fångvaktare blev till fånge.

3.7.4 De som fångades i nätet
Vid en första anblick kan tyckas som ett myller av människor som passerade
slottets portar på väg till häktet, intagna för ”lösdriveri” eller någon annan omskrivning för samma sak.610 De var många och de utgjorde inte heller någon
607 Bihang till riksdagens protokoll 1834, 7:2, Lag- samt Allm. Besv. och OeconomieUtskottets [...] Memorial, Utlåtande och Betänkande, nr 39. Bihang till riksdagens protokoll 1834,
10:1 Expeditions-Utskottets Förslag till R:s St:s Underdåniga Skrifvelser till Kongl. Maj:t [...],
andra bandet, nr 271.
608 Skrivelser från centrala myndigheter skrivelse från JK 1837–01–30. DI:174. LST–U:lkt.
ULA.
609 Protokoll och brevkoncept KB Västmanland skrivelse till Överståthållarämbetet dat. 1838–
05–04. AIa:127. LST–U:lkt. ULA.
610 För avsnittet som helhet, procentsatser och belägg, hänvisas till: Fångjournaler. D2b:7–
D2b:12. KVA–V:ås. ULA. Några jämförelser med Väinö Helgessons punktundersökning kan inte
göras här då hans undersökning rör de som förhördes vid landskansliet i Uppsala, inte de som
häktades enligt fångjournaler. Det är oklart hur intagningar i häktet i Uppsala förhåller sig till
bevarade förhör.
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homogen grupp med avseende på flera aspekter av sina levnadsvillkor som
rumslig tillhörighet och försörjning. Detta faktum speglar den flexibilitet med
vilka lösdriveriförfattningar kan användas och som också gör det meningslöst
att på förhand eller i allmänhet tala om de intagna som grupp utöver att de alla
hade gripits med hänvisning till något som i statistiken hamnade i kolumnen
för ”lösdriveri”, kringstrykande eller försvarslöshet. Några huvuddrag som präglade den samlade mängden av människor som intogs till slottshäktet för ”lösdriveri” kan därför endast heuristiskt tecknas.
Vilka skäl som omedelbart låg bakom ett frihetsberövande skiftade. Det
hände att KB lät gripa människor på själva landskansliet men vanligare var att
människor fördes in till slottet på initiativ av någon lokal ämbetsman: en kronofogde, en länsman, en pastor och så vidare. Det kunde ske som konsekvens av
en mantalsskrivning, det kunde ske för att någon vistats eller rört sig i ett område där han eller hon inte var önskvärd. De flesta intagningar var således resultat av beslut som fattats ute i länet, lokalt, och inte av KB.
Det här var fattiglagarnas tid och inte socialpolitikens. Församlingarna må ha
haft ansvar för sina fattiga sedan hundratals år, men konsekvenserna av fattigvårdens selektivitet och otillräcklighet liksom bevakningen av rättigheter till
bosättning och migration fick konsekvenser för slottshäktets vardag. Lokala
intressen mötte statsmaktens i slottet vid Svartån, och det var en källa till både
svåra konflikter och samförstånd. Intaganden under samma brottsrubricering
kunde utmynna i olika beslut. Förelägganden om laga försvar blandades med
ålägganden för församlingar att ge människor fattigförsörjning vare sig de ville
det eller inte och andra förelägganden (som att någon skulle avhållas från vidare
kringstrykande, som att någon genast skulle mantalsskrivas i församlingen). KB
fördelade i sitt vardagsarbete rättigheter och skyldigheter mellan människor,
myndigheter och sockenstämmor. Statsmakten lade sig på så vis i den lokala
fattigpolitiken och, för att använda Miika Tervonens uttryck, de lokala gränsvakternas arbete.
Det myller av människor som på ett eller annat sätt förklarats persona non
grata på en viss plats och som därför passerade in genom slottsportarna, saknade
inte en viss regelbundenhet. Majoriteten av de som greps och intogs i häktet var
män och pojkar. Om man räknar samtliga som intogs bara för ”lösdriveri” (exkluderande medföljande barn, barn som intagits utan sällskap av någon vuxen
och personer som återsänts från andra häkten), rör det sig närmare bestämt om
904 intagningar varav 80,5 procent gjordes av män.611 Följaktligen var nästan 20
procent kvinnor. De utgjorde således ett inte ringa inslag i slottshäktets vardag
och andelen motsvarar ganska väl statistiken för riket under dessa år (se tabell

611 Antalet intagningar endast för ”lösdriveri” var alltså 1066 inklusive 121 poster medföljande
barn. Om man tar bort återsända fångar är det totala antalet 1049.
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3:2).612 Enligt statistiken länsvis för åren 1838 och 1839 dominerade männen vid
alla häkten i hela landet, men i Stockholm år 1838 utgjorde kvinnornas andel
hela 40 procent.613 Om man till de som gripits endast för ”lösdriveri” lägger de
som också hade någon annan brottsrubricering så är andelen mer eller mindre
densamma: 82,7 procent av intagningarna gjordes av män. Av de minderåriga
(0–14 år) som intogs i häktet utan vuxna var 20 pojkar och endast tre var flickor. Det manliga könets överrepresentation går alltså igen både hos vuxna och
barn.
En manlig dominans kan förutsättas när det gäller häktade i allmänhet, men
det är inte självklart när det gäller ett statusbrott som försvarslöshet eller ”lösdriveri”. A.L. Beier finner i sin sammanställning över häktade ”lösdrivare” i
England under åren 1516–1644 att det vanligen rörde sig om män.614 Men i
Christiania under åren 1790 till 1802 var majoriteten av de som greps för ”lösdriveri” och tiggeri kvinnor.615 Samma sak har Nicholas Rogers funnit för London och Middlesex under perioden 1747 till 1798.616 Hitchcock et al. har velat
nyansera Rogers resultat och menar att hans urval är för snävt. Kvinnor var i
majoritet i vissa distrikt men inte i andra: det varierade.617 Och kön kan ha
varierat inte bara i rummet utan också med tiden.
Den enda systematiska studien av intagningar i häkte för försvarslöshet eller
”lösdriveri” på svenska förhållanden är gjord av Marja Taussi Sjöberg.618 Hon
har undersökt Västernorrland under åren 1861 till 1890. Under perioden var två
olika lagrum i kraft: 1846 års försvarslöshetsstadga som reviderats 1853 och 1885
års lösdrivarlag, alltså andra än på 1830-talet. Taussi Sjöberg diskuterar inte
explicit sina resultat i relation till införandet av 1885 års lösdrivarlag och de
eventuella förändringar som då möjligen skedde. Taussi Sjöbergs kriminologiska undersökning omfattar alla fångar i Västernorrland och jag har inte haft
möjlighet att göra en liknande undersökning på de som greps i Västmanland.
Det är ändå relevant att jämföra mina resultat med hennes.
Majoriteten av de som häktades i Västernorrland var män – kvinnorna utgjorde mellan 12 och 13 procent – men ”lösdriveri” var ett brott som kvinnor
häktades för relativt sett oftare än män. Strax före införandet av 1885 års lösdri612 Andelen kvinnor var i stigande och under åren 1835, 1840 och 1845 utgjorde de 15, 19 respektive 26 procent av det totala antalet gripna: Styrelsens över fängelser och arbetsinrättningar i
riket underdåniga berättelse om fångvården för år 1847, 1849, s. 5.
613 Styrelsens över fängelser och arbetsinrättningar i riket underdåniga berättelse om fångvården för åren 1838 och 1839, 1842, s. 7.
614 Beier 1985, s. 216.
615 Bergkvist 2008, s. 57–58.
616 Rogers 1991.
617 Hitchcock, Crymble & Falcini 2014.
618 Här förbigås Jakobsson 1984. Jakobssons undersökning rör omkring 200 personer som behandlats som ”lösdrivare” i Uppsala under 1880–talet. Den lämnas åt sidan då studiens uppbyggnad gör jämförelser svåra.
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varlag var en fjärdedel av de häktade kvinnorna frihetsberövade på grund av
”lösdriveri”. Motsvarande andel bland männen var mycket mindre.619 Det var
också de fattigaste kvinnorna som häktades för ”lösdriveri”.620 Intagande för
”lösdriveri” var vanligast bland arbetare, inhyses- och fattighjon, gesäller och
lärlingar.621 De var också något äldre än genomsnittet för samtliga gripna: den
vanligaste åldern var 25 till 30.622 ”Lösdrivaren” kom för det mesta inte från den
plats där han eller hon greps. Taussi Sjöberg betecknar ”lösdrivarna” som utslagna. De bestod i huvudsak av två grupper: dels de som var i Västernorrland
(inte minst i Sundsvall) på säsongsarbete men blivit kvar och med hjälp av författningarna kunde häktas och skickas till sina hemorter under tider då deras
arbetskraft inte behövdes, dels västernorrländska ”lösdrivare” som tycks ha varit
mycket fattiga, de var relativt andra fångar föga skrivkunniga och de var också
ofta brottsbelastade.623
I Västmanlands län under 1830-talet var som i Västernorrland några decennier senare de häktade vanligen fattiga människor som formellt inte tillhörde
den plats där de greps. Majoriteten av de gripna skickades, som tidigare nämnts,
så småningom ur länet. 1812 års passförordning var inte en lösdriveriförfattning i
sig men det är uppenbart att intagningar för misstänkt olaga rörelse i rummet
drabbade samma människor som lösdriveriförfattningar brukar rikta sig mot:
fattiga, tjänst- eller arbetslösa, rörliga människor. I vilken mån en lokal tjänsteman eller någon tjänsteman på slottet egentligen tänkte på i grund av vilket
lagrum människor intogs, är dock en fråga som får lämnas obesvarad. De människor som intogs i häktet av anledningar som slutade i statistikens kolumner
för ”lösdriveri”, försvarslöshet och kringstrykande, intogs inte under åberopande
av samma rubricering. Det fanns ju egentligen inget brott som hette kringstrykande med det användes ändå som intagningsorsak också i statistiken. I Västerås fångrullor fanns, som framgått ovan, flera brottsrubriceringar som indikerar rörelse i rummet: kringstrykande, omkringstrykande, olovligt kringstrykande, vilket också indikerar karaktären av statusbrott.
Ett sätt att bestämma social status är titlar. För omkring 51 procent av de intagna vuxna har några sådana inte kunnat fastställas.624 I fångrullan är endast
drygt 29 procent av alla intagningar för ”lösdriveri” införda tillsammans med
någon form av titel.625 All titulatur är inte heller relaterad till yrkesverksamhet
619 Taussi Sjöberg 1981, s. 100.
620 Taussi Sjöberg 1981, s. 105.
621 Taussi Sjöberg 1981, s. 92–93.
622 Taussi Sjöberg 1981, s. 112.
623 Taussi Sjöberg 1981, s. 118–120.
624 Jfr Taussi Sjöberg 1981, s. 112. 20 procent av de som greps för ”lösdriveri” i Västernorrland
hade inget yrke infört i fångrulla eller kallades för mans- eller kvinnsperson.
625 Jag har systematiskt försökt finna samtliga gripna under åren 1830–1832 och 1837–1838 i
kyrkoböcker, ibland har jag lyckats, ibland inte. Någon longitudinell studie över de gripna har
inte varit möjlig att genomföra inom ramarna för den här studien.
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utan det kunde handla om egenskaper, beskrivningar av någons kropp eller
sinnestillstånd: från Ryssland, ofärdig mansperson, vansinnig kvinnsperson,
värnlös flicka och så vidare. Det finns dock inget som tyder på att de som sattes
i slottshäktet utgjordes av några större mängder adelsmän, präster, borgare (vare
sig hantverksmästare eller handlare, från Västergötland eller annorstädes) eller
bönder som glömt sina pass hemma.
Ett tiotal intagningar gjordes av personer vars titlar eller namn minner om en
något ståndsmässigare bakgrund än de övriga. De tituleras förre bruksskrivaren,
extra kanslisten i Justitierevisionen (häktad för tiggeri och utförpassad till Karlstad), en ”studerande”, en före detta handelsbetjänt, en handelsbetjänt, en före
detta handelsman och en förre inspektorn. I övrigt dominerar bland männen
titlar som före detta soldater (artillerister, grenadierer och så vidare), gesäller och
lärlingar, arbetare av olika slag från både stad och land precis som i Taussi Sjöbergs Västernorrland. Bland kvinnorna finns titlar i endast 62 fall. I tolv fall
handlar det om beskrivningar av typen mindre vetande, blind kvinnsperson,
ofärdig kvinnsperson och så vidare. Nio gånger används titeln piga. Bara tre
gånger används titlar som kan kopplas till social tillhörighet: soldatdotter, tjänsteflicka, torparhustru. Jag har funnit en enda kvinna, införd utan titel, vars
härkomst var ståndsmässigare än flertalets. Det handlar om en vuxen dotter till
en avliden kyrkoherde. Hon vägrades inflyttning till sin mors hem- och födelseförsamling Ramsberg i Örebro län och beskrivs någon gång som ”halvfånig”
men fick likväl föreläggande om laga försvar i Västerås.626 Det finns ingen anledning att tro att det handlade om att något annat än en mycket stor dominans
av arbetande fattiga, av båda kön. De undantag som finns är få och då har personen ifråga genomgått en social deklassering med förlust av de personliga nätverk denne möjligen tidigare kan ha haft. Därtill kommer alla de gesäller vars
fäder kan ha varit mästare. En grundlig undersökning av de häktades bakgrund
skulle säkert finna en hel del sådana fall; fattigdomen vilade för det lägre borgerskapet ständigt bakom hörnet. Fattigdom – oavsett social bakgrund – var ju en
förutsättning för att kunna få förelägganden eller dömas som försvarslös.
En av de som fallit hårt var Casper Julius Östrand, född vid Siljansfors bruk
år 1801 där hans far var inspektor. Modern var född Cederholm von Schmalensee. Själv tituleras han i Västerås som före detta bruksskrivare. I Falun, där han
förhördes vid landskansliet år 1824, uppges att han tidigare haft tjänst vid landskontoret men blivit uppsagd. Någon anledning till situationen nämns inte men
något bör rimligtvis ha inträffat. Han erkände sig vara utan försvar. Östrand
greps flera gånger därefter i både Falu och Västerås län. I april 1834 dömdes han
av KB Västmanland till Pionjärkåren med hänvisning till tidigare förelägganden
626 Det handlar om en kvinna vid namn Andreetta Gerén som tidigt blev faderslös. Striden
om hennes inflyttning till Ramsberg pågick ännu år 1838. Se: Husförhörslängd s. 195. AI:10. Ore
församling. AD. Västerås fattigdirektions protokoll, 1838–12–12 § 10. AI:4. Socialnämndens i
Västerås arkiv. VSA.
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om laga försvar. I Falun anklagades han för tiggeri vilket han förnekade. Han
sade vid ett förhör att han gjort en sluträkning mellan ett par hyttlag i Hedemora.627 Liknande fall finns också bland de som lagförts och sedan behandlats
som försvarslösa.
Alla människor greps emellertid inte utanför sin formella hemort och dessutom kunde människor ha olika typer av relationer till den plats där gripandet
skedde även om man inte hade någon formell, rättslig tillhörighet. Man kunde
vara född där, ha vistats illegalt under relativt lång tid, vara på genomresa och så
vidare. Gripanden kunde ha olika skäl som tangerar rumslig tillhörighet och
försörjning likväl som lagstiftning, lokala regelverk och praxis. Källmaterialet
bär inte för några kvantifieringar i detta avseende utan de intagna får skisseras i
stora drag i ett försök att närma sig den slingrande orm som kunde kallas ”lösdriveri” i riksdagen och som i fångrullorna är en kameleont under många namn.
Genom intagningarna i häktet förvandlades ”lösdriveriet” till verkliga människor, till fysiska representationer av elitens och olika överheters rädslor, bekymmer och sätt att lösa problem. De intagna vittnade samtidigt om konsekvenserna av den fattigpolitik som fördes nationellt men kanske ännu viktigare: lokalt,
av de lokala gränsvakterna, av det komplicerade samspelet mellan besuttenhetens, prästerskapets och de olika statliga tjänstemännens intressen, uppfattningar
och normer.628
En första grov kategori består av människor som var kända där de greps och
som hade vistats där varaktigt. De kan ha varit mantalsskrivna som försvarslösa
eller inte mantalsskrivna alls.629 Det förelåg stridigheter omkring deras tillhörighet och någon ville ha bort dem. Christina Olsdotter Stoltz exempelvis levde
i vad som var hennes hemtrakter även om hon vistades utanför sin gamla hemort. I sin supplik beskriver hon hur länsman kommit till henne och hotat att
föra henne till häktet, och det var givetvis inte på order av KB. I Dingtuna
nämns borgen i ett ärende redan år 1825. År 1832 utfärdades detaljerade föreskrifter i detta avseende. De innebar bland annat att inget tjänstehjon eller statfolk över 50 – även om de var städslade – fick skrivas i socknen innan stämman
hade hörts och godkänt saken. Om det blev avslag var husbonden tvingad att
ingå borgen som skulle förvaras i kyrkokistan i det fall han önskade skattskriva
dem ändå. Utsocknes folk fick under inga omständigheter tas in på ägorna utan

627 Östrand intas två gånger i Västerås slottshäkte under åren 1829–1838: Fångjournal 1830 nr

236. D2b:8. KVA–V:ås. ULA. Ibid, 1834 nr 156. D2b:12. KVA–V:ås. ULA. Vid det sista tillfället
döms han till Pionjärkåren. Östrand förhörs flera gånger vid häktet i Falun: Protokoll över förhör
med arrestanter 1824–01–12,1830–08–07,1830–09–07,1832–11–12. AIe:1. LST–W:lkt. ULA. Vid
förhöret 1824 lämnades personuppgifter som kontrollerats genom kyrkobokföring. Vid förhöret i
augusti 1830 nämndes sluträkningen mellan hyttlagen.
628 Jfr Tervonen 2010, s. 42–43.
629 Skrivelser från övriga myndigheter Zimmerman angående åtskilliga försvarslösa personers
inkallande till muntligt förhör dat. 1835–05–18. DIII:239. LST–U:lkt. ULA.
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att sockenstämman hördes.630 Och det var alltså till denna socken som Carl
Pehrsson från Gocksta begivit sig under en svår tid av sitt liv, det var där han
sökte inträde och laglig tillhörighet. Pehrsson var barnfödd i Dingtuna och hade
levt där i större delen av sitt liv. Olsdotter Stoltz och Pehrsson hade egentligen
båda ett ansenligt tillhörighetskapital: Stoltz till sin gamla hemsocken Lundby
och Pehrsson till Dingtuna som ändå vägrade honom inflyttning. De var obesuttna, arbetande fattiga, som inte hade tjänst och som samtidigt hade hamnat i
en situation då deras rättigheter att vistas på en viss plats var ifrågasatt. De var
helt enkelt inte önskade av dem som hade makt att bevaka vilka som fick passera det legitima samhällets gränser och inkluderas i det. Inget tyder på att vare
sig Olsdotter Stoltz eller Pehrsson varit straffade för någonting eller hade någon
anmärkning på sin frejd. De hade uppenbarligen nätverk men de släpptes inte
in. Olsdotter Stoltz och Pehrsson kan beskrivas som sådana människor som
lagstiftaren genom sina graderingar av skuld till försvarslösheten i 1833 års förordning ville ge lite mer anstånd och utrymme än andra. Både Stoltz och Pehrssons respektive situationer hade förvisso att göra med tjänstetvånget genom
vilket de kunde hotas med slottshäkte, men det nationella lagrum som drabbade
dem hårdast var 1788 års förordning om hemortsrätt eller det lokala sättet att
hantera dessa lagrum i kombination med lokala regelverk och kontrollsystem.
En annan person som kan föras till samma kategori men som sannolikt var
mer marginaliserad än Stoltz och Pehrsson, var Jan Jansson. Han berördes ovan
då han förhördes på landskansliet efter att ha besvärat sig mot Rytterne församling om fattigvård vilket slutade med att KB resolverade till Janssons fördel.
Han fick rättighet att skrivas i Rytterne och församlingen ålades också att ge
honom understöd.631 Men då hade han i många år gått omkring i trakterna av
Rytterne och Lundby liksom sin födelseort Tortuna, hemlös, sjuk och oskriven.
Prästerskapet hade effektivt hållit honom utanför. Jansson var en människa folk
säkert kunde tycka synd om, men han var samtidigt en vandrande risk för hemortsrättsbråk, för fattigvårdskostnader, och det är antagligen ingen slump att när
han första gången greps skedde det i Västerås då han dessutom var så svårt
brännskadad att han omedelbart överfördes till lasarettet. Dikotomierna rätt
och orätt fattig kan aldrig förklara varför Jan Jansson behandlades som han
gjorde eller varför en präst med sina bara händer river sönder ett sockenstämmoprotokoll i syfte att hålla honom utanför socknens gränser.
En andra kategori utgjordes av de som var oomtvistat tillhöriga den plats där
de greps. Ett exempel är Brita Jonsdotter (hustru Ericsson) som stadsbetjäningen jagade i Västerås och som beskrevs i detta kapitels inledning. De kunde vara
mantalsskrivna som försvarslösa eller ”lösdrivare” eller uppförda på en så kallad
lösdriverilista efter mantalsskrivningen, de hade de lokala myndigheternas och
630 Sockenstämmoprotokoll 1833–10–13 § 1. KI:6. Dingtuna församling. ULA.
631 Resolutionskoncept förre drängen Jan Jansson mot Rytterne församling om understöd akt
527. AIb:88. LST–U:lkt. ULA.
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tjänstemännens ögon på sig och riskerade därför att gripas. En del av dem var
hemlösa, andra var det inte. Några hade anklagats och dömts för brott, andra
hade det inte. Tänjbarheten i lagverket gjorde också att man kunde inta människor i häktet med hänvisning till försvarslöshet fastän det egentligen handlade
om något annat än att hålla reda på obesuttna i största allmänhet. Det var ett
sätt att hålla efter och frihetsberöva människor som ansågs farliga för den allmänna säkerheten, sådana som år 1833 kunde kallas för vanartiga försvarslösa.
En av dem var Christina Ersdotter – titulerad torparhustru och änka – tre
gånger straffad för stöld.632 Hon var 61 år då hon intogs från sin hemsocken
Sankt Ilian (Västerås landsförsamling) till slottshäktet som försvarslös. Det var i
juni 1829. En månad tidigare hade hon fått pass med föreläggande på en månad.
Nu dömdes hon som försvarslös till Norrmalm eftersom hon inte lyckats få
något försvar. Hon frigavs snart från Norrmalm och återkom till Västmanland i
slutet av året. Den 12 december 1829 intogs hon åter i slottshäktet för försvarslöshet. Den 5 mars 1830 utförpassades Christina Ersdotter igen till Norrmalm
som försvarslös. I fångrullan är det noterat att hon var intagen på tre månader.633 Någon gång under året eller under början av nästa år frigavs hon från
Norrmalm. Den 30 januari 1831 avled Stina Ersdotter i slottshäktet i Västerås,
återigen dömd till Norrmalm som försvarslös. Ersdotter dömdes alltså tre
gånger inom loppet av ett par år till Norrmalm. De båda sista gångerna vädjade
hon till Kongl. Maj:t om nåd i anseende till sin ålder. Den första gången fick
hon avslag och det andra kungliga beslutet överlevde hon inte att underrättas
om.634
En tredje kategori bestod av människor som levde och arbetade ute på vägarna mer eller mindre beständigt, de ägnade sig åt mångsyssleri, åt tjänster, hantverk, småhandel, tiggeri. En del var skrivna någonstans, andra var det inte. Det
var en heterogen grupp som inkluderar sotarpojken Fredric Collin likväl som
Catharina Friström Berg. En del rörde på sig för att deras försörjningssätt förutsatte rörlighet medan andra hade tvingats att röra på sig för att de inte kunde
försörja sig: för att det var smått hemma som någon sade, för att de inte hade
någonstans att ta vägen.635 Ibland handlade det om båda saker på en och samma
gång. Fattigdomen och avsaknaden av alternativ gjorde att människor var
tvungna att ge sig av, tvungna att röra på sig och hanka sig fram på något sätt
som många av de sotarpojkar som gång på gång fastnade i det polisiära nätet, en
av dem var just Fredric Collin. Många var de gesäller (eller före detta gesäller)
632 Ersdotter är införd tre gånger i rullan för aktuell tid: Fångjournal 1829 nr 159, 352. D2b:7.
Ibid nr 37. D2b:8. KVA–V:ås. ULA.
633 Husförhörslängd s. 177, Stina Ersdotter/Larsdotter. AIa:2. Centralfängelset på Norrmalm.
AD.
634 Fångjournal 1829 nr 159, 352. D2b:7. Ibid nr 37. D2b:8. KVA–V:ås. ULA.
635 ”[S]mått hemma”: Protokoll över förhör med arrestanter, Mångs Hans Persson, 1835–02–
16. AIe:1. LST–W:lkt. ULA.
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som var stadda på vad som kan tyckas en evig vandring. En del levde i djupaste
misär medan andra klarade ett ambulerande liv ganska väl ur ett materiellt perspektiv. Friström Berg verkar inte ha varit i avsaknad av ekonomiska resurser,
men det var ett farligt liv som kunde leda till frihetsberövande och tvångsarbete
för alla som inte hade formella tillstånd. Det som i värsta fall kunde rädda en
människa var innehav av en bit jord eller fastighet tillräckligt för att ge försvar,
ett nätverk med en försvarsgivare, en tjänsteman som en landssekreterare som
lät det vara för den här gången. Och det hjälpte naturligtvis om man hade ett
”hemma”, en laglig församlingstillhörighet någonstans men det hade inte alla.
En fjärde kategori var de som greps när de var utanför sin hemort av skäl som
kunde skifta och som var av mer tillfällig karaktär: de sökte arbete, de skulle
hämta något någonstans, de var på väg hem, de kan ha haft den fattige vandrarens otur i mötet med en länsman. De hade inte haft sina papper i ordning,
kanske hade de tiggt.
Oavsett till vilken av de fyra kategorierna här ovan en människa skulle kunna
föras, så fanns det både de som greps flera gånger och de som bara greps en
enda gång. Det fanns de som nog var välkända vid slottshäktet som bröderna
Bengtsson Lundin från Simtuna, födda 1805 respektive 1807, både betecknade
som ”dövstumma”. De intogs sammanlagt 16 gånger under åren 1829 till 1838.
En gång hade slumpen gjort att bröderna kom på samma fångskjuts till Västerås: den ene brodern var införpassad av KB Uppsala, den andra hade frigivits
från Långholmen. Fångskjutsen byttes ju vid Litslena så det var där bröderna
måste ha återsett varandra. Deras bakgrund var fattig och föräldrarna – fadern
dog 1831 – var backstugusittare.636 Brödernas rättsliga lokala tillhörighet rådde
det aldrig några tvivel om. Gång på gång fick de åka fångskjuts hem till sin mor,
backstugusitterskan på Kaby ägor i Simtuna.
Men det fanns också de som greps en enda gång.637 Av de som greps för
”lösdriveri” eller satt försvarslösa efter att de lagförts under åren 1829 och 1830
intogs säkert 54 procent endast en gång under åren 1829 till 1838. 41 procent
intogs mer än en gång. Övriga är oklara. Det bör sägas att detta gäller intagningar för ”lösdriveri” eller försvarslösa efter lagföring.
De allra flesta av de intagna kom från Mellansverige eller det var där de rörde
sig och dit de utförpassades. Ett mindre antal människor var mer långväga ifrån
eller rörde sig i större områden. Några passerade Västmanland när de var på väg
till Stockholm eller någon annan destination, andra, som Lars Andersson från
Täby i Stockholms län, hade begivit sig till just Västmanland i hans fall endast

636 Husförhörslängd Kaby ägor s. 337. AI:15b. Simtuna församling. AD.
637 Källmaterialet bär inte för exakta beräkningar. En del personer är lättidentifierade medan
andra inte är det och som tidigare påpekades finns det en hel del Anders Andersson i fångrullorna.
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för att tigga.638 Sedan fanns det också de som benämndes ”vansinniga” och
”galna” och vars utvandringar kunde ha många olika anledningar.
Under åren 1829 till 1836 intogs sammanlagt 60 vuxna och barn utan någon
vuxens sällskap i häktet vilka sedermera utförpassades på fångskjuts till Falun
där de förhördes. Fram till år 1836 är de bevarade förhören lätt tillgängliga i en
egen volym. Det finns alltså källmässiga förutsättningar att studera denna grupp
närmare. Vad sade dessa människor att de hade gjort? Vad hade ändamålet varit
med utvandringen?639
I 31 fall ges någon form av svar (som givetvis skall betraktas i ljuset av att de
gavs under ett förhör).640 I 20 fall sades anledning vara att det hade handlat om
att försörja sig eller att söka arbete.641 Den 27-årige Halvard Halvardsson gick
runt och fållade och sydde pälsar i trakten av Västerås, en ”yngling” sade att han
slagit hos prosten i Västerfärnebo, ”menföre” drängen Gustaf Andersson sålde
skedar.642 I 21 fall erkändes tiggeri. De som inte angav rena försörjningsskäl till
sin vandring och eller vistelse utanför den eventuella hemorten hade varit ute i
något ärende: för att besöka någon, hämta något, ett par ynglingar sade att de
blivit lurade.643 Nyss nämnde Gustaf Andersson omtalas som kommande från
Garpenberg – det skall vara hans hemort, i Strångelsbo, där föräldrarna levde
tillsammans tills modern dog år 1831. Han greps fem gånger i Västmanland: i
juli 1832 och tre gånger år 1833: januari, mars och december. Sedan greps han en
sista gång i augusti 1838. Fånig och dövstum har prosten skrivit vid Anderssons
namn i längden.644 I nästa längd är endast fånig antecknat: fånig och att han
inte var konfirmerad. Han deltog inte i några husförhör och år 1840 dog fadern.645 I nästkommande längd finns inte hans namn i kyrkoboken. I bevarade
förhör från Falun beskrivs han som ”menför” och det sägs att han hade fått slag
i vänster sida i barndomen. Han sade att han gick omkring, att han inte hade

638 Protokoll med handlingar 1830–07–29 § 2. LST–U:lkt. ULA. Lars Andersson ställs också
inför rätta vid Västerås kämnärsrätt några år senare och uppgav att han ”vore orklös och oförmögen att genom arbete förtjena sitt uppehälle, genom betlande under sitt kringstrykande kring
landet, uppehåller sig”. Dombok 1834–12–02 § 4. AI:34. Kämnärsrätten i Västerås. ULA.
639 Följande bygger när inget annat nämns på: Protokoll över förhör med arrestanter. AIe:1.
LST–W:lkt. ULA. Samtliga bevarade förhör med personer som skickats från Västerås till Falun
har excerperats för åren 1829 till 1836.
640 De förhördas uppgifter kunde dock kontrolleras vilket man får anta att de förhörda var
medvetna om. Jfr Beier om kontroll av förhör med häktade ”lösdrivare”: Beier 1985, s. xxi.
641 Se t.ex.: Protokoll över förhör med arrestanter 1831–02–05 Jonas Ersson; 1833–06–29 Hans
Fr. Sohlberg; 1833–09–20 Eric Svan. AIe:1. LST–W:lkt. ULA.
642 Protokoll över förhör med arrestanter 1834–11–17 Halvard Halfvardsson; 1836–08–19 Eric
Mats Jacob Olsson: slagit hos prästen; 1832–07–07 Gustaf Andersson. AIe:1. LST–W:lkt. ULA.
643 Lurade: Protokoll över förhör med arrestanter 1830–12–03; Per Larsson 1834–05–03 Lars
Olsson. AIe:1. LST–W:lkt. ULA.
644 Husförhörslängd s. 129, Strångelsbo. AI:10. Garpenbergs församling. AD.
645 Husförhörslängd s. 227, Strångelsbo. AI:11. Garpenbergs församling. AD.
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någon att lita sig till här i världen.646 De gripnas skara var alltså inte enhetlig.
Det ligger i ”lösdriveriets” natur att den fångst som hamnar i nätet är av olika
slag men inte av hur olika slag som helst. De allra flesta var män, de kan betecknas som fattiga och merparten hörde inte formellt till den plats där de
greps.
Hur såg gripandekonstellationerna ut? Var människor ensamma eller i sällskap? Handlade det om familjer? Att säkert svara på sådana frågor kan vara svårt
utifrån den information som ges i fångrullorna. Ibland är det uppenbart, ibland
kan skrivelser och förhör avgöra saken, ibland förblir det ändå oklart. Dessutom
kan exempelvis två personer ha gripits tillsammans men endast en av dem slutligen intagits i häktet. Säkrast är att avgränsa sig till de som var intagna från
Västmanlands län och att skillnaden mellan gripande och intagande hålls i
åtanke. Följande mönster träder då fram.647
Vi kan börja med de barn som intogs i häktet utan någon vuxen. Av de 20
barn som intogs i häktet från Västmanlands län antingen ensamma eller i sällskap med ett annat barn, var 17 pojkar och endast tre var flickor. 10 av dem
intogs i par, övriga var ensamma. Ett av paren bestod av flickor. De kom båda
från Våmhus och greps för tiggeri en junidag 1838 i Västerås och skickades vidare med fångskjuts till Falun där de frigavs till hemorten. Det yngsta barnet
som ålder har kunnat fastställas för var en pojke som var på sitt tionde år.648
Han kom från Stora Tuna och greps i Västerås under sommaren 1837. Från 1837
började man också att utackordera barn vars vistelse i häktet sannolikt kunde
misstänkas bli lång för en summa om 12 skillingar per dag.649 Om en 12-årig
pojke som utackorderades detta år förelåg en hemortsrättstvist. Han hade vandrat med sin sjuke far som slutligen avlidit i Strömsholm under vintern 1837. I
dödboken kallas fadern för förre torparen och kringvandrande tiggaren och han
skall hastigt ha dött hos en änka.650 Han förmodades tillhöra Nysätra församling i Uppsala län på grund av de papper han burit på sig och sonen hade införpassats till slottet av kronobetjäningen. Brottsrubriceringen var tiggeri.651 En
annan pojke – i rullan blott omnämnd Anders – betecknas som ”dövstum” och
ingen visste vem han var eller varifrån han kom och brottsrubriceringen var
passlöst kringstrykande.652
646 Protokoll över förhör med arrestanter 1832–07–07 ”menför”; 1833–12–07 ”ingen att lita sig

till”. AIe:1. LST–W:lkt. ULA.
647 Sannolik gripandestatus har fastställts för 739 av 748 poster vuxna och barn som intagits
från Västmanlands län utan vuxna. Av dessa var 20 barn utan vuxens sällskap. Procentsatserna har
räknats utifrån de sammanlagt 748 posterna.
648 Exakt ålder saknas dock i tio fall.
649 Se t.ex.: Fångjournal 1838 nr 3, 14, 49, 162, 163. D2b:12. KVA–V:ås. ULA.
650 Dödbok sist i 1837 års längd uppförd som avliden främling nr 2, Carl Lundberg. Kolbäcks
församling. AD.
651 Ibid samt: Fångjournal 1838 nr 49. D2b:12. KVA–V:ås. ULA.
652 Fångjournal 1837 nr 554. D2b:11. KVA–V:ås. ULA.
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Av de vuxna som intogs var de flesta ensamma män. Det rör sig om 66,3
procent (496 poster) av alla intagna. Motsvarande grupp ensamma kvinnor
utgjorde endast 10 procent av alla intagna (75 poster).
Den numerärt största gruppen intaganden efter de ensamma männen bestod
emellertid av kvinnor som med sig hade barn. Det rör sig om 27 intagningar
om sammanlagt 97 personer. Vanligen, men inte alltid, handlade det om egna
barn. En kvinna greps med fyra syskonbarn i Västerås i augusti 1832.653 I förhör
i Falun uppgav kvinnan att hon gått hemifrån en månad före midsommar och
att hon och barnen gått genom Gästrikland och Uppland till Västerås. De hade
tiggt under vägen.654 En annan kvinna från Grangärde hade också ett syskonbarn med sig, en liten flicka som var på sitt femte år. De greps i Västerfärnebo
på senhösten 1834 och kvinnan tituleras i fångrullan som till sina sinnen mindre
väl förvarad.655 Kvinnan var 41 år gammal och uppgav i förhör i Falun att hon
sist varit skriven på Fiholm i Rytterne åtta år tidigare. Hon sade att hon sedan
dess låtit leja sig åt vem som helst och att hon fött sig med arbete i trakterna av
Västerås.656 Slutligen greps en Carin Andersdotter från Bonäs i Mora i Västerås
i juli 1838. Hon intogs tillsammans med inte mindre än åtta barn från samma
ort.657 Barnen var sannolikt tre syskonskaror varav tre pojkar hade samma patronymikon som Carin, Andersson. Om hon är ett äldre syskon eller mor till
något av barnen har inte kunnat klarläggas. Övriga 23 intagningar i häktet gjordes alltså av en kvinna som hade – utifrån vad som kan hållas för sannolikt –
sina egna barn med sig i häktet.
Också män och fäder rörde sig i landskapet tillsammans med egna eller andras barn. En av de fäder som vandrade med sin lille pojke nämndes ovan då han
dog i Strömsholm. Men i jämförelse med det antal kvinnor med barn som intogs i häktet var männen med barn få. Under dessa år gjordes fem sådana intagningar om tolv personer. I tre fall rörde det sig om en far med egna barn. En av
dem var Carl Pehrsson från Gocksta som intogs med sin pojke Ulrik.658 Maths
Pehrsson från Gagnef greps i Simtuna på sommaren 1837 tillsammans med dottern Brita.659 Halvar Olsson greps med tre söner i Västerås i augusti 1838 då de
skall ha tiggt. Halvar Olsson var 45 år gammal och sönerna var elva, åtta och
fem år gamla.660 Två män intogs också med minderåriga som inte var deras
egna.661 Den ene var en man som omedelbart dömdes till Långholmen. Pojken
653 Fångjournal 1831 nr 295–299. D2b:8. KVA–V:ås. ULA.
654 Protokoll över förhör med arrestanter 1831–08–27. AIe:1. LST–W:lkt. ULA.
655 Fångjournal 1832 nr 374–375. D2b:9. KVA–V:ås. ULA.
656 Protokoll över förhör med arrestanter 1833–12–07, 1834–11–17. AIe:1. LST–W:lkt. ULA.
657 Fångjournal 1838 nr 375, 382–389. D2b:12. KVA–V:ås. ULA.
658 Fångjournal 1835 nr 117–118. D2b:10. KVA–V:ås. ULA.
659 Fångjournal 1837 nr 386–387. D2b:11. KVA–V:ås. ULA.
660 Fångjournal 1835 nr 286–298. D2b:10. KVA–V:ås. ULA.
661 Fångjournal 1831 nr 217–218. D2b:8. Ibid nr 400–401. D2b:10. KVA–V:ås. ULA.
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som var i hans sällskap sades sig heta Carl, att han var 12 år men att han inte
visste något mer om sig själv. Trots sin uppgivna ringa ålder dömdes också han
till Långholmen som det sades på egen begäran eftersom han inte visste hur han
skulle kunna få tjänst.662 Den andre mannen var en yngling om 19 år som greps
tillsammans med en elvaårig kusin för tiggeri i Romfartuna. Ynglingen var en
son till Johan Eric Granlind som vi tidigare mött.
Intagningar bestående av typen kvinna-man-barn gjordes åtta gånger och
omfattande 35 personer. De var alltså inte särskilt vanliga. Samtliga dessa par var
gifta med varandra. Endast ett par intogs från en plats som kan betecknas som
en varaktig vistelseort även om deras tillhörighet var omtvistad. Det var smeden
Jacob Hane med hustrun Lena Hammar och tre av deras barn.663 De intogs
från Västerlövsta där Hane tidigare haft tjänst vid Molnebo bruk och varit mantalsskriven. En konflikt rådde gällande fattigvårdsansvaret för hushållet mellan
patron Bedoire på Molnebo och sockenstämman.664 I husförhörslängden för
Västerlövsta står hushållet på lösdrivarlistan och alla utom en son anges ha flyttat till Nianfors i april 1831, ett och ett halvt år innan de bevisligen befann sig i
socknen och greps av länsman för försvarslöshet.665 De finns inte i Nianfors
inflyttningslängd och hade uppenbarligen drabbats av problem med både försörjning och tillhörighet vilket ledde till att hela familjen skickades till slottshäktet och slutligen utförpassades med fångskjuts till Västernorrlands län.
Gällande de övriga sju intagningarna saknas uppgift om utförpassningsort i
ett fall. Av de övriga sex var endast en familj hemmahörande i länet. Det rörde
sig om ett utfattigt, sjukligt hushåll från Nora som KB ålade socknen att understödja.666 De har tidigare nämnts då det var de som gått ända till Västerås för
att muntligen klaga hos KB över sin hemlöshet vilket alltså ledde till intagande i
slottshäktet.667 Övriga frigavs eller utförpassades utomläns: till Kopparbergs,
Uppsala, Värmlands, Gävleborgs och Örebro län. Den sista familjen bestående
av make, maka och ett barn fick pass med föreläggande att bege sig till Norge
där de ansågs höra hemma.668
Parvisa intagningar för ”lösdriveri” av kvinnor utan barn, det vill säga enkönade kvinnliga par, var ovanliga. Det skedde endast en gång under dessa år att
två kvinnor intogs samtidigt för ”lösdriveri” enbart. Det gäller två västeråskvinnor som var skrivna i samma fastighet i staden. Den ena av dem mötte vi i detta
662 Fångjournal 1835 nr 400–401. D2b:10. KVA–V:ås. ULA.
663 Fångjournal 1832 nr 457–461. D2b:8. KVA–V:ås. ULA.
664 Sockenstämmoprotokoll 1832–04–01 § 2. KI:3. Västerlövsta församling. ULA.
665 Husförhörslängd s. 665. AI:12. Västerlövsta församling. AD.
666 Fångjournal 1832 nr 450–453. D2b:8. KVA–V:ås. ULA.
667 Uppgifterna om hushållets uppsökande av landshövdingen kommer alltså från en fångförpassning undertecknad av F.L. Ridderstolpe med ankomstdatum 1832–10–24 som tillsammans
med hela ärendet förvaras i: Skrivelser från övriga myndigheter bunt. DIII:221. LST–U:lkt. ULA.
668 Fångjournal 1833 nr 106–110. D2b:9. KVA–V:ås. ULA.
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kapitels inledning, Brita Jonsdotter (hustru Ericsson).669 Vid ett tillfälle intogs
en ung flicka i sextonårsåldern för ”lösdriveri” tillsammans med en omkring tio
år äldre kvinna, den senare var dock också misstänkt för olovligt tillgrepp.670
Kvinnor kunde visst slå följe med varandra men de intogs ytterst sällan för ”lösdriveri” i par. Vanligare var att män greps och intogs parvis. Ett tjugotal gånger
kan det säkert sägas att män intogs i par. Männens relation kunde se lite olika
ut: en del var släkt, andra tycks ha slagit följe med varandra av skäl som att de
arbetade tillsammans, de hade utvandrat ihop, de hade rymt ihop och så vidare.
Tvåkönade par utan barn intogs 12 gånger. Av dessa 24 personer var 20 endast intagna för ”lösdriveri”. Övriga hade också eller endast någon helt annan
rubricering. Hälften av paren var gifta medan hälften av dem inte var det. Fyra
av de gifta paren hade intagits från sina hemorter och var inte tagna under
vandring. Tre intagningar skedde från Västerås. De övriga två paren befann sig
utanför sin hemort då de greps. Olof Norström och Stina Ersdotter, 48 respektive 36 år gamla, var från Ludvika och greps om hösten 1831 någonstans i Västmanland för tiggeri och kringstrykande.671 De utförpassades till Falun där mannen överfördes till lasarettet för en höftskada.672 Det andra paret hade anknytning till trakterna där de greps. Den 34-årige Olof Ringvall och den 25-åriga
Maria Sophia Ringvall, född Sundberg, togs för tiggeri i december 1835. Maria
Sophia var av resandesläkt och makarna hade gift sig när hennes far var gästgivare i Norr Kivsta utanför Sala.673 Hennes lillebror nämndes ovan då han greps
i sällskap med deras gemensamma kusin, Johan Eric Granlinds son. Dessa hade
intagits dagen före makarna så sannolikt var de där tillsammans. Ringvall var
bondson född i Kila som gränsar till Romfartuna.674 De släpptes fria efter ett
dygn i häktet med pass till sin hemort Stockholm.675
Sex av paren var alltså inte gifta med varandra. Några greps tillsammans mer
än en gång som sotaren Johan Berg och Anna Maria Fridfeldt.676 Bara någon
månad innan de greps tillsammans i Västmanland år 1835, hade de intagits i
Falu länshäkte tillsammans med ytterligare en man, Eric Persson Broberg, en
669 Fångjournal 1837 nr 105–106. D2b:11. KVA–V:ås. ULA.
670 Fångjournal 1837 nr 478–479. D2b:11. KVA–V:ås. ULA.
671 Fångjournal 1831 nr 338–339. D2b:8. KVA–V:ås. ULA.
672 Makarna finns i husförhörslängd i Ludvika skrivna som statare hos en länsman i orten.

Den sista anteckningen om dem görs i oktober 1830. De finns inte någonstans i husförhörslängden som sträcker sig fram till 1836: Husförhörslängd s. 156. AI:4a. Ludvika församling. AD.
673 Husförhörslängd Norr Kivsta s. 22, 88. AI:14. Sala landsförsamling. AD.
674 I husförhörslängden för Norr Kivsta anges Ringvall vara född den 22 maj 1801. Datum i
dopboken är dock 30 maj: Födelse- och dopbok nr 8 1801–05–30 Olof. C:4. Kila församling. AD.
I husförhörslängden hos föräldrarna i Ringvalla anges ett tredje datum, den 29 maj: Husförhörslängd, Lilla Ringvalla, s. 20. AI:8. Kila församling. AD. Olof Ringvalls patronymikon var Persson
och han har vid något tillfälle tagit namnet Ringvall efter sin födelseby.
675 Fångjournal 1835 nr 397–398. D2b:10. KVA–V:ås. ULA.
676 Fångjournal 1835 nr 255–256. D2b:10. KVA–V:ås. ULA.
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sotare som sades vara från Värmland.677 Anna Maria sade vid förhör att hon
gjorde korgar och tiggde samt att hon träffat på de båda sotarna. De sade sig
inte vara i sällskap.678 Persson Broberg uppgav i Falun att han var mantalsskriven hos en sotare i Varberg men
[...] geck derifrån i slutet af April – ej bevis derom – för geck utan pass – gått
genom Götheborg – sotat och i brist deraf tiggt – Tagna på Smedby då Fridfeldt
blef tagen där och ej varit i sällskap –679

Anna Marias mor hette dock Broberg i efternamn och uppgav i förhör att hon
var född i Östmark i Värmland.680 Erik Persson Broberg kan möjligen ha varit
en släkting.
I april 1836 satt Anna Maria Fridfeldt och Johan Berg åter gripna tillsammans
i Falun. De hade senast träffats i Karbenning, slagit följe och arbetat ute på
vägarna, de hade ”lefvat af arbete och Tiggerie” förklarade Berg i förhör.681 I
september 1836 dömdes Johan Berg till Pionjärkåren.682 Anna Maria Fridfeldt
hade skickats vidare till KB Gävleborg. Hon skall ha varit född i Järvsö men står
inte i födelseboken där.683 Anna Marias närmast anhöriga, syskon och mor,
rörde sig i hela Mellansverige: Hälsingland, Dalarna, Uppland, Västmanland,
Närke och Värmland.684
Med ett möjligt undantag hörde inget av paren hemma på den plats där gripandet skedde. Det eventuella undantaget gäller den man och kvinna som greps
tillsammans sedan de slagit en annan man med bland annat en risruska vilken
händelse inträffat då de hade roat sig med att bese Livregementets husarer exercera vid exercisplatsen vid Utnäslöt i Säby invid Strömsholm.685 Kvinnan, vars
förnamn var Anna men vars efternamn skiftar något (Sandqvist, Sundqvist,
Salmqvist) uppgav sig vara mantalsskriven i Bergs socken strax intill och sade i
förhör vid KB att länsman där skulle ”känna hennes hemvist och öfrige enskilte
förhållanden, samt kunna styrka det hon icke är lösdrifverska utan mantals-

677 Fånglistor inskickade till JO 1835 inkom 1835–06–20 Berg, Persson Broberg, Fridfeldt. Falu
länshäkte. ULA.
678 Protokoll över förhör med arrestanter 1835–06–22. AIe:1. LST–W:lkt. ULA.
679 Ibid.
680 Protokoll över förhör med arrestanter 1834–09–20 Anna Maria Broberg. AIe:1. LST–W:lkt.
ULA.
681 Protokoll över förhör med arrestanter 1836–04–08. AIe:1. LST–W:lktt. ULA. Citatet från:
Protokoll över förhör med arrestanter 1836–09–17. AIe:1. LST–W:lkt. ULA.
682 Protokoll över förhör med arrestanter 1836–09–22 Johan Berg. LST–W:lkt. ULA.
683 Protokoll över förhör med arrestanter 1835–06–22. AIe:1. LST–W:lkt. ULA.
684 I Falun hölls förhör bland annat med Anna Maria Broberg (modern), Anna Maria Fridfeldt och syskon som hennes bror Daniel där detta framgår: Protokoll över förhör med arrestanter
1834–09–20, 1835–06–06, 1836–04–08. AIe:1. LST–W:lkt. ULA. Se också: Anbytarforum, Resandesläkter, Broberg, särskilt inlägg av Bo Lindwall 2006a.
685 Dombok lagtima sommarting 1831 § 140, A1a:61. Snevringe häradsrätt. ULA.
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skrifven i Bergs socken”.686 Skrivelse med order om rapport utgick till länsman
som samtidigt blev tillsagd att fråga en bonde i Berg om han kunde ge laga
försvar till den man kvinnan varit i sällskap med.687 Mannen, J.D. Ekman,
titulerad vagnmakargesäll, var på något vis hemmahörande i Strömsholm som
låg mycket nära den plats där själva misshandeln ägt rum men hans församlingstillhörighet var omtvistad.688 Han var känd av länsman i Strömsholm som vid
vingertinget år 1830 fällt en änka för att hon hyst Ekman som då kallades för
allmänt efterlysta ”lösdrivaren” från Strömsholms kungsgård. Han skall ha bott
hos änkan och hennes dotter – modern skyllde hysandet på dottern – i ett
halvår.689
Ett tiotal intagningar om ett drygt trettiotal personer kan inte infogas i ovan
nämnda kategorier. Två systrar, Anna Lisa Ersdotter och Christina Norin med
ett barn tillhörigt den förstnämnda systern, greps exempelvis på sommaren
1832.690 De greps igen sex år senare tillsammans med en man (som satt gripen
omkring fyra gånger under åren 1829–1838). Anna Lisa Ersdotter hade nu två
barn och Christina Norin ett. Ersdotter och Norin var synnerligen rörliga och
beskrivs i olika källor som landstrykerskor och kringvandrande.691 Deras gemensamma mor Greta Andersdotter, enligt den ena dottern också med efternamnet
Häger, skall ha levt ett liknande liv.692 Den 7 januari 1827 hade den då 51-åriga
Greta Andersdotter blivit "funnen på gångstig emell. Karb. By och Nickebo”
som det uttrycktes i Karbennings dödbok.693 Hon antogs ha frusit ihjäl och
tituleras kringvandrande tiggerskan från Västanfors. Och i Västanfors dödbok –
hon är införd i båda – kallas hon ”lösdrifverskan”.694 Det var i Västanfors hon
hade kommit till världen på sommaren 1775, och det var dit den ena av hennes

686 Protokoll och brevkoncept skrivelse till länsman Nordeman dat. 1831–06–14. AIa:120.
LST–U:lkt. ULA. Ingen med samma eller liknande namn finns emellertid i Bergs sockens husförhörslängd vid denna tid. Jag har gått igenom längden för åren 1831–1841. AI:8. Bergs församling. AD.
687 Ibid.
688 Ekman hade enligt husförhörslängden för Strömsholms stallrote i Kolbäcks församling inflyttat till stallroten från Västerås år 1823 och utflyttat till Strängnäs år 1827. I Strängnäs finns han
inte i inflyttningslängden. I Strömsholm har en anteckning om att han var inhyses strukits över
och ersatts av ”lösdrifvaren”. Sista anteckningen om Ekman är att han tagit nattvard år 1826:
Husförhörslängd Strömsholms stallrote s. 302. AI:11. Kolbäcks församling. AD.
689 Dombok lagtima vinterting § 53. AI:60. Snevringe häradsrätt. ULA.
690 Fångjournal 1832 nr 238–240. D2b:8. KVA–V:ås. ULA.
691 Fångjournal 1838 nr 352–358. D2b:12. KVA–V:ås. ULA.
692 Protokoll och brevkoncept KB Västmanland till KB Kopparberg skrivelse utan datum:
jan./feb. 1833. AIa:122. LST–U:lkt. ULA. Dombok urtima ting 1838–08–11 § 5, AI:63. Snevringe
häradsrätt. ULA.
693 Dödbok nr 2, 1827–01–07 Greta Andersdotter. F:3. Karbennings församling. AD.
694 Dödbok nr 1, 1827–01–09 Greta Andersdotter. F:6. Västanfors församling. AD.
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två levande döttrar, Christina Norin, hörde.695 Om den andra systern, Anna
Lisa Ersdotter, rådde delade meningar om tillhörighet. Hon var född under
moderns kringvandring i Gunnilbo men hade på många år inte varit skriven
någonstans.696 Utifrån förhör, skrivelser och barns födelseorter kan man dra
slutsatsen att Anna Lisa Ersdotter rörde sig, ibland med systern, ibland med
någon man, i Västmanland, i de södra delarna av Kopparbergs län och i Hälsingland.697 Hon fälldes ett par gånger för stöld, någon gång för snatteri.698
Systern Christina hade häst och kärra och förpassades efter ett gripande till
hemförsamlingen med ett föreläggande om laga försvar på tre veckor. Hon
skulle också åtalas för handel med kaffe och socker.699 En sommarnatt år 1838
då systrarna och den flera gånger häktade mannen passerade genom Kolbäck,
lämnade Anna Lisa sitt yngsta barn, Johanna, på trappan till en smedsbostad.700
Barnet hittades, sällskapet spårades och åtal följde. I rättegångshandlingarna
liksom i övrigt material framträder bilden av en mycket hård tillvaro präglad av
utanförskap och ständig rörelse. KB tilldömde Anna Lisa Ersdotter Gunnilbo
och att de skulle dra försorg över henne. Men Gunnilbo sockenstämma ville
inte kännas vid henne. Anna Lisa Ersdotter sade under rättegången som följde
efter händelsen i Kolbäck att hon tidigare hade varit intagen i fattigstugan i
Gunnilbo, men att hon inte stod ut där. Gummorna som bodde där hade varit
elaka sade hon; och hon hade ”öfvergifvit berörde tillflygt och åter börjat vandra
695 Husförhörslängd Mortorpet s. 220. AI:14a. Västanfors församling. AD. Christina Norin
står som försvarslös i denna längd 1836–1845. Hon hade då två utomäktenskapligt barn som var
födda i Karbenning respektive i Nyköping. Hon skall också ha fått ett barn i Husby socken som
avlidit där (ej i födelsebok, ej i dödbok).
696 Se t.ex.: Skrivelser från övriga myndigheter KB Kopparbergs skrivelse om Anna Lisa Ersdotters hitsändande dat. 1837–04–28, med vidlagda handlingar. DIII:247. LST–U:lkt. ULA.
Skrivelser från övriga myndigheter KB Uppsala begär prästbevis över Anna Lisa Ersdotter från
Böle Gunnilbo socken dat. 1837–07–22 med handlingar. DIII:247. LST–U:lkt. ULA. Dito häradshövding Björkenstam skrivelse om rannsakning av Lars Larsson och Anna Lisa Ersdotter dat.
1838–02–18. DIII:253 LST–U:lkt. ULA.
697 Ibid. Systern hade således barn födda i Husby, Karbenning och Nyköping. Två av de barn
Anna Lisa Ersdotter fått var födda i Västerfärnebo (1829) och i Västerlövsta (1837). Prästen i
Västerfärnebo har noterat i födelseboken att modern till barnet var ”[e]n kringvandrande utsokne
quinna som säger sig vara icke gift och heta Anna Lisa Ersdotter ifrån Garpenberg och Solvik,
född i Norberg”. Se: Födelse- och dopbok utan nr 1829–06–29. C:5. Västerfärnebo församling.
AD. Vid det andra barnets födelse i Västerlövsta har hon enligt dopboken sagt sig komma från
Söderbärke och Sorbo by. Hon kallas här för kringvandrande qvinnspersonen: Födelse- och
dopbok utan nr 1837–10–24, s. 119 Johanna. C:4. AD. Enligt den rättegång som följde efter att
hon lämnat den yngsta dottern Johanna på en trappa, hade hon enligt egen uppgift också fått ett
barn i Hanebo socken i Hälsingland omkring år 1831. Detta barn skall ha dött ett par år därefter i
By socken. Jag har inte hittat detta barn, Per Eric, i Hanebo födelseböcker (1831–1835) eller By
dödböcker (1832–1836). Det betyder inte att hon skulle ha ljugit: allt annat som hon säger om sina
barn, födelseplatset et cetera stämmer. Antagligen har respektive präst skickat en attest till hennes
uppgivna hemort eller gett henne en sådan i handen.
698 Dombok urtima ting 1838–08–11 § 5. AI:63. Snevringe häradsrätt. ULA.
699 Handlingar angående fångvården fångpass nr 587 3o. GVII:7. LST–U:lkont. ULA.
700 Dombok, urtima ting, 1838–08–11 § 5. AI:63. Snevringe häradsrätt. ULA.
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omkring i landet”.701 Hon var antagligen lika utsocknes för fattighushjonen som
hon var för prost och sockenstämma. Ett beslut från KB gjorde ingen skillnad i
det avseendet.
Två äldre bröder, Alexander och Lorentz Flinta, intogs tillsammans med den
enes son.702 De var av resandesläkt. Två kvinnor med barn intogs tillsammans
med en man som var nära släkt med den ena kvinnan. De var också av resandesläkt och en av kvinnorna var gift med en av bröderna Flinta.703 Tre ynglingar
som rymt från sina tjänster i Stockholm togs tillsammans i Arboga.704 En
kvinna och en man, släkt med varandra, intogs i sällskap med ytterligare en
kvinna. Även de var resande.705 I juni år 1833 intogs vidare den 30-åriga Catharina Dorothea Lind (halvsyster till Anna Maria Fridfeldt som nämndes ovan)
tillsammans med en ung flicka om 17 år vid namn Johanna Carlsdotter och en
yngling med uppgivet namn Hans Fredric Sohlberg i Sala stad.706 De båda
sistnämnda var hemmahörande i Kopparbergs län. Som framgick ovan umgicks
Linds halvsyster med sotare. Johanna Carlsdotter hade en bror som också gick
och sotade. Både hon och hennes mor liksom hennes tre syskon förhördes flera
gånger i Falun i olika konstellationer. I december 1833, alltså något halvår efter
att hon gripits i Västmanland, förhördes Johanna tillsammans med mor och
syskon då de gripits och intagits från Grytnäs för passlöst kringstrykande. Modern var soldatänka och syskonen var Carl Petter Carlsson, 23 år gammal, Lovisa som var 10 år gammal och Jonas som var åtta år. Modern sade att hon ”–
sätter hop kärl – säljer Anis och Fänkohl”.707 År 1836, året efter att Johannas
bror Carl Petter tillsammans med sin hustru dömts som försvarslösa till arbetshus, intogs Johanna i Falu länshäkte med sina två småsyskon:
Lovisa på 13 året – Jonas på 11te året - Hon ej hemma på 5 år – tiggt – varit på
ymse håll, än följt modren ensam – Jonas ej hemma på 1 år – följt Modren hem
och åter utskiljts vid henne, hon skolat gå hem och skaffa nytt betyg – få gå hem
– på 8 dagar [...] upvisa förpassningen för Arborelius och Rothman.708

Tillsammans eller åtskilda från sin mor levde hela syskonskaran ett ambulerande
liv. Det finns inget som tyder på att Johanna Carlsdotter var straffad för någonting. Men oktober år 1836 dömdes hon till Norrmalms korrektionsinrättning
som försvarslös. Hon hade då ett barn, fött i Västervåla i augusti året innan.
Barnet är inte antecknat i födelseboken men Johanna Carlsdotter sade i förhör
701 Dombok urtima ting 1838–08–11 § 5. AI:63. Snevringe häradsrätt. ULA.
702 Fångjournal 1838 nr 537–539. D2b:12. KVA–V:ås. ULA.
703 Fångjournal 1834 nr 37–42. D2b:9. KVA–V:ås. ULA.
704 Fångjournal 1837 nr 168–170. D2b:11. KVA–V:ås. ULA.
705 Fångjournal 1837 nr 539–541. D2b:11. KVA–V:ås. ULA.
706 Fångjournal 1833 nr 213–215. D2b:9. KVA–V:ås. ULA.
707 Protokoll över förhör med arrestanter 1833–12–01. AIe:1. LST–W:lkt. ULA.
708 Protokoll över förhör med arrestanter 1836–01–14 Lovisa Carlsdotter och brodern Jonas
Carlsson. AIe:1. LST–W:lkt. ULA.
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att hennes mor hade hand om attesten och det var ju viktiga ting att hålla reda
på. Hon visste inte någon som kunde ta hand om barnet nu när hon skulle
skickas till Norrmalm.709 KB Kopparberg anstod med att skicka iväg Johanna
Carlsdotter tills dess man infordrat upplysningar om vad man skulle göra av
barnet. Situationen förändrades den 13 januari 1837. Då dog nämligen Lars Olsson, ett och halvt år gammal, i Falu länshäkte och hans mor kunde nu skickas
på fångskjuts till Norrmalm och Stockholm. Fångskjutsen gick den 21 januari
och pojken begravdes den 25.710
Catharina Dorothea Lind, som Johanna Carlsdotter hade häktats tillsammans med i Sala 1833, drabbades av ett liknande öde. I augusti 1834 greps hon
tillsammans med Erik Persson Broberg (samma person som tidigare gripits
tillsammans med halvsystern Anna Maria Fridfeldt och Johan Berg) i Hed. Det
var tredje gången hon greps i Västmanlands län och efter att ha suttit häktad
över tre månader utan att anklagas för något annat än försvarslöshet dömdes
hon till Norrmalm på tre månader.711 Hon kom inte ut förrän 1839: först då
hade hon fått laga försvar och på så vis kunde månader bli till många år.712
Några större sällskap intogs inte i slottshäktet i Västerås för ”lösdriveri”. Det
största antalet vid ett tillfälle var kvinnan med de åtta barnen från Bonäs i Mora
som intogs på sommaren 1838.713 Flergenerationsintagningar utöver förälder/barn var ytterst sällsynta. I Västerås förekom det endast en gång. Brottsrubriceringen var då ”lösdriveri” och innehav av arsenik. Äldst i sällskapet var den
drygt 80-årige Hans Lindström som vid tiden för gripandet hade omkring tre
månader kvar i livet. Han var skriven vid Lingonbacka pappersbruk i Järlåsa i
Uppsala län som lumpsamlare. Arsenikinnehav gav vid denna tid böter om 16
riksdaler 32 skillingar banco, och Lindström påtog sig ansvaret och ville sälja en
häst för att betala summan.714 De övriga var en vuxen sondotter, Maja Lisa
Lindström, samt en kvinna, Anna Catharina Sippström, som sade sig vara är ett
syskonbarn till Lindström. Även hon var skriven vid Lingonbacka.715 Hon hade
två barn med sig. Maja Lisa sade vid förhör att hon försörjt sig genom att byta
709 Protokoll över förhör med arrestanter 1836–10–29. AIe:1. LST–W:lkt. ULA.
710 Dödbok s. 247 1837–01–13 Lars Olsson. FI:3. Falu Kristine församling. AD.
711 Fångjournal 1834 nr 331. D2b:9. KVA–V:ås. ULA.
712 Stamrullor gemensamma för straff- och arbetsfångar inkom 1834–12–01 remissnr 1279.

D2a:1. Centralfängelset på Norrmalm. SSA. En notering är gjord om avgång genom fulländat
arbete den 1 mars 1835, men enligt en annan anteckning har hon den 29 maj 1839 fått pass till
hemorten.
713 Fångjournal 1838 nr 375, 382–389. D2b:12. KVA–V:ås. ULA.
714 Protokoll med handlingar 1832–09–19 § 4, 1832–09–20 § 1. AIIa:4. LST–lkt. ULA. Kongl.
Maj:ts nådiga Förordning, angående ansvar för den som olofligen förskaffar sig eller innehafwer
Arsenik, given Stockholm den 26 maj 1827. Årstrycket. Lindström sade i förhör att han fått arseniket av en hästbotare för att bota sin egen häst. Arsenik användes förr bland annat för att pigga
upp hästar i olika syften.
715 Denna kvinna bar namnet Catharina Sippström och också hon var skriven vid Lingonbacka
pappersbruk i Järlåsa: Husförhörslängd Lingonbacka s. 99. AI:8. Järlåsa församling. AD.
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till sig lumpor mot nålar, papper, anis och fänkål men att hon också köpt lumpor kontant.716 I sällskapet fanns också lilla Christina Hjerpe som Hans Lindström sade att de hade mött på landsvägen och låtit följa med då hon inte hade
något annat än tiggeri att leva av. Också Christina förhördes och hon sade att
hon gått omkring och tiggt och ”nyligen” träffat sällskapet.717 Medan Hans
Lindström och Sippström med barn fick pass till Uppsala län, skickades
Christina på fångskjuts till länshäktet i Nyköping då hon – och de övriga – vid
förhör sagt att hennes föräldrar varit skrivna vid Hargs pappersbruk.718 Det
skulle, som framgick tidigare, bli början på en lång fångenskap för den nioåriga
Christina Hjerpe.719 Fram till Stockholm fick hon sällskap av Maja Lisa Lindström som också sattes på fångskjuts men med destination Överståthållarämbetet.720
Hur gamla var människor då de greps? Det är en enkel fråga som emellertid
inte har varit enkel att svara på. Då fångrullorna sällan ger sådan information
har andra material fått användas som skrivelser och förhör. I ett stort antal fall
har det också varit möjligt att med hjälp av den information som ges i fångrullor och andra källor, hitta en person i kyrkoböcker och på så vis kunna fastställa
ålder. Människor kan förvisso ljuga om sin ålder vid förhör men om inget tyder
på att åldern ifrågasatts, har jag ändå använt mig att en sådan uppgift. Då männen var många har det inte varit möjligt att samla uppgifter om samtliga. Diagram 3.6 visar därför samtliga intagna män i slottshäktet (oavsett var de ursprungligen gripits) vars ålder kunnat fastställas och som intogs i häktet under
åren 1830–1832 och 1837–1838. För kvinnor redovisas samma uppgift för samtliga
vars ålder kunnat fastställas. Diagrammet bygger på uppgiven eller konstaterad
ålder vid intagning av 375 vuxna män eller 60 procent av de män som intogs för
”lösdriveri” och redovisar antalet händelser, ålder vid varje intagning, inte unika
individer. Samma person kan alltså ha räknat flera gånger. Vid 48 intagningar
var kvinnorna utan tvivel över 15 år men någon exakt ålder har inte kunnat
bestämmas. Kvarstår gör 129 intagningar av kvinnor (73 procent). Uppmärksamhet bör fästas vid att staplarna har olika årsspann.
Omvandlat till procent kan följande konstateras: 97 procent av männen var
yngre än 60 år, 87 procent var yngre än 50 år, 66 procent var yngre än 40 år och
716 Protokoll med handlingar 1832–09–19 § 4. AIIa:4. LST–lkt. ULA.
717 Fångjournal 1832 nr 393–398. D2b:8. KVA–V:ås. ULA. Protokoll med handlingar 1832–09–

19 § 4, 1832–09–20 § 1. AIIa:4. LST–lkt. ULA.
718 Christina var häktad för första gången i Västmanlands län då hon var tre år gammal. Hon
intogs i häktet år 1827 tillsammans med sin mor och två syskon för överträdde passrättigheter och
fick pass och föreläggande att omedelbart bege sig till Nyköpings län: Fångjournal 1827 nr 345–
348. D2b:6. AD.
719 Efter åtta månader i Nyköpings länshäkte överfördes Christina Hjerpe alltså till länsarbetshuset: Fångjournal 1833 intagen 1832–10–09, Christina Hjerpe. DIIIa:2. Fångvårdsanstalten i
Nyköping. AD.
720 Fångjournal 1832 nr 393–398. D2b:8. KVA–V:ås. ULA.
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43 procent var yngre än 30 år. Även om det fanns mycket gamla män bland de
intagna var alltså merparten förhållandevis unga och avspeglar den relativa åldersfördelningen för män i befolkningen ganska väl. Kvinnornas ålder vid intagning skiljer sig något från männens. Också kvinnorna var unga eller medelålders: 92 procent var yngre än 60 år, 84 procent yngre än 50, 61 procent yngre
än 40 och 29 procent var yngre än 30 år. Hälften av kvinnorna var alltså mellan
30 och 50 år. Ett relativt större antal intagningar gjordes av kvinnor över 30 år
än av män. Kvinnor i åldersgruppen 30–39 år var överrepresenterade med ca 50
procent jämfört med deras andel av befolkningen medan ålderskategorin 22–29
motsvarade ca hälften av deras relativa andel av befolkningen.721 Det är det
tydligaste skillnaden mellan könen.
Diagram 3:6. Mäns och kvinnors ålder vid intagning för ”lösdriveri” i Västerås
slottshäkte 1830–1838.
120
100
80
Män

60

Kvinnor
40
20
0
15-18 19-21 22-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89
Källa: Fångjournaler, D2b:7–D2b:12. KVA–V:ås. ULA. Serierna AIa, AIIa, DIII, EV. LST–U:lkt.
ULA. Diverse kyrkoböcker från olika kyrkoarkiv: ULA och AD. Protokoll och förhör med arrestanter: LST–W:lkt. ULA. Diverse fånglistor inskickade till JO. ULA. Dito till JK. RA. Diverse
domboksmaterial. ULA.

Att antalet intagningar i de äldre åldersgrupperna avtar kan man förvänta sig.
De flesta intogs när de var utanför sin hemort och människor blev nog mindre
rörliga med åren. De som hade en hemort hade åtminstone en plats de tillhörde, men för de människor som levde ett liv i hemlöshet och på vandring kan
721 Historisk statistik för Sverige. Del 1. 1969, tabell 19. Borträknat från den officiella statistiken är befolkningen under 15 år. Någon exakt jämförelse har inte kunnat göras varken för män
eller kvinnor då officiell statistik endast finns för vart 50:e år och den är indelad i lite andra ålderskategorier.
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man förmoda att medellivslängden var låg. Om de som varit oskrivna kunde
konflikter uppstå som det gjorde om Jan Jansson. För honom innebar intagningen i häktet början på att han faktiskt tillskrevs en hemort. Annars hade han
väl helt enkelt avlidit någonstans lika oskriven som han varit de senaste 20 åren.
Benägenheten att anmäla äldre personer som Jan Jansson och forsla dem till
slottshäktet kan, som tidigare noterats, ha minskat i proportion till rädslan för
fattigvårdskostnader.
Myllret saknade alltså inte en viss regelbundenhet. Utsocknes, fattiga människor under 50 – företrädelsevis ensamma män – var de som oftast intogs för
kringstrykande, försvarslöshet, ”lösdriveri”. Det kan ha varit en konsekvens av
att fler män än kvinnor var ute och rörde på sig utanför sina hemorter. Bara en
sådan kategori som gesäller och före detta gesäller bestod ju bara av män. Fler
män än kvinnor kan också ha gripits av andra skäl: för att de i betraktarens öga
verkade farligare, obehagligare. Men en del hel av dem som intogs var kvinnor,
och kvinnor greps oftare än män tillsammans med barn. Kvinnor intogs helt
enkelt inte särskilt ofta ensamma. Saken går inte att förklara utifrån dikotomier
som rätta och orätta fattiga.
Barnen var många i häktet men färre var där utan vuxna än med vuxna, men
de fanns där de också. Tiggeriet bland barn var under dåtiden ett stort spörsmål, och det går att föreställa sig att vägarna inte var tomma på barn, också
utsocknes, som gick runt och tiggde. Ändå greps få vilket kan avspegla att man,
det vill säga en länsman, en fjärdingsman och så vidare, helt enkelt inte brydde
sig om att gripa barn i någon större omfattning.
Människor av resandesläkt var med största sannolikhet överrepresenterade.
Omkring 7,5 procent av alla som greps för ”lösdriveri” var av sannolik resandesläkt eller nära befryndade (make/livskamrat) med resande och de kan inte ha
utgjort motsvarande andel av hela befolkningen.722
Det enda tregenerationssällskapet som intogs i häktet var resande men större
sällskap var ovanliga liksom flergenerationssällskap över två generationer, resande eller inte.723
Marja Taussi Sjöberg har, som nämndes ovan, karakteriserat dem som intogs
i Västernorrland för ”lösdriveri” som utslagna. De som intogs i Västerås slottshäkte under åren 1829 till 1838 kan inte som kollektiv betecknas vare sig som
utslagna eller marginaliserade. De kan inte reduceras till det. En person som
Casper Julius Östrands – den före detta bruksskrivaren – situation såg annorlunda ut än Anna Maria Fridfeldts och Johan Bergs. Christina Olsdotter
Stoltz och Carl Pehrssons respektive situationer såg annorlunda ut än Östrands,
Fridfeldts och Bergs. Och så vidare. Människors bekymmer och anledningar till
722 Några uppgifter eller beräkningar på antalet resande vid denna tid finns inte. För omkring
15 år sedan uppskattades antalet resande i Sverige vara omkring 20 000: Regeringens proposition
1998/1998:143, s. 26. Hur denna siffra tagits fram är oklart.
723 Fångjournal 1832 nr 393–398. D2b:8. KVA–V:ås. ULA.
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att de greps kunde också vara av tillfälligare eller mer permanent karaktär. Det
är inte heller så att människor är utslagna, marginaliserade eller rotlösa bara för
att de exempelvis har en ambulerande försörjning eller för att de arbetsvandrar.724
Men en sak som ligger bakom att många människor hamnade i häktet var
den marginaliserande effekt myndigheternas och församlingarnas fattigpolitik
hade på de arbetande fattigas liv. Det handlar inte bara om konsekvenserna av
en otillräcklig, selektiv fattigvård eller avsaknaden av förståelse för strukturell
arbetslöshet. Länsman, besuttenhet och sockenstämma bevakade församlingarnas gränser och de kunde göra det mycket svårt för en människa att vinna en
laglig församlingstillhörighet. Det har här visats flera gånger med empiriska
exempel. Lösdriveriförfattningar kunde användas för att hindra en människa
som Brita Stina Åkerström att vinna en laglig status, i hennes fall som inhyseshjon. Två gånger intogs hon på så vis i häktet med sina barn. De obesuttnas
försök att överleva och försörja sig var beroende av tillstånd av jordägare, av
myndigheter. Åkerström kunde inte bo hos torparen utan Carl Ridderstolpes
tillstånd och de som hade ambulerande försörjningssätt var också beroende av
tillstånd som pass. Miika Tervonen har beskrivit de finländska och svenska
romanifolkens situation som ett slags panopticon. De fick klara sig bäst de
kunde men kunde aldrig räkna med att lämnas i fred. Även om de hade en erkänd formell tillhörighet till en plats kunde det vara svårt att få ut giltiga resedokument vilket i sin tur indirekt kriminaliserade olika rörliga försörjningssätt.
De redan marginaliserade marginaliserades på så vis ytterligare.725 Det var denna
form av logik som också drabbade Brita Stina Åkerström.
De lokala gränsvakternas bevakning och kontroll liksom de lokala myndigheternas tillståndsgivande av olika slag drabbade resande/romani särskilt hårt.
Flera av de som berörts här ovan hade ingen formell tillhörighet, ingen erkänd
församlingstillhörighet, de stod inte ens i en födelsebok, men de var inte de
enda som drabbades av gränsvakternas eller myndigheternas nit. Jan Jansson
vandrade som i ett skymningsland utan att någon ville kännas vid honom. Carl
Pehrsson vägrades inflyttning och hamnade i slottshäktet med sitt barn. Olsdotter Stoltz uteslöts ur mantalslängden och länsman hotade med slottshäkte.
Människors försörjningsmöjligheter och handlingsutrymme kringskars av den
politik som fördes både nationellt och lokalt. För vad hade Olsdotter Stoltz för
val egentligen? Vilket förhandlingsutrymme hade hon? Hur hade Anna Maria
Fridfeldt kunnat förhindra att hon skickades till Norrmalm på hösten 1836? Ta
tjänst, mantalsskrivas och slutligen vinna en laglig tillhörighet och status som
kunde rädda henne? Är det rimligt att tro att något sådant överhuvudtaget var
möjligt utan att hon hade några dokument som styrkte vem hon var? Och vad
skulle Carl Pehrsson ta sig till? Attesten var utskriven från Brännkyrka och han
724 Jfr Tervonen 2010, s. 18ff.
725 Tervonen 2010, s. 50.
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begav sig till den socken där han bott större delen av sitt liv men han och hans
barn släpptes inte in. Vilken annan församling hade han kunnat förvänta sig att
upptas av?
En del människor drabbades särskilt hårt av systemet och de drabbades på ett
sådant sätt att de hade svårt att ta sig ur den situation de hade hamnat i. Försöken att ta sig ur en svår situation gjorde att Pehrsson blev till ”lösdrivare” och
fick föreläggande om försvar. Men det var ju hemlöshet och tjänstlöshet som
gjorde att han tog sig tillbaka till Dingtuna. Han var tills vidare fast i ett moment 22.
Alla fördes de oavsett bakgrund, eventuell laglig församlingstillhörighet, kön
och försörjningssätt, till slottet vid Svartån, den skeva fyrkanten med en ganska
liten innergård, där man kunde åka på stryk, där man kunde dömas till tvångsarbete, där man aldrig kunde veta vad som skulle hända härnäst, där människor
både föddes och dog.

3.8 Slottet som plats, häkte och residens: fysisk närhet
och social distans
År 1830 anges i husförhörslängden för Västra kvarter nr 1, vilket var slottets
adress, förutom det residerande landshövdingehushållet, betjänten Malmström
med hushåll, fyra pigor varav en hade ett litet barn, en kusk, slottsinspektoren
Glantzberg (även kallad slottsvaktmästare) med hushåll, en enspännare och en
slottsknekt med hushåll.726 Sammanlagt rörde det sig om 25 personer eller,
undantaget landshövdingefamiljen, 21 personer: sex män, sex kvinnor och nio
barn under 15 år. Fler arbetade mer eller mindre beständigt vid slottet, men
dessa var de vilka var skrivna där.727
Slottets och dess omgivningars arbetsfolks sociala status kan likställas med
stadens övriga obesuttna arbetande befolkning, och då i synnerhet stadens försvarskarlars. Särskilt svår försörjningssituation bör de ha haft vilka hade försvar
genom KB men vars inkomster från KB var magra. Så kunde KB exempelvis år
1830 anta en av stadens försvarskarlar som extra slottknekt; han skulle tills vidare
tjäna utan lön.728 På samma vis biföll Västerås magistrat år 1830 en annan extra

726 Husförhörslängd 1830 s. 1–2, AIb:2. Västerås domkyrkoförsamlings arkiv. AD.
727 I husförhörslängden för Västerås domkyrkoförsamling år 1830 finns några hushåll där
mannens titel kopplar dem till slottets fotfolk: på adressen Norra kvarteret nr 95 bodde extra
slottsbetjänten Eric Åkerblom med hushåll, i Västra kvarteret nr 88/89 var slottsbetjänten Carl
Norin med hushåll skrivna och i samma kvarter på nr 39 fanns detta år enspännaren Wretling
med hushåll. Därtill kommer de män som hade försvar som kungsträdgårdsdrängar.
728 Resolutionskoncept 1830–08–02 s. 842–843. AIb:82. LST–lkt. ULA. I 1831 års länsräkenskaper nämns ett antal av fem extra slottsknektar: Landsböcker, s. 539. EIa:194. LST–l:kont. ULA.

287

slottsknekts ansökan att få antas som timmerkarl.729 Oavsett hur mycket det
kunde bidra till en människas försörjning, så fick hon genom att antas till någon tjänst vid slottet eller för staden åtminstone laga försvar så länge den varade,
men knektarnas ekonomiska situation bör ha riskerat att göra dem mottagliga
för en eller annan fånges erbjudande. År 1822 hade fattigdirektionen bekymrat
sig över den kostnad gamla slottsknektar innebar för stadens fattigvård. Domprost och borgmästare skulle ta upp saken med dåvarande landshövdingen
Thure Drufva. På sin fråga om angelägenheten av en pensionsinrättning för
slottsknektarna fick de bara svaret att någon sådan inrättning inte fanns vilket
de var medvetna om och anledningen till deras förfrågan.730
På slottet låg fram till någon gång år 1832 också stadens lancasterskola. Detta
år fick den emellertid inte längre vara kvar vilket i förlängningen ledde till att
fattighuset förvandlades till skolhus och fattighushjonen utackorderades på
landsbygden.731 En del av stadens barn gick således i skola i samma byggnad där
människor hölls frihetsberövade. De gick in genom någon av slottets dörrar från
samma innergård mot vilken stora och lilla bovarresternas gluggar vette.
Eftersom slottet också var landshövdingeresidens, förekom större fester och
middagar.732 En blåsig tisdagskväll i slutet av november år 1824 promenerade
med viss möda prosten Muncktell – iklädd surtout, en tredubbel kapprock som
skall ha vägt mer än ett pund och överkängor – till slottet från sitt tillfälliga
kvarter i Västerås. Han höll enligt egen uppgift på att ge upp av ansträngning
när han väl nådde slottstrapporna. Muncktell verkar ha fått lön för mödan:
Landsherren var mycket artig och presenterade mig för sin Friherrinna. Sälskapet var stort [...]. Jag träffade här DomProsten och nästan alla Lectorerna [...].
Måltiden var skön och i synnerhet smakade mig förträffligt at komma till brännvinsbordet. Efteråt dracks strax Caffe, då jag satt en stund och språkade med
värdinnan i soffan.733

Värdinnan, landshövdingefru Carolina Kolbe, var dotter till en berlinsk kapellmästare. Själv hade hon studerat komposition i sin födelsestad och skulle, efter
ha låtit ge ut några av sina alster, bli invald i Kungliga Musikaliska Akademien.734 Tidigare samma år hade kronprins Oscar och Josephine besökt och

729 Dombok 1830–11–22 § 15. AII:78. Västerås rådhusrätt och magistrat. ULA.
730 Västerås fattigdirektions protokoll 1822–03–01 § 7, 1822–04–23 § 2: Justering av protokoll

för 1822–03–01. AI:2. Socialnämnden i Västerås arkiv. VSA.
731 Johnsson 2001, s. 49 ff.
732 Ridderstolpe förefaller ha varit förtjust i festligheter. I slottsparken skall han bland annat ha
tillåtit dans om lördagarna. För detta kritiserades han hårt i slutet av 1840-talet av chefredaktören
för Vestmanlands län tidning, Daniel Olausson. Om vintern skall dansen istället ägt rum i slottets
före detta kapell. Se Nilsson 1971, s. 36.
733 Muncktell 1995, s. 140.
734 Anteckningar om Svenska Qvinnor 1864, s. 220.
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övernattat på slottet under sin resa till Norge.735 Den kungliga middagen intogs
om aftonen på slottets översta våning; sannolikt i den stora matsalen som låg
högst något tiotal minuters gångväg från slottets närmaste arrestlokal, kvinnfolksarresten. På den översta våningen låg också landshövdingeparets residens,
den så kallade landshövdinge- eller kungsvåningen, ritad av Carl Hårleman.736
Stora kungliga middagar var inte vardag utan krävde antagligen extra armar
och ben. Slottet kunde därför betyda tillfälliga inkomster för stadsinvånarna; för
en del oftare än andra. År 1830 hade snickaren Sundvall tillverkat sex likkistor
och dödgrävarna Barklund och Lund fick vid tre tillfällen betalt för sina tjänster. Sundvall var snickarålderman och gjorde också kistor – eller ”fattig-likkistor” för ”fattig-liken” som fattiga människors döda kroppar benämndes i
fattigdirektionens protokoll – åt stadens fattigvård. Sundvall hade tagit 2 riksdaler och 16 skillingar banco per styck. Ingen av stadens övriga snickare lade ett
lägre anbud.737 Två av dem som antagligen lades i Sundvalls kistor år 1830 hade
gripits för ”lösdriveri”. Per Olsson var 80 år gammal när han införpassades från
Kolbäck: ”Inkom i mycket sjukt tillstånd af Ålderdomsbräckligheten och Mars
den 20 med döden afled.”738 Drygt en månad senare dog den 26-årige före detta
trumslagaren Per Nybom, sjuk av bensår enligt fångrulla och dödbok.739 I
samma byggnad där överklassen höll fest dog således utfattiga människor.
Smeden och hovslagaren Brandt var en stadsborgare som också utförde arbeten vid slottet.740 Han smidde fängsel.741 I förbigående nämns vid ett tillfälle
också en marketenterska; en slottsknekt hade köpt brännvin av henne till en
fånge.742 Sotare, timmermän, läkare och många fler hade anledning att ta sig till
slottet å yrkets vägnar. Det fanns också en särskild slottsbyggmästare skriven i
staden medan hospital och slott delade på präst.743
Tjänsten som slotts- eller fångpredikant innehades av samma person under
hela 1830-talet och han hette Olof Fredric Wallin. Han var gift med dottern till
före detta stadskassören i Västerås sedermera häradsbokhållaren och kronofog735 Hedlund 1990. s. 118–119.
736 Hedlund 1990, s. 119; O:son Nordberg 1975, s. 173–174.
737 Västerås fattigdirektions protokoll 1834–11–19 § 11; 1835–04–08 § 3. A1:4. Socialnämnden i
Västerås. VSA. Inför anbudsförfarandet noterades i fattigdirektionens protokoll: ”På det man vid
möjligen inträffande större mortalitet ej skulle råka i förlägenhet om kistor för fattig-lik, beslöts
att hos någon af Stadens Snickare, hvilken till lägsta pris sådane ville förfärdiga, beställa minst Sex
st på en gång, för hvilka Lik kistor Directionen hoppades Herr Regements Pastorn Sohlberg
skulle upplåta rum i Domkyrkans Material-bod.” Västerås fattigdirektions protokoll 1834–11–19 §
11. A1:4. Socialnämnden i Västerås. VSA.
738 Fångjournal 1830 nr 88. D2b:7. KVA–V:ås. ULA.
739 Dödbok 1830–04–21. F:5. Västerås domkyrkoförsamling. AD.
740 Han är skriven som hovslagare i husförhörslängden: Husförhörslängd Västra kvarteret nr
123 s. 2. AIb:21, Västerås domkyrkoförsamling. AD.
741 Landsböcker 1830 s. 535. EIa:192. LST–U:lkont. ULA.
742 Protokoll med handlingar 1835–10–12. AIIa:7. LST–lkt. ULA.
743 Husförhörslängd Västra kvarteret nr 128 s. 22. AIb:21. Västerås domkyrkoförsamling. AD.

289

den Carl Johan Lundewall. Wallins hustru var uppväxt alldeles intill slottet i
gården Västra kvarteret nummer 3.744 Wallin hade inte långt att gå mellan de
två medeltida byggnader där hans själavård skulle bedrivas; hospitalet låg inom
synhåll på andra sidan Svartån något hundratal meter därifrån. I slutet av 1830talet drogs emellertid hospitalsväsendet i Västerås in och in i den gamla byggnaden flyttade år 1842 Västerås fattigvårds- och arbetshusinrättning.745
Varje år skulle predikant Wallin skicka in en berättelse till Styrelsen över
fängelser och arbetsinrättningar med avseende på själavården i häktet. I en av
dem, daterad i mars 1838, anhöll Wallin om att åtgärder måste vidtas för att
inrätta celler. Wallin bekymrade sig över de grova brottslingar som hade varit
intagna under senare år vilka enligt honom framhärdade i elakhet, hårdnackhet
och förakt för både religion och sedlighet. De riskerade ha dåligt inflytande över
de övriga fångarna trots att de satt avskilda. Det räckte inte med celler, menade
Wallin, det måste finnas tillräckligt utrymme mellan cellerna för att fångarna
inte skulle kunna kommunicera med varandra. Wallin var inte längre slottspredikant när det efterlängtade cellfängelset slutligen stod färdigt. År 1845 blev han
pastor i Möklinta i norra Västmanland.746 Wallins uppgifter vid slottshäktet
hade varit flera och nog inte alldeles enkla: han absolverade dem som genomgått
bestraffningar och dem som skulle avrättas, han skulle förmå människor till
bekännelse, han skulle undersöka fångarnas kristendoms-, läs-, och skrivkunnighet och han begravde dem som dog.
Hur ofta landshövding Ridderstolpe sov på det slott som var hans residens är
obekant, men under år 1840 tillbringade han några sena nätter på sitt residens
om vilket han berättade för sina ståndsbröder på Riddarhuset i en debatt om
fångvården under riksdagen samma år:
Som jag af sjuklighet varit hindrad under en längre tid att kunna somna före kl 3
om morgnarna, har jag roat mig med att bevaka arresterna, och jag har funnit,
att, oaktadt de tjocka murarna, hafva fångarne med fullkomlig lätthet communicerat sine tankar med hvarandra. Den som har god tid, kan göra mycket; och arrestanterne hafva öfverflöd på tid. De tala genom tecken, och benämna detta
språk romani, hvilket nästan alla arrestanter känna. Så t.ex., om de knacka i
venstra hörnet af cellen 1, 2, 3 eller flere slag, betecknas dermed vocalerna, och
consonanterna betecknas på samma sätt i högra. De hafva således lätt att meddela hvarandera sina tankar [...]. Jag har roat mig med att lära deras språk och
derigenom kommit underfund med en complott, att på den s.k. pigmarknaden i
Westerås göra upplopp och rymma; på sådant sätt har jag kunnat förekomma
det tillämnade försöket.747

744 Husförhörslängd Västra kvarteret nr 3 bild 5. AIb:6. Västerås domkyrkoförsamling. AD.
745 Johnsson 2001, s. 77.
746 Protokoll och brevkoncept slottspredikant Wallins skrivelse till Styrelsen över fängelse och
arbetsinrättningar dat. 1838–03–09. AIa:127. LST–U:lkt. ULA.
747 Ridderskapets och adelns riksdagsprotokoll 1840, band 2 s. 35.
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Landshövding Ridderstolpe smög alltså enligt egen uppgift personligen runt
arresterna för att tjuvlyssna på de intagnas eventuella kommunikation med
varandra. Utsagan vittnar till en del om den samtida fascinationen för en föreställd undre värld med sitt eget språk och sina egna regler. Men tydligast av allt,
illustrerar den av Ridderstolpe beskrivna situationen relationen mellan överheten och ”den farliga underklassen” vid denna tid: den fysiska närheten och den
sociala distansen.
Överhetens och elitens rädsla för de obesuttna hade i riksdagarnas debatter
under 1830- och 1840-talen som Birgit Petersson har beskrivit saken nått psykotiska höjder, och debatten präglades av tydlig social distansering.748 I vardagen, i
det dagliga livet, i de välbeställdas hem, vid de fysiska landshövdingeämbetena,
levde fattig och rik samtidigt fysiskt nära varandra. Den kategoriella ojämlikheten gick emellertid, för att tala med Charles Tilly, genom hela samhället, den tog
sig över trösklarna in i elitens hem likväl som genom portarna till Västerås slott.
Den utgjorde samhällets själva väsen. De inre kategorierna på slottet – den hierarki av över- och underordnade som bestod av en landshövding, en landssekretare, en slottsknekt, en slottspiga, en gripen ”lösdrivare” och så vidare – svarade
mot strukturella yttre kategorier som klass, kön och etnicitet. Förväntningarna
på hur människor skulle bete sig i relation till varandra bestämdes utifrån deras
position i slottets inre hierarki, och deras position i denna kan kopplas till deras
ställning i det yttre samhället.749
Västerås slott gav under 1830-talet på olika vis uttryck för det stora samhällets
ojämlikheter. I den byggnad som utgjorde slottet, skulle hög och låg, över- och
underordnad, utföra statsmaktens arbete om det så handlade om att förhöra
gripna, kontrollera räkenskaper, laga mat, sköta sjuka barn i häktet, ge någon
prygel eller att nattetid smyga runt arresterna. Den fysiska närheten som rådde
på Västerås slott mellan de högsta ämbetsmännen och fotfolket liksom häktade
”lösdrivare” tydliggör den sociala distansen; de normativa förväntningarna på
hur människor skulle bete sig reglerade interaktionen mellan ojämlika parter.
På samma gång som den sociala distansen var avgrundslik mellan hög och låg
var lojaliteterna hos statsmaktens fotfolk, hos de allra lägsta inom hierarkin, inte
alltid givna. För slottets inre kategorier svarade ju mot samhällets yttre kategorier: slottets fotfolk, innehavarna av statsmaktens lägsta tjänster, rekryterades
huvudsakligen ur samma samhällsklass som, med några undantag, de ”lösdrivare” de var satta att bevaka också var sprungna. På så vis kunde, som vi redan
har sett och kommer att se, ett visst flöde således uppstå mellan statsmaktens
och slottets inre kategorier.
De villkor som rådde i slottshäktet är viktiga att dröja vid av den enkla anledningen att, som vi har sett, över tusen intagningar gjordes dit bara med hänvisning till ”lösdriveri”. Intagningar i häktet var en del av försvarslöshetssyste748 Petersson 1983.
749 Tilly 2000, s. 86–87.
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met. Vistelsen i häktet kan inte reduceras till en parentes, till en notering i förbigående.750 Det innebar ett djupt ingrepp i en människas liv och som vi redan
har sett kunde människor fysiskt misshandas där. Att komma åt människors
upplevelser av fångenskapen är inte möjligt (åtminstone inte för de som satt i
häktet i Västerås under 1830–talet), men det går att få en viss bild av häktet med
avseende på förhållanden som kan förutsättas ha inverkat på människors upplevelse: beläggning, arrestlokaler, hur fångar delades upp, om de sattes i arbete,
kosthållning, kläder, vård och relationer mellan fångar samt mellan fångar och
fångvakter liksom hur länge människor satt frihetsberövade. Christina Olsdotter
Stoltz hade varit ingalunda nöjd som hon uttryckte sig med hotet om häkte och
i hennes fall realiserades också hotet.751 Så vad var det för en plats hon tvingades
övernatta på?

3.8.1 Slottshäktet
På en ritning över Västerås slott från början av 1840-talet syns nio arrestlokaler
som skulle rymma alla de som skickats till häktet. En särskild vattenarrest där
vatten- och brödstraff avtjänades, låg på samma andra våning som de högsta
tjänstemännens ämbetsrum men i motsatt länga. Den då nyblivne generaldirektören för Styrelsen över fängelser och arbetsinrättningar, Clas Livijn, inspekterade år 1835 Västerås länshäkte. I sin underdåniga berättelse till Kongl Maj:t för
samma år, skriver Livijn att
Till Länshäktet i Westerås begagnas 9 rum, belägna till en del i nedre eller källar
wåningen af slottet, och till en del på olika ställen i Slottets flyglar. Så luftiga och
ljusa några af de sistnämnde woro, så ohyggliga woro deremot de förstberörda.
Förslag war förleden sommar å -- - - - att genom palisader instänga en plats på
borggården, der fångarne kunde beredas tillfälle att någon gång skaffa sig rörelse.Hwarje förbättring af detta fängelse måste, genom dess belägenhet inom
slottet, mötas af hinder, intill fråga kan i en framtid upkomma om en särskild
fängelse byggnads uppförande.752

750 Väinö Helgesson diskuterar exempelvis inte själva intagningarna i häktet ur ett straffande
perspektiv. Att människor satt häktade nämns mer eller mindre i förbigående: Helgesson 1978,
särsk. s. 111–112. Kunskapen om dåtida häkten är liten. En och annan ögonblicksbild finns men
inget som kan kallas ett modernt historiskt forskningsläge om förhållandena i häktena före 1850.
Mest ingående behandlas de förindustriella länshäktena i Sigfrid Wieselgrens bok om Sveriges
fångvårds historia från år 1895 och det får fortfarande betraktas som ett standardverk i detta avseende trots att Wieselgren inte särskilt fokuserar på just länshäktena. I Styrelsen för fängelser och
arbetsinrättningars berättelse år 1835, otryckt i Norrköpings stadsbibliotek, finns en hel del information om länshäktena under denna tid.
751 Skrivelser från enskilda personer (avgjorda mål, resolverade akter) skrivelse dat. 1830–12–27.
Januari 1830. DIV:407. LST–U:lkt. ULA.
752 Om inspektionerna se Wieselgren, 1895, s. 415. Citatet: Styrelsens över fängelser och arbetsinrättningar underdåniga berättelse till Kongl Maj:t angående fångvården år 1835, s. 62. Kriminalvårdsstyrelsen i Norrköpings arkiv. Norrköpings stadsbibliotek.
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Ett par år senare meddelades från Västerås landskansli till Styrelsen att rummen
nu var tio till antalet, men att några celler ännu inte hade inrättats.753 Det skulle
dröja till år 1857 då häktet flyttade från slottet. Den 28 maj om kvällen detta år
vandrade slottshäktets sista fångar, däribland elva barn, i tre omgångar kedjade
vid varandra den halva kilometern till det nya moderna cellfängelset.754
Den fysiska närheten mellan landshövdingeämbetets högsta ämbetsmän och
frihetsberövade kvinnor, män och barn som rådde innan cellfängelsets tid, kan
illustreras med det faktum att den så kallade kvinnfolksarresten låg precis ovanför landskamrerarens rum. Filen av ämbetsrum på slottets andra våning motsvarades av en fil av arrester på bottenvåningen. Fångarna satt bokstavligen både
över och under landshövdingeämbetets högsta tjänstemän. Längst bort från
ämbetsrummen låg de så kallade lilla och stora bovarresterna. De är dem vilka
Livijn benämner ”ohyggliga”, och de låg i källaren i hörnet av slottets södra och
västra längor med gluggar mot borggården. Carl Fredrik Lilja satt i stora bovarresten i början av 1850-talet, och han har beskrivit den som den värsta, den kallaste och mörkaste där knappt något gick att se.755 Det bör inte ha tagit många
minuter att gå dit från ämbetsrummens eller landshövdingeresidensets våningsplan.
Enligt KB Västmanland fanns det vid slottshäktet egentligen plats för högst
30 fångar åt gången. Den strida strömmen av arrestanter från när och fjärran
gjorde emellertid att detta antal mer än en gång överskreds. Den 16 december
1833 avgick en skrivelse från KB Västmanland till Styrelsen över fängelser och
arbetsinrättningar med en vädjan om att få skicka iväg de fångar som dömts till
allmänt arbete då häktet var överbelagt: dagen för skrivelsens daterande skall
inte mindre än 45 personer varit intagna varav åtta betraktades som särskilt
farliga.756 Några år senare rapporteras ett antal om 70 intagna arrestanter vid ett
och samma tillfälle.757
Vid varje års slut, på nyårsmorgonen, räknades de befintliga fångarna. 1829
var de 14 (varav en kvinna), 1830 19 (varav 2 kvinnor) och 1830 var de åtta till
antalet och bara män. Året därpå var de 21 stycken. Under åren 1833 till 1838
varierade antalet mellan 19 och 36 intagna på nyårsaftonsmorgon. Blandningen
av fångar kan illustreras med de som satt frihetsberövade nämnda dag år 1832.
Förutom sex manliga transportfångar på väg från Örebro till Långholmen, var
länets skarprättare Eric Frumerie i häktet för sitt uppförande vid en nyligen
753 Protokoll och brevkoncept KB Västmanland skrivelse till Styrelsen över fängelser och arbetsinrättningar dat. 1837–03–31. AIa:126. LST–U:lkt. ULA.
754 Hedlund 1990, s. 166.
755 O:son Nordberg 1975, s. 181; Hedlund 1990, s. 164.
756 Protokoll och brevkoncept KB Västmanland skrivelse till Styrelsen över fängelser och arbetsinrättningar dat. 1833–12–16. AIa:122. LST–U:lkt. ULA.
757 Protokoll och brevkoncept slottspredikant Wallins skrivelse till Styrelsen över fängelser och
arbetsinrättningar dat. 1838–03–09. AIa:127. LST–U:lkt. ULA.
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genomförd avrättning i Västerfärnebo. Där satt en kvinna för att hon försökt ta
sitt liv. En timmermanshustru från Västerås hade frihetsberövats då hon anklagades för fylleri och snatteri. En fånggevaldiger satt häktad för fångspillning, en
grenadiershustru från Sala var i häktet med sitt knappt tvååriga barn för försuttet vite. En man anklagades för blodskam, en annan för köttslig beblandelse
med sin styvdotter, en annan för edsöresbrott och de övriga, alla män, för stölder av olika slag.758
Överbeläggning var inget nytt i slottets historia. Ett halvsekel innan slottets
sista fångar vandrade till cellfängelset, under 1700-talets slutande år, inberättade
dåvarande landshövdingen i Västerås, Ulric Gustaf de la Gardie till Kongl.
Maj:t att på slottet fanns två arrester två alnar under jord i södra längan mot
borggården: en för kvinnor och en för män. Villkoren i dessa kunde bli mycket
besvärliga både med avseende på utrymme och hygien när 12 till 15 personer
enligt landshövdingen förvarades där. Det handlade alltså om samma rum som
Livijn benämnde ”ohyggliga” och som under hans tid gick under namnen stora
och lilla bovarresterna. En vattenarrest fanns ovan jord men för ”lösdrivare”
fanns ingen särskild arrest. Ett beredelserum för dödsdömda och ett särskilt rum
för bysatta var inrättade. Man fick dock ibland nyttja ytterligare rum för att
hålla isär kvinnliga och manliga fångar.759
Även om det inte fanns några celler i häktet, skulle de frihetsberövade helst
förvaras och delas upp enligt vissa principer. En av arresterna benämndes, som
framgick ovan, kvinnfolksarresten, och det gick flera gånger ut skrivelser från JK
som påminde om vikten av att könen hölls isär. En av anledningarna var densamma som berördes tidigare: kvinnor som förts till korrektionsinrättningen på
Norrmalm och andra statliga inrättningar hade blivit gravida under sin häktningstid. JK manade de ansvariga för landets häkten att vidta åtgärder i syfte att
förhindra ”närmare umgänge” mellan manliga och kvinnliga fångar liksom
mellan häktade kvinnor och vaktbetjäningen och andra män som rörde sig i
häktet.760 Det är oklart hur väl denna åtskillnad upprätthölls i praktiken. Om
rättegång skulle hållas och risk förelåg att människor pratade ihop sig är det
självklart att de hölls isär. Det är mindre självklart att man gjorde på samma sätt
när det handlade om ett statusbrott som ”lösdriveri”.
Det är också oklart hur man gjorde med transportfångarna. De skall enligt
en uppgift från slutet av 1830-talet förvarats i ett särskilt rum och normalt inte
ha kommit i kontakt med slottshäktets egentliga fångar. Möjligen förvarades de
i den så kallade portarresten som, vilket hörs av namnet, låg direkt till vänster
om stora porten. Transportfångarna var av båda kön även om den överväldigande majoriteten var män, och det förekom att kvinnliga och manliga fångar
758 Fångjournal 1832 nr 1–29. D2b:8. KVA–V:ås. ULA.
759 Wieselgren 1995, s. 506–507.
760 Skrivelser från centrala myndigheter skrivelse från JK 1837–01–30, DI:174. LST–U:lkt.
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fördes på samma fångkärra. Hur man gjorde i dessa fall är oklart, men det kan
antas ha berott på tillgängligt utrymme. Ganska många fångar kunde inkomma
vid ett och samma tillfälle. Den 14 april 1838 inkom exempelvis 11 transportfångar, tio män och en kvinna, antagligen i samma transport. De kom från
Uppsala och Stockholm och skulle vidare till Falun, Mariestad och Karlstad.761
Vanligare var ett mindre antal fångar men det är inte svårt att föreställa sig att
dessa större fångforslingar måste ha dragit blickarna till sig. År 1838 inkom på
onsdagen den 10 januari årets första transportfånge, en ensam man från Falun,
han skulle vidare till Södra korrektionsinrättningen på Långholmen.762 På fredagen gick transporten till Stockholm (och vidare söderut) och på denna färdades också de fångar som skulle vidare till Uppsala (och vidare norrut). Den
ensamme dalkarlen fick då sällskap av ytterligare tre män som inkommit från
Örebro på torsdagen. Under januari månad det svåra året 1838 inkom tio transporter med fångar i transit. Under samma månad avgick fem transporter: fredagen den 12 till Stockholm/Uppsala, måndagen den 15 till Örebro, måndag den
22 ånyo till Örebro, fredagen den 26 var det dags för Stockholm/Uppsala och
månadens sista transport gick iväg om måndagen den 29, till Örebro. Årets
första färd till Falun gick av stapeln först torsdagen den 8 februari. Väntan på
transport inverkade sålunda både på transporttider och häktestider liksom på
utrymme i häktet.763
Att det förekom att kvinnor och män lärde känna varandra i häktet är i alla
fall säkert. När Anna Lisa Norman, flera gånger gripen för ”lösdriveri”, satt
häktad för delaktighet i några stölder som skall ha begåtts i Folkärna av förre
skrivaren Johan Lindgren efter att han rymt från Smedjegårdshäktet i Stockholm, berättade hon i förhör att hon bekantat sig med Lindgren i just häktet
när hon själv varit frihetsberövad.764 Att fångarna kommunicerade med
varandra trots de tjocka fängelsemurarna framgick av Ridderstolpes berättelse
som väl får hållas för tillförlitlig i det avseendet. Från år 1821 finns det också en
uppgift om att samtliga fångar togs ut samtidigt på gården för att rastas.765
Platsbristen i häktet skapade problem. Ridderstolpe skrev till Styrelsen för
fängelser och arbetsinrättningar att fångarna delades upp enligt vissa principer
men det var bara möjligt så vitt utrymmet medgav.766 Kämnärsrättens ordförande i Västerås lät vid ett tillfälle på eget bevåg och på egen bekostnad för kost
och logi, ta ut den 15-åriga Johanna Mathilda Westerberg från häktet eftersom
761 Fångjournal 1838 nr 202–212. D2b:12. KVA–V:ås. ULA.
762 Fångjournal 1838 nr 45. D2b:12. KVA–V:ås. ULA.
763 Fångjournal 1838 januari och februari. D2b:12. KVA–V:ås. ULA.
764 Protokoll och brevkoncept KB Västmanland skrivelse till KB Kopparberg dat. 1837–06–30.
AIa:126. LST–U:lkt. ULA.
765 Fångjournal 1821 s. 30. D2b:3. KVA–V:ås. AD.
766 Protokoll och brevkoncept KB Västmanland skrivelse till Styrelsen för fängelser och arbetsinrättningar dat. 1837–03–13. AIa:126. LST–U:lkt. ULA.
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han fruktade att hon skulle bli alldeles fördärvad i sällskap med de kvinnor med
vilka hon satt häktad. Däremot brydde han sig inte om Johanna Mathildas
äldre väninna Adelina med vilken hon skall ha begått det snatteri som var anledningen till intagandet i häktet; henne kallade han i ett brev ”ett liderligt
stycke”.767 I fångrullan står att läsa att en Maria Lekberg gett Johanna Mathilda
laga försvar, men inget nämns om domarens inblandning i saken. Följden blev
att Adelina efter den första rättegångsdagen ensam stod åtalad för tillgreppet om
vilket rättens ordförande skrev till sin vän som var pastor i Klara i Stockholm,
Johanna Mathildas födelseförsamling:
Kan jag rädda henne [Johanna Mathilda] undan offentelig bestraffning, gör jag
mig icke samvete af en liten afvikelse från lagens bokstaf.768

Den nya tidens idéer om människors möjlighet till förbättring liksom särhållande av olika fångkategorier som antagligen omfamnades av Johanna Mathildas räddare i nöden, kunde svårligen förverkligas vid överbeläggning och utrymmesbrist. Själva byggnaden, det medeltida slottet, utgjorde i sig ett hinder
för det moderna. På 1830-talet var fångvården i Västerås därför ännu vid det
gamla: i arresterna förvarades sjuka, gamla, och barn som av statusskäl intagits i
häktet tillsammans med män och kvinnor som anklagades för mer eller mindre
grova brott. Om hur barnen, inte minst de som intagits ensamma, behandlades
tiger källorna. År 1837 utgick ett kungligt cirkulärbrev som stadgade att barn
inte skulle åtfölja föräldern eller föräldrarna i häktet. Om det inte fanns några
anhöriga, ingen barnhusinrättning på orten och om ingen församling kunde
tillbindas fattigvårdsansvaret ålades KB att se till att barnet vårdades utom häktet. Kostnaden skulle tas av de vanliga fångmedlen och staten skulle fortsatt
bekosta underhållet tills dess en viss församling tilldömdes ansvaret. Denna
församling skulle också ersätta de kostnader som staten ditintills stått för.769
Några barn utackorderades förvisso efter utfärdandet av 1837 års cirkulärbrev,
men år 1838 intogs i alla fall över 20 barn i häktet bara för ”lösdriveri”. Flertalet
av dessa barn var i sällskap med en nära anhörig, några var i sällskap med
varandra utan någon vuxen. I juli år 1838 greps hustru Anna Persdotter från
Äppelbo för tiggeri i Västerås stad, och hon intogs i häktet tillsammans med
sina fem barn: det yngsta var på sitt åttonde år och det äldsta på sitt sextonde.
De satt häktade i fyra dygn innan fångskjutsen gick till KB Kopparberg där
förhör och vidare behandling väntade.770 Det var naturligtvis enklare för KB att
låta barnen följa med i häktet än att ordna kost och logi någon annanstans.
767 Inneliggande handlingar handlingar angående skriftväxlingen rörande Adelina Holm odaterat brev. F:30. Kämnärsrätten i Västerås. ULA.
768 Ibid.
769 Skrivelser från centrala myndigheter Kongl. Maj:t cirkulärbrev dat. 1837–11–24. DI:174.
LST–U:lkt. ULA.
770 Fångjournal 1838 nr 376–381. D2b:12. KVA–V:ås. ULA.
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Cirkulärbrevet fick således inte slut på minderårigas intagande i slottshäktet,
men däremot fick inte längre barn enligt 1833 års försvarslöshetsförordnings 20
§ följa förälder som dömts för försvarslöshet vare sig till Pionjärkåren eller någon arbetsinrättning. Anledningarna var flera. Dels kan det knappast ha underlättat förhållanden på inrättningar om där fanns mängder av barn, dels kunde
det uppfattas som synnerligen moraliskt fördärvligt för barn att vistas på inrättningarna. Ekonomiska skäl saknades inte heller: underhållet av barnen föll på så
sätt inte längre på staten utan på hemförsamlingen, åtminstone i det fall en
sådan kunde fastställas. KB fick vid behov försöka utreda fattigvårdsansvar och
under tiden skulle barnen utackorderas på statlig bekostnad. Inga ensamma
fäder dömda för försvarslöshet fraktades åtminstone i Västmanland under 1830talet på fångkärra tillsammans med sitt eller sina barn till Långholmen. En gång
skickades en kvinna med sina barn till Norrmalm dömd för försvarslöshet under
åren 1829 till 1838, det var år 1832 då Laurentia Palm sattes på fångskjutsen tillsammans med ett nyfött och ett några år gammalt barn.771 Men många var
alltså de kvinnor (och färre män) som tillbringade nätter och dagar i häktet för
”lösdriveri” tillsammans med sina barn.
En del människor, som förre skrivaren Johan Lindgren, satt flera år i Västerås
slottshäkte i väntan på olika rättegångar. Vad gjorde de och alla andra fångar
om dagarna? Som framgick av Livijns utsaga var det förenat med svårigheter ens
att låta fångarna komma ut i friska luften. Någon riktig rastgård fanns inte.
Arbetade fångarna? Enligt lag kunde de utföra arbete mot betalning. Clas Livijn
skrev i sin första underdåniga ämbetsberättelse år 1835, att syftet skulle vara att
bereda möjligheter för fångarna att skaffa sig ”ett bättre underhåll”.772 Vid ett
tillfälle omnämns att en bysättningsfånge skött slottinspektorens häst inne på
borggården.773 I Västerås är i övrigt uppgifter om fångarnas arbete nära nog
obefintliga men intill ”kvinnfolksarresten” låg en vävkammare vilket möjligen
skvallrar om vad de kvinnliga fångarna kunde sysselsättas med. Det är dock inte
troligt att fångarna sattes i något större organiserat arbete. Styrelsen över fängelser och arbetsinrättningar efterfrågade vid ett tillfälle om något arbete hade
kunnat beredas de korrektionister som inte kunnat tas emot på Långholmen på
grund av platsbrist och därför var kvar i häktet. KB svarade att några sådana
utvägar inte fanns.774 JO skall också ha påtalat sysslolösheten i länshäktena och
dess förödande konsekvenser särskilt för de fångar som väntade på att plats
skulle bli ledig på någon korrektionsinrättning. Deras väntan kunde bli lång.775
771 Fångjournal 1832 nr 388–389. D2b:8. KVA–V:ås. ULA.
772 Styrelsen över fängelser och arbetsinrättningar underdåniga berättelse 1835, fol. 82. Kriminalvårdsstyrelsens i Norrköping arkiv. Norrköpings stadsbibliotek.
773 Protokoll med handlingar 1834–01–13. AIIa:6. LST–U:lkt. ULA.
774 Protokoll och brevkoncept KB Västmanland skrivelse till Styrelsen över fängelser och arbetsinrättningar dat. 1833–02–28. AIa:122. LST–U:lkt. ULA.
775 Wieselgren 1895, s. 375.
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Vad hade fångarna för kläder? Så långt det var möjligt lär de ha haft sina
egna: kläder kostar pengar. Under ett år, 1831, fick arrestanterna kläder till ett
värde av 73 riksdaler banco.776 Vid en rymning från slottshäktet beskrivs ett par
”Arrestantbyxor”. De var av blått kläde och liksom ridbyxor hade de vita band
istället för knappar ”att igenknyta utefter båda lårbenen”.777 Några särskild
anslag för kläder till länshäktenas fångar fanns inte, men om häktestiden blev
lång, kläderna var slitna och människor halvnakna, så fick kronan ändå klä sina
fångar.778
Slottshäktets arrester, delvis utspridda i byggnaden, hyste ett flöde av människor varav en del – som flickan från Lima – var sjuka och behövde vård. Det
förekom att människor som ansågs för sjuka eller av någon annan anledning
inte kunde vårdas i häktet, fördes till Västerås lasarett. Men andra vårdades
således i arresten; ett tiotal människor gripna för ”lösdriveri” dog också i häktet
under åren 1829–1838.779 Att det åtminstone år 1833 fanns ett särskilt sjukrum
har omtalats men vem vårdade de sjuka?780 Något uttömmande svar går inte att
ge, men slottsbetjäntshustrun Christina Malmström nämns ha vårdat bysättningsfångar; någon skall hon ha gett ölost.781 Det är sannolikt att hon också
vårdade andra fångar. Vårdande kunde antagligen betyda inkomster också inom
slottets murar på samma sätt som det kunde ute i staden.782 Men det fanns
alltså gånger då provinsialläkaren Widberg tillkallades och då sjuka fångar fördes till lasarettet som låg i stadens södra kvarter, någon kilometer från slottet.
Den 27-årige Halvard Halvardsson från Malung greps för passlöshet i Romfartuna på hösten 1834 (han har tidigare omtalats då han gick runt och fållade och
sydde pälsar i Västeråstrakten). Han skickades efter fem dagar i häktet vidare till
Falun. Efter två dagar hölls förhör med honom och Halvardssom skickades
omedelbart till Falu lasarett för sina svåra bensår.783 Bensår nämns återkommande som orsak till avförande till lasarettet och människor dog av dem. En av
776 Handlingar angående fångvården. GVII:7. LST–U:lkont. ULA. I räkenskaperna finns
uppgifter om upphandlade och tillverkade klädespersedlar till häktets fångar.
777 KB Västmanland länskungörelse 1832–10–08. ULA.
778 Styrelsen över fängelser och arbetsinrättningar underdåniga berättelse 1835, fol. 80. Kriminalvårdsstyrelsens i Norrköping arkiv. Norrköpings stadsbibliotek.
779 Se t.ex.: Fångjournal 1829 nr 142. D2b:7. Ibid 1830 nr 66, 88. D2b:7. Ibid 1838 nr 238, 608.
D2b:12. KVA–V:ås. ULA.
780 Enligt Styrelsens för fängelser och arbetsinrättningars berättelse år 1835 fanns särskilda sjukrum vid ”detentionsfängelserna” i mån av plats Styrelsen öfver Fängelserne och Arbetsinrättningarne till Kongl. Maj:t afgifna Berättelse angående Fångvården i Riket år 1835, fol. 81. Kriminalvårdsstyrelsen i Norrköpings arkiv. Norrköpings stadsbibliotek.
781 Protokoll med handlingar 1834–01–13. AIIa:6. LST–U:lkt. ULA.
782 Slottsbetjänten Malmqvist hustru mottog exempelvis skeppar Hagströms gamla sjuka änka
för härbergerande och vårdande av Västerås fattigdirektion för 20 riksdaler banco för året: Västerås fattigdirektions protokoll, 1834–02–20 § 3. AI:3. Socialnämnden i Västerås. VSA.
783 Fångjournal 1834 nr 386. D2b:9. KVA–V:ås. AD. Protokoll över förhör med arrestanter
Halvard Halvardsson 1834–11–17. AIe:1. LST–W:lkt. ULA.
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dem var Mats Jansson. Bara ett par månader efter att han hade befunnits tillräckligt frisk för att undergå nio par spö för snatteri, inkom han till häktet som
tjänstlös och sjuk som brottsrubriceringen lydde och med ”gamla till förruttnelse gångna bensår, samt derföre, efter genast anstäld läkare besigtning, den 8
Dec. förflyttad till Länets Lazarett”.784 Bensår kan lukta och det upplevdes nog
som obehagligt. Det märktes inte minst vid det tillfälle då en mor vädjade till
fattigdirektionen i Västerås om att hennes son skulle få husrum på fattighuset.
Sonen hade svåra bensår och hon fick inte ha sonen boende hos sig vid hot om
vräkning av sin hyresvärd och vintern stod nu för dörren. Bensåren skulle, om
de inte sköttes väl, konstaterade direktionen, förorsaka stank. Moderns vädjan
beviljades med villkor att hon ”tillser att han är snygg och ren, förnämligast
hvad hans öpna sår angår, på det stank måtte i möjligast måtto kunna förekommas".785 Han fick dock bara vara där under den annalkande kalla årstiden
som man uttryckte sig, och vad modern sedan tog sig till, om sonen ännu levde
om våren, är oklart. Bensår, huvudsår, kroppar märkta av sjukdomar vare sig
man hade ett namn på dem eller ej, tillhörde häktets vardag.
Förutom Christina Malmström, nämns också en annan kvinna i relation till
häktet: slottsinspektoren Glantzbergs hustru Margareta Elisabet Öberg. Hon
sägs ha trätt i sin mans ställe när han var frånvarande vilket bland annat skulle
betyda att hon vid dessa tillfällen var ensam ansvarig för häktet. Uppgiften lämnades av just Christina Malmström inför slottsrätten. Öberg skall ha gett en
bysättningsfånge lov att lämna häktet för att söka upp en fordringsägare i staden.786 Enligt samma vittne fick bysättningsfångarna köpa brännvin av
Glantzberg. Christina Malmström sade sig ha sett fångar i Glantzbergs kök, och
att fru Glantzberg
[...] icke sluppit dem med mindre hon måst gifva dem brännvin [...] ehuru hon
wägrat och sökt undvika det då de redan woro druckne [...].787

Tjänster och gentjänster, kanske ibland utan men säkert oftast mot betalning,
skedde mellan de häktade och deras väktare. Det var åtminstone under sent
1820-tal tillåtet för fångbevakningen att bedriva krognäring för den eller de
fångar man bevakade.788 Det var en del av lönen, eller snarare, istället för att
staten skulle behöva betala mer i lön.
Ibland kunde relationerna med fångarna stå slottsfolket dyrt. Slottsknekten
Olof Elin miste exempelvis sin tjänst efter att ha smugit in tobak och snus till
fångar som avtjänade vatten- och brödstraff och efter att misstankar fattats om
784 Fångjournal 1826 nr 347. D2b:5. KVA–V:ås. AD.
785 Västerås fattigdirektions protokoll 1829–09–29 § 2. A1:3. Socialnämnden i Västerås arkiv.

VSA.
786 Protokoll med handlingar 1834–01–13. AIIa:6. LST–U:lkt. ULA.
787 Ibid.
788 Wieselgren 1895, s. 358.
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att han skulle ha varit inblandad i en rymning.789 Konsekvensen var att han
själv sattes i häktet varifrån han lyckades rymma. En efterlysning gick ut efter
honom och Elin beskrevs som 29 år gammal, född i Vallby socken, medelmåttigt lång och mager, med gulblekt långlagt ansikte och mörkt hår. Vid rymningen hade han varit klädd i blå frack, blå byxor, rödrandig väst och svart
hatt.790 Elin greps snart för passlöshet i Stockholm dit han utan pass tagit sig på
en av de ångbåtar, Föreningen, som gick i reguljär passagerartrafik på Mälaren.791 Vid mantalsskrivningen året efter händelsen, 1838, hade Elin och hans
hushåll förklarats försvarslösa och de tillhörde den skara som stadsfiskalen inkallade för att höra inför magistraten.792
Elins mellanhavanden med fångarna i vatten- och brödarresten var otillåtna
och slutade för honom illa, men andra uppgörelser var tillåtna; man hade som
fånge möjlighet att köpa sig ett bättre underhåll. Det var av också enligt Clas
Livijn en viktig anledning till att erbjuda fångarna avlönat arbete.793 Glantzberg,
som sålde brännvin till fångarna, hade alltså rätt att göra det men under ordnade former. Ridderstolpe hävdade vid riksdagen att fångarna i Västerås fick 3
skillingar om dagen och bröd vilket skulle innebära att de själva fick köpa sin
kost, kanske av eller genom slottsinspektorn, antagligen genom slottsknektarna
och möjligen av den marketenterska som fanns på slottet.794 Hur provianteringen kunde gå till skiftade mellan länshäktena.795 Vid ett tillfälle år 1836 äskade
KB medel hos Kammarkollegiet för att få köpa matkärl åt fångarna, det framgår
inte om man vill ha nya eller om det aldrig har funnits några. Det var i vilket
fall inget som föll på Kammarkollegiet. Kostnaden för fångvården skulle tas av
den vanliga staten, det var endast kostnader för själva byggnadens skick genom
byggnadsanslaget som Kammarkollegiet hade något med att göra.796
Hur slottsknektarna kunde agera mellanhänder framgår i beskrivningen av
en händelse i april år 1834. Då klagade slottsknekten Malmqvist inför Ahlborg
och Ahlm över att han blivit lurad av den intagne förre korrektionisten Düring.
789 Protokoll och brevkoncept,KB Västmanland skrivelse till Överståthållarämbetet dat. 1837–
08–15. AIa:126.LST–U:lkt. ULA. Odaterat fall vid slottsrätten i 1837 års protokoll med handlingar: AIIa:7. LST–U:lkt. ULA.
790 KB Västmanland länskungörelse 1837–08–18. ULA.
791 Inkommande skrivelser från övriga myndigheter Överståthållarämbetets skrivelse till KB
Västmanland dat. 1837–08–23. DIII:247. LST–U:lkt. ULA.
792 Dombok 1838–01–15 § 15. AII:86. Västerås rådhusrätt och magistrat. ULA.
793 Styrelsen öfver Fängelserne och Arbetsinrättningarne till Kongl. Maj:t afgifna Berättelse
angående Fångvården i Riket år 1835, fol. 82. Kriminalvårdsstyrelsen i Norrköpings arkiv. Norrköpings stadsbibliotek.
794 Ridderskapets och adelns riksdagsprotokoll 1828/30, band 40, s. 243.
795 Styrelsen öfver Fängelserne och Arbetsinrättningarne till Kongl. Maj:t afgifna Berättelse
angående Fångvården i Riket år 1835, särskilt fol. 75ff. Kriminalvårdsstyrelsen i Norrköpings arkiv.
Norrköpings stadsbibliotek.
796 Inkommande skrivelser från centrala myndigheter Kammarkollegiets skrivelse dat. 1836–
12–10. DI:173. LST–U:lkt. ULA.
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Malmqvist sade att han fått en sedel om 2 riksdaler av Düring på morgonen
samma dag för att åt honom köpa smör, ägg samt färsk fisk eller, om färsk fisk
inte fanns, färskt kött. Inköpet skulle ske i staden, närmare bestämt i handelsman Pålmans bod. I boden upptäcktes emellertid att sedeln var falsk, och detta
var orsaken till slottsknektens klagan.797 Hur och av vem skulle den färska fisken eller det färska köttet tillagas?798 Om det tiger källorna, men det var antagligen ytterligare en tjänst som gick att köpa inom slottets väggar. Källorna tiger
också om storleken på slottsknektens betalning, liksom dess form, för det att
han uträttade dylika ärenden. Düring var för övrigt en av de fångar som Elin
anklagats för att ha hjälpt att rymma.
När förre skrivaren Lindgren riktade sig till JK för att klaga på förhållandena
i häktet, tog han också upp kosten. I sitt svar till JK, skriver KB att maten i
häktet flera gånger inspekterats av landshövdingen personligen men även av
andra och
[...] befunnen vara ganska god och tillräcklig. Lindgrens klagomål deremot är
idel oförskämdhet; hvarpå såsom exempel må anföras, att Lindgren en gång, för
att förderfva den sylta, som var honom ibland den öfriga maten lemnat, öfvergjöt den med sin egen urin, och då undertecknad Landshöfdinge besökte Arresten för att afhöra hans klagomål, föreviste Lindgren denna af honom sjelf
sålunda förderfvade mat för att bevisa sitt påstående om matens casserande.
Härvid torde icke vara ur vägen att nämna, det Arrestanter, hvilka ankomme
från andra häkten, ofta höras prisa maten i det härvarande.799

Lindgren var inte vilken fånge som helst. Han satt fängslad i så kallad järnklänning och förvarades i stora bovarresten.800 Det var samma arrest varifrån Carl
Fredric Lilja ett par decennier senare skulle rymma vilket också Lindgren lyckades med, bara för att gripas något hundratal meter därifrån.801 Ändå vittnar
situationen – en landshövding som går ner i arresten – om den fysiska närheten
mellan statsmaktens högsta ämbetsman i länet och fångarna. Lindgren förhöll
sig till sin långvariga fångenskap genom att på olika sätt göra motstånd, som,
om det är sant, att urinera i syltan.802
797 Protokoll med handlingar 1834–04–15 § 2. AIIa:6. LST–U:lkt. ULA.
798 Clas Livijn kritiserade förfarandet att fångar tilläts köpa upp mat och sedan själva tillaga

den: det bidrog till osnygghet. Detta förekom enligt Livijn vid Karlstens fästning och i ”ett eller
annat” länshäkte: Styrelsen öfver Fängelserne och Arbetsinrättningarne till Kongl. Maj:t afgifna
Berättelse angående Fångvården i Riket år 1835, fol. 77. Kriminalvårdsstyrelsen i Norrköpings
arkiv. Norrköpings stadsbibliotek.
799 Protokoll och brevkoncept KB Västmanland skrivelse till JK augusti 1837 utan datum.
AIa:126. LST–U:lkt. ULA.
800 Ibid.
801 Om Lindgrens fasttagande se exempelvis: KB Västmanland länskungörelse nr 44 år 1836.
ULA. Lindgren och hans kompanjoner har lämnat efter sig mängder av material i landskansliets
arkiv. Om Liljas rymning från slottshäktet, se: Cronwall 1916, s. 37–40.
802 Protokoll och brevkoncept KB Västmanland skrivelse till JK augusti 1837 utan datum.
AIa:126. LST–U:lkt. ULA.
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Människor vårdades således i häktet, men i häktet utövades också vårdandets
motsats: fysiskt våld. Under Glantzbergs tid som slottsinspektor fram till omkring år 1834 skall, enligt vad som framgick vid slottsrättens utredning i målet
mot honom detta år, denne på eget bevåg ha bestraffat fångar och helt enkelt
misshandlat dem. I slottsrättens handlingar nämns två bysättningsfångar vid
namn, men det är uppenbart att våldet präglade hela Glantzbergs tid som inspektor och det är svårt att tro att detta endast skulle ha drabbat en fångkategori. Misshandlingen av den ene bysättningsfången skall dels ha bestått av slag
med knuten eller öppen hand, dels av slag med ett piskskaft.803 Förre skrivaren
Lindgren hävdade i sitt klagomål till JK år 1837 att han blivit pinad vilket förnekades av KB.804
I den glantzbergska saken framgår att fysiska bestraffningar av fångar skulle
godkännas av KB. Det finns några få beskrivningar av dessa bestraffningar som
den tidigare refererade då den tillförordnade landssekreteraren Annell utdelade
några rapp med en rottingkäpp. En annan gång hade en fånge slagit sönder
fönstren i arresten och skrikande okvädat vaktbetjäningen. Bestraffningen bestod i en så kallad föreställning och en varning följd av tolv ”ars-prygel” med en
karbas.805 Det finns emellertid inte någon bevarad straffjournal (om det nu
någonsin funnits någon), och därför är det omöjligt att känna till omfattningen
av detta statliga våld i Västerås slottshäkte.
Våld var emellertid inte bara något som statsmaktens företrädare ägnade sig
åt. I samma häkte där den tioåriga Maja Larsdotter från Lima vårdades förvarades också människor som anklagades för att ha begått mer eller mindre grova
brott. Vid en av de större utbrytningarna som ägde rum den 13 mars 1836 knivhöggs Glantzbergs efterträdare slottsinspektoren Luhr i huvudet.806 Rymmarnas
antal var fem och inkluderade Johan Lindgren som på något sätt grävt sig ut
från bovarresten till den arrest där de övriga satt. Tre av fångarna kom på fri fot,
men Lindgren och ytterligare en utbrytare, den tidigare nämnde Düring, stoppades och kvarhölls av en varvstimmerman utanför slottet. Lindgren skall ha
gett sin fasttagare flera knivhugg.807 Düring skulle ett par år efter rymningen
skickas till Långholmen som försvarslös med extraordinarie fångskjuts utan
föregående skriftväxling då det ansågs att det inte gick att vänta på den ordinarie. Orsaken var enligt KB Västmanland att Düring, som varit i smedslära, var
så skicklig på att ta sig ur handfängsel, att man inte vågade ha kvar honom när

803 Protokoll med handlingar 1834–01–13 § 1. AIIa:6. LST–U:lkt. ULA.
804 Protokoll och brevkoncept KB Västmanland skrivelse till JK augusti 1837 utan datum.
AIa:126. LST–U:lkt. ULA.
805 Protokoll med handlingar 1836–03–09 § 1. AIIa:7. LST–U:lkt. ULA.
806 Protokoll och brevkoncept KB Västmanland skrivelse till JK augusti 1837 utan datum.
AIa:126. LST–U:lkt. ULA.
807 KB Västmanland länskungörelse 1835, nr 44. ULA.
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han efter att ha undergått 40 par spö och uppenbar kyrkoplikt för andra resan
stöld och våld mot vaktbetjäningen i häktet, inte längre bar handfängsel.808
Varje rymning blev föremål för utredning. Det var inte minst viktigt att ta
reda på huruvida någon av slottsfolket hjälpt eller på annat sätt underlättat för
rymmarna. Slottsknekten Asplund var i samband med 1836 års rymning föremål
för slottsrättens intresse. Han skall ha gett Lindgren och de två fångarna som
vid något tillfälle satt tillsammans med honom i stora bovarresten, brännvin
genom arrestens ”fönster” vilket torde vara den glugg som vette mot borggården.809 Vid kämnärsrätten i Västerås hördes också Johan Lindgren om omständigheterna omkring rymningen som skett vid niotiden om kvällen då slottsvaktmästarens och två slottsknektar visiterat fångarna. Då Lindgren tillfrågades
hur han hade kunnat gräva hålet genom väggen utan att det upptäckts, svarade
han:
[...] att visitationen icke varit så noggrann, att icke detta arbete kunnat döljas
samt äfvensom Lindgren, likaledes på erhållne frågor, förklarade att det icke varit
Arrestanterne svårt att förskaffa sig nödiga instrumenter, ehuru han icke närmare
ville upgifva förhållandet dermed.810

Ett eventuellt insmugglande av dyrkar och verktyg är uppenbart ett grovt tjänstefel, men gränserna för det tillåtna i umgänget fånge och fångvaktare emellan
kunde vara suddiga. En ung man vid namn Alexander Tunell berättade om en
rymning han gjort, oklart varifrån men någonstans i Norrland, att den skett då
han befriats från handfängsel för att spela fiol vid ett samkväm i slottsvaktmästarens hem.811 Från Västerås slottshäkte rymde Tunell ur vattenarresten om
natten mellan den 7 och 8 oktober år 1832:
[...] hvilket sålunda tillgått att Tunell först på i rummet varande kakelugn afbrutet ett jern och dermed under fönstret gjort hål på väggen, som blott bestod af
en tegelstenslängds tjocklek och sedan med ett sängtäcke hissat sig ned på Borggården samt derefter ryckt stängeln uti Slottsporten ur väggen och de stängde
portarna öpnat.812

Klockan fyra på eftermiddagen år 1821 rymde sotarpojken Eric Ersson från häktet. Samtliga häktets fångar var vid tidpunkten för rymningen uttagna på fånggården för att, som det hette i fångrullan, få frisk luft. Ersson fick av slottsknekten Åkerblom lov att besöka det så kallade allmänna bekvämlighetshuset. Väl
808 Protokoll och brevkoncept KB Västmanland skrivelse till Överståthållarämbetet dat. 1838–

06–29. AIa:127. LST–U:lkt. ULA.
809 Protokoll med handlingar 1836–03–15 § 1. AII:7. LST–U:lkt. ULA. Se äv. samma volym:
1836–03–16.
810 Dombok 1836–05–27. A1:38. Kämnärsrätten i Västerås arkiv. ULA.
811 Förhöret med Tunell som skedde år 1832 är felarkiverat och vidlagt 1830 års protokoll: Protokoll med handlingar 1832(1830)–07–18. AIIa:4. LST–U:lkt. ULA. Förhöret är inte fullständigt
och en del av de förhör som hölls med Tunell och Laurentia Palm finns i 1832 års protokoll.
812 Fångjournal 1832 nr 238. D2b:8. KVA–V:ås. ULA.
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där inne skall Ersson tagit sig igenom en dörr som ledde till vad som enligt
beskrivningen tycks ha varit en annan avdelning av samma dass som vare sig
fångarna eller vakterna hade tillträde till. Väl där, skall Ersson ha stängt dörren
om sig, och nedkrupit i ett av ”fjölhålen” och tagit till flykten. Eric Ersson kom
inte tillbaka till Västerås förrän året därpå.813 Beskrivningar av rymningar kan
vara en god källa till slottshäktets vardag.
Det faktum att arresterna var utspridda i slottet försvårade enligt slottspredikanten Wallin bevakningen.814 Med detta i åtanke kanske det inte är så underligt att en landshövding kunde få för sig att smyga runt arresterna. Han bodde
ju själv under samma tak. Det medeltida slottet var, trots sina tjocka murar, inte
särskilt rymningssäkert. Järngaller sågades av och fönster slogs ut. Med anledning av att ett par fångar vid en rymning sågat av gallren till den så kallade trädgårdsarresten, anhöll KB Västmanland hos Kammarkollegiet om att utan hållande av tidsödande entreprenadauktion få tillåtelse att förstärka murarna i en
arrest på tredje våningen, vidare att få järnbeslå dörren till denna arrest liksom
att ersätta de gamla gallren i trädgårdsarresten med nya. Detta skulle kosta inte
mindre än 244 riksdaler banco vilket kan tjäna som ännu en påminnelse om att
det är dyrt att spärra in folk.815
Hur lång tid tillbringade människor häktade för ”lösdriveri” i slottshäktet?
Tabell 3:10 visar fördelningen av häktningstider för dem vilka var häktade endast för ”lösdriveri” i Västmanlands län.
Tabell 3:10. Fördelningen av häktningstider för de som häktats för ”lösdriveri i
Västmanlands län 1829–1838.
Antal dagar
0
1
2–5
6–10
11–20
21–50
51–100
101–
Summa:

Antal personer
45
110
301
188
100
45
19
3
811

Procent
6
14
37
23
12
6
2
0
100

Källa: Fångjournaler 1829–1838. D2b7–D2b:12. KVA–V:ås. ULA.
Anm.: Exkluderade är sådana vilka fördes till lasarettet beroende på sjukdom, de som dog i häktet
och ett antal för vilka datum för frisläppande saknas. Det rör sig om ett fyrtiotal poster.
813 Fångjournal 1821 s. 30. D2b:3. KVA–V:ås. AD.
814 Protokoll och brevkoncept slottspredikant Wallins skrivelse till Styrelsen över fängelser och
arbetsinrättningar dat. 1838–03–09. AIa:127. LST–U:lkt. ULA.
815 Inkommande skrivelser från centrala myndigheter Kammarkollegiets skrivelse till KB
Västmanland dat. 1834–02–21. DI:171. LST–U:lkt. ULA.
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Omkring 60 procent var frihetsberövade mellan två och tio dagar; mer än 90
procent av de häktade tillbringade minst en natt i slottshäktet. De längre häktningstiderna kan framförallt kopplas till, för det första, att KB av olika skäl inte
ville släppa en person fri och han eller hon ålades därför att från häktet skaffa sig
laga försvar vilket kunde ta sin goda tid. För det andra kunde det handla om att
KB ville fastställa en människas identitet. För det tredje hände det att KB inte
visste var personen ifråga hörde hemma. Att fastställa identitet och hemort var
inte alltid lätt.
I september 1838 greps i Västerås en, som det hette i fångrullan, dövstum
mansperson. Brottsrubriceringen vid intagandet i häktet var försvarslös.816
Några veckor efter intagandet i häktet ville KB utreda huruvida mannen verkligen var så kallat dövstum, varför han fördes till lasarettet för undersökning. På
lasarettet konstaterades det att mannen verkligen inte kunde tala eller höra och
han återfördes till häktet. I fångrullan antecknades att han genom tecken skall
ha sagt sig vara hemma någonstans väster om Västerås. Mannen, som man nu
trodde sig ha funnit ut hette Jonas, frisläpptes den 11 november med åtta dagars
traktamente och med ett av landssekreterare Ahlborg handskrivet intyg:
Innehafvaren häraf som saknar talförmåga och om sin hemort icke förmått
lemna vidare uplysning än att han är hemma väster om Westerås, lemnas herigenom tillstånd att till sin hemort återgå; och anmodas en hvar som om honom
och hans rätta hemvist och namn har närmare kännedom att derom göra anteckning å detta bevis; och att sådant hit inberätta.817

Drygt en månad senare anlöpte fångskjutsen från Stockholm, och på kärran satt
Jonas som häktats i huvudstaden för kringstrykande och bettlande.818 Överståthållarämbetet skickade med Ahlborgs intyg som påtecknats på flera platser: den
23 november i Enköping, den 28 november i Uppsala där han förelades att återvända till den destination som antecknats i passet (väster om Västerås) och slutligen i Stockholm den 12 december då han alltså greps och skickades tillbaka till
Västerås. Jonas hade suttit häktad i över en månad i samband med det första
gripandet. I början av januari 1839 skickades Jonas till magistraten i Arboga för
att därifrån forslas till den plats man nu trodde sig veta var hans hemort:
Björskog.819 Det kunde således vara förenat med vissa svårigheter – vilket ledde
till fler dygn i häktet – att fastställa vem någon var och var hon hörde hemma.
KB släppte också Jonas utan att ha kunnat fastställa vem han var och mot alla
förordningar lämnades honom ett skriftligt intyg men inte något riktigt förtryckt pass. Varken i Enköping eller Uppsala lät man gripa Jonas. Istället blev
816 Fångjournal 1838 nr 561. D2b:12. KVA–V:ås. ULA.
817 Ahlborgs intyg, handskrivet med sigill finns vidlagt i: Inkommande skrivelser från övriga
myndigheter Överståthållarämbetets skrivelse till KB Västmanland dat. 1838–12–17. DIII:252.
LST–U:lkt. ULA.
818 Fångjournal 1838 nr 707. D2b:12. KVA–V:ås. ULA.
819 Fånglistor inskickade till JO 1839 inkom 1838–12–22 Jonas. Västerås länshäkte. ULA.
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han vidareförpassad fastän han befann sig på helt fel sida av Västerås. Någon
som inte misstänktes för något brott och vars identitet var svår att fastställa
kunde det var enklare att bara skicka vidare och hoppas att han inte kom tillbaka. Men det var inget en enskild människa kunde förutsätta eller beräkna.
Systemet präglades av oförutsägbarhet.
Gripandet och intagandet i slottshäktet kan betraktas som en av statsmaktens
viktigaste instrument för att inskärpa tjänstevång och lösdriveriförbud. Det satte
kraft bakom författningarnas hot. Även den som inte dömdes till Norrmalm,
Långholmen eller Pionjärkåren, fick ett kortare frihetsstraff som avtjänades i
ovisshet om vad som skulle hända under villkor och omständigheter som kunde
vara obehagliga. En intagning var emellertid förenat med kostnader för staten
och, inte minst, pappersarbete för ämbetsmännen.
Häktet var inte säkert för rymningar, och de intagna var vare sig säkra för
varandra eller för slottsbetjäningen. Häktet behövde inte alltid vara en farlig
plats men kunde lika gärna vara det. Människors maktlöshet och utsatthet är
stor när de frihetsberövas och i Västerås förekom åtminstone under Glantzbergs
tid, som vi har sett, godtyckligt våld. Villkoren i landets alla häkten bör på
denna punkt ha skiljt sig åt; man kan anta att en del häkten var värre än andra
beroende bland annat på vem som var landshövding, vilka som arbetade i häktet och vilken insyn KB hade i vad som hände i häktet. I häktet rådde ovisshet
om vad som skulle hända. Ovissheten och otryggheten kunde också vara i
många dagar även om den gripne således inte misstänktes för något brott utöver
”lösdriveri”. Carl Pehrsson från Gocksta i Dingtuna och hans lille son liksom
Christina Olsdotter Stoltz fick tillbringa en natt i häktet. Brita Stina Åkerström
och hennes döttrar fick däremot sammanlagt tillbringa 24 dagar och nätter i
häktet fastän hemorten var både fastställd och obestridd.820 Hur de upplevde
detta vet vi inte men det är svårt att tro att vare sig en eller 24 dagar och nätter i
Västerås slottshäkte var en helt lätt upplevelse.

3.8.2 Att lämna häktet
Det fanns flera sätt att fysiskt lämna slottshäktet efter att ha gripits förutom att
avlida, rymma eller exempelvis överföras till lasarettet.821 Det vanligaste sättet att
lämna häktet om man gripits för ”lösdriveri” var att sättas på fångskjuts till
någon annan plats. Drygt 48 procent lämnade häktet på ett sådant sätt. Näst
vanligast var att släppas fri med pass och någon form av villkor, vilket var fallet
820 Fångjournal 1831 nr 61 (Olsdotter Stoltz), nr 140–142 (Åkerström med döttrar). D2b:8.
Dito 1835 nr 117–118 (Pehrsson med son). D2b:10. KVA–V:ås. ULA.
821 I detta avsnitt behandlas de som gripits bara för ”lösdriveri” (1066 poster inklusive barn)
och de som satt försvarslösa efter att ha lagförts. Exkluderade är alltså de som var intagna under
”lösdriveri” och någon annan brottsrubricering liksom rymlingar. Genomgående hänvisas för
procentsatser och så vidare till: Fångjournaler. D2b:7–D2b:12. KVA–V:ås. ULA.
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för nästan 42 procent av de häktade. Nära sex procent av de som intagits för
”lösdriveri” dömdes och skickades till Norrmalm, Långholmen eller Pionjärkåren. Det rörde sig om 60 vuxna samt två medföljande barn. Ytterligare ett fyrtiotal sådana domar utfärdades för personer som genomgått rättegångar och därefter satt försvarslösa, för återkomna försvarslösa frigivna före detta fästningsfångar, med flera. Det bör betonas att personer som gripits för ”lösdriveri” tidigare kan ha gripits också för annat, men det har inte varit möjligt att systematiskt kartlägga.
Valet mellan att släppa någon fri med pass eller att sätta någon på fångskjuts
påverkades av flera saker: om KB litade på personen ifråga, det vill säga hur
hans eller hennes farlighet och pålitlighet bedömdes liksom risk för tiggeri. Men
det handlade också om huruvida personen faktiskt klarade av att ta sig till en
viss plats. Meningarna om en människas förmåga att klara sig kunde vara delade
och vem som egentligen fattade beslutet om fångskjuts framgår inte. Vid ett
tillfälle lät Västerås fattigvårdsdirektion ta in en kvinna med ett litet barn på
lasarettet som frigivits från slottshäktet. Det antogs att hon helt enkelt skulle,
som det sades i ett protokoll, omkomma på landsvägen om hon tvingades att
själv försöka ta sig till hemorten Kung Karls socken. Kostnaden skulle i efterhand utkrävas av Kung Karl.822 Uppenbarligen hade man vid slottshäktet inte
bekymrat sig över henne.
Gällande destinationen för en frigiven eller utförpassad fånge, så fick 52 procent av samtliga intagna pass eller sattes på fångskjuts till något annat län. 32
procent skickades med fångskjuts till någon ort eller myndighet inom länet eller
släpptes med eller utan pass med en angiven destination inom länet eller inom
länet och med tillstånd att avgå också till något annat län. För sex procent anges
ingen destination i fångrullan och övriga är antingen oklara, fången har avlidit
eller skickats till någon statlig institution. Majoriteten, vilket tidigare har framhållits, ansågs alltså tillhöra ett annat län och i det fall fångskjutsen avgick var
destinationen vanligen det aktuella länets residensstad och dess KB. Det förekom också att en gripen skickades direkt till ett annat läns magistrat eller en
kronofogde. Om det exempelvis endast handlade om att inställa någon i tjänst i
Eskilstuna, så kunde fångskjutsen gå direkt istället för att ta omvägen över
Stockholm till Nyköping.823
Ibland skickades en skrivelse till KB i ett annat län för att ta reda på huruvida
det gick bra att släppa någon fri med pass eller om fångskjuts var nödvändigt:

822 Västerås fattigdirektions protokoll 1834–06–09 § 3. Socialnämnden i Västerås. VSA.
823 Fångjournal 1829 nr 25. D2b:7. KVA–V:ås. ULA.
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Såsom saknande pass och betyg har här i Länet blifvit anhållen en mansperson
hvilken upger att han heter Carl Fredric Söderstedt och varit såsom dräng i
tjenst hos Smeden And: Peter Petersson vid Grängeshammars Bruk i Stora Tuna
Socken, intill dess Pettersson vid upkommen osämja skilt Söderstedt ur tjensten
och afvisat honom den 17 dennes, då Söderstedt begifvit sig på vägen till Stockholm för att der antaga värfning vid gardet; anhållande att Tit behagade infordra
och meddela mig vederbörande Prästerskaps och husbondes betyg om bemälte
Söderstedt, jeme uplysning huruvida emot hans lösgifvande något hinder i Fahlu
Län är kändt eller om nödigt är att han på fångskjuts till Fahlun återsändes, för
att af Tit. vidare efter omständigheterna behandlas.824

Den absoluta merparten skickades således ut ur länet, och drygt en tredjedel av
dessa intagningar gjordes av personer som ansågs hemmahörande i Kopparbergs
län. Nära 83 procent av dem sattes på fångskjuts och endast 17 procent släpptes
fria med pass. KB skickade för det mesta en skrivelse utöver själva fångpasset
som medföljde gevaldiger och skjuts om den som vidareförpassats till destinationsorten. Den 4 juli 1832 skickades en skrivelse till KB Kopparberg om att man
låtit till Falun avsända:
[...] Drängen Gustaf Andersson från Strångilsbo Garpenbergs Socken, hvilken
såsom olofligen kringstrykande utan Pass eller Prästbevis blifvit i Sahla anhållen,
och efter egen upgift sysslosatt sig med försäljning af träskjedar [...] Arbetskarlen
Eric Andersson ifrån Kärna i Stora Tuna Socken hvilken likaledes för passlöshet
och olofligt Kringstrykande blfivit i Sahla anhållen – Med desse personer såsom
tillhörande Stora Kopparbergs Län behagade herr Landshöfdingen widtaga laga
åtgärder.825

KB förefaller ha varit ganska restriktiv med att släppa människor fria med pass
särskilt till andra län. 73 säkra procent av samtliga intagna för ”lösdriveri”, barn
som vuxna, skickades vidare med fångskjuts till en annan KB eller någon annan
myndighet och någon gång till en enskild person. De som greps och skickades
utomläns lämnas dock tills vidare därhän då deras vidare öden avgjordes av
andra myndigheter än KB Västmanland. Jag avgränsar mig därför här huvudsakligen till de som utförpassades eller gavs pass inom Västmanlands län.

3.8.3 Villkor för att få lämna häktet
Om vi nu dröjer vid de som släpptes till orter inom Västmanlands län gavs
omkring 40 procent av dessa (exkluderande medföljande barn) ett föreläggande
om att på viss tid skaffa sig laga försvar.826 Det var den vanligaste påföljden. Fler
824 Protokoll och brevkoncept KB Västmanland skrivelse till KB Kopparberg dat. 1832–03–32.
AIa:121. LST–U:lkt. ULA.
825 Protokoll och brevkoncept KB Västmanland skrivelse till KB Kopparberg dat. 1832–07–04.
AIa:121. LST–U:lkt. ULA.
826 Procentsatsen är räknad utifrån de 307 intagningar arrestanter som ansågs hemmahörande
eller på annat sätt äga rättighet att vistas i Västmanlands län.
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personer hade dock fått föreläggande och uttogs, släpptes med pass eller skjutsades till en försvarsgivare: de frigavs således först när de fått laga försvar. Det
skedde ett fyrtiotal gånger och utgjorde 13 procent av de som lämnade häktet.
Man kan alltså säga att omkring 53 procent av de som intogs i häktet för ”lösdriveri” och som ansågs hemmahörande i Västmanland fick föreläggande om
laga försvar då de gripits för ”lösdriveri”. Härtill kommer också de som dömdes,
flertalet av dessa hade ju också fått förelägganden om laga försvar. Av de som
släpptes fria till andra län, gavs 45 procent föreläggande om laga försvar.
Vidare slutade drygt 12 procent av intagningarna, inklusive barn, med utförpassning med fångskjuts till hemorten i Västmanlands län där inget ytterligare
anges än att de exempelvis skulle inställas där. Åtta procent släpptes fria med
pass på samma sätt till hemorten. Sju procent fick pass eller utförpassades till
hemorten med ett föreläggande från KB att de skulle få fattigvård. Det var alltså
inte särskilt många. Lika stor andel fick någon slags varning om att avhållas från
vidare kringstrykande, från tiggeri eller ”lösdriveri” eller något liknande. Avhållandet kunde rikta sig till den gripne men också till länsman och pastor till vilka
saken delegerades och som väl fick avgöra vilka metoder som var lämpliga. Åtta
procent befanns vidare redan ha försvar någonstans i länet och släpptes av
denna anledning. De återstående fyra procenten består av en mängd olika påföljder eller förelägganden som lämnas därhän.
Något fler män relativt kvinnor, 43 respektive 32 procent fick föreläggande
om laga försvar. Det var dock för båda kön den vanligaste påföljden. Både
kvinnor och män lydde under tjänstetvånget och både kvinnor och män gavs
förelägganden om laga försvar.
Vad avgjorde om någon fick ett föreläggande om laga försvar eller inte? Det
går bara tentativt att svara på, eftersom det antagligen var många fler än de som
fick förelägganden som inte hade laga försvar i rättslig mening. I vissa fall hade
människor uppenbara försvar. Kunde man visa att man hade en husbonde eller
matmoder och var städslad utfärdades inget föreläggande, det var ju ett försvar.
Samma sak om man hade jord (vilket dock tycks ha varit ytterst sällsynt bland
de som häktades). Jordinnehav nämns nästan aldrig i förhör och annat material
från Västmanlands län, inte ens att fråga om saken har ställts. I förhören i Falun
framgår dock att tjänstemännen systematiskt hörde häktade om jordinnehav.
Om någon jord alls ägdes så kunde innehavet beskrivas som litet, i förhållande
till utsäde eller, exempelvis, att den kunde föda två getter.827 Exakt hur mycket
jord som kunde freda från förelägganden i Falun framgår inte.
Vad som dög som försvar berodde på omständigheterna. Det var som Ridderstolpe själv sade: om ett inhyseshjon hade försvar eller ej var upp till den som
avgjorde saken. På mantalsskrivningen kunde det accepteras – men om man

827 Protokoll över förhör med arrestanter 1833–04–29 Olof Olsson Lerbergs (getter). AIe:1.
LST–W:lkt. ULA.

309

greps? Det var en fördel att vara ordentligt skattskriven på viss plats, men det
gav självklart i sig inget försvar.
Även om män inte enligt författningarna innan utfärdandet av 1833 års försvarslöshetsförordning borde ha kunnat dömas till arbetsinrättning om de inte
hade tiggt eller begått tjuvnad, fick de ändå förelägganden att skaffa sig laga
försvar vid hot om att behandlas som ”lösdrivare”. I augusti år 1831 förhördes
och uppkallades ur arresten Jacob Jacobsson Berggren, en 43-årig före detta
sjöman född i Ramnäs.828 Året före, i maj, hade han fått föreläggande om laga
försvar och pass på tre veckor. Vid förhöret berättade Berggren att han
[...] besvärad utaf fallandesjuka, under en sådan paroxsysme, förstört sitt, ofvannämnde, undfångne pass, och att han under sommaren varit hos sin Broder
Stensprängaren Pehr Jacobsson vid Svanå Bruk, och der födt sig med fiske; Anhållande Berggren om Tillstånd, att ännu under 14 dagars tid få höra sig om försvar, det han vore säker att erhålla i Haraker eller Fernebo. Nu emedan Berggren
efter hvad hänt och hvetterligt är, aldrig varit straffad för brott eller eljest vanfrejdad och icke vore angifven att med tiggeri hafva besvärat någon människa,
samt att hans fallandesjukdom försvårat hans bemödande att erhålla tjenst, så
lemnades honom ytterligare 14 dagars tid att förskaffa sig laga försvar, vid äfventyr att i annat fall varda till alllmänt arbete dömd; Pass lemnades äfven Berggren,
med förbud att tigga.829

Fallet är belysande för KB:s flexibla hantering av ett redan flexibelt regelverk:
man trodde på att Berggren var så kallat fallandesjuk, han var aldrig straffad,
anklagades inte för att tigga (och skulle därför inte kunna dömas) – men han
fick likväl ett föreläggande om laga försvar vid äventyr att dömas till allmänt
arbete. KB gav honom dock 14 dagars ytterligare anstånd. Väinö Helgesson har
uppmärksammat ett yttrande som KB Blekinge gjorde till Kongl. Maj:t i anledning av 1825 års lösdrivarkommittés enkät. När 1802 års värvningsstadga upphävdes genom ett kungligt brev 1824, hade KB Blekinge enligt egen uppgift låtit
bli att offentliggöra detta. Anledningen angavs vara det bekymmer som kunde
bli följden ”om den nuvarande friheten blir känd hos arbetande klassen”.830 Så
kände Berggren till att han egentligen inte kunde dömas? Det går inte att svara
på. En viss osäkerhet rådde dessutom bland tjänstemännen själva. När Lovisa
Andersdotter, 17 år, dömdes till Norrmalm i slutet av oktober 1833 har tjänstemannen i protokollet först anfört 1833 års stadga som det lagrum utifrån vilket
hon dömts. Det har sedan strukits över och cirkulärbrevet av den 11 maj 1814
har ditskrivits. Närvarande vid förhöret med flickan var Ridderstolpe och landssekreterare Ahlborg.831 Skräddargesällen Axel Ekman dömdes under närvaro av
samma personer till Långholmen i december 1834
828 Han satt häktad två gånger år 1831: Fångjournal 1831 nr 287, 336. D2b:8. KVA–V:ås. ULA.
829 Protokoll med handlingar 1831–08–11 § 1. AIIa:4. LST–U:lkt. ULA.
830 Se Helgesson 1978, s. 14. KB Blekinge citerad efter densamma, s. 14.
831 Protokoll med handlingar 1833–10–29 § 1. AIIa:5. LST–U:lkt. ULA.
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[...] pröfvade [KB] i förmågo af [29 juni 1833] och den 31 Aug 1819 rättvist döma
Axel Ekman till allmänt arbete, hvartill han altså kommer att hållas intilldess han
kan få laga försvar och näringsfång eller eljest blifva berättigad att lösgifvas.832

1819 års förordning hade alltså varit upphävd sedan den 29 juni 1833, så om de
högsta tjänstemännen inte alltid verkar ha haft ordning på juridiken så kan man
fråga sig hur det var för Berggren när han stod framför tjänstemännen, vad han
tänkte, hur han uppfattade sin situation och vad som möjligen kunde hända.833
Kön spelade alltså ingen avgörande roll för huruvida man fick ett föreläggande eller inte, men ålder hade en viss betydelse. Totalt 21 personer över 60
satt intagna i häktet under dessa år för ”lösdriveri”. En av dessa dömdes till
Norrmalm, fyra släpptes med föreläggande om att skaffa laga försvar och en
person frigavs efter att ha fått försvar. Ingen av dessa var äldre än 67 år. Av de
barn som greps som var under 15 år, dömdes två till Långholmen och två släpptes efter att ha fått försvar. Övriga utackorderades eller utförpassades till hemorten utom eller inom länet. Ett barn under 15 år var således inte helt fredat från
tjänstetvånget även om det relativt sett var färre barn än personer äldre än 60
som fick förelägganden om laga försvar. Ålder hade i sin tur betydelse för det
sannolikt mest betydande kriteriet i relation till vilka beslut som fattades: uppskattad arbetsförmåga och hälsa. Detta kunde vidare relateras till risk för tiggeri.
Som framkom ovan utfärdades ganska få förelägganden för församlingar att ge
fattigvård men det förekom. Tiggeri kombinerat med uppfattad arbetsförhet
kunde leda till både förelägganden och dom till korrektionsinrättning. Hur
arbetsförmåga kunde avgöras har redan berörts: genom en undersökning av
provinsialläkaren. Det var rutin vid en förestående dom till tvångsarbete. Men
ibland nämns ingenting om läkarintyg som då vagnmakargesällen Ekman dömdes till Långholmen.834 Han uppvisade sitt pass vid KB Västmanland i januari
1830 i vilket var antecknat ett föreläggande om laga försvar på en månad anbefallt av KB Linköping den 23 april året före. Ekman önskade pass till Örebro
och Karlstad för att söka arbete
[...] men som Ekman hvilken befanns klädd i trasiga kläder ehuru frisk och arbetsför, erkände att han oaktadt berörde föreläggande än ytterligare besvärat
Allmänheten med tigeri och icke haft arbete hos någon sedan den 1 October
sistl. År i Göteborg hvadan han icke heller nu någonstädes är skattskrifven så
kunde något vidare pass honom icke meddelas [...].835
832 Protokoll med handlingar 1834–12–12. AIIa:6. LST–U:lkt. ULA.
833 I remisshandlingarna för Norrmalms korrektionsinrättning för kvinnor år 1830 anges vid
kvinnor dömda av Överståthållarämbetet att de dömts utifrån 1819 års förordning för män. Remisshandlingar 1830 nr 664, 672, 677, 679 684, 711. E2a:5. Centralfängelset på Norrmalm. SSA. I
Västerås dömdes konsekvent kvinnor fram tills utfärdandet av 1833 års försvarslöshetsförordning
utifrån 1814 års brev. Det är uppenbart att kunskapen om vilka lagrum som gällde kunde saknas.
834 Detta är inte densamme som den vagnmakargesäll Ekman som greps i Säby och på något
sätt var hemmahörande i Strömsholm utan en helt annan.
835 Protokoll med handlingar 1830–01–07 § 1. AIIa:4. LST–U:lkt. ULA.
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Ekman hade för övrigt senast visat upp passet i Växjö den 11 november där man
tydligen inte hade vidtagit samma åtgärd som senare i Västerås.836 Var gränserna
för arbetsförhet gick för tjänstemännen och för provinsialläkaren går inte att i
efterhand avgöra. Valet stod inte heller mellan arbetsför och icke arbetsför;
människor kunde konstateras vara mer eller mindre arbetsföra. När färgargesällen Hedqvist dömdes till Långholmen bedömdes han ha tungt bröst och därför
var han inte lämpad för tyngre arbeten.837 När den 14-årige Anders Gustaf
Renqvist dömdes till Långholmen intygade provinsialläkare Widberg att han
var arbetsför efter sin ålder och han rekommenderades till passande arbete på
Långholmen.838 När Lars Larsson från Östervåla dömdes till Långholmen ansågs han vara av ”svagare kroppsbyggnad” men ”likväl användbar och tillräckligt
arbetsför till mindre tunga förrättningar”.839 När förre jaktbyggaren och förre
varvstimmermannen Lundholm från Arboga stad (han satt inte häktad), förhördes vid KB i Västerås i maj 1836, förklarade han sin försvarslöshet med ofärdighet i vänstra foten, att han var lam i vänstra armen och varit sjuk hela vintern. Med sig vid förhöret hade han ett läkarintyg från doktor Ullman i Arboga.
Ullman hade befunnit Lundholm:
[...] vara behäftad med ett ljumsk bråk å venstra sidan svullnad af svaghet i
venstra handen efter föregånget yttre våld samt benröta i venstra foten, hvilka
åkommor göra honom urståndsatt att med något tungt och gröfre arbete
förtjena sittt uppehälle [...].840

Lundholm fick på begäran anstånd med att skaffa sig laga försvar till den 1 oktober för att benet skulle hinna läka. Magistraten i Arboga meddelades beslutet
brevledes med åläggande att se till att Lundholm skaffade laga försvar inom
nämnda tid.841 En människa fick vara väldigt och uppenbart urståndsatt att
kunna arbeta för att betraktas som icke arbetsför; hänsyn togs inte till möjligheterna att skaffa sig laga försvar eller sysselsättning när man inte var fullt frisk.
Vad lite brottsrubriceringar kan säga om ett ärende kan illustreras genom de tre
gånger Stina Lisa Bergströms intogs i häktet 1832–1833: första gången för tiggeri,
andra gången för olovligt kringstrykande och den tredje gången för försvarslöshet. KB betraktade henne som helt utan möjlighet att klara sig själv, hon betecknas som ”mindre vetande” och ”svagsint” och överfördes direkt till lasarettet
– men brottsrubriceringen kunde likväl vara försvarslös i fångrullan.842

836 Ibid.
837 Protokoll med handlingar 1836–10–21 § 1. AIIa:7. LST–U:lkt. ULA.
838 Protokoll med handlingar 1838–03–30 § 1. AIIa:8. LST–U:lkt. ULA.
839 Protokoll med handlingar 1838–07–06 § 1. AIIa:8. LST–U:lkt. ULA.
840 Protokoll med handlingar 1836–05–07 § 1. AIIa:7. LST–U:lkt. ULA.
841 Ibid.
842 Fångjournal 1833 nr 263. D2b:9. KVA–V:ås. ULA.

312

3.8.4 Fri med föreläggande utom och inom länet: ärendegång
och uppföljning
Utifrån det hundratal förhör av skiftande kvalitet som finns bevarade kan man
inte säkert dra slutsatsen att alla förhördes efter att ha intagits i häktet men det
får hållas för sannolikt. Det finns också belägg för att människor kunde höras
innan de intogs i häktet. Beslut kunde då fattas om att släppa dem på fri fot.843
Om själva förhörssituationen tiger källorna men som kommer framgå i nästa
kapitel, kunde det innebära att människor fick ta av sig kläderna. De granskades, undersöktes och bedömdes på olika sätt och vis. När förhöret var över
kunde tjänstemännen direkt fatta ett beslut, men man kunde också välja att
kontrollera givna uppgifter och därefter fatta ett slutgiltigt beslut. Trovärdighet
hos den enskilda hade betydelse för besluten som fattades, det kan förutsättas,
inte minst i relation till deras hemort och tillhörighet.
När människor fick förelägganden om laga försvar gavs det på olika tidslängd: 8 dagar, 14 dagar, tre veckor och en månad.844 Därefter kunde människor
få anstånd. Den vanligaste anståndstiden var på en månad. Det förekom straffade som fick förelägganden på en månad likväl som ostraffade. De som fick
åtta dagar var tidigare straffade, men det var relativt ovanligt med ett så kort
anstånd. Precis som Väinö Helgesson funnit i Uppsala kunde KB vara generösare med anstånd än vad författningarna föreskrev.845
I det fall en person frisläpptes stod villkoren antecknade i passet.846 Försvarslöse förre statdrängen Pehr Esselius, straffad för stöld, gavs lösdrivarpass den 13
mars 1838. Det bestod av dubbla ark och var förtryckt. Esselius ville och tilläts
avgå till Skultuna – han var skriven i Björksta – för att söka försvar på fyra
veckor. Som författningarna stipulerade skulle passet visas upp omedelbart för
länsman och prost, och om det inte fanns något att erinra fick länsman ge den
843 Se t.ex.: Protokoll med handlingar 1828–09–08 § 1. AIIa:3. Ibid 1837–05–06 § 1. AIIa:7.

LST–U:lkt. ULA.
844 Jfr Helgesson 1978, s. 109–110.
845 Ett exempel är Anders Gustaf Westerberg som intogs i häktet åtminstone 14 ggr under åren
1829–1838. År 1830, efter att ha straffats för bland annat stöld och förfalskning, släpptes han på fri
fot med föreläggande på 14 dagar: Fångjournal 1830 nr 278. D2b:7. Han intogs i häktet en tid
senare och dömdes i januari 1831 till Långholmen: Fångjournal 1831 nr 6. D2b:8. Några år senare
dömdes han för passförfalskning och överlämnades till KB som försvarslös. Trots det allvarliga
brottet fick han komma på fri fot med anstånd på en månad: Fångjournal 1834 nr 311. D2b:9.
Under åren 1835–1836 ges han varierande anstånd: en månad, 14 och åtta dagar till dess han dömdes till fästning för ett nytt förfalskningsbrott: Fångjournal 1837 nr 116. D2b:11. KVA–V:ås. ULA.
846 Enligt 1833 års förordning skulle oförvitlig släppas på fri fot med pass, detsamma den som
egenvilligt etc gett upp sin tjänst. Försvarslös som var straffad för enkel resa stöld kunde antingen
släppas fri eller kvarhållas, det avgjorde KB. Vanartad kunde med KB tillstånd och ev. borgen få
komma på fri fot på vad som kallas kort tid eller efter KB:s beslut kvarhållas i häktet: Kungl.
Maj:ts nådiga förordning, huru med försvarslösa personer förhållas bör. Given den 29 juni 1833, §
5–7, 13. SFS 27 1833. I praktiken låg makten att frisläppa eller tills vidare kvarhålla i häktet i KB:s
händer.
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försvarslöse, som den här gången alltså hette Esselius, förpassning till annan ort.
KB begärde ingen inrapportering om hur ärendet fortskred. Det bevarade passet
är påskrivet av pastor i Skultuna den 18 mars.847
Det förekom också att människor skulle anmäla sig till KB. Det hade Carl
Pehrsson fått order om i samband med att han fått föreläggande.848 I Kopparbergs län förekom det åtminstone vid ett tillfälle – jag har inte systematiskt gått
igenom länskungörelserna – att en person efterlystes då han avvikit och inte
anmält sig vid landskansliet efter att ha fått föreläggande och order att inställa
sig på viss tid och visst datum.849 Något liknande skedde i Västerås vid ett tillfälle men det var inget vanligt förfarande.850 Uppföljningen av olika beslut låg i
princip hos kronofogdar och länsmän oavsett om det handlade om ett föreläggande om laga försvar eller om att en församling ålades att ge någon fattigförsörjning.
När någon frigavs och fick påskrivet på passet om att vara ur länet inom viss
tid och med någon typ av föreläggande, så är det självklart att KB i Västerås
knappast ägnade någon möda att följa upp saken. Det utgick inte heller regelmässigt skrivelser till de län dit människor hade fått pass, men det är en sådan
sak som kan skilja sig mellan olika län.851 För den enskilde som fått det där föreläggandet skrivet på passet var det inte utan konsekvenser. Det skulle visas upp
vid nästa möte med nästa tjänsteman som fick ta vid. Här ovan nämndes vagnmakargesällen Ekman: han dömdes på ett sådant sätt utifrån ett överskridet
föreläggande som ålagts honom av en annan KB.
Betyder delegeringen av ansvaret att ett föreläggande om det ena eller det
andra inte spelade någon större roll? KB hade knappast möjlighet att hålla sig
informerad om alla de människor som åkte in och ut ur häktet, så delegeringen
av ansvaret är logisk ur flera perspektiv. Däremot berodde exakt hur saker och
ting fortskred på länsman och även på pastor; den senare inte minst om det
handlade om fattigförsörjning. Man kan förutsätta att det för många människor
inte var något alternativ att låta bli att visa upp passet för länsman eller att avvika från orten. En del gjorde det, men för en hel del människor var det sannolikt inget alternativ. Det framgick i KB:s uttalande: när människor inkallades
847 Passet finns vidlagt hopvikt i slutet av 1838 års protokoll med handlingar, efter slottsrättens

handlingar: Protokoll med handlingar. AIIa:8. LST–U:lkt. ULA.
848 Resolutionskoncept nr 1465 akt 1740. AIb:85. LST–U:lkt. ULA.
849 KB Uppsala länskungörelse 1836–06–02: KB Kopparberg efterlyser sotarlärlingen Johan
Berg. Kungliga biblioteket. Se även: Protokoll över förhör med arrestanter 1836–04–10 Johan
Berg. AIe:1. LST–W:lkt. ULA.
850 KB Västmanland länskungörelse 1832–08–22. ULA. Efterlysning på änkan Eva Lindgren
eller Westring.
851 Enligt förordningen om pass till de som tillhörde de arbetande klasserna men inte var bofasta etc. av den 18 maj år 1824 som således var det lagrum enl. vilket ”lösdrivare” och försvarslösa
skulle ges pass, stipulerades att skrivelse skulle utgå från KB till det län till vilket en förpassning
skett (§ 10). Om magistrat utfärdat passet skulle KB underrättas som i sin tur meddelade den KB
det gällde.
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för förhör kom de, de åtlydde order för att inte skämma ut sig. Det kan förutsättas att människor även i övrigt var följsamma då de inte vågade annat, då de
inte kunde annat.
Om det kom till KB:s kännedom – genom ett intagande i häktet eller på annat sätt – att en person som fått föreläggande om laga försvar inte fullgjort det,
kunde ytterligare anstånd ges på det sättet som hände Berggren – eller inte.
Denna flexibilitet skall förstås i det sammanhang att KB, som Clas Livijn uttryckte sig år 1844, var både åklagare och domare när människors försvar prövades.852 Blott nio fall av besvär ställdes av häktade från Västerås slottshäkte över
domar till tvångsarbete för försvarslöshet under åren 1829 till 1838.853 Det handlade i ett fall om en ren böneskrift där hög ålder åberopades, i övriga fall ville
sökanden få tillstånd att komma på fri fot för att lättare kunna skaffa sig laga
försvar. Tre gånger gav Kongl. Maj:t anstånd.854 KB:s makt var alltså avsevärd
över människors väl och ve.

3.8.5 Kvar i häktet med föreläggande
Alla släpptes inte fria med pass och någon form av föreläggande utan de kvarhölls tills vidare i häktet.855 Mer än var femte fånge som bara intagits för ”lösdriveri” i Västerås hölls frihetsberövad mellan 11 och 100 dagar. Brita Stina
Åkerström tillbringade som framgått ovan 24 dagar och nätter i häktet tillsammans med sina två döttrar.
En del av dem som kvarhölls dömdes sedermera, andra lyckades ordna försvar och blev därmed också frigivna. Åtminstone 44 intagningar (totalt) slutade
med frisläppande mot försvar som ordnats från häktet. Med ett par undantag då
släktskap bevisligen fanns, har det inte varit möjligt att fastställa vilka typer av
relationer som möjligen kan ha funnits mellan människor vilka kunde leda till
att man gav försvar. Om det förekom uppgörelser av olika slag framgår inte i
852 Livijn 1844, s. 13.
853 I Uppsala år 1844 överklagade hälften av de 14 som dömts till statlig inrättning för försvarslöshet: 2 av dessa släpptes. Helgesson anser mot denna bakgrund att besvärsinstitutet i Uppsala
”fungerat”: Helgesson 1978, s. 111–112. I Västerås under 1830-talet var det alltså långt färre som
överklagade. En häktad hade rätt till biträde för författandet av besvärsskriften. Som tidigare har
noterats var det i Västerås slottsinspektorn som vanligen gjorde detta.
854 Fångjournal 1829 nr 352 (hög ålder). D2b:7. Ibid 1831 nr 87; 1832 nr 444. D2b:8. Ibid 1833
nr 234; 1834 nr 143. D2b:9. Ibid 1837 nr 119, 345, 494. D2b:11. Ibid 1838 nr31. D2b:12. KVA–V:ås.
ULA. Ett besvär nämns inte i fångrullan för Västerås: nr 87 år 1831. Det finns dock i Nedre justitierevisionen/Högsta domstolens besvärs- och ansökningsdiarium 1831 2/11 1831. [KB] i Västerås
insänder drängen Anders Petter Norlings besvär över KBs beslut den 15 nästl. oktober rör klagandes försändande till allm. arbetsinrättning. Nedre Justitierevisionens/Högsta domstolens arkiv.
RA. Från Västerås inskickades endast 9 sådana under åren 1829 till 1838. Jag har gått igenom
diarierna för åren 1830 till 1838.
855 Som framgick ovan kunde KB kvarhålla straffade för första resan stöld i häktet liksom
vanartade. Även okända personer kunde kvarhållas: Kungl. Maj:ts nådiga förordning, huru med
försvarslösa personer förhållas bör. Given den 29 juni 1833, § 4. SFS 27 1833.
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fångrullor eller landskansliets korrespondens. I det fall en person antog någon i
sin tjänst och på så vis gav försvar, så skulle tjänstehjonet enligt både 1805 och
1833 års legostadgor också vara i tjänst, få lön och underhåll av och hos den som
städslat personen ifråga. Vid obehörig skattskrivning skulle den som låtit skriva
någon på sig böta 3 riksdaler 16 skillingar banco och den som varit skriven var
ålagd att skaffa sig laga försvar.856 Det var sådant som också inträffade. Om det
förekom olagliga försvar, skenförsvar, vid uttagande ur häktet är inget som har
gått att kartlägga.
De som accepterades som försvarsgivare var en blandad skara. Vid 19 tillfällen uttogs försvarslösa av skattebönder eller frälsebönder. Vid 13 tillfällen var
det borgare, nästan alla från Västerås. Antagligen kunde man höra med någon
mästare om de ville ta en gesäll eller lärling i försvar. Vid sex tillfällen var det
torpare som gav försvar. Pastor i Badelunda begärde skriftligen att få ta en ung
kvinna i försvar vilket han också tilläts.857 Flera personer med koppling till slottet tog ut folk: Ridderstolpe (1 gång), slottsvaktmästare Luhr (1 gång), hustru
Malmström (1 gång), fånggevaldigern Sandberg (1 gång). Hållkarlen i Västerås
Delaros tog också ut en häktad vid ett tillfälle liksom en fjärdingsman i Fläckebo.858 Enligt rådande författningar kunde den som inte själv behövde försvar ge
försvar vilket bör ha gett anledning till ständiga och varierande tolkningar.
Fångrullornas information ger dock för Västerås del anledning till källkritik: det
kan exempelvis ha varit så att hållkarlen tog ut en person å hållskjutsentreprenörens vägnar. I förhören i Falun framgår att där fick länsman vid tvivelsmål
lämna intyg om att den eller den var berättigad att ge någon försvar. Skriftväxlingar fördes med ansvariga tjänstemän på den plats försvargivaren var skriven.859 Så kunde Staffas Gustaf Jansson i Djuse vilja ta en häktad i försvar men
vara förklarad ”mindre behörig” av länsman: ”företer betyg att ej har dräng
skrifven hos sig – Afslås begäran å nyo då han medger ha erforderligt arbetsbiträde –.”860 När en person ålades skaffa laga försvar skulle bevis om att detta
fullgjorts inkludera ett bevis på att försvarsgivaren var berättigad att ge försvar.861
856 Kongl. Maj:ts Nådiga Legostadga för husbönder och tjenstehjon. Given Stockholm den 15

maj 1805, 2 artikeln § 2. Kongl. Maj:ts förnyade legostadga för husbönder och tjenstehjon. Given
23 november 1833, 2 artikeln § 2. SFS 43 1833.
857 Fångjournal 1837 nr 537. D2b:11. KVA–V:ås. ULA.
858 Fångjournal 1831 nr 436 (Ridderstolpe), 171 (fjärdingsman). D2b:8. Ibid 1835 nr 131 (Luhr).
D2b:10. Ibid 1837 nr 184 (Malmström). D2b:11. Ibid 1838 nr 451 (Delarose). D2b:12. KVA–V:ås.
ULA.
859 Se t.ex.: Protokoll över förhör med arrestanter 1835–04–23 Hans Lars Eric Andersson; 1835–
08–24 Eric Volter Ersson; 1836–02–05 Marit Larsdotter. AIe:1. LST–W:lkt. ULA.
860 Protokoll över förhör med arrestanter 1835–08–31 Staffan Gustaf Jansson. AIe:1. LST–
W:lkt. ULA.
861 Se t.ex.: Protokoll över förhör med arrestanter 1836–01–11 Lisa Lundgren. AIe:1. LST–
W:lkt. ULA. Avvägningen som gjordes vid mantalsskrivning mellan ett hemmans bärkraft och
möjligheten att få städsla någon framgår vid förhör. Gustaf Jansson berättade t.ex. att hans till-
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I denna boks inledning mötte vi Hans Sundberg, gästgivare, hästhandlare
och postbonde i Norrkivsta i Sala landsförsamling. Han gav fortsatt försvar åt
två personer som satt gripna i slottshäktet, en av dem för ”lösdriveri”, den andre
för stöld.862 Den sistnämnde hade han tidigare tagit ut från Långholmen och
gett försvar.863 Samma sak hade han gjort med en tredje person: svågern Johan
Eric Granlind som vi tidigare har mött.864 Båda dessa män står i Sala landsförsamlings inflyttningslängd men ingen av dem är dock antecknad i själva husförhörslängden.865 Johan Eric Granlind dömdes åter till Långholmen som försvarslös år 1834.866 Han berättade i samband med detta i förhör vid landskansliet att
Sundberg uttagit honom år 1830 och att han varit skriven hos honom fram till
1833 då Sundberg flyttat med sitt hushåll till Uppland. Granlind sade också att
han varit i svågerns tjänst fram till våren 1833 men att han stundtals med Sundbergs tillåtelse gett sig av och kastrerat hingstar.867 Vid ett sådant tillfälle år 1832
infördes Granlind tillsammans med en kvinna från Siende härad, de var gripna
av länsman Ytterberg för att de befunnit sig i häradet utan att ha laga försvar
där. I förhör visade Granlind upp en orlovsedel från Sundberg och han sade att
han genast skulle återvända till Norr Kivsta. Granlind och den kvinna han verkar ha varit i sällskap med släpptes fria med pass åt olika håll; de intogs inte i
häktet av fångrullan att döma.868 Samma dag som Granlind förhördes inkom
den person i slottshäktet som omtalades ovan, som gripits för ”lösdriveri” och
som Sundberg gav fortsatt försvar.869 Denne, Gustaf Jansson eller Johansson,
var ursprungligen från Kopparbergs län och hade gripits där under sensommaren 1832. I Falun berättade Jansson eller Johansson i förhör att han var skriven
som dräng hos Sundberg men att han också skattade för hästhandel.870 Anne
tänkte husbonde hästhandlaren Pettersson vid mantalsskrivningen inte tillåtits ha honom som
dräng då han ägt för litet jordtal: Protokoll över förhör med arrestanter 1831–03–22 Gustaf Jansson. AIe:1. LST–W:lkt. ULA.
862 Fångjournal 1832 nr 404 (Magnus Svensson Tholander eller Tholerus för stöld,) nr 423
(Gustaf Jansson/Johansson för passlöshet ). D2b:8. KVA–V:ås. ULA.
863 Ibid.
864 Om Tunell se: Skrivelser från övriga myndigheter, Hans Sundbergs skrivelse dat. 1832–11–
18 finns vidlagd borgmästare Norlins skrivelse dat. 1832–12–06. DIII:221. LST–U:lkt. ULA. Se äv.:
Protokoll med handlingar, 1832–12–12 §1. AIIa:5. LST–U:lkt. ULA. Om svågern Johan Eric
Granlinds uttagande från Långholmen: Protokoll med handlingar 1834–12–05. AIIa:6. LST–U:lkt.
ULA.
865 Inflyttningslängd 1830–06–03 (Granlind), juli (Tholerus). BI:1. Sala landsförsamling. AD.
866 Han skickades dock aldrig iväg denna gång eftersom han överklagade hos Nedre Justitierevisionen. Granlind fick ytterligare anstånd och släpptes fri med pass och föreläggande: Fångjournal 1834 nr 143; 1835 nr 3. D2b:9–10. KVA–V:ås. ULA.
867 Protokoll med handlingar 1834–12–05. AIIa:6. LST–U:lkt. ULA.
868 Protokoll med handlingar 1832–10–01. AIIa:5. LST–U:lkt. ULA.
869 Fångjournal 1832 nr 423 (Gustaf Jansson/Johansson). D2b:8. KVA–V:ås. ULA.
870 Protokoll över förhör med arrestanter 1832–09–10. AIe:1. LST–W:lkt. ULA. Var då skriven
på Kivsta ägor. Nästa år är han skriven som försvarslös.
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Minken anför Jansson eller Johansson som den ende valackaren hon funnit som
var av bondesläkt.871
Att ge försvar kunde skapa problem och i en skrivelse från KB Västmanland
omtalas att Sundberg ”brukar emottaga vanfrägdade personer”.872 Alexander
Tunell, som berördes här ovan då han rymde ur vattenarresten, försökte få försvar från häktet hos Hans Sundberg som nekade den gången. Tunell var resande/romani; var det därför han frågade Sundberg om försvar?873 Kände de
varandra eller kände Tunell bara till Sundberg och chansade? I den skrivelse
som Sundberg besvarade förfrågan om försvar distanserade han sig från Tunell:
Som Härr Krono länsman hedGren Har Igenom Konungens Högabefalningz
Hafvande Skrifvelse Har hos under teknad anmält om försvar åt En dräng vid
namn Alixsander tunäl – män hos mig underteknad fins inte försvar åt En Sådan
pärson NörKifstaden 18. novämber 1832 Hans Sundberg 874

Vad som avtalades när människor uttogs är oklart och det bör ha varit olika. En
gång nämns lön. Det var då en man uttogs av torparen Anders Carlsson i Barkarö. Han uttogs den 15 april och skulle tjäna till den 24 oktober. Den överenskomna lönen var 18 riksdaler riksgälds och ett par skor.875 En del platser är
överrepresenterade: Västerås eftersom flera borgare tog ut häktade men också
Rytterne. Vid sex tillfällen tog frälsebönder eller torpare ut gripna från häktet:
fyra av dem var från samma plats, Löt.876 Löt lydde under Tidö.

871 Minken 2009, s. 412. Gustaf Jansson kallade sig senare för Johansson. Innan han var skriven hos Sundberg, var han bland annat skriven hos hästhandlaren Johan Pettersson i Norrtäkten,
Hedemora landsförsamling: Husförhörslängd Norrtäkten, s. 161. AI:15b. Hedemora landsförsamling. AD. I förhör år 1838 i Falun uppgav Jansson/Johansson att han lämnat en tidigare tjänst hos
en bonde som söp och inte gav honom mat och nu, i september, lämnat orlovssedeln till Pettersson som han skulle vara i tjänst hos från och med oktober. Han hade alltså varit utan tjänst efter
att ha lämnat tjänsten hos bonden men uppgav att han dels arbetat hos en färgare i Hedemora
stad och åt den blivande husbonden Pettersson. Jansson sade att han ”trott det icke vara farligt att
vara utan tjenst[...]”. Se: Protokoll över förhör med arrestanter 1830–09–03, Gustaf Jansson. AIe:1.
LST–W:lkt. ULA. År 1843 gifte sig Jansson/Johansson med hästhandlare Petterssons dotter Brita
Catharina: Vigselbok 1843 nr 27. EI:3. Hedemora landsförsamling. AD. Pettersson var halvbror
till den berömde norske folkmusiker Fante-Karl: se Lindwall 2005, s. 15. I KB Västmanland länskungörelse av den 12 november 1836 anges att Gustaf Jansson/Johansson allmänt kallades ”SkojarGustaf”. ULA. Se äv. Casinge 2015c om Gustaf Johansson.
872 Protokoll och brevkoncept KB Västmanland skrivelse till KB Uppsala dat. 1834–05–26.
AIa:123. LST–U:lkt. ULA.
873 I en skrivelse som tydligt är baserad på förhör med Tunell sägs hans föräldrar vara avlidne
sjöartilleristen Johannes Hellbom och lumpsamlerskan Brita Maja Sahlin, omgift med lumpsamlare Didrik Hultqvist. Tunell sade sig vara född i Jönköpings län: Protokoll och brevkoncept KB
Västmanland skrivelse till KB Gävleborg dat. 1832–06–16. AI:121. LST–U:lkt. ULA. Släktingar till
Alexander, inklusive en äldre namne (stavning dock Tuneld), nämns i Lindwall 2014 s. 114–115.
874 Skrivelser från övriga myndigheter Hans Sundbergs skrivelse dat. 1832–11–18 finns vidlagd
borgmästare Norlins skrivelse dat. 1832–12–06. DIII:221. LST–U:lkt. ULA.
875 Fångjournal 1837 nr 204. D2b:11. KVA–V:ås. ULA.
876 Se t.ex.: Fångjournal 1833 nr 322. D2b:9. Ibid 1835 nr 67. D2b:10. KVA–V:ås. ULA.
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Vare sig en häktad person fick lämna häktet eller tvingades stanna kvar måste
det utan tvivel för många ha varit svårt att få fram ett laga försvar. Flera kvinnor
som varit gripna för ”lösdriveri” eller fått föreläggande om laga försvar var under
dessa år skrivna i en av stadens statliga tjänstemäns hushåll, närmare bestämt i
skarprättaren Eric Frumeries gård i Västerås.877 När änkan Eva Westring tillsammans med sina barn släpptes ur slottshäktet med föreläggande om laga försvar efter att ha dömts för andra resan snatteri, står hon skriven i skarprättargården. Inflyttningsorten anges i kyrkoboken rätt och slätt vara slottshäktet och
Westring betecknas som försvarslös.878 På vilka villkor Westring skrevs hos
Frumerie, om och vad hon arbetade med, framgår inte i de källmaterial som
legat till grund för denna undersökning. Att skarprättaren inte var stadens mest
attraktive husbonde röjs inte minst av det faktum att hans drängar var en speciell skara: flera var straffade och åtminstone en av dem slapp undan en dom som
försvarslös då han inte betraktades som arbetsför men trots detta snart efteråt
blev Frumeries dräng i Karlstad.879
Man kan undra om det var medvetenhet om att skarprättargårdens dörr
kunde stå öppen också för de allra fattigaste, också om de var straffade, som
gjorde att en ung kvinna i sällskap med en flicka på sommaren år 1837 sökte upp
skarprättarbostället och frågade Eric Frumerie om hans hustru vore hemma och
då de fick svaret att hon var ute, bad att få låna nål och tråd för att laga den enas
kjol. De släpptes in och Frumerie måste ha lämnat dem obevakade, för när han
skulle se efter vad de gjorde, hade de försvunnit. Med sig hade de tagit ett lakan
som de sålde för 41 skillingar för att få mat.880 I ett brev skriver kämnärsrättens
ordförande att de hade varit plågade av hunger och den unga flickan var den
Johanna Mathilda Westerberg som han på eget bevåg lät ta ur häktet. I fångrullan nämndes alltså inget om domaren utan endast att en Maria Lekberg gett
henne försvar och hon var därmed fri.881

877 Husförhörslängd Norra kvarteret nr 89 s. 339. AIa:12b. Västerås domkyrkoförsamling. AD.
Fångjournal 1835 nr 356–357. D2b:10. Ibid 1837 nr 38; 494. D2b:11. KVA–V:ås. ULA. Vid det sista
intagandetillfället år 1837 dömdes Apelberg till Norrmalm för försvarslöshet. Se äv. Brita Stina
Söderlund: Fångjournal 1837 nr 187. D2b:11. KVA–V:ås. ULA.
878 Husförhörslängd Norra kvarteret nr 89 s. 339. AIa:12b. Västerås domkyrkoförsamling. AD.
Se här även änkan Anna Stina Apelberg.
879 Skarprättardrängen Lars Gustaf Björklund var handikappad i armarna och dömd till men
slapp Långholmen: Protokoll och brevkoncept KB Västmanland skrivelse till KB Värmland dat.
1837–10–31. AIa:126. LST–U:lkt. ULA. För häktade skarprättardrängar, se t.ex.: Fångjournal 1832
nr 95 (Lindberg). D2b:8; dito 1836 nr 56, 81 (Björklund). D2b:11; dito 1837 nr 36, 289 (Sandsten).
D2b:11; dito 1838 nr 12 (Carlström), nr 13 (Frumerie), nr 399, 431 (Westerlund). D2:12. KVA–
V:ås. ULA.
880 Dombok 1837–09–26 utan paragraf. A:37 Kämnärsrätten i Västerås. ULA.
881 Inneliggande handlingar handlingar angående skriftväxlingen rörande Adelina Holm, odaterat brev. F:30. Kämnärsrätten i Västerås. ULA. Fångjournal 1837 nr 479. D2b:11. Kriminaltvårdsanstalten i Västerås. ULA.
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På så vis slapp Johanna Mathilda Westerberg ur häktet och hon undkom
även rannsakning, men det skulle dröja mindre än ett år innan den äldre av
dem, den 26-åriga Maria Andersdotter (eller Adelina Holm som hon föredrog
att kalla sig själv) dömdes av KB Västmanland till korrektionsinrättningen på
Norrmalm för försvarslöshet.882 I slutet av maj 1838 skulle fångskjutsen gå med
henne till Stockholm. Medan historien kan tjäna som påminnelse om vad snatteri kan vara, ett lakan som omvandlas till mat när man är plågad av hunger, så
kan Adelinas kvarhållande i häktet och Johanna Mathilda Westerbergs uttagande ur detsamma av en medlidsam domare illustrera något annat: systemets
godtycke.

3.8.6 De dömda
100 domar för ”lösdriveri” eller försvarslöshet utmynnade, som för Adelina, i
fångskjuts till Norrmalm, Långholmen eller Pionjärkåren vid Karlsborg under
åren 1829 till 1838. Omkring 80 procent var män. Två barn fick följa med sin
mor till arbetsinrättning.883 1833 års förordning hade ingen betydelse för antalet
dömda som kunde handla om allt ifrån en per år (1835) till 18 (1830).884 KB
skickade efter 1833 förfrågningar till en persons eventuella hemförsamling om
försvar vid en dom. Precis som Väinö Helgesson har funnit utifrån förhören i
Uppsala 1844 nekades detta också i Västmanlands län utan undantag.885
Ytterligare två domar avkunnades men verkställdes inte då de dömda hunnit
avlida.886 Ett av dessa två dödsfall kan illustrera det faktum att själva verkställandet av en dom till korrektionsinrättning kunde handla om tillfälligheter.
Överbeläggningarna på inrättningarna var stor; flera gånger under 1830-talet var
det totalstopp för alla vidare intagningar av dömda korrektionister och skrivelser
utgick från Styrelsen över fängelser och arbetsinrättningar till landets alla häkten.887 På så sätt kunde slumpen spela människor ett spratt.
År 1834 hade KB dömt en pojke vid namn Carl Gustaf Wagrell till Långholmen. Wagrell hade inte fyllt fjorton år och borde inte ha kunnat behandlas som
försvarslös vilket dock skedde trots hans ringa ålder. Den uppgivna anledningen
till domen var att Wagrell bedömdes som mycket vanartig.888 Då fångförpass882 Fångjournal 1838 nr 194. D2b:12. KVA–V:ås. ULA.
883 Det var Laurentia Palms barn, se vidare nedan.
884 1829 dömdes 10; 1830 dömdes 18; 1831 dömdes 16; 1832 dömdes 11; 1833 dömdes fem; 1834

dömdes fyra; 1835 dömdes en; 1836 dömdes fem; 1837 dömdes 13 och år 1838 var motsvarande antal
17.
885 Helgesson 1978, s. 115.
886 Fångjournal 1831 nr 37. D2b:8. Ibid 1834 nr 259. D2b:9. KVA–V:ås. ULA.
887 Se t.ex. 1833: Protokoll och brevkoncept KB Västmanland skrivelse till Styrelsen över fängelser och arbetsinrättningar 1833–12–16. AIa:122. LST–U:lkt. ULA.
888 Protokoll och brevkoncept, KB Västmanland skrivelse till Styrelsen över fängelser och arbetsinrättningar 1833 utan datum. AIa:122. LST–U:lkt. ULA.
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ningssedeln skulle skrivas inför den blivande korrektionistens avsändande tvingades tjänstgörande tjänsteman – vilket förefaller varit landshövdingen själv –
konstatera att
[...] Wagrell nu mera är med döden afliden; så har jag tagit mig friheten att i
Wagrells ställe afsända Ekman, hvilken förklarat sig nöjd med Utslaget, och får
härmed äran anhålla att han varder vid framkomsten inställd uti det honom
ådömde allmänna arbetet vid Corrections Inrättningen å Långholmen.889

Av de 100 som dömdes till Norrmalm, Långholmen och Pionjärkåren dömdes
18 utan att vara anklagade för annat än tiggeri och försvarslöshet.890 Ytterligare
två personer hade okänd identitet. Övriga, förutom ett par som jag inte har
funnit några uppgifter om, var straffade eller hade anklagats för brott. Det
kunde ligga långt bakåt i tiden. Olof Fernström dömdes exempelvis år 1832 och
skall ha begått en stöld år 1814.891 Men 18 procent var alltså inte veterligen
dömda för någon brottslig handling mer än tiggeri.
Väinö Helgessons har utifrån sin undersökning dragit slutsatsen, som han
anser stödja Arthur Montgomerys antagande, att risken för laglydiga att drabbas
av systemets straffbestämmelser var liten. Huruvida arbetsvilliga på samma sätt
inte löpt några större risker har Helgesson svårare att ta ställning till då han ser
det som komplicerat att i efterhand veta huruvida de dömda varit arbetsvilliga
eller ej. Han resonerar omkring ett antagande att om de som intagits för omkringstrykande kan ha varit arbetsovilliga, så återstod i alla fall ett antal personer
som år 1844 dömts bara för försvarslöshet.892 Han anser dock att detta antal
personer var litet. Helgesson summerar därför att de arbetsvilliga och laglydiga i
Uppsala län var underkastade obetydlig risk att dömas till tvångsarbete och när
så skedde var det på ”kort” tid.
Emellertid var hela tiden en förutsättning fullständigt grundläggande för att
en dom skulle utfärdas: att personen i fråga var i avsaknad av vissa resurser. Det
är helt legitimt att undersöka om de som dömdes var straffade eller inte. Det är
ett sätt att karakterisera en del av systemet även om det kunde vara lämpligt att
ha en nyanserad diskussion om vad som ansågs vara brott och vilken roll en
sådan sak som nödbrottslighet kunde ha i en tid av massfattigdom. Varje ingrepp som gjordes i en människas liv måste ses för vad det var: ett djupt ingrepp
i den individuella friheten som kunde göras då alla människor inte var lika inför
lagen.
I Västerås fanns de som aldrig dömdes under dessa år trots att de greps flera
gånger. De fanns de som greps en gång och dömdes där och då. Det går inte att
889 Protokoll och brevkoncept KB Västmanland skrivelse till Styrelsen över fängelser och arbetsinrättningar 1834–12–12. AIa:123. LST–U:lkt. ULA.
890 Det finns ingenstans, i fångrulla, skrivelser, förhör och så vidare, några uppgifter om att
dessa 18 skulle ha varit straffade eller anklagade för brott.
891 Protokoll med handlingar 1832–06–08 § 3. AIIa:5. LST–U:lkt. ULA.
892 Helgesson 1978, s. 113.

321

i efterhand utröna de exakta skälen eller bevekelsegrunderna. Om allt annat var
lika – någon var intagen för försvarslöshet, straffad tidigare, häktad flera gånger
– så berodde en dom ändå på individens nätverk och om det fanns rum på en
inrättning.893 För den som kunde ordna ett försvar som accepterades av KB, så
spelade det ingen roll om personen ifråga var exempelvis straffad eller hade
tiggt. Möjligheten att få fram ett dugande försvar berodde på nätverk men också
på de sätt individen tilläts försöka skaffa detta försvar: från häktet eller genom
att hon släpptes på fri fot. Ett försvar kunde också ges av anledningar som inte
direkt kan kopplas till en häktads personliga nätverk: vi har sett hur en ung
flicka uttogs ur häktet på en domares vid kämnärsrätten i Västerås initiativ. Det
är inte heller troligt att alla borgare som uttog gesäller och lärlingar ur häktet var
personligen bekanta med den de uttog.894
Och sedan kunde det således också handla om utrymme på inrättningarna. I
Västerås fanns inget länsarbetshus som i Uppsala. Man kunde därför endast
döma människor till riksinrättningarna. En del människor begärde själva att få
bli dömda medan andra överklagade hos Nedre Justitierevisionen om att få
ytterligare anstånd eller få komma på fri fot för att lättare kunde erhålla laga
försvar.895 För dem som inte frigavs måste situationen ha varit svår.
Laurentia Palm, som vi mött ett par gånger tidigare, var häktad från sommaren till vintern år 1832. Hon hade gripits tillsammans med en man, Alexander
Tunell som också redan nämnts några gånger, och de anklagades bland annat
för att ha stulit en häst i Munktorp. Även Laurentia var av resandesläkt och hon
hade rötter både i Sverige och i Finland.896
Den 7 juli hade den 24-åriga Laurentia Palm och Alexander Tunell, ålder
okänd, intagits i häktet i Västerås.897 De hade också ett barn med sig, Laurentias
son Johan Fredric, som enligt moderns uppgift var född i Liden i Medelpad.898
Alexander Tunell dömdes efter rättegångar i Snevringe och Åkerbo häradsrätter
till två timmar i halsjärn, 40 par spö och en dags uppenbar kyrkoplikt. Spöstraffet omvandlades efter Svea hovrätts prövning några månader senare till 28 dagar
på vatten och bröd, och efter att ha stått i halsjärn och ståndat kyrkoplikt, för893 Jfr Helgesson 1978, s. 114 som också påtalar platsbristens betydelse.
894 Skorstensfejaren Boman uttog exempelvis Johan Staf ur häktet med vilken han enligt käl-

lorna inte var bekant. Han ville helt enkelt ha arbetskraft: Fångjournal 1833 nr 376. D2b:9. KVS–
V:ås. ULA.
895 Man överklagade alltså hos Nedre justitierevisionen/Högsta domstolen och det är där,
bland utslagshandlingarna för besvärs- och ansökningsmål, som eventuella böneskrifter finns.
896 Bo Lindwall har behandlat Laurentia Palm med syskonen och föräldrar: Lindwall 2003a.
897 Tunell sade att under den rättegång som hölls vid Snevringe häradsrätt på sommaren 1832
att han var född år 1814 men att han var 24 år ”hvilka sig emellan stridande upgift Tunell dock
icke kunde nöjaktigt redogöra”. Protokoll vid urtima ting 1832–07–24 § 1. AIb:6. Snevringe
häradsrätt. ULA.
898 Protokoll och brevkoncept, KB Västmanland skrivelse till KB Gävleborg dat. 1832–06–16.
AI:121. LST–U:lkt. ULA. Barnet, Johan Fredric, är inte infört i födelseboken för Liden under
åren 1827–1830.
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des Tunell till vattenarresten den 3 oktober 1832. Straffet påbörjades klockan tre
om eftermiddagen.899
Laurentia hade inte fällts för någonting. Både hon och Alexander förnekade
att hon vare sig känt till eller varit delaktig i någon stöld.900 Hon hade därför
kvarhållits i häktet som försvarslös, överlämnad också av Snevringe häradsrätt.
Den 24 augusti skickades Laurentia och hennes son på fångskjuts norrut till det
län där hon sist skulle ha varit mantalsskriven eller tillhörig, Gävleborg. I förhör
skall hon ha sagt att
[...] hennes fader afskjedade Sjöartilleristen Palm för 5 år sedan stadd på sin
wandring kring landet aflidit i Helsingland; att Laurentia allt sedan den tiden
uppehållit sig i Helsingland utan stadigt hem, och icke wandrat utom Helsingeland undantagande 2ne gånger då hon besökt sin Broder Johan Bern Torpare eller Nybyggare vid Skön, Bjurholms Socken och Westerbotten: att hon derunder
födt sig med strumpstickning och spinnande: att hon första gången sistl winter
på sin wandring i Helsingeland träffat Tunell och börjat lefva tillsammans med
honom med förr äfven känt honom: Att hon är känd i Jettendahl och Tuna
Socknar i Helsingeland nästan i alla byar, hvaribland hon namngifvit Mo by i
sistberörde Socken: att hon i Högbo sn nära Gefle år 1830 den 20 Febr enligt
vice Pastor L:G: Rehnströms betyg, begått herrens Heliga Nattvard men för
öfrigt icke vore något i den socknen känd [...].901

Men KB Gävleborg ville inte kännas vid Laurentia Palm och hennes barn vilket
KB Västmanland informerades om. KB Västmanland förklarade då i en skrivelse att Laurentia skickats till Gävle då hon skall ha varit född i länet och vistats där större delen av sitt liv.902 Hennes uppgifter ansågs trovärdiga eftersom
Tunell i separata förhör lämnat uppgifter som var samstämmiga med Laurentias. KB Västmanland påtalade vidare att man hade skrivit till KB Gävleborg

899 Fångjournal 1832 nr 278. D2b:8. KVA–V:ås. ULA.
900 Se t.ex.: Protokoll vid urtima ting 1832–07–24 § 1. AIb:6. Snevringe häradsrätt. ULA.
Fångjournal, 1832, nr 279. D2b:8. KVA–V:ås. ULA. Protokoll och brevkoncept KB Västmanland
skrivelse till KB Gävleborg dat. 1832–06–16. AI:121. LST–U:lkt. ULA.
901 Protokoll och brevkoncept KB Västmanland skrivelse till KB Gävleborg dat. 1832–06–16.
AI:121. LST–U:lkt. ULA. Jfr med Lindwalls uppgifter: Lindwall 2005, s. 70 ff. Fadern Vilhelm
Palm hade avlidit i Hälsingtuna år 1828 och han var mycket riktigt född i Vissefjärda. Vilhelm
Palm, sjöartillerist m.m. och hans hustru Brita Kristina Wallman levde också stora delar av sina
liv i Småland, men på 1820-talet skall de enligt Bo Lindwall rört sig norrut. Lindwall redogör för
ett förhör med Laurentias mor år 1842 där det framgår att hon reste i bland annat Hälsingland
men också, fortfarande i Småland: Lindwall 2003a, s. 74–75.
902 Den vanliga uppgiften om Laurentias födelseort är annars Svärdsjö år 1809: se Lindwall
2003a, s. 82. När Laurentias halvbror Johan Fredric Erlandsson – Vilhelm Palm kallades också
ibland för Erlandsson – greps och förhördes i Falun år 1831 hade han förutom sin hustru och sin
lille son med sig en flicka som sades vara halvsystern Laurentia, själv uppgav denna flicka – som
visade sig inte vara den riktiga Laurentia: ”heter bara Laurentia vet ej hvad fadren heter – kom till
Erlandsson när snön kom af hemma hos Morbror Olle Kullen i Medelpad Selångers Sn – född i
Swärdsjö ej warit där på länge.” Protokoll över förhör med arrestanter 1831–06–02, 1831–10–03.
AIe:1. LST–W:lkt. ULA.

323

och bett om uppgifter, men eftersom man aldrig fick något svar och då Laurentia inte fällts för något brott
[...] så afsände jag [Ridderstolpe] henne till Herr Landshöfdingen för att efter
omständigheterna behandlas; Ingen anledning har förekommit att hon här i Länet är känd [...] i anledning hvaraf att, då Laurentia Palm ingalunda tillhör detta
Län och något annat än ofvanupgifne förhållande icke kunnat utrönas, samt
Palm för närvarande är arresterad i Gefle, jag vänligen får föreslå Hr Landshöfdingen antingen att förelägga Palm, att ifrån häktet skrifteligen söka laga försvar,
eller och att Hr Landshöfdingen annorlunda med henne laglikmätigt förfarer.903

Men den 15 september ankom fångskjutsen till slottshäktet med Laurentia och
hennes pojke; de hade återsänts av KB Gävleborg.
Alexander Tunell var kvar i häktet, han väntande fortfarande på Svea hovrätts dom till följd av hans bön om omvandling av spöstraffet. Hade de möjlighet att tala med varandra? Träffades de?
Samma dag som Alexander Tunell rymde ur vattenarresten någon månad senare, den 7 oktober, hade Laurentia överförts till lasarettet. Tunells rymning
slutade i Sala några dagar därefter och han återfördes till slottshäktet och fick
fortsätta vatten- och brödstraffet. Den 18 oktober begärde JK rapport om orsaken till att Laurentia satt kvarhållen i häktet.904 Den 22 oktober skickades svar
på JK:s skrivelse. Hon beskrivs som ”landstrykerska” och anledningen till kvarhållandet i häktet förklaras utifrån att hon först skickats till Gävle och sedan
återsänts eftersom hon inte varit skattskriven där trots att hon hållit till i länet
större delen av sitt liv:
Det hade således varit lagligt att döma och försända denna Landstrykerska till
Spinnhusarbete härifrån; men då hon nu är af Tunell rådd och hennes hafvande
tillstånd vid återkomsten hit war så långt avancerad att hon hvarken kunde på
fångskjuts sändas till Stockholm, eller utan tiggeri uppehålla sig och sin minderåriga, oäkta Son; så lät jag den 7de dennes intaga henne på Läns Lazarettet
der hon under barnsbörden åtnjuter behörig wård, och skall hon efter återvunnen hälsa derest hon icke skaffar sig tjenst och laga förswar blifva af mig dömd
till spinnhusarbete på det allmänheten icke måtte af hennes olofliga Kringstrykande beswäras [...].905

I dopboken för Västerås domkyrkoförsamling den 10 november 1832 är antecknat att Laurentia Palm som var ”införd som Lösdrifverska” till slottshäktet där
(och inte på lasarettet) fött ett barn. Sannolikt föddes dock barnet på lasarettet
och anteckningen är felaktig. Dop förrättades några dagar senare, den 19 no903 Protokoll och brevkoncept KB Västmanland skrivelse till KB Gävleborg dat 1832–09–10.
AIa:121. LST–U:lkt. ULA.
904 Diarium över skrivelser från Kunglig majestät, ämbetsmyndigheter, samt ämbets- och
tjänstemän, s. 55 nr 6, skrivelse från JK, Bergensköld begär upplysning över orsaken till Laurentia
Palms kvarhållande i häktet. BI:42. LST–U:lkt. ULA.
905 Protokoll och brevkoncept KB Västmanland skrivelse till JK dat. 1832–10–22. AIa:121.
LST–U:lkt. ULA.

324

vember, av slottspredikanten Wallin. Dopvittnen var en vaktmästare vid lasarettet, en dräng från Arboga och två pigor från Västerås. Barnet gavs namnet Alexander.906
Laurentia Palm verkar under hösten ännu haft hopp om försvar. Hon hade
uttryckt önskan om att KB skulle skriva till hennes bror, Johan Berntsson, som
var nybyggare och tidigare hade bott i Bjurholms socken vid Norrströms uppbygge. Han hade nu flyttat hade hon hört, så hon var inte helt säker på var han
bodde men det var ”i de norra orterne”.907 Och så ville Laurentia att man skulle
skriva till Kalmar län, där hennes far numera avlidna sjöartilleristen Vilhelm
Palm var född. Laurentia sade att hon var känd där, av innebyggarna i Ryssby
och Ålunds socknar och de kunde ge henne försvar. Hon nämns inte ha talat
mer om Hälsingland, kanske såg hon det som lönlöst efter intagandet i häktet i
Gävle.908
Den 5 december skall Laurentia Palm ha befunnit sig på lasarettet och dess
vaktmästaren – antagligen samme man som stått fadder vid dopet av Alexander
– meddelade denna dag landshövding Ridderstolpe och landssekreterare Ahlborg
[...] det Laurentia Palm vid närmare betänkande icke fullföljde sin anhållan om
infordrande af uplysningar ifrån nämnde Län till anskaffande af laga försvar åt
henne emedan hon icke hoppades att sådant kunna erhålla utan nu vore nöjd att
till Spinnhus varda med nästa fångtransport afförd [...].909

Varför drog Laurentia Palm tillbaka sin anhållan? Trodde hon att det ändå inte
skulle gå, att det var lika bra att göra processen kort? Stod hon inte längre ut?
Hoppades hon att Norrmalm av olika skäl var en bättre plats än Västerås slottshäkte? Att det skulle vara lättare för henne att därifrån få försvar och bli fri?
Laurentias liv var präglat av statsmaktens lösdrivar- och fattigpolitik, och hon
hade varit häktad flera gånger förut.910
Birgitta Svensson har menat att tjänstetvånget antagligen inte omfattade alla:
”[t]vånget att arbeta och stå under en husbondes överinseende gällde för alla.
Tattarkvinnorna omfattades dock av allt att döma inte av detta.”911 Mot detta
906 Födelsenotisen är av handstilen att döma införd av domprost Fellenius som har meddelats
nedkomst och dop av slottspredikanten. Då Ridderstolpe uttryckligen i sin skrivelse till JK anger
intagandet till den 7 oktober och åtminstone en fadder arbetade på lasarettet är det mest sannolika att förlossningen skedde där.
907 I husförhörslängden för Norrström finns brodern noterad som avliden år 1835: Husförhörslängd Norrström s. 212. AI:3. Bjurholms församling. AD.
908 Protokoll med handlingar 1832–12–05 § 1. AIIa:4. LST–U:lkt. ULA.
909 Ibid.
910 Lindwall 2003a, s. 82: år 1825 hade hon fått föreläggande om laga försvar av KB Kalmar. I
Kalmar satt hon också häktad år 1825 och 1826. Laurentia fälldes veterligen aldrig för något brott.
911 Svensson 1993, s. 120. Jfr Drugge & Lindgren 2001, s. 301–302, som med hänvisning till
Svensson för en diskussion om kvinnor som förde en ”lösdrivartillvaro” skulle ha befunnit sig i en
frizon, att 1800-talets lösdriverilagstiftning främst handlade om misshagliga män.
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kan anföras dels att alla inte omfattades av tjänstetvånget på ett sådant sätt att
de var tvungna att arbeta eller stå under en husbonde – laga försvar kunde fås
eller ägas på flera sätt än så – dels att resandekvinnor fick förelägganden om laga
försvar. De dömdes också till spinn- och korrektionshus för avsaknad och omfattades således av tjänstetvånget precis som alla andra. Vid förhör i samband
med domen till Norrmalm fick Laurentia Palm den vanliga frågan som alla
andra fick om vad hon kunde arbeta med:
Laurentia har förmält sig kunna spinna, sticka, och något Landtmannaarbete
såsom räfsa dermed hon biträdt Bönder.912

Den 7 december gick fångskjutsen till Norrmalm med Laurentia – beskriven
som ”5 fot lång med svart hår bruna ögon och mörk hy” – och hennes två barn,
Johan Fredric och Alexander.913 Vårdande av barn gav henne alltså inget försvar,
det räddade henne inte från Norrmalm. Och en vecka senare gick fångskjutsen
igen, till Långholmen, med Alexander Tunell.914
Laurentia Palm hade mindre än två år kvar att leva. Hon blev aldrig fri. I
september 1834 dog hon på Norrmalm, men ett av hennes barn, det äldsta vid
namn Johan Fredric som kanske var det enda som då fortfarande levde, var inte
bortglömt. Enligt Allmänna barnhusets rullor hade Laurentia Palms mor Brita
Kristina Wallman tagit hand om honom, hennes vistelseort sägs vara Ransjö
socken i Sveg och pojken avskrevs från barnhuset 1838 då hon inte kommit för
de årliga inspektionerna.915 Brita Kristina Wallman hade för övrigt intagits i
häktet i Gävle en månad efter att dottern Laurentia skickats därifrån, tillbaka till
Västerås. Hon hade med sig barn och barnbarn och brottsrubriceringen var
passlöst kringstrykande.916 Lösdriverikontrollen formade människor från barnsben.917
När Laurentia Palm gick bort på hösten 1834 hade hennes son Johan Fredric
redan tillbringat flera år av sitt unga liv i fångenskap. Många resande/romani
hade starka nätverk baserade på släktskap och försörjning, och Laurentias mor
Brita Stina Wallman, som redan hade fler barn i sin vård, hämtade sitt barnbarn
i huvudstaden. Hur hade hon fått reda på dotterns situation, på att Johan Fredric var på barnhuset? Vad innebar det för hennes försörjningsbörda, hur resonerade hon när hon tog sig till Stockholm för att hämta honom? Men, som
Mikka Tervonen påpekar för finländsk del några decennier senare: att kringresa
familjevis, med barn, kan också ha gett skydd från att dömas till tvångsarbete av
912 Protokoll med handlingar 1832–12–05. AIIa:4. LST–U:lkt. ULA
913 Protokoll och brevkoncept KB Västmanland skrivelse till KB Gävleborg 1832–09–10.

AIa:121. LST–U:lkt. ULA.
914 Fångjournal 1832 nr 278. D2b:8. KVA–V:ås. ULA.
915 Rulla över barn utanför barnhuset nr 5874, inkom 1835–07–09. D2H:33. Allmänna barnhuset. AD.
916 Modern frigavs den 20 oktober 1832: Lindwall 2003a, s. 75.
917 Jfr Tervonen 2015, s. 119.
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ekonomiska och arbetsmässiga skäl. Om föräldrarna eller andra vuxna dömdes
till tvångsarbete föll ansvaret för barnen på myndigheterna.918 När det gällde
barn utan formell hemort var situationen särskilt komplicerad eftersom det inte
fanns en församling för KB att enkelt överlämna barnen till för vård och underhåll. Överhuvudtaget minskade risken att dömas till tvångsarbete om en människa hade barn som man tog hand om men det berodde antagligen mest på praktiska besvär. De åtgärder och anmälningar som Brita Stina Åkerström och Carl
Pehrsson och deras respektive barn råkade ut för handlade sannolikt främst om
att få bort dem från en viss plats, inte att socknen ville få barnen på sin lott att
försörja. Laurentia Palm var en av två som dömdes med barn i sin vård under
åren 1829 till 1838: den saken förändrades alltså inte efter 1833. Det andra tillfället gällde en kvinna som hade en fyraårig dotter. Kvinnan, Stina Lisa Damberg, var frånskild och dömd för tillgrepp av nödbrottskaraktär. Hennes hemförsamling, Arboga stad, vägrade förvisso ta emot henne som man uttryckte sig,
men hennes hemförsamling var självklar.919 Damberg vädjade till Kongl. Maj:t
om nåd och åberopade just vårdnaden om flickan. Hon fick dock avslag och KB
beordrades dra försorg om henne med hänvisning till försvarslöshetsstadgans 20
§.920 Den 20 oktober 1837 skickades hustru Damberg till Norrmalm på obestämd tid, en månad senare överfördes hennes dotter från slottshäktet till lasarettet.921 Någon gång därefter, oklart när, utackorderades den lilla som bar
namnet Carolina. Hennes namn står kvar i fångrullan ett par år därefter. Den
sista anteckning om henne gjordes år 1839 då hon noterats som avliden.922
Laurentia Palms släktnätverk kanske var starkare än Stina Lisa Dambergs,
men det hjälpte inte om ingen kunde ge försvar, det hjälpte inte heller när en
människa, vilket utvecklas i nästa kapitel, var utesluten ur de formella registren,
när man liksom inte riktigt fanns i rättslig mening i ett samhälle som byggde på
bofasthet och formell tillhörighet. Varken Laurentia Palm eller Stina Lisa Damberg hade en församling som var villig att ge dem rättsligt skydd från tjänstetvångets yttersta konsekvens. Att tillerkännas tillhörighet till en viss församling
var mycket svårt för en del människor av skäl som de själva kunde ha föga makt
över. Avsaknad av tillhörighet gick dessutom lätt i arv – för varifrån kom Johan
Fredric egentligen? I Liden där han enligt sin mor var född stod han inte antecknad i dopboken. Vilken församling skulle kännas vid Johan Fredric och
hans lillebror Alexander då och i deras framtid? Moderns? Den var okänd.
918 Tervonen 2015, s. 121.
919 Skrivelse från övriga myndigheter, Arboga magistrats skrivelse med handlingar dat. 1837–
07–31. DIII:248. LST–U:lkt. ULA. Protokoll med handlingar 1837–08–21. AIIa:7. LST–U:lkt.
ULA. Dombok HT 1836 § 94. AIa:63. Snevringe häradsrätt. ULA.
920 Skrivelser från centrala myndigheter Kongl. Maj:ts skrivelse dat. 1837–09–19. DI:174. LST–
U:lkt. ULA.
921 Fångjournal 1837 nr 119–120. D2b:11. KVA–V:ås. ULA.
922 Fånglistor inskickade till JO inkom 1837–03–05, Carolina. Västerås slottshäkte 1839. ULA.

327

Mormoderns? I förhör år 1842 berättade Brita Kristina Wallman att hon alltsedan makens död rest runt i Sverige och i Norge och sålt specerivaror. Hon sade
också att hon inte varit mantalsskriven på nära 20 år.923 Så varifrån kom Johan
Fredric, vilken var hans hemort? Konsekvenserna av svaret på en sådan fråga
kunde leda människor till Norrmalm och till Långholmen.924

3.9 Det polisiära nätet och ”lösdriveriet”: en
sammanfattning av resultaten
I det här kapitlet har det polisiära nätet, det nät i vilket ”lösdrivare” fysiskt fångades och rättsligt kategoriserades, undersökts. Dessutom har det polisiära nätets
relation till ”lösdriveriet” analyserats liksom vad det kan säga om relationen
mellan överheten, besuttenhet och de arbetande fattiga. Kapitlets viktigaste
resultat är att förhållandet mellan arbetande fattiga och överhet såsom det tar sig
uttryck i det polisiära nätet var oförutsägbart för de som drabbades men samtidigt otillräckligt för att gripa alla som potentiellt kunde anklagas för ”lösdriveri”. De som förhördes, greps och häktades var trots nätets otillräcklighet inte
få och arbetet med att kontrollera dem utgjorde en av KB:s absolut viktigaste
och mest tidskrävande sysslor.
KB var en myndighet som var överlupen av arbete. Genom Västerås slotts
portar fördes drygt 5 000 frihetsberövade människor under åren 1829 till 1838
och under hela undersökningsperioden utgjorde intagningar för ”lösdriveri” 40
procent av det totala antalet intagningar. Majoriteten av alla som greps för ”lösdriveri” var endast införpassade för detta och inte för någonting annat.
Även om ett system är rättsosäkert är graden av förutsägbarheten hos de författningar och den byråkrati, som i praktiken skall implementera samma författningar, likväl av betydelse för människors handlingsutrymme inom systemet.
Hur KB följde påbjudna riktlinjer, författningar och hur rutiniserat dess arbete
var skiftade. Reglerna om tjänstetvång, hemortsrätt och ”lösdriveri” samverkade
på ett oförutsägbart sätt vilket skapade oklarhetet och deras utformning gjorde
att tolkningsramarna som tjänstemännen hade att hålla sig inom var vida. Reglerna rörde vidare i första hand samhällets fattigaste och utgjorde en i systemet
inbyggd rättsosäkerhet vars praktik formades av enskilda tjänstemäns tolkningar
och bevekelsegrunder. Det går också att konstatera att behandlingen av lösdriveriärenden skilde sig mellan länen: i Falun förefaller den mer rutiniserad än i
Västerås.

923 Lindwall 2003a, s. 74.
924 Jfr Tervonen 2015, s. 118–122 för finskromska förhållanden om hur människor, med Tervonens ord, kunde födas till ”lösdrivare” genom att de inte kunde visa att de hade eller tillerkännas
en hemort.
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1833 års försvarslöshetsförordning hade två konkreta resultat: det förtydligades att sockenstämman kunde ge försvar till personer som ansågs ”ärligen sig
försörja” och mantalsskrivningen blev ett tydligare kontrollinstrument för att
upptäcka ”lösdrivare” i församlingarna. I kapitlet visades att i Tuhundra härad
och i Västerås ökade antalet personer som står uppställda som ”försvarslös”, från
ett fåtal (ingen i Västerås) till mellan 40 och 60 personer. Både i Västerås och i
Tuhundra härad kom mantalslängden aktivt till användning för att kontrollera
människors laga försvar under 1830-talets gång, vilket innebar att människors
namn kunde uppföras på listor som skickades in till KB vilket i sin tur kunde
leda till inkallande för förhör på slottet. Att inkallas till förhör innebar inte
alltid att man greps. Hur man lokalt förhöll sig till försvarslöshetssystemet och
använde sig av olika lösdriveriregler skiftade. Det berodde på en mängd faktorer
som socioekonomisk struktur, konjunkturer, lokal kultur och enskilda personer.
Syftet kunde vara att disciplinera, fostra och värna den allmänna säkerheten.
Det kunde också vara tydligt relaterat till behov eller avsaknad av behov av arbetskraft.
I kapitlet visades att gällande frihetsberövanden för ”lösdriveri”, gjordes det
största antalet gripanden i länet av någon av landsbygdens länsmän som var och
en ansvarade för ett område av ett härads storlek. Av drygt 500 gripanden stod
länsmännen för mer än 70 procent, övriga tjänstemän för resten (kronofogdar,
fjärdingsmän, fiskaler, uppbördsskrivare med mera).
Om kronobetjäningen på landsbygden hade stora ytor att bevaka, hade
stadsbetjäningen i Västerås desto mindre. Staden som rum gav helt andra förutsättningar för bevakning och kontroll både av stadsbor och av besökare än vad
som var fallet på landsbygden. Där fanns nästan hälften så många män som
tjänstgjorde med ordningens upprätthållande som i länets samtliga socknar.
Polisrådmannen ledde arbetet och kunde begära handräckning av rotmästare,
stadsuppsyningsmannen och stadsbetjänter samt vid behov stadsfiskalen, som
var statlig åklagare. Till polisrådmannen och hans medhjälpare skall också stadens mäktiga män – rådmän, präster och andra ämbetsmän – fogas.
Flera lokala förordningar som utgick från Västerås magistrat under dessa år
handlade om att kontrollera resande, rörlighet, tiggeri och människors boende.
Av undersökningen framkommer att kontroll av pass och av laga försvar blev
två nyckeltekniker i detta avseende. I polisinstruktionen ägnas särskild uppmärksamhet tiggeriet: tiggare skulle föras till KB tillsammans med en skriftlig
rapport där särskild uppgift lämnades om tiggaren mottog fattigvård eller inte.
Precis som länsmännen på landsbygden, hade polisrådmannen att vaka över att
legostadgan följdes, att resande anmäldes, att inga obehöriga hystes eller vistades
i staden. Fastighetsägarna skulle från och med år 1819 kontrollera behörigheten
hos dem som vistades i deras gårdar och år 1832 bestämde magistraten att ett
särskilt vite om 3 riksdaler 16 skillingar skulle betalas av den husägare eller hyresvärd som inte omedelbart anmälde resande och andra som vistades eller up329

pehöll sig hos dem till polisrådmannen eller magistraten. Därtill kom det laga
ansvar för den som hyste passlösa personer för längre eller kortare tid. Dessa
personer skulle, vid hot om samma vite, kallas till magistraten för att uppge
vilket försvar de hade.
Sålunda var staden, åtminstone i fallet Västerås och åtminstone vid denna
tidpunkt, långt mer hårdbevakad än en landsbygdssocken: maskorna i det polisiära nätet var i staden mindre och tätare bundna. Närheten till slottshäktet
påverkade sannolikt också antalet gripanden. I kapitlet visades att andelen
gripna i någon av länets städer uppgick till minst 52 procent av samtliga gripna
trots att endast drygt nio procent av länets invånare bodde i någon av dessa.
Omkring 39 procent av det totala antalet gripanden i länet gjordes i residensstaden vilket kan kontrasteras mot det faktum att stadens invånare år 1830 utgjorde
ungefärligen 3,7 procent av länets hela befolkning. Antalet gripanden gjorda i
Västerås ökade kraftigt under de två nödåren 1837–1838. Under året med det
största antalet införpassningar till slottshäktet, 1838, stod Västerås för över hälften. Västerås präglar statistiken för länet på samma sätt som statistiken för
Stockholm präglar hela landet. Från år 1835 – då nationell statistik började föras
– ökade antalet häktningar både i Stockholm och i övriga landet. Om man
exkluderar Stockholm, så började emellertid antalet gripanden redan omkring
år 1840 att minska medan antalet gripanden ökade kraftigt i huvudstaden ända
fram till år 1845. Först därefter skedde en kraftig minskning. År 1845 stod huvudstaden stod för över 50 procent av antalet häktade i hela landet. Stockholms
andel av landets befolkning var vid denna tid inte ens tre procent.
De fem häraden i Västmanland med det största antalet införpassningar var
Norrbo, Simtuna, Snevringe, Tuhundra och Siende. Geografiskt betyder detta
att de häraden vilka löper som en halvcirkel direkt väster, norr och öster om
Västerås – Tuhundra, Norrbo och Siende – svarar för drygt 39 procent av alla
införpassningar från den västmanländska landsbygden. Genom Siende gick
Stockholmsvägen, genom Norrbo Stora Kopparbergsvägen och genom
Tuhundra gick stora landsvägen västerut. Det största antalet införpassningar till
slottshäktet skedde alltså från häraden i residensstadens absoluta närhet.
Till det polisiära nätet kan också räknas personer som kunde fungera som
angivare. I Sverige var vid denna tid de incitament lagstiftningen hade att bjuda
på få till antalet. Varken 1805 eller 1833 års legostadgor utfäste belöningar för
angivelse av försvarslösa eller ”lösdrivare” på det sätt som tidigare varit fallet. I
avskräckande syfte stipulerade staten emellertid genom 1812 års passförordning
25 riksdalers böter för den som utan att ha anmält saken hos vederbörande hyst
en person som inte hade men ”bordt” inneha pass. Både 1805 och 1833 års legostadgor utdömde böter om 6 riksdaler 32 skillingar banco för den som hyste
eller försökt gömma tjänstlös person. Denna bot var angivarens ensak, vilket
innebär att det var en uppmuntran till anmälningar.
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Precis som i Västerås förekom på landsbygden att lokala bestämmelser utfärdades i syfte att få folk att ta fast ”lösdrivare”. Det framkom i undersökningen
att sådana bestämmelser också praktiserades. Sockenstämmor och kyrkoråd
kunde vara mycket aktiva för att förhindra vad som brukade kallas obehörigt
folk från att vistas i socknen. I Hed gick man ganska långt år 1818, vilket var ett
särskilt svårt år, då en belöning om hela 2 riksdaler banco utfästes för den som
antastade och till ”vederbörligt” ställe fortbringade en passlös, misstänkt person.
Den som uraktlät detta, skulle som bestraffning få böta 5 riksdaler 16 skillingar
banco och samma bötesbelopp skulle utgå för den som inte biträdde eller
hjälpte till vid ett gripande. Endast gästgivare fick hysa ”skojare” i annat fall
utgick 5 riksdaler och 16 skillingar i böter. Samtidigt bestämdes att om några av
Heds sockenbor tiggde utanför socknen, skulle de sättas i stocken. I stocken
skulle också de sättas som inte hade råd med böterna. Hela projektet skulle
finansieras genom att varje hemman och härd förpliktigades att bidra med 1
riksdaler banco för att bilda en grund till den så kallade belöningskassan. Utdömda böter skulle sedan läggas i samma kassa.
Tillgänglig tryckt statistik över intaganden i landets länshäkten producerades
från år 1835 respektive 1837 på skilda håll av två olika myndigheter: Styrelsen
över fängelser och arbetsinrättningar (från år 1859 officiellt benämnd Fångvårdsstyrelsen) och Justitiestatsministern. Dessa båda auktoriteter använde sig av
skilda rubriceringar för vad man kan anta bör ha fångat samma typ av förseelser:
”försvarslöshet och olofligt kringstrykande” respektive ”lösdrifvare och försvarslösa”. Olika KB använde olika brottsrubriceringar på sådant som sedan fördes
in under ovanstående rubriker i statistiken. Detta vittnar om att ”lösdriveri” var
ett oprecist definierat brott som främst handlade om en persons status.
I Nyköpings fångrullor användes under de undersökta åren i huvudsak två
begrepp: de juridiskt väl förankrade passlös och försvarslös. I Falun användes
under samma år däremot ett femtiotal olika formuleringar. I Örebro var passlös
vanligast följt av ”lösdriveri”. I Västerås fångrullor har liksom i Faluns otaliga
beteckningar använts. Vanliga är försvarslös, passlös, utan laga försvar, kringstrykande, obehörigt kringstrykande och tiggeri. ”Lösdriveri” förekommer
mindre än tjugo gånger 1829–1838. Brottsbeskrivningen kunde också förändras
när en fånge gripits i ett län och skickades vidare till ett annat läns häkte. Det
fanns alltså inga standardiserade rubriceringar gällande ”lösdriveri” eller försvarslöshet och brottsrubriceringarna kunde variera.
En slutsats av ovanstående är att det därför inte går att låsa sig vid de uttryckliga rubriceringarna ”lösdriveri” eller försvarslöshet vid ett källmässigt urval som
skall ligga till grund för en undersökning av ”lösdriveri” och försvarslöshet. Vad
mångfalden beteckningar dock visar är att ”lösdriveriets” vidare kontext rörande
tjänstetvånget, fattigvårdsbestämmelser, regler för mobilitet samt regler för bosättning avspeglas i de olika tjänstemännens karakteristik av de häktade.
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Merparten var gripna och insända från Västmanlands län vilket i sig är ett
förväntat resultat, och hela 34 procent av införpassningarna gjordes under nödåren 1837 och 1838. Undersökningen visar dock att de gripnas antal per månad
skilde sig stort under året. Det framkommer två pucklar: en på senvintern och
tidig vår (februari och mars), och den andra under sensommaren och tidig höst
då störst antal införpassningar gjordes under hela året. Betoningen ligger på
september månad, alltså strax innan flyttningstiden då också flera marknader
pågick i länet. Den första puckeln karakteriseras av att fler greps på landsbygden
än i städerna. Under sensommaren var det precis tvärtom: fler häktades i städerna än på landet. Flest antal människor, oavsett stad eller land, greps under
sommaren – från juni till och med september – och minst antal under vintermånaderna (november till januari) och under senvåren april–maj. Att många
människor var i rörelse under sensommaren och inte minst i september/oktober
kan tas för givet både med tanke på arbetstillfällen för lönearbetare liksom sökande samt byte av tjänst. Men samtidigt kan det lika gärna ha handlat om att
lokala myndigheter ville ha bort människor från sina respektive församlingar
inför mantalsskrivningen.
Att uttala sig om hur antalet intagningar förhöll sig till den allmänna rörligheten möter svårigheter. Landskansliet passdiarier har brister vilket gör att de
underregistrerar rörligheten för både rik och fattig. Det framgår ur materialet
att inte alla pass uppvisades vid landskansliet. Vid marknadstid lämnades och
påskrevs passen av polisrådmannen som lydde under stadens magistrat. Att
andra tjänstemän än de som lydde under landskansliet kontrollerade och skrev
på pass även i residensstäder framgår med all tydlighet av bevarade pass. Det är
dessutom uppenbart av passdiarierna att medan hög som låg uttog pass så lyser
överhetspersoner med sin nästan totala frånvaro i diariet för uppvisade pass.
Slutligen krävdes pass bara där man inte var allmänt känd. Summa summarum
visar de uppvisade passen främst människor som kom från andra län som passerade Västerås på sin väg någon annanstans: inte västmanlänningars rörelse inom
länet eller besök till Västerås. Av de personer som ändå syns i passdiarierna dominerar obesuttna arbetare, särskilt gesäller, vilka under ett enda år, 1830, utgjorde 40 procent av alla de som uppvisade pass vid landskansliet.
En förutsättning för ordningsmaktens hantering av ”lösdriveriet” var en någorlunda fungerande infrastruktur med avseende på transport av gripna människor till och från slottshäktet. Det har i kapitlet tydligt framgått att antalet gripanden för ”lösdriveri” var störst i Västerås och i stadens absoluta närhet. Det
kan, som tidigare nämnts, tillskrivas ordningsmaktens högre effektivitet i staden
men också den geografiska närheten till slottshäktet. Om människor häktades i
Västerås kunde de föras till slottshäktet till fots och kostnaden liksom besväret
var ringa. En skjuts från omkringliggande härad tog inte heller lika mycket tid
och pengar i anspråk som en införpassning mer långväga ifrån. De praktiska
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omständigheter som omgav fångskjutsen visade sig ha stor betydelse för antalet
införpassningar till slottshäktet; ju större besvär, desto färre införpassningar.
Under andra hälften av 1810-talet skedde några viktiga reformer rörande
fångskjutsen. År 1815 beslutade regering och riksdag att särskilda gevaldiger,
istället för skjutsningspliktiga bönder, skulle ansvara för fångbevakningen. År
1819 avskaffades den särskilda fångskjutsskyldighet som varit ålagd vissa bondehemman: fångskjutsen skulle i stället skötas genom vanlig gästgiveri- eller undantagsvis kronoskjuts. Ännu på 1820-talet fördes emellertid fångar i Västmanlands län på fångskjuts utan gevaldiger. De reformer som gjordes skulle också
finansieras, och fångskjutsväsendet liksom fångvården kostade staten en hel del
pengar. Under åren 1830 till 1840 uppgick den årliga kostnaden för fångvården i
Västmanlands län – inkluderande fångskjuts, proviant, förplägning och så vidare – till tusentals riksdaler banco. Det handlade om mycket pengar och precis
som i riket i övrigt var tendensen tydligt stigande.
Fångskjutsen kan delas in två olika delar: den riksomfattande allmänna fångskjutsen och den regionala som skedde efter behov. Med det förra avses det nät
av bestämda rutter, avlösningsplatser och nattläger som utgjorde den riksomfattande infrastrukturen för fångtransport. De allmänna fångtransporterna avgick
efter 1819 från länsresidensen vissa dagar i veckan. Flera fångar kunde då föras åt
gången under gemensam bevakning, och övernattning skedde på vissa bestämda
platser. Fångtransporterna var organiserade som en kedja där en gevaldiger –
och skjuts – avlöste en annan vid likaså bestämda platser; de var skyldiga att
invänta varandra.
Det framkom i undersökningen att ett synnerligen viktigt skriftligt dokument som åtföljde fången var fångpasset (som kunde gå under lite olika benämningar). I fångpasset angavs vem som uttagit vem eller vilka ur häktet, antalet
hästar som skulle dra kärran, fattade beslut, destination, förplägnad och traktamente samt huruvida fången skulle fängslas eller inte. När länsman kunde anträffas skulle fångpasset lämnas till honom. Länsman har därefter skickat in
fångpasset till landskansliet med egen bekräftelse på att arrestanterna var mottagna och skulle vårdas av församlingen: cirkeln var sluten och genom fångpasset och dess påskrifter kan man således följa ärendegången.
Det polisiära nätets begränsningar visar sig tydligt genom antalet fånggevaldiger. År 1830 fanns fyra ordinarie och fem extraordinarie fångevaldiger i
Västmanlands län och det är tydligt att deras antal inte räckte till för att bevaka
samtliga transporter vilket i första hand drabbade fångskjutsen inom länet. I
verifikationerna för fångskjutsen i Västmanland framgår att ”lösdrivare” gripna i
länet vanligen fördes in till slottshäktet i sällskap med en så kallad vaktkarl.
Trots att fångskjutsväsendet kan beskrivas som väl organiserat med fasta rutter
och scheman så var det präglat av skenande kostader och resursbrist. Fångskjutsen i sig, dess kostnader i arbete och pengar, bör ha hållit antal gripanden för ett
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statusbrott som ”lösdriveri” nere. En viktig slutsats är sålunda att fångskjutsen
var en betydande flaskhals i försvarslöshetssystemet.
Enligt KB Västmanland fanns det vid slottshäktet egentligen plats för högst
30 fångar åt gången. Den strida strömmen av införpassningar från när och fjärran gjorde emellertid att detta antal mer än en gång överskreds. Även om det
inte fanns några celler i häktet, skulle de frihetsberövade helst förvaras och delas
upp enligt vissa principer. En av arresterna benämndes kvinnfolksarresten, och
det gick flera gånger ut skrivelser från Justitiekanslern som påminde om vikten
av att könen hölls isär.
I kapitlet visades att de som oftast intogs för kringstrykande, försvarslöshet,
och ”lösdriveri” var utsocknes, fattiga människor under 50, företrädelsevis ensamma män. En hel del av de som intogs var dock kvinnor, och kvinnor greps
oftare än män tillsammans med barn. Kvinnor intogs inte särskilt ofta ensamma. Större sällskap var ovanliga liksom flergenerationssällskap över två generationer. Kvinnor i åldersgruppen 30–39 var emellertid kraftigt överrepresenterade medan de i ålderskategorin 22–29 var underrepresenterade jämfört med
deras andel av befolkningen. Männens åldersfördelning följer däremot befolkningens i stort. Människor av resandesläkt var med största sannolikhet överrepresenterade. Könsfördelningen för de som skrevs som försvarslösa vid mantalsskrivningen skilde sig från den som gällde för häktningar. Av de som skrevs som
försvarslösa vid mantalsskrivningen var 45 procent kvinnor och 55 procent män,
medan av de häktade var 20 procent kvinnor och 80 procent män. Både kvinnor och män lydde under tjänstetvånget och kunde således förklaras som försvarslösa vid mantalsskrivningen.
De som intogs i Västerås slottshäkte under åren 1829 till 1838 kan inte som
kollektiv betecknas som vare sig utslagna eller marginaliserade. Det som ligger
bakom att många människor hamnade i häktet var däremot den marginaliserande effekt myndigheternas och församlingarnas fattigpolitik hade på de
arbetande fattigas liv. Länsman, besuttenhet och sockenstämma bevakade församlingarnas gränser och de kunde göra det mycket svårt för en människa att
vinna en laglig församlingstillhörighet. De lokala gränsvakternas bevakning och
kontroll liksom de lokala myndigheternas tillståndsgivande av olika slag drabbade resande/romani särskilt hårt. Flera av de som berörts här ovan hade ingen
formell tillhörighet, ingen legitim lokal status, de stod inte ens i en födelsebok –
men de var inte de enda som drabbades av gränsvakternas eller myndigheternas
nit.
På 1830-talet var fångvården i Västerås ännu vid det gamla: i arresterna förvarades sjuka, gamla, och barn som av statusskäl intagits i häktet tillsammans med
män och kvinnor som anklagades för mer eller mindre grova brott. År 1837
utgick ett kungligt cirkulärbrev som stadgade att barn inte skulle åtfölja föräldern eller föräldrarna i häktet. Undersökningen visade att omkring 60 procent
av de som häktats för ”lösdriveri” var frihetsberövade mellan två och tio dagar;
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mer än 90 procent av de häktade tillbringade minst en natt i slottshäktet. De
längre häktningstiderna kan framförallt kopplas till, för det första, att KB av
olika skäl inte ville släppa en person fri och han eller hon därför ålades att från
häktet skaffa sig laga försvar, vilket kunde ta sin goda tid. För det andra, att KB
ville fastställa en människas identitet. För det tredje, att KB inte visste var personen ifråga hörde hemma. Gripandet och intagandet i slottshäktet måste utifrån detta betraktas som ett av statsmaktens viktigaste instrument för att inskärpa tjänstevång och lösdriveriförbud. Även den som inte dömdes till Norrmalm, Långholmen eller Pionjärkåren, fick ett kortare frihetsstraff som avtjänades i ovisshet och under obehagliga villkor.
Det fanns flera sätt att till slut lämna häktet. Det vanligaste var att sättas på
fångskjuts till ett annat län, det näst vanligaste att släppas fri med pass och med
någon form av villkor, vanligen om att skaffa sig laga försvar. Både kvinnor och
män fick sådana förelägganden. Somliga hölls dock kvar i häktet med föreläggande om att skaffa sig laga försvar. Andra lyckades inte skaffa sig försvar utan
dömdes till tvångsarbete. Av de 100 personer som dömdes till Norrmalm,
Långholmen och Pionjärkåren dömdes 18 utan att vara anklagade för annat än
tiggeri och försvarslöshet Exakt vad som gjorde att en människa dömdes och
inte en annan, går inte att säga. När allt annat var lika tycks det ha berott på
yttre faktorer som individens nätverk och om det fanns plats på de statliga inrättningarna.
Det polisiära nätets styrka låg i dess oberäknelighet när dess olika delar utövades i praktiken, och det var en egenskap som människor fick förhålla sig till.
Försvarslöshetssystemet var en rättslig operationalisering av de obesuttnas beroende av de besuttna som de senare använde sig av på många olika vis: för att
exempelvis bli kvitt oönskade personer, för att straffa de redan straffade, för att
statuera exempel.
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KAPITEL 4

Tiggeri, tillstånd och tillhörighet

4.1 Inledning
Om alla de människor som i lagens mening var ”lösdrivare” eller försvarslösa
skulle ha frihetsberövats hade statsmakten fått mycket att göra. Miika Tervonen
skriver i viss polemik mot etnologen Birgitta Svensson att någon total kontroll
aldrig gick att ha över människor. Men, menar Tervonen, systemets brister var
inget de resande/romani kunde räkna med, de kunde rätt var det var gripas och
anklagas för ”lösdriveri” med potentiellt förödande följder.1 Och det hade de
resande gemensamt med många andra: det var konsekvensen av att leva och röra
sig i ett rättsligt osäkerhetstillstånd.
För att få vara i fred i detta avseende var det viktigt att inte väcka uppseende,
inte hamna i konflikt, att vara till lags: att exempelvis inte lämna sin tjänst i
förtid, att inte vägra lämna torpet vid vräkning, att inte uppehålla sig på en plats
mot sockenstämmans vilja, att inte ge anledning till att en präst skrev en anmälan till KB. Att få vara ifred handlade till en del om storleken på det polisiära
nätets maskor men också om konsten och möjligheten att passera. Vi har redan
mött människor som tagit sig långa sträckor utan att gripas och sådana som
oskrivna gått omkring i åratal utan att några polisiära ingripanden gjorts mot
dem. Johan Eric Ekström förhördes i Falun år 1836. Han beskrivs som naken
och i förhör uppgav han att han blivit
[...] häktad i Skog den 17 Oct – här i Staden då han sist slapp ut 14 dar – ej fått
arbete – så till Schedvie – Lilla Klingsbo och Göthbo 3 veckor – så till Swärdsjö
– vintermetat där i 14 dar – så till Helsingland [...] Arbrå öfver Jul – vid en
Qvarn – där bott en faster – uppehållit sig där 14 dar – metat – så till Undersvik
– metat äfven där – så mot våren till Jättendal – gått i ömse gårdar – graverar
namn ända till wåren – börjat rödfärga – Tuna, Hudikswall m.m. skolat gå hem
då tagen i Skog –2

1 Tervonen 2010, s. 46–47.
2 Protokoll över förhör med arrestanter 1836–10–27, 1836–10–28 Johan Eric Ekström. AIe:1.
LST–W:lkt. ULA.
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Ekström rörde sig över församlings- och länsgränser för att hanka sig fram men
några tillstånd hade han inte och därför riskerade han att, vilket också hände i
Skog, gripas. En annan metande man dog efter en kort tids sjukdom vid Ökna i
Husby socken i Södermanland på våren 1839. Sedan sommaren 1838 hade han
uppehållit sig i trakterna av Råby och Husby socknar ”der han till det mesta
sysselsatt sig med att meta fisk och uppfört sig oklanderligt”.3 Till sin omgivning hade mannen sagt att han var en avskedad sjöartillerist vid namn Jonas
Fredriksson och att han hade sitt hemvist i Stora Malms socken. Detta hade
emellertid vid de undersökningar som gjorts i samband med dödsfallet visat sig
inte stämma.4 Den okände mannen hade varit oförarglig och beskedlig. Folk
hade låtit honom vara. Han står inte ens i Husby-Rekarnes dödbok. Det är som
om han aldrig har funnits. Om det inte vore för en efterlysning efter dödsfallet,
så hade den metande mannens existens förblivit okänd och hade han förblivit
lika beskedlig, och ingen fått för sig något annat, så hade han kanske kunnat gå
runt och metat i många år till. Till en ung Ivar Lo-Johansson yttrade en man
som han mötte på vägarna efter att ha rymt hemifrån, att han inte fanns då han
var utstruken ur kyrkoboken. Ivar Lo tyckte att det lät underligt: man finns väl
ändå? Mannen insisterade: ”Står jag inte i kyrkboken så finns jag inte. Men om
en mänska är död men står kvar i kyrkboken, så finns hon däremot.”5
Hur många levde på nåder i församlingar de inte tillhörde? Hur många människor var vid ett givet ögonblick inte skrivna alls eller rörde sig genom landet
utan att ha några tillstånd? Det ligger i sakens natur att det är frågor som inte
kan ges några svar. En icke skattskriven och mer eller mindre hemlös Christina
Olsdotter Stoltz kunde utan att hamna i Västerås slottshäkte leva i Tuhundra
härad i flera år. Det var vid en konflikt som ljuset riktades mot henne och hennes status blev ett argument och verktyg i själva konflikten som till slut ledde till
slottsarresten i residensstaden och en anteckning som försvarslös i mantalslängden. Men det faktum att människor inte hamnade i arresten eller ens på en
lösdriverilista efter en mantalsskrivning, betydde inte att de för den skull lämnades i fred. Det vet vi ingenting om, det finns inga källor som berättar om
Olsdotter Stoltz relation med länsman innan hon själv författade en ansökning
där hotet om häkte nämndes.
De metande männens och Olsdotter Stoltz tillvaro var vansklig i förhållande
till hot om polisiära ingrepp och det är denna rumsliga vansklighet, ”lösdriveri”
relaterat till frågor om rörelse och vistande i rummet som står i centrum i detta
kapitel. Här behandlas inte vidare betydelsen av anklagelser om brott för lösdriverikontrollen eller, exempelvis, vad som särskilt hände alla de som intogs i
häktet för att ha rymt ur tjänsten. Det skulle ha blivit alltför omfattande att
behandla allt detta inom ramarna för denna bok. Bekämpandet av tiggeriet var
3 Länskungörelse KB Västmanland 1839, nr 54. ULA.
4 Ibid.
5 Lo-Johansson 1975, s. 29.
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ett centralt tema i europeisk fattigpolitik sedan århundranden, intimt relaterat
till frågor om tillstånd och tillhörighet. För svensk del har vi vetat lite om dess
praktiker. Olika tillstånd för behörighet att vistas eller röra sig i rummet har
också varit ett sätt för staten (men också församlingar och lokala myndigheter)
att övervaka och kontrollera människor. Det interna passystemet var en integrerad del av försvarslöshetssystemet och lösdriverikontrollen om vilket kunskapen
på svenska förhållanden har varit liten. Passet var emellertid en nyckelteknik då
”lösdriveri” och kringstrykande skulle stävjas; det var en grundbult i det polisiära nätet. I princip skulle den som var utan laga försvar inte få pass utom länet
annat än efter prövning av KB. I 1833 års försvarslöshetsstadga stadgades alltså
vidare att en frisk och arbetsför person som kringströk utan pass eller som
tiggde skulle gripas. Länsgränserna var viktiga på ett sätt som minner om betydelsen av nationsgränser. Misstanke om tiggeri och avsaknad av laga försvar
hade betydelse för möjligheten att lagligen kunna passera dessa territoriella
gränser.
Om man studerar de olika brev och skrivelser som utgick från centralmakten
efter att de allmänna passtvångens utfärdades så är det tydligt att man ute i landet behövde vägledning om vad som egentligen gällde.6 Åren 1817 och 1818
utgick cirkulärbrev från Kongl. Maj:t om begränsningar i vilka som skulle få
förpassas till Stockholm som rörde fattigt folk; det handlade om ett upprepande
av äldre föreskrifter som jag återkommer till.7 Ett par brev skickades också om
regler för pass ställda till Finland, Ryssland och Norge.8 År 1824, några dagar
innan utfärdandet av 1824 års passkungörelse angående de som tillhörde de
arbetande klasserna men inte var bofasta et cetera, utgick ett annat cirkulärbrev
om att norska så kallat lösa personer inte skulle få pass till längre vandring in i
Norge än till första amt. Inte heller svenska ”lösa kringvandrande personer”
skulle få förpassas till Norge om de inte kunde visa att de hade verkliga och
lovliga ärenden. Det skulle inte heller vad som kallades för ”sådane Svenska
Undersåtar, som kunna förmodas hafva till föremål att med tiggande sig för-

6 Ett tydligt exempel är det cirkulärbrev som utskickades år 1828 med anledning av klagomål

att danska resenärer hade mött svårigheter att färdas i landet. Här klargjordes vilka utländska
resande som kunde färdas i Sverige på sina egna, medhavda pass då de påtecknats av svenska
ministrar, agenter eller konsuler. Denna rättighet gällde ryska, engelska, hannoverska, franska,
amerikanska, preussiska, hamburgska, lybeckska och danska resenärer. Kungl. kanslirätten ombad
resp. KB att vidarebefordra detta till länets magistrater: Skrivelser från centrala myndigheter
Kungl. kanslirättens cirkulärbrev ang. förteckning på de utländska undersåtar som äga rättighet
att inom landet med behörigt pass och dess påteckning. DI:164. LST–U:lkt. ULA.
7 Inkommande skrivelser från centrala myndigheter Kongl. Maj:ts cirkulärbrev 1817–01–25 nr
15. DI:152. LST–U:lkt. ULA.
8 Inkommande skrivelser från centrala myndigheter Kongl. Maj:ts cirkulärbrev ang. respass till
personer som vilja resa till Finland och Ryssland. DI:157. Dito Kongl. Maj:ts cirkulärbrev ang.
pass för resande från Finland till Norge 1823–04–17. DI:158. LST–U:lkt. ULA.
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sörja”.9 År 1828 slöts också ett avtal mellan Ryssland och Sverige i Christiania
om återsändande av ”lösdrivare”, tiggare och brottslingar till det land han eller
hon ansågs tillhörig.10 Det var sålunda en tid då mycket hände med avseende på
kontroll av rörelse i rummet, men hur dessa institutionella arrangemang fungerade i praktiken är föga utforskat.11
Ett annat skäl till att jag har valt att fördjupa den rumsliga aspekten är att
majoriteten av de polisiära ingripanden för ”lösdriveri” som gjordes i Västmanlands län under åren 1829–1838 gjordes just av människor som rörde sig eller
befann sig utanför sin formella hemort utan vederbörligt tillstånd eller som av
någon anledning inte längre ansågs ha något tillstånd. Under åren 1829–1832
gjordes i Västerås stad sammanlagt 76 intagningar i häktet för ”lösdriveri”. Av
dessa går det, utifrån bevarad korrespondens, passjournaler och andra uppgifter,
att säkert säga att 58 intagningar skedde av personer som inte hörde till staden.
12 intagningar gjordes av människor som ganska säkert hörde till staden medan
sex fall är oklara. Samtliga de vilkas tillhörighet till Västerås är säker, har i fångrullan brottsrubriceringen försvarslös; ingen av dem har betecknats som kringstrykande eller något dylikt.12 Under åren 1837–1838 råder enahanda förhållande.
151 av totalt 177 intagningar i häktet gällde människor som inte formellt tillhörde staden, 13 intagningar gjordes av personer som tillhörde staden medan 13
intagningar är oklara. Även nu är brottsrubriceringen för intagna västeråsbor
försvarslös. Ingen av dem har intagits med tiggeri som uppgiven orsak.
Under dessa två år gjordes 62 införpassningar från Västerås där den enda
brottsrubriceringen var tiggeri. I 60 fall är det utan tvivel människor som inte
tillhörde staden medan två fall är oklara. Om man lägger samman de gripanden
som gjordes i Västerås under åren 1829–1832 och 1837–1838 av personer som
någorlunda säkert inte tillhörde staden var de 210 stycken. Endast 66 av 210
poster kan skäligen antas tillhöra Västmanlands län. I övrigt dominerade de
omkringliggande länen bland de intagna: 48 skickades till Kopparbergs län, 26
9 Inkommande skrivelser från centrala myndigheter Kongl. Maj:ts cirkulärbrev ang. iakttagande vid meddelande av pass åt norska löse personer samt åt svenska till Norge 1824–05–18 nr 83.
DI:159. LST–U:lkt. ULA.
10 Inkommande skrivelser från centrala myndigheter Kongl. Maj:ts kungörelse ang. lösdrifvares, tiggares och förbrytares återsändande till Ryska Staterna samt dylika personers återsändande derifrån till Sverige och Norge 1828–05–30 nr 32. DI:165. LST–U:lkt. ULA.
11 Den svenska forskningen om pass och andra resebevis är liten. För en historisk översikt av
svenska passförfattningar, se Lövgren 2000, s. 199–221 och där anförd litteratur. Se äv. Rosander
1967, passim men särskilt s. 32–50 där också prästintyg som resebevis och källa behandlas i relation till det dalska herrarbetet. Passjournaler, passhandlingar liksom personregister som sammanställts utifrån passjournalerna har använts i forskning om bondehandel och annan handel. Se t.ex.
Ullenhag 1982. Pia Lundquist har använt sig av passjournaler i sin forskning om västgötahandel,
se Lundquist 2008. Några systematiska undersökningar om passförfattningarnas generella praxis
finns inte. Den koppling som är gängse i den äldre litteraturen, liksom i Lövgrens författningsöversikt, mellan passförfattningar och ”lösdriveri”, har inte varit föremål för några systematiska
praxisstudier.
12 Vid ett intagande hade försvarslöshet kombinerats med tiggeri.
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till Stockholms län och stad, 16 till Uppsala samt 12 vardera till Örebro respektive Värmland vilket är i linje med det generella mönstret för de som intogs för
”lösdriveri” i hela länet. Försvarslös som enda brottsrubricering förekommer
också bland de som säkert inte tillhörde staden. Jonas från Björskog brottsrubricering i fångrullan var just försvarslös trots att det knappast var för sin eventuella försvarslöshet han intogs i häktet utan snarare för det att han var okänd och
papperslös. Brottsrubriceringarna i sig själva bär således inte för några kategoriseringar av vilka som tillhörde eller inte tillhörde staden, vilka som olagligen
rörde sig i rummet eller vistades på en plats utan tillstånd. Förutom länets städer, har 16 församlingar kunnat fastställas som hemorter för de som greps i Västerås och som betraktades som hörande till länet; dessa församlingar följer inget
geografiskt mönster. Det förekommer personer från avlägset belägna socknar i
förhållande till residensstaden liksom personer från närliggande socknar.13
I Norrbo härad, slutligen, gjordes under åren 1829–1838 82 polisiära ingripanden mot ”lösdriveri” som utmynnade i intagning i slottshäktet. Av dessa kan
70 ganska säkert sägas inte höra vare sig till den socken eller till häradet där de
häktades. Sex tillhörde socknen eller häradet medan övriga är oklara. Av de sex
har fem noterats som försvarslösa (en skall även ha tiggt) medan en intagning
rubricerats med ”passlös”.
Det var alltså utsocknes folk som i första hand hamnade i slottshäktet för
”lösdriveri”, folk som inte ansågs vara behöriga eller tillhöriga. Risken att gripas
var inte lika stor i hela länet: allra störst var den som tidigare visades i Västerås
där nära 40 procent av alla gripanden skedde under åren 1829–1838. Att vistas
utanför sin hemort var en stor risksituation för vissa människor.
Allt detta har inte bara implikationer för hur vi skall förstå statistiken. Det
har också betydelse för att förstå de villkor som omgärdade obesuttnas rörelsefrihet under en tid av massfattigdom. Människor kunde behöva ta sig till en
bestämd plats, vistas där eller vara i rörelse för sin försörjning. Människor kunde
söka arbete eller arbeta medan man rörde sig. Hemlöshet i sig självt innebär
fysisk rörelse också inom den församling en person formellt kunde tillhöra och
var han eller hon betraktad som försvarslös fick inte ens en övernattning ske
utan tillstånd. Alla dessa former av fysisk rörlighet var föremål för restriktioner
liksom möjligheten att få bosätta sig på viss plats eller ens vistas där. Eftersom
människor i allmänhet knappast ägnade sig åt något planlöst irrande, och då
statistik och fångrullor visar att människor faktiskt greps, så är det utan tvivel så,
att dessa restriktioner formade människors liv och försörjning.
Kapitlet är disponerat på följande vis. Inledningsvis behandlas översiktligt
tiggeriet som fram till 1833 utgjorde ett särskilt riskmoment vid sidan av tjuvnad
för att dömas till tvångsarbete för försvarslöshet. Tiggeri, eller misstanke om
tiggeri, hade betydelse för om en människa nekades en rättighet att röra sig i
13 Församlingarna är Kung Karl, Berg, Östervåla, Tillberga, Malma, Kolsva, Nora, Norberg,
Simtuna, Kungsör, Barkarö, Möklinta, Björksta, Sätterbo och Harbo.
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rummet samtidigt som tiggeriet för många bör ha varit en anledning till rörelse
i rummet. Det tiggeri som var förbjudet, som i 1819 års förordning om allmänna
arbetsställen jämställdes med stöld, var något som präglade hela samhället: vardagen ute i landet likväl som riksdagens debatter. Nästföljande avsnitt handlar
om hysande av människor: om människor fälldes för detta, vilka som hyste
människor och bevekelsegrunder för att hysa en pass- eller tjänstlös. Därefter
går jag in på de tillstånd som gällde för berättigande till rörelse i rummet: vem
skulle ha vilka tillstånd, vem som hade rätt att utfärda dessa tillstånd, vad folk i
praktiken kunde ha för papper på sig och vad som kunde göra att människor
inte skaffade tillstånd. Sedan fokuseras på passhantering och identifiering vid
KB i Västerås; vilka tog ut pass där och vad gällde för resa utom och inom länet? Fanns det grupper av människor som särbehandlades? Hur var det fysiska
resebeviset, passet, utformat och kan detta relateras till möjligheten att kontrollera människors identitet? I nästkommande avsnitt fördjupas framställningen
med avseende på de identifieringstekniker som användes vid KB och hur man
arbetade för att fastställa såväl människors identitet som deras lagliga tillhörighet. Därefter följer en avslutande diskussion om konfliker om församlingstillhörighet: hur tillhörighet kunde vinnas och förloras liksom hur människor kunde
agera i situationer då de förnekades rätten att lagligen vistas på en plats.

4.2 Fattig på vandring: tiggeri och att ta sig fram
4.2.1 Tiggeriet
O hvad uslingar gå landet omkring, mäst gesäller, som sträfva långa vägar i köld
och snö, mäst förgäfves. Gud vare lof, at min hustru mättat, upvärmt, herbergerat och hugnat många eländiga och mina flickor hafva samma sinnelag. [...] Det
händer at, utom andra tiggare, både in- och utsocknes, på dagen komma 10 så
kallade resande gesäller, som med mat, dricka, bränvin, stundom nattqvarter och
någon gång en skorta, el. annat är at tilgå, äro nog kännbara. Jag har mången
gång hört min hustru, med sit goda hjerta, jämra sig öfver denna åtgång, ty hon
kan icke sätta för dem en sill och et stycke bröd, då de komma svultna, utfrusna
och lidande. Detta är et ibland de svåraste.14

Orden är prosten Muncktells och de nedtecknades den 26 mars år 1827, på
våren efter det svåra missväxtåret 1826. En månad därefter, den 25 april, utgick
en kungörelse från KB som inskärpte församlingarnas fattigvårdsansvar och
ansvar för att deras fattiga inte gick och tiggde i andra socknar.15 In- och utsocknes tiggare var, som framgår i Muncktells dagbok, vardag, och en enda
gång lät han föra en kringvandrande till länsman. Det var dock under stor
14 Muncktell 1995, 1827–03–26, s. 332.
15 KB Västmanland länskungörelse 1827–04–25. ULA.
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vånda trots att mannen, som till Muncktells förtret också bar namnet Muncktell, tagit en silverkopp.16
Författningarna förbjöd tiggeriet men eftersom det var fattigdom som gjorde
att människor tiggde upphörde inte tiggeriet för det. Tiggeriet kunde upplevas
som besvärande, det framgår inte minst hos Muncktell, men det handlade om
en vädjan om hjälp när man var i nöd och om nöden var Muncktell medveten
även om han själv inte genomlidit någon. Fattigdomen var en realitet att förhålla sig till och det var bland annat därför Muncktell gav till tiggare utan att
särskilt mycket bekymra sig om lagligheten eller olagligheten i tiggeriet. Kanske
gnagde den gamla rätten till överlevnad vid tid av nöd som diskuterats av kyrkofäderna under medeltiden och av moralfilosofer liksom politiska filosofer
därefter, den rätt som varit under attack sedan århundraden och under belägring nu på 1800-talet?17 Eller handlade det om samma form av folkliga uppfattningar om anständighet, om rättvisa, som gjorde att en mängd västeråsare tillhörande den så kallade arbetande klassen i början av 1850-talet hotade att
bränna ner en spannmålshandlares gård eftersom han brände brännvin och
förstörde Guds gröda trots att spannmålspriserna stod så högt?18 Antagligen inte
även om en religiöst förankrad föreställning om rätten till det mest elementära
vid nödtider inte utesluter tankar om en moralisk ekonomi: i båda fall kan rätten till egendom relativiseras, äganderätten är inte alltid absolut.19 Det var en
brokig skara som passerade förbi Muncktells prästgård och om nyårsaftonen år
1824 antecknade han:
Så kom en tokig gumma, en finsk man, och flera personer ifrån Dalarne, som
alla tiggde. Besynnerlig hopstötning. Dessutom ringare och gräfvare, at gifva
mat.20

Och det var inte bara på Irsta prästgårds dörr fattiga vandrare knackade. De
gjorde så över hela landet. Så kunde vid ett förhör i Västerås en gripen man
berätta att han ”under vägen varit uppe på 2ne prästgårdar i Wermeland och
begärt mat, samt der fått bränvin och bröd, men för öfrigt icke tiggt”.21 Kontraktsprosten i Sunne Anders Fryxell hävdade i ett utlåtande om fattigvården år
1837 att tiggeriet var det sätt på vilket människor försörjde sig i norra Värmland.
Kvinnor och barn gav sig av söderut på vintern när matförråden var slut. I
Sunne skall mellan 70 och 100 tiggare ha passerat på en vecka.22 Prosten Forslind i Munktorp, en av Västmanlands största socknar, anförde under en riks16 Muncktell 1995, 1826–10–27, s. 281.
17 Lis & Soly 2012, s. 502–504. Jfr Hitchcock, 2005.
18 Protesten finns behandlad i Karlbom 1967, s. 185–186.
19 Lis & Soly 2012, s. 502–504.
20 Muncktell 1995, 1824–12–31, s. 146.
21 Protokoll med handlingar 1832–06–26. AIIa:4. LST–U:lkt. ULA.
22 Montgomery 1951 (1934), s. 45–46.
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dagsdebatt om gesällvandringar år 1828 att han fört diarium vid prästgården
över alla vandrare som kommit på besök, och de skulle allt som allt ha varit
607. Majoriteten utgjordes av gesäller och konstanförvanter: 488 stycken. Sjömän hade det också varit gott om och de hade varit 54 till antalet medan prästgården fått påhälsning av 49 avskedade soldater och pionjärer. Resterande 16
personer rubriceras ”diverse”.23 Klagomålen på gesällernas vandringar var också
legio i riksdagen vid denna tid.24
Den betydelse som tiggeriet hade för utfärdande och utformning av olika
lösdriveriförfattningar liksom fattigvårdsinrättningar i Västeuropa kan svårligen
överskattas. I större delen av Europa utfärdades förbud mot tiggeri från 1500talet och framåt.25 Eftersom arbetslöshet bland arbetsföra ansågs vara detsamma
som arbetsvägran och lättja var de lagar som reglerade arbetare sammanknutna
med tre fenomen: tiggeriförbud, kriminalisering av ”lösdriveri” och en restriktiv
fattigvård.26 En människa som ansågs arbetsför skulle arbeta på det sätt författningarna stipulerade: något bistånd hade hon inte att vänta om försörjningen
sviktade och alternativet, att tigga, var kriminaliserat. 1819 års förordning som
satte tiggeri vid sidan av tjuvnad som ett av två villkor för att en manlig ”lösdrivare” skulle dömas till tvångsarbete var bara en i raden av författningar som
band samman tiggeri och ”lösdriveri”, och den visar hur allvarligt man såg på
tiggeriet från statsmaktens sida.
Landshövding Ridderstolpe ansåg att saken var problematisk. Han fördömde
visserligen vad han kallade prästerskapets begåvande av tiggare, men i sitt utlåtande till 1825 års lösdrivarkommitté motsatte han sig att tiggeri sammanblandades med ”lösdriveri”, inte minst därför att det fanns ”lösdrivare” som inte
tiggde och som därför inte kunde dömas. En passant i en diskussion om tiggeri
konstaterade han att barn, gamla och de som led av kroppssvaghet blott vore
föremål för ”medlidandet och fattigförsörgningen”.27 Det faktum att ”lösdrivare” beträdda med tiggeri skulle dömas till tvångsarbete var, enligt Livijn, en
”stötesten för många”.28 Han påtalar att det var nästan lika vådligt att tigga som
att stjäla och implicit framgår att detta skulle vara fel.29 Meningarna om de
juridiska påföljderna av tiggeri kunde vara delade, men det moraliska fördömandet av tiggande människor var den attityd som dominerade den allmänna
23 Prästeståndets riksdagsprotokoll 1828, första bandet, s. 147.
24 Edgren 1987, s. 282–290.
25 Hitchcock 2005, s. 480 påminner om att man måste skilja mellan en diskurs som generellt

fördömer tiggeri och hur människor i sin vardag agerade och ansåg om det rättmätiga i att tigga.
26 Lis & Soly 2012, s. 435.
27 Utlåtande av KB Västmanland. Kommittén angående lösdrivare och försvarslösa år 1825.
ÄK-20. RA.
28 Styrelsen öfver Fängelserne och Arbetsinrättningarne till Kongl. Maj:t afgifna Berättelse angående Fångwården i Riket år 1835, fol. 43. Kriminalvårdsstyrelsen i Norrköpings arkiv. Norrköpings stadsbibliotek.
29 Ibid.

343

debatten under 1800-talet.30 Anna-Maria Skoglund menar att också många
prästers syn på tiggeriet var ytterst negativ: det tiggdes av lättja, oduglighet och
osedlighet som en småländsk präst uttryckte sig.31
Och vad exakt var tiggeri? En samtida definition gjordes i 1807 års fattigvårdsstadga för Stockholm stad och tiggeri var enligt denna
[...] at genom ord, skrifter eller åtbörder begära, eller genom sång och musique,
hwartil behörigt tilstånd ej blifwit lemnadt, eller på annat sätt, tilwinna sig allmosor.32

Tiggeriet tog sig olika former som alla skulle stävjas: från en enkel bön till publikationer med vädjan om allmosor genom annonser i tidningar. En allmosa
förutsätter för övrigt inte att något tiggande skett. Var det allmosor och tiggeri
när borgarna Ihrfors och Fischier enligt Anders Hellberg ”flera gånger och så
ofta jag beklagat min nöd gifvit mig penningar”?33 Kanske var det allmosor men
tiggeri behöver det inte ha varit. Tiggeri innebär rimligen en speciell avsikt och
man kan beklaga sin nöd utan någon avsikt att utverka en gåva av något slag.
Gåvan till Hellberg kunde då – för att återgå till det resonemang som Ridderstolpe förde ovan – ses som ett uttryck för medlidande och faller då i kategorin
av enskild välgörenhet. I Västerlövsta kunde sockenstämman meddela statsmakten om de utlänningar som bodde i församlingen att de alla var ryssar och att
inhysesmannen Nickjoff med hustru och sex barn födde sig med arbete ”och
igenom det understöd goda menniskor Honom gifva”.34 Och att ge till de fattiga man själv valde ut, och som inte bad om något, kunde väl inte vara olagligt?
Det olagliga låg i den tiggandes anspråk, i den enskilde tiggarens begäran.
Trots påbud från centralmakt och KB liksom lokala regelverk för hur man
skulle göra med särskilt utsocknes tiggare, fortsatte alltså tiggandet och det fortsatte utan att människor kallade på länsman. Genom prosten Muncktells betraktelser från de västmanländska prästgårdar där han bodde tecknas bilden av
tiggeriet som vardag, som något beklagligt men självklart. Det kom och gick
som i vågor: ibland mer, ibland mindre men slut tog det aldrig. Under det svåra
missväxtåret 1818 gjorde Muncktell ett konstaterande som belyser den grundlogik som styr tiggande och tiggeriförbud: ”[a]lt större fattigdom yppades. Oagtadt förbud voro många tiggare.”35 Nöden lyder, som ordspråket säger, inga
lagar. Tiggeriförbud under en tid av restriktiv och otillräcklig fattigvård, av
massfattigdom, kunde aldrig leda till ett slut på tiggandet. Olwen Hufton har
30 Petersson 1983, särskilt s. 1–87.
31 Skoglund 1992, s. 115.
32 1807 år fattigvårdsstadga för Stockholms stad citerad efter Müller 1906, s. 105.
33 Avskrift av Anders Hellbergs besvär till KB Västmanland dat. 1844–03–22. Konseljakt 1845–
02–10. Ecklesiastikdepartementet. RA.
34 Sockenstämmoprotokoll 1828–03–09 § 4. KI:2. Västerlövsta församling. ULA.
35 Muncktell 1982, 1818–11–16, s. 224.
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betecknat tiggeri inom ett visst område, vid sidan om säsongsbunden migration,
som en av det två grundbultarna i de arbetande fattigas ekonomi i Frankrike
under sent 1700-tal.36 Hur viktigt var tiggandet för de arbetande fattiga i Sverige
under 1830-talet? Det går inte att svara på eftersom några studier om tiggeriets
praktiker inte har genomförts på svensk botten. Ändå flimrar tiggeriet ständigt
förbi i olika källmaterial men den lilla kunskapen om det som finns rör sig nästan bara på ett normativt plan. Den enda svenska studien som något mer systematiskt behandlat tiggeri är etnologen Lars Levanders bok från 1934.37
Tjänstemännen vid landskansliet i residensstaden några kilometer från
Muncktells Irsta förde en föga framgångsrik kamp mot fattiga och tiggande
människors vandringar kring landet. Sedan 1698 hade alltså tiggeriet i princip
varit förbjudet men det var fortsatt tillåtet som understödsform till 1847. Bofasta
sockenbor kunde få tillstånd att tigga.38 Församlingsgränserna utgjorde sålunda
de gränser inom vilka tiggeri kunde tillåtas. På vissa platser, som i Barkarö socken, gick fler gränser inom församlingarna, mellan rotarna.39 För att skilja mellan
behörig och icke behörig tiggare användes olika tecken och märken.40
Ännu omkring 1830 fanns åtminstone 88 så kallade tiggarsocknar i Sverige
vars fattigvård i princip bara bestod av utdelande av gåvor och tillstånd att tigga
från hus till hus.41 I Västerås stift skall andelen tiggarsocknar ha varit mellan en
och fem procent.42 Vanligast var de i Göteborgs- och Bohuslän: över 16 procent. I en handfull län fanns inga tiggarsocknar alls.43 Anna-Maria Skoglund
skriver att de förklaringar som pastorer kunde anföra till att fattigvården var
organiserad på det viset var flera: att socknen var utfattig, att sockenborna var
snåla eller att det rådde konflikter omkring organiseringen, att de ville ge själva
om och när och så mycket som de själva önskade: ”Allmogen älskar i allmänhet
mera, att sjelf få utdela sina välgerningar och sjelf få uppbära glada miner, tacksägelser, välsignelser.”44 Omkring år 1830 skall tiggeriet ha varit fullständigt och
uttalat förbjudet i endast 19 socknar i landet. I vissa var det också straffbelagt.45
Hur det såg ut i landets städer är okänt. I Stockholm ägnades en hel del polisiär
möda åt tiggeriet. Under en enda månad år 1813 avvisades över 500 personer
36 Hufton 1974, särsk. s. 69–127.
37 Levander 1934.
38 Se t.ex. Johanson 1984, s. 25.
39 Pastor i Barkarö berättelse. Handlingar hörande till 1847 års fattigvårdsförordning. Konseljakt 25 maj 1847. Vol. 5. Västerås stift. Ecklesiastikdepartementets arkiv. RA.
40 Se t.ex. Skoglund 1992, s. 111.
41 Skoglund 1992, s. 112.
42 Skoglund 1992, s. 113.
43 Det gäller Värmlands, Södermanlands, Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Blekinge
och Gotlands län: Skoglund 1992, s. 113.
44 Prostens i Bäve församling utlåtande till Kongl. Maj:t angående fattigvårdens tillstånd år
1829, citerad efter Skoglund 1992, s. 114–115.
45 Skoglund 1992, s. 115.
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från staden, merparten på grund av tiggeri.46 Det var hårda tider och huvudstaden gjorde allt för att bli av med fattiga som inte hörde dit, men vid Överståthållarämbetet för polisärenden dömdes också de egna tiggarna. I Stockholm var
givetvis tiggeriet extra påpassat eftersom det var en huvudstad. Tiggarskaror på
huvudstadens gator betraktades knappast som särskilt presentabelt eller estetiskt
tilltalande.47 Gång på gång utfärdades nya tiggeriförbud som skulle inskärpa de
författningar som gällde nationellt eller lokalt. Som vi kommer att se i detta
kapitel fick inte tiggare eller misstänkta tiggare viseras till Stockholm. Tiggeriet
påverkade således människors rättighet att röra sig i rummet.
Det fanns sålunda å ena sidan ett legaliserat tiggeri och å den andra ett otillåtet som, i kombination med ”lösdriveri” eller försvarslöshet, kunde leda till
tvångsarbete. Denna ambivalens kan illustreras med ett beslut som fattades vid
en sockenstämma hållen i Sala landsförsamling år 1827 i samband med att KB i
anledning av de svåra tiderna utfärdat påminnelser om att det rådde tiggeriförbud i länet och att var socken skulle föda sina fattiga:
Sedan för Församlingen blifvit upläst [KB:s] kungörelse af den 25 Apr detta år
till Tiggeriets hämmande, och Församlingen förklarat sin benägenhet at till den
saken vilja bidraga, så beslöts, at så väl de Fattige, som af FattigCassan njuta understöd till Jul och Midsommar, som ock andre behöfvande skulle alfvarligen
tillförbindas, at icke begifva sig utom Församlingen med bettlande, och till et så
mycket lättare förekommande deraf, ville Församlingen icke undandraga sig, at
Rotevis genom Allmosor försörja de fattige, som icke hafva styrka eller tillfälle
till arbetsförtjenst för sit nödiga uppehälle, utan måste söka det genom den svårigheten, at se andra i händer efter Bröd.48

Socknens fattiga skulle alltså få gå runt och tigga i socknen, inom de rotar dit de
hörde, för att förekomma att de tiggde utom socknen. Men några mil bort från
Sala, i Västerås landsförsamling, Sankt Ilian, var tiggeriet helt och hållet förbjudet.49 I Dingtuna diskuterades på sockenstämman precis som i Sala landsförsamling tiggeriet och fattigvården med anledning av KB:s skrivelse. Förhållningssättet var dock annorlunda. Länsman Karlsson hävdade att i Dingtuna, en
av länets största socknar, försörjdes endast sju till åtta personer i fattighuset
medan det ibland kunde vara 20 fattiga om dagen som gick och tiggde i husen.
Det ansågs inte som tillbörligt att ”låta de fattiga omkringstryka hvarken i deras

46 Jarrick & Söderberg 1998, s. 277 fotnot 518, s. 193 tabell III:12. Om förvisningar från Stockholm se även Müller 1906, s. 95 ff.
47 Historikern Raymond Mohl som undersökt fattigvården i New York under tidigt 1800-tal
konstaterar att det blev svårare att fördra de fattiga enligt den bibliska devisen om att de fattiga
alltid kommer finnas bland oss, när de sågs i stora antal på gatorna, när de levde i hus nära de
välbärgade, när de fyllde fängelser och inrättningar. Då blev de fattiga väldigt störande, mer
störande än på landsbygden: Mohl 1971, s. viii.
48 Sockenstämmoprotokoll 1827–06–10 § 3. KI:1. Sala landsförsamling. ULA.
49 Skoglund 1992, s. 269.
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eller i andras Församlingar, för att söka sitt uppehälle”.50 Det mål som sockenstämman samlades kring var att tiggeriet den 1 oktober skulle ha upphört genom en nyorganisering av fattigvården.51 I Lillhärad i samma härad bestämdes i
november 1833 att:
Till tiggeri uti husen, så väl till hellger, som eljest, bör hädanefter icke ega rum,
då Socknens fattige [...] erhålla sin nödtorfitga bergning. Icke eller må Lillhärad
Sockens fattige visa sig såsom Bettlande i andra Församlingar.52

Tiggeriet var alltså ett område fyllt med motsättningar, på flera nivåer. Det
tangerade frågor om tillhörighet, fattigförsörjning (och därmed också ekonomi)
och polis, om faktiskt uppfattad nöd liksom föreställningar om lättja och omoral. Statsmakten ville se ett slut på det och vapnen bestod av tiggeriförbud,
tjänstetvång och inskärpande av socknarnas axlande av sitt ålagda ansvar för
fattigvården.
Tiggeriet, skriver Steve Hindle, innebär en relation mellan fattiga och mer
välbärgade som handlade om ödmjukhet och beroende samtidigt som det också
var en kamp om ojämlikt fördelade resurser. Den religiösa, kristna dimensionen
kan illustreras genom att en allmosa kunde bytas mot en bön genom vilken
bandet mellan den sociala och den kosmiska ordningen uttrycktes.53 Tiggandet,
fortsätter Hindle, kan bara förstås relationellt: tiggarnas praktiker kan bara begripas i relation till de attityder de potentiella givarna hade.54 För trots att tiggeriet förbjöds i större delen av Europa under 1500-talet och framåt, trots att
statsmakterna fördömde det och tiggare skulle spärras in och straffas på olika
sätt, var det en del av vardagen flera hundra år senare.55
I Sverige liksom i England utgjorde församlingarnas ansvar för ”sina” fattiga
fattigvårdens grundfundament: fattigvården och hemortsrätten var intimt sammanlänkade. Det var något som inskärptes genom författningarna, och om var
socken bara tog hand om sina verkligt fattiga skulle de tiggare som blev kvar,
som fortfarande vandrade runt, bara bestå av orätta fattiga, av sådana som
kunde sättas i tvångsarbete, piskas eller förvisas. Sockenstämmorna i Stockholms län under 1700-talet klagade exempelvis i första hand över utsocknes
tiggare.56 Toleransen för tiggare, oavsett hur legitima behov han eller hon må ha
haft, kunde sålunda också kopplas till tillhörighet. Elisabeth Engberg beskriver
hur sockenstämman i Skellefteå socken under 1830-talet kunde acceptera visst
tiggeri av de egna sockenborna medan acceptansen skall ha varit obefintlig när
50 Sockenstämmoprotokoll 1827–05–06. KI:5. Dingtuna församling. ULA.
51 Ibid.
52 Sockenstämmoprotokoll 1833–11–24 § 6. KI:1. Lillhärads församling. ULA.
53 Hindle 2009 (2004) s. 67.
54 Ibid.
55 Jfr Hitchcock 2005, s. 492.
56 Johansson 1983, s. 156–160.
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det gällde främmande, utsocknes tiggare.57 Liknande förhållanden rådde också i
England.58 Tiggeri kunde således accepteras och tolereras under vissa villkor.
Ibland var tiggeri mer tillåtet än vanligt. Julen var i Sverige precis som i England en tid av tiggande.59 ”Ack hvad tiggare redan tilstöta! Det blir ett svårt år”,
skrev Muncktell i sin dagbok den 15 december 1826.60 Några dagar senare, efter
att mantalsskrivning hållits i sockenstugan i Irsta, efter att juloxen ”expedierats”,
som detta år var en av de bästa han haft, konstateras att det nog var tur då ”det
stryker åt Jultiggare, som redan tilströmma”.61 Och i Västerås och säkerligen på
många andra håll fick stadens fattiga, det vill säga de som var uppförda på särskilt listor, sina särskilda julgåvor.62 Som framgick ovan hade man i Sala socken
utdelning till jul och midsommar. I Barkarö talas vid ett tillfälle om att fattiga
som ”sällan oftare än till Jul besvära Församlingen med bön om almosa”.63
Ovan framkom att i Lillhärad skulle inte tiggeriet längre tillåtas och man utskrev ”så väl till hellger, som eljest” vilket kan tolkas som att det förra särskilt
behövde betonas.64
Lars Levander har i sin bok främst använt sig av folkminnesuppteckningar
och skriver att det som gavs var reglerat av sedvänjan. En gammal man som
Levander talade med berättade att när han och hans syster som barn gick i gårdarna och tiggde i Dalarna fick de vanligen en slev mjöl med lite på kanten på
nästa.65 En ganska okomplicerad bild tecknas av människor som gick runt och
fick bröd och mjöl; det kanske är så att en gammal man hellre vill minnas de
gånger han och hans syster fick något än de gånger dörren stängdes för dem.
Just att barn förekommer så ofta i berättelser och klagomål om tiggeri – så är
det också i Sverige – menar Steve Hindle kan ses som ett tecken på att det var
skambelagt att tigga.66 Och om man skämdes över att tigga så får det rimligen
konsekvenser för om och hur en informant berättar om detta skamfyllda. Men
det är också viktigt att betona att bara för att en förhärskande norm kan vara att
en tiggande bör känna och uppvisa ödmjukhet och, det ligger nära, uppvisa
liksom känna skam, så behöver inte alla göra det. Man kan se det som en ekonomisk aktivitet bland andra.67
57 Engberg 2005, s. 89.
58 Hindle 2009 (2004) s. 69.
59 Levander 1934, s. 102–104; Hitchcock 2005, s. 488.
60 Muncktell 1995, 1826–12–15, s. 296.
61 Muncktell 1995, 1826–12–18, s. 296–297.
62 I Västerås fattigdirektions protokoll finns så kallade julgåvolistor, se serie A1 för resp. år. So-

cialnämndens i Västerås arkiv. VSA.
63 Sockenstämmoprotokoll 1840–07–12 § 1. KI:3. Barkarö församling. ULA.
64 Sockenstämmoprotokoll 1833–11–24 § 6. KI:1. Lillhärads församling. ULA.
65 Levander 1934, s. 115–129.
66 Hindle 2009 (2004), s. 75.
67 För en diskussion om finska kaale och tiggande och hur de själva såg på det: Tervonen 2010,
s. 110. Jfr äv. om ”nordiske tatere”: Minken 2009, s. 247.
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Antropologen Eric Henry har beskrivit tiggeri som ett performativt gestaltande av fattigdomens relationer, det ordnar och visar dess uppfattade orsaker,
dess etik och lösningar. Allt detta varierar kulturellt, i tid och i rum.68 Att aggressivt tiggeri, under dåtiden benämnt pockande tiggeri, inte var accepterat
framgår i källorna. Det pockande tiggandet, gärna förenat med hot om olycka
och förbannelser, har djupa rötter i de normer och värderingar som omger tiggande och allmosegivande. Det utgör motbilden till den ödmjukhet och det
beroende som tiggaren borde manifestera men det anspelar på samma vidskeplighet som också präglar det ödmjuka tiggandet.69 Vidskepelsen kan manifesteras i välsignelser om välmåga och tacksägelser likväl som i förbannelser om förestående olycka och död. Greta Cajsa Jansdotter skall exempelvis ha berättat för
en piga vid namn Brita
[...] att hon som orden fallit kunde mer än andra och förmådde göra hvad hon
ville, såsom exempel hvarpå hon anfört, att då hon en gång gjort besök hos en
Riksdagsman i Odensvie Socken och af dennes hustru begärt, men icke fått, litet
mjölk, hon gjort så mycket, att sedan hon var utgången på Gården, mjölkbunken dansat ned från hyllan.70

Och vidare:
Under dylika samtal hade de [Greta Cajsa och pigan Brita] ankommit till det
ställe hvarest vägen på en fjerdedels mils afstånd ifrån Arboga Stad tager af till
Jäders bruk, der de en stund stadnat och sedan Greta Cajsa om en förbigående
qvinna yttrat: ’den der var jag inne hos i går men hon ville icke gifva mig något,
hvarföre det ej heller skall dröja länge innan hon skall erfara hvad jag förmår
[...].’71

En kombination av legal ambivalens och traditionell heligförklaring, skriver
Steve Hindle, gjorde att tiggare kunde spela på människors medkänsla. Det
framgick ovan att, som en pastor hävdade, bönderna kunde tycka om att ge
allmosor, att se glada miner och få välsignelser. Men den vidskepelse som ger
någon makt att välsigna på ett sätt som betyder något för den som välsignas,
skapade också rädsla och de aggressiva tiggarna kunde hota med olycka ifall de
inte fick en allmosa.72 Greta Cajsa tog det ett konsekvent steg längre: hon berättade om vad hon tidigare åstadkommit i detta avseende. Men vinsten av detta
var kortsiktig; Greta Cajsa hade helt enkelt inte kunnat stanna länge i samma
område utan att få problem. Hon var också stadd på vandring och hade inga
kopplingar till Arbogatrakten där mötet med pigan Brita skedde.73 Men ef68 Henry 2009, s. 10.
69 Hindle 2009 (2004), s. 73---75.
70 Dombok vid urtima ting 1832–09–13. AIb:7. Glanshammars häradsrätt. ULA.
71 Ibid.
72 Se t.ex. Hindle 2009 (2004), s. 104.
73 Om så kallad negativ ömsesidighet, se Tervonen 2010, s. 118, 120, s. 155–156.
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tersom tiggeri vanligen beskrivs i detalj när något brott har begåtts eller när det
bryter mot normerna riskerar källorna att ge en ojämn och skev bild av tiggeriets praktik.
Genom konflikten mellan kronofjärdingsman Theodor Ytterberg och Anna
Catharina Friström Berg som berördes i förra kapitlet kan något om tiggeriets
normer utläsas. Ytterberg anklagade Friström Berg för att hon hävdat att hon,
då hon tiggt i ett hus, sagt att hon hade fem små barn utanför och att hon tiggt
”icke allmosor bröd utan äfven mjöl och kött”.74 I en gård skulle Friström Berg
enligt Ytterberg också ha fått bröd och kött och i en annan gård hade hon mottagit bröd och mjölk. Vid Nykvarns gästgiveri skall hon ha utgett sig för att vara
”lappska” och tiggt öl och brännvin. Friström Berg själv erkände att hon tiggt
och fått lite mjöl och en fjärdedels kaka bröd i den ena gården och en halv kaka
bröd i den andra. Det övriga bestred hon. Friström Berg varnades för sitt tiggeri
och fick alltså resa vidare.75 Det fanns informella regler omkring vad som ansågs
rimligt att tigga och dit hörde inte kött.
Tiggeriet kan inte reduceras till en försörjningsstrategi som har samma betydelse för alla som ägnar sig åt den. Människor kan tigga permanent eller tillfälligt, tiggandet kan ge en mer eller mindre betydande inkomst i relation till den
övriga försörjningen. Tiggande kan vara sammanlänkat med vissa former av
försörjning, vissa yrken, det kan utövas i vissa åldrar. Tiggandet är ett sätt att
försöka försörja sig som vanligen inte har betraktats som ett arbete vilket emellertid inte innebär att det inte finns de som betraktar det som ett sådant. Hur
såg tiggaren på sitt tiggande? Som ett arbete? Som en försörjning? Som en ekonomisk aktivitet likställd med annat tillfälligt arbete? Som ett sista alternativ?
Svaret är inte alls givet.
Vid Falu landskansli frågades regelmässigt vid förhör om en person tiggt eller
inte. Förhören är, med alla sina källkritiska problem, så nära eftervärlden kan
komma de tiggandes egen berättelse om huruvida de tiggt och i så fall varför,
men vad man tiggt, av vem och så vidare pratas det sällan om som i förhöret
med Anders Forsberg:
Född i Fahlun 1789 – tiggt – ofärdig men ej oförmögen att arbeta utan har
hemma födt sig genom förtjenst vid grafvar gått till Husby att hälsa på en moster
och sedan gått vidare till Westmanland och där bett sig sina bitar. Mantalsskrifven i Österfors – geck hemifrån 4de dag påsk – får slippa ut med föreläggande att inom 1 månad [...] skaffa sig försvar.76

Bett sina bitar betyder att tigga. Uttrycket återkommer också hos Lars Levander.77
74 Protokoll med handlingar 1840–05–29 § 1. AIIa:8. LST–U:lkt. ULA
75 Ibid.
76 Protokoll över förhör med arrestanter 1834–05–31 Anders Forsberg. AIe:1. LST–W:lkt. ULA.
77 Levander 1934, s. 67.
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Varför greps somliga och inte andra? Ger det faktum att majoriteten av de
som greps för ”lösdriveri” var män en skev bild av tiggeriet? Kanske kom kvinnor undan med att tigga på ett annat sätt än män eftersom män oftare än kvinnor greps? I Västmanlands länsstyrelses arkiv är informationen om tiggandets
praktik torftig. Det flödar av uppgifter om att människor har tiggt och några
tituleras också tiggargubbe eller tiggargosse och så vidare men där tar det slut.
Själva tiggandet är inte föremål för beskrivningar: var, hur eller av vem.
Vid intagningar i häktet anges tiggeri ibland som ensam brottsrubricering
men fångrullornas rubriceringar kan inte användas för att exempelvis räkna hur
många som faktiskt intogs för tiggeri: personen ifråga kan lika gärna stå som
passlös eftersom skrivaren inte brydde sig om att skriva ut tiggeriet som en av
anledningarna till intagandet. Första gången tiggeri under 1820-talet anförts
som enda skäl till intagande var för övrigt år 1827, men det är svårt att veta vad
man skall göra av en sådan uppgift. Under åren 1829 till 1838 intogs 304 personer i slottshäktet i Västerås där ordet tiggeri finns i brottsrubriceringen antingen
ensamt eller i kombination med något annat. 148 var ensamma män, 12 var
ensamma kvinnor och fem var ensamma barn. Alla intogs inte ensamma. 16
kvinnor med sammanlagt 46 barn intogs under åren liksom sju större sällskap
om 34 personer. Fyra par bestående av man och kvinna intogs, åtta fall av en
man i sällskap av ett eller flera barn, tre familjer (mor, far, barn) om sammanlagt tretton personer intogs också. Två små flickor från Dalarna greps i varandras sällskap. Sju intagningar om 14 personer gjordes av män som var i sällskap
med varandra. Och så vidare.
Vanligast var att en ensam man intogs men antalet kvinnor var inte så ringa:
de greps dock vanligen inte ensamma. Det följer det mönster som iakttogs i
förra kapitlet för gripna generellt. Antalet minderåriga som utan vuxna intogs
för tiggeri var sju till antalet, tre av dem flickor. Av de 304 intagningarna gjordes 158 från länets städer varav 133 från Västerås. 124 intagningar gjordes från
landsbygden och övriga från andra län eller är oklara. Säger detta något om
tiggeriets praktik, något mer än om vilka som intogs i häktet? Eller säger det
kanske mer om vilkas tiggeri som inte accepterades? Av det lilla antalet barn
som intogs i häktet att döma och det faktum att barns tiggeri förefaller ha varit
utbrett kan vi möjligen dra den slutsatsen att visst och vissas tiggeri tolererades
mer än andras: barns mer än vuxnas, kvinnors mer än mäns, insocknes mer än
utsocknes. Och i Västerås var man mer benägen än på andra håll att gripa
främmande tiggare: ingen av de som greps tillhörde mig veterligen staden. Vid
en omfattande mönstring med stadens fattiga i mars 1832 tillsades två äldre
kvinnor, två män och 22 barn att sluta tigga.78 Strax därefter utfärdades det
också den i förra kapitlet nämnda belöningen om 8 skillingar banco för fasttagande av främmande tiggare.79 Medan de egna fattiga kunde bli föremål för
78 Fattigdirektionens protokoll 1832–03–29 § 1. A1:3. Socialnämndens i Västerås arkiv. VSA.
79 Fattigdirektionens protokoll 1832–04–06 § 2. A1:3. Socialnämndens i Västerås arkiv. VSA.
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tillsägelser och också fattigvård, skulle de främmande tiggarna tas om hand av
polisen och återbördas till sina hemorter.
Myndigheterna i Västerås var särskilt inriktade på att stoppa att tiggare gick,
som det kallades, i husen och tiggde.80 Beskrivningar av detta är få, men under
en rättegång i staden i november 1836 beskrivs hur en man vid skymningen
påträffats i en gårds ”yttre rum”. En dotter i huset upptäckte mannen och hämtade sin mor som frågade mannen vad han ville. Enligt kvinnan hade mannen
då sagt att hans ärende vore mat eller pengar. Kvinnan hade då enligt egen utsago gått för att hämta några penningar. Mannen, som anklagades för att stulit
en rock vid besöket, erkände vid rättegången att han bettlat i flera hus i staden
och att det också var anledningen till besöket hos kvinnan.81 Viljan att försöka
förhindra att främmande människor gick runt i husen ledde till att ett soppkök
grundades år 1843 under svåra konflikter. Soppkökets främsta förespråkare var
ordföranden i fattigvårdsdirektionen, domprost Hvasser, och dess främsta motståndare var borgmästare Ekholm som utträdde ur fattigvårdsdirektionen med
anledning av saken. Ekholm delade i sin argumentation mot soppköket upp
fattiga i de främmande och stadens, och han ansåg att det var både bakvänt och
besynnerligt att ge vad han kallade främmande och kringstrykande personer
föda för ingenting; det kunde göra ”våra egna fattiga” missbelåtna och demoralisera dem.82 De främmande tiggarna var i Ekholms ögon en synnerligen misstänkt skara:
Merändels lemna de sin våtsäck eller rensel på någon krog eller så kalladt Bond
quarter, och mången gång händer, att de på det ömkligaste sätt utrustade äga
både bättre klädesdrägt och till och med contanta medel, quarlemnade i quarteret, innan han tågar ut på Tiggeri i Staden.83

Pragmatiken vann emellertid denna gång och utsocknes tiggare, undantaget de
som kom från närliggande socknar och gesäller, skulle anvisas till soppköket
som inhystes i stadens så kallade kokinrättning. De som kom dit skulle först
granskas och sedan ges mat som de förtärde på stället. Därefter skulle de ledsagas ur staden genom närmaste tull.
Acceptansen för tiggare och därmed också vilka risker det innebar att tigga
kan sålunda antas ha varierat i enlighet med olika faktorer: egenskaper hos den
som tiggde (kön, ålder), var personen hörde hemma (insocknes/utsocknes), hur
tiggeriet gick till (pockande tiggeri var normstridande) samt på vilken plats,
tiggeriet skedde. Västerås konsistorium skriver i ett utlåtande angående fattigvården i stiftet år 1829 att
80 Striden om soppköket finns behandlad i Johnsson 2001, s. 59–61 vilket detta avsnitt bygger

på.
81 Dombok 1836–11–15 § 3. AI:36. Kämnärsrätten i Västerås. ULA.
82 Sockenstämmoprotokoll 1843–05–21. KI:2. Västerås domkyrkoförsamling. ULA.
83 Ibid.
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Den mängd af kringstrykande tiggare, Skojare, smyghandlare, Gesäller, Sjömän
som beswära innewånare både i Städer och på Landet förswårar mycket försörgningen af Socknens egna fattiga. Dem uttröttar nemligen folkets medlidande
och hjelpsamhet och förminskar på ett otillbörligt vis tillgångarne för egna fattiga. Att afhjelpa detta onda, kan endast den Lagstiftande Makten förmå, och
borde möta många swårigheter.84

Det tiggeri konsistoriet beklagade sig över var i första hand det som utövades av
rörliga människor, av icke tillhöriga, av särskilt men inte uteslutande män.
När människor greps för tiggeri och fördes till KB kunde, i det fall KB ansåg
att den tiggande var mer eller mindre utan arbetsförmåga, den församling han
eller hon ansågs tillhöra åläggas att se till att han eller hon inte vidare kringströk
som det brukade heta. Men ett föreläggande om att skaffa sig laga försvar kunde
också utfärdas liksom en dom till tvångsarbete. Kunskapen är liten om tiggeriet
under dåtiden, men det finns anledning att tills vidare anta att det var något
normalt, något som var utbrett, något nästan alla människor på ett eller annat
sätt fick förhålla sig till.

4.2.2 Tiggare från Kopparbergs län
Under nödåren 1837 och 1838 var man från KB Västmanlands håll särskilt oroad
över anstormande tiggare från Dalarna. Senvintern och våren 1838 var mycket
svåra tider och människor skall alltså gett sig av söderut, över länsgränsen in i
Västmanlands län.
I en rapport från landskansliet daterad den 18 maj 1838 berättas att Mälaren
då ännu inte var isfri. Föregående års skörd skall inte ha varit särskilt dålig men
förråden började nu sina. Anledningen anges vara dels att potatisskörden slagit
fel, dels att spannmål sålts på andra platser för högre priser men också
[...] sednast genom den mängd af tiggande Dahlfolk, som barmhertigheten i
Westmanland icke förskjuter, utan föder under Dess Kringvandring på bekostnad och med minskning af de för egna behof beräknade förråder.85

En kungörelse utgick i april 1838 från KB som bad socknarna om sammanskott
till de nödlidande på Västkusten. På sockenstämman i Västerlövsta sade man sig
hysa medlidande med de drabbade men något bidrag kunde man inte ge
[...] emedan den ökade mängd af Tiggare ifrån andra Socknar, och resande Gesäller, af Dalalmoge samt af Landsstrykare mer än vanligt betungade Församlingen under detta hårda år.86

84 Västerås konsistorii berättelse om fattigvården år 1829. Handlingar hörande till 1847 års fattigvårdsförordning. Konseljakt 25 maj 1847. Vol. 5. Västerås stift. Ecklesiastikdepartementets
arkiv. RA.
85 Protokoll och brevkoncept KB Västmanland rapport 1838–05–18. AIa:127. LST–U:lkt. ULA.
86 Sockenstämmoprotokoll 1838–04–16 § 10. KI:3. Västerlövsta församling. ULA.
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Från Västerlövsta hade under hela år 1838 åtta personer införpassats av länsman
Bomberg till slottshäktet. Två kvinnor med vardera två respektive tre barn samt
en ensam pojke – i fångrullan kallas han blott David och i en skrivelse benämns
han tiggargosse.87 Endast den ena kvinnan med tre barn var från Kopparbergs
län, så om det ligger någon sanning i sockenmännens tal om tiggeriet under
året, är det tydligt att gångerna var få då man kallade på länsman.
Men dalallmogen skall alltså ha varit stadd på vandring under denna svåra
tid. Under åren 1837 och 1838 intogs 64 människor i Västerås slottshäkte för
”lösdriveri” för att sedan skickas vidare till Falun. Det är nästan lika många som
från år 1829 till 1836. 39 av de 64 intagningarna har tiggeri som brottsrubricering. Ytterligare två intagningar har tiggeri som brottsrubricering vid intagandet
i häktet i Falun (men alltså inte i Västerås).
Om vi dröjer vid det svåraste året 1838 så gjordes 40 intagningar i slottshäktet
för ”lösdriveri” av människor som sedan skickades till Falun. 27 av dessa hade
tiggeri som ensam rubricering. 23 av det totala antalet intagningar skedde i residensstaden och 16 var minderåriga. I maj greps två flickor från samma by i
Mora och de bör ha varit i sällskap med varandra. Samma dag i juli greps Carin
Andersdotter med åtta barn från Bonäs i Mora och en Anna Persdotter med
fem barn från Nyåkern i Äppelbo. I augusti greps en kvinna med ett barn, de
kom från Rättvik.88 25 av intagningarna var av kvinnor som var i sällskap med
barn eller barn som var i sällskap med andra barn. Brottsrubriceringen i Västerås fångrulla för Carin Andersdotter och Anna Persdotter med sammanlagt 13
barn var tiggeri (i Falun var det dock ändrat till passlöst kringstrykande och
bettlande). Det kan antas att människor inte gav sig av hemifrån med en mängd
barn för ros skull och det går också att förutsätta att fler än vanligt var stadda på
vandring under ”detta hårda år” som det uttrycktes i Västerlövsta. Det handlade
om att överleva och för att överleva var man tvungen att migrera eller tigga.
Och det är uppenbart att det gick att ta sig till Västerås antagligen tiggande och
utan papper utan att bli gripen. 58 procent av alla som greps vilka sedermera
skickades till Falun greps i Västerås eller i trakten av Sala, de allra flesta i Västerås.
Under åren 1829 till 1836, för vilken tid de förhör som finns bevarade är relativt lätta att tillgå, intogs i Västerås slottshäkte 60 vuxna och barn utan någon
vuxen i sitt sällskap som sedan utförpassades till Falun. 36 av intagningarna var
av ensamma män, sex av ensamma kvinnor, 2 kvinnor i sällskap med barn (syskonbarn i båda fall, sammanlagt sju stycken), en man med barn (far och tre
barn), två par män som varit i sällskap med varandra intogs vid två skilda tillfällen i häktet, två barn intogs som bör ha varit tillsammans. Sedan finns det
några oklara konstellationer, men vanligast var alltså att det handlade om en
87 Protokoll och brevkoncept KB Västmanland till KB Älvsborg 1838–04–03. AIa:127. LST–
U:lkt. ULA.
88 Fångjournal 1838 nr 375–389. D2b:12. KVA–V:ås. ULA.
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ensam man. Av de individer som greps under dessa år och som det finns uppgifter om i förhör, erkände 21 att de hade tiggt. Av dem var elva män som ensamma intagits i häktet. Fem nekade till att tigga och om de övriga finns inga
uppgifter. Det var ingen frisk skara människor. När det gäller samtliga de 36
männen finns det belägg för sjukdomar, ofärdighet, olika handikapp i åtminstone 17 fall.89 Det kunde handla om tillfällig sjukdom eller kronisk. Antalet
kvinnor och barn som intogs i häktet hade alltså under nödåret 1838 varit förhållandevis stort i jämförelse med övriga år.
Tiggandet kunde vara komplement till arbete. Man tiggde när pengarna tog
slut eller när inget arbete fanns vilket formuleras tydligt av Niclas Lindgren: ”Ej
tagit städsel hos någon – arbetat hvar som helst – köpt först – sedan tiggt, då
pengarne blifvit slut.”90 Men människor förnekade också att de tiggt som den
sjuke arbetskarlen Johan Höglund, många år tidigare drabbat av slag som det
sades, som hävdade att han inte behövde tigga då han alltid hade skottspolar.91
Sex ensamma kvinnor intogs i häktet som skickades vidare till Falun. Informationen om dem är mager. En av dem sägs vara sjuk och arbeta men att
hon mest tigger. Det handlade om en kvinna från Grytnäs som sade att hon
gått för att dricka brunn när hon greps:
Från Sörhöfde Grytnäs född där 50 år mantalsskriven där sist men befrias för
sjuklighet. Druckit brunn vid Sätra har många plågor arbetar tigger mäst skolat
begifva sig till en Syster i Strengnäs Greta ogift inga bevis för 20 år gått ur mantal föräldrar döde – fadren hetat Per Hansson – Modren Anna Olsdr – gått hem
ifrån fredags åtta dagar sedan – tagen 5/4 mil hitom Westerås –92

I förhören i Falun framgår generellt tiggeriets roll som kompletterande försörjningskälla särskilt i relation till olika ambulerande försörjningssätt. Det var
åtminstone i första hand dessa tiggande människor som intogs i häktet och de
var, som nämndes ovan, inte alltid friska. Det fanns hela familjer som var på
rörlig fot och som kombinerade arbete och tiggeri och som upprepade gånger
kom in på fångskjuts till Falun. Det gäller exempelvis Petter Persson som skickades från KB Värmland till Falun i januari 1829:

89 Se t.ex.: Protokoll över förhör med arrestanter 1829–03–16 Mårten Pehr Ersson Lång; 1829–

10–12 Greta Persdotter; 1830–01–09 Fredric Norman; 1831–09–26 Olof Norström; 1832–07–07
Gustaf Andersson. AIe:1 LST–W:lkt. ULA.
90 Protokoll över förhör med arrestanter 1824–02–09 Niclas Lindgren. AIe:1. LST–W:lkt.
ULA.
91 Protokoll över förhör med arrestanter 1829–07–10 Johan Höglund. AIe:1. LST–W:lkt. ULA.
92 Protokoll över förhör med arrestanter 1829–10–12 Greta Persdotter. AIe:1. LST–W:lkt.
ULA.
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14 år – född på Rommarheden i Mahlung – föräldrar lefva – fadren Skräddare
Per Persson – går kring landet och syr skinnpälsar – gått hemifrån efter vårsåningen – till Norrige [...] så äfven i Hofs Sn föda sig med tiggande – 3 syskon
– fattigt hemma – Syster 19 år i Helsingland och kardar – Modren och brodren
6 år gå kring landet och tigga – får förpassning att gå hem.93

Mats Mattsson, Pär Mattsson och Eric Larsson, samtliga mellan 12 och 14 år
gamla, var från Bonäs i Mora och de förhördes i Falun i juli 1834. De sade att de
gått hemifrån efter påsk utan bevis. De hade vandrat åt Köping, Västerås, Sala
till Örebro och de hade tiggt. ”Ej gjort annat illa än att tigga”, skall någon av
dem ha sagt vid förhör.94
Förhören i Falun vittnar om en obarmhärtig tillvaro för många människor.
Lyssna till Per Persson som förhördes i Falun i november 1835:
född i Noret, Järna 1823, 9 veckor eft. Nyåret – Fadr Lassa Per Persson lefver –
Kjersti Olsdoter stjufmor – 2 helsyskon hemma – hemifrån efter Påsk – ej äta
hemma – tiggt – varit åt Enköping – ej haft besked – får gå hem hemma inom
denna veckans slut – förpassning upvisas för prest och Länsman –95

Eller till Anders Petter Ås som förhördes samma dag:
född i Dahlbyn Säther – oäkta – 14 år sedan helgamässa – Mor död – Mats
Anna Olsdr i Dahlsbyn – död i år – hemifrån då de skuro Rågen – varit i [...]
Hedemora Stad – huggit ved – tiggt – Mormor – och 3 mostrar i Dahlbyn – får
förpassning att gå hem [...].96

Anders Petter hade gått hemifrån när rågen skars, det bör ha varit i augusti.
Pojkarna var möjligen i sällskap med varandra. De kom från olika socknar men
intogs samtidigt i Falu häkte av länsman i Grytnäs och Folkärna. Människor
kunde slå följe med varandra ute på vägarna för längre eller kortare tid.
Mångs Hans Pehrsson var omkring 20 år då han skjutsades från Västerås till
Falun. Trots sin ålder titulerades han gosse i Västerås fångrulla så antagligen var
han liten till växten. Han hade gripits i Bro i Åkerbo härad och brottet var tiggeri. I Falun inskrevs i rullan att han gjort sig skyldig till passlöst kringstrykande
och bettlande. I förhör sade han att anledningen till att han begivit sig av var att
det var fattigt hemma.97 Men Mångs Hans Pehrsson hade också svåra utslag
och huvudsår och överfördes till Falu lasarett. I husförhörslängden där han var
skriven i Malung framgår att modern var ensam med nio barn. Hans var äldst

93 Protokoll över förhör med arrestanter 1829–01–14 Petter Persson. AIe:1. LST–W:lkt. ULA.
94 Protokoll över förhör med arrestanter 1834–07–12 Mats och Per Mattsson, Eric Larsson.
AIe:1. LST–W:lkt. ULA.
95 Protokoll över förhör med arrestanter 1835–11–23 Per Persson. AIe:1. LST–W:lkt. ULA.
96 Protokoll över förhör med arrestanter 1835–11–23 Anders Petter Ås. AIe:1. LST–W:lkt. ULA.
97 Protokoll över förhör med arrestanter 1835–02–16 Mångs Hans Persson. AIe:1. LST–W:lkt.
ULA.
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och i längden har prästen också skrivit att han vore ”vansinnig”. 1841 skulle han
drunkna utanför Stockholm.98
De som greps utgjorde bara toppen på isberget, en liten del av alla de som
rörde sig genom landskapet och som ibland tiggde. Vilka var deras alternativ?
Valackaren med mera Alexander Flinta sade att han någon gång fått på begäran
av barmhärtiga människor och hans hustru Anna Stina Schultz konstaterade i
förhör samma dag att hon ville ”hällre tigga än stjäla”.99 Lars Mattsson skall i
förhör ha sagt att han var
Född i Wåmhus, Mora Sn – kummelsnäs – 43 år – sjuklig – hustru lefver, sjuklig – tigger kallas att gå och föda sig – 2 Döttrar, den äldsta i Stockholm i sommar – Bror och Svägerska, har så mycken egendom, att han föder 2 kor – begär
få gå hem 8 dagar på vägen – borta i 13 år, men ej mantalsskrifven – varit i Arbrå
och Undersvik – lagat fållar.100

Kallas att gå och föda sig – en omskrivning för att gå runt och tigga. Kanske
skulle det också ha kunnat kallas att inte ligga till last, kanske var att ligga sina
anhöriga till last det allra värsta, det allra skamligaste, det allra svåraste? Svårare
än att be sina bitar borta hemifrån? Vad kan ha varit mer normstridigt än att
leva på andra bland människor som levde av sitt arbete, på marginaler som nästan inte och ibland inte alls fanns?

4.2.3 Att ta sig fram
Att vara fattig i rörelse betydde att vara beroende av sin omgivning. Med en
skjutslega som var billig för den välbeställde men dryg för den fattige, kunde
den senare, om hon nu hade ett tydligt mål, knappast färdas med gästgiveriskjuts.101 Med tanke på de små kärror KB begagnade, så är det inte svårt att
föreställa sig att de vilka allmogen i allmänhet begagnade inte var av bättre beskaffenhet. De små hästar som drog kärrorna förlorade snabbt i dragkraft med
ytterligare passagerare, så även om det förekom att en vandrande fick lift var det
inget hon kunde räkna med. Det finns självklart uppgifter om att människor
fick skjuts som den gången då en ung man fick åka med en lumpsamlare på
hans släde från Eskilstuna mot Bergslagen.102 Eller som då en artillerist på
rymmen stötte på en bonde med son mellan Stockholm och Järva som var på
98 Husförhörslängd s. 239. AI:4b. Malungs församling. AD.
99 Protokoll över förhör med arrestanter 1827–06–16 Alexander Flinta, Anna Stina Schultz

AIe:1. LST–W:lkt. ULA.
100 Protokoll över förhör med arrestanter 1835–02–13 Lars Mattsson. AIe:1. LST–W:lkt. ULA.
101 Skjutslegan per mil på landsbygden var under åren 1819–1844 16 skillingar banco och i stad
20 skillingar banco: Krantz 1986, s. 110.
102 Inkommande skrivelser från övriga myndigheter icke diarieförda skrivelser utan ankomstdag avskrift av utdrag ur laga höstting med Åkerbo häradsrät 10–11/10 1837. DIII:251. LST–U:lkt.
ULA.
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väg hem till Torstuna. De började prata och artilleristen fick åka med. Artilleristen hade sagt att han skulle söka arbete inåt landet och var bror med en soldat i
Torstuna; han fick också sova över hos bonden men hade försvunnit därifrån
dagen efter.103
Ett litet barn kanske en bonde eller bonddräng lättare förbarmade sig över än
en vuxen man, och det kan hända att man kunde ta några skillingar i betalt för
skjutsen. Det förindustriella Sveriges landsvägar och sockenvägar var sålunda
befolkade med människor på väg någonstans, inte alltid helt klart vart, och som
under sin vandring försökte hanka sig fram och få tak över huvudet.104 Människor dog ute på vägarna, av sjukdom, hunger, köld. En enda sådan händelse av
många kan nämnas här för att den absoluta fattigdomen inte skall reduceras till
mer eller mindre outtalade bakgrundsfakta. Händelsen illustrerar också betydelsen av gränser.
Under julhelgen en lördag år 1836 gick klubbskjutsen från Malma i
Badelunda socken. En dräng var skjutskarl och den skjutsades namn var Petter
Wase, en 41-årig före detta kronobåtsman med utslitet pass från KB Malmöhus
ställt till födelseorten, Särna. Det var Wases sjuklighet och utblottade tillstånd
som enligt länsmans senare skrivelse till KB var anledningen till att Wase hade
förts på kärran. Hans liv hade under de senare åren varit svårt. Enligt ett förhör
vid landskansliet i Falun något år tidigare, i mars 1835, led Wase av ”svarta starren” och han var ofärdig i högra axeln efter att ha fallit från en skulle.105 Klubbskjutsen gick till Jädra by i angränsande socken, men när man var på Jädra bys
gärde dog Wase. Drängen lämnade Wases kropp till en åbo i Jädra som förde
den döde till prästgården i Hubbo. Prosten som hette Bergqvist ville veta var
dödsfallet inträffat och fick till svar att det skett innan ankomsten till Jädra by,
således innan klubbskjutsen nått till första by i Hubbo. Bergqvist vägrade därför
ta emot Wases döda kropp och befallde åbon från Jädra att skjutsa den döde
tillbaka till Badelunda socken. Väl vid prästgården i Badelunda nekade prosten
Stamberg att ta emot den döde. Åbon från Jädra fick därför vända och ta sig
tillbaka till Bergqvist i Hubbo där Wase ”slutligen emottogs och uppå tillsägelse
af Herr Prosten Bergqvist inlades uti en Materialbod vid Hubbo Kyrka”.106
Länsman tillkallades sedermera för att undersöka dödsorsaken och fann att
Wase ”troligen genom sin halfnakna sjuklighet och utblottade belägenhet samt
dess forslande under den kyliga Väderleken ljutit döden”.107 Om saken endast
103 Protokoll med handlingar 1835–01–21 § §. AIIa:6. LST–U:lkt. ULA.
104 Etnologen Lars Levander konstaterade att den överväldigande majoriteten av de som färdades på vägarna gjorde detta till fots och utan lastdjur. Han delade in denna majoritet i tre huvudkategorier: arbetssökande, hantverkare och handlande. Se Levander 1934, s. 55.
105 Protokoll över förhör med arrestanter 1835–03–20. AIe:1. LST–W:lkt. ULA.
106 Skrivelser från övriga myndigheter icke diarieförda skrivelser med ankomstdag skrivelse
från länsman till KB Västmanland 1837–01–13. DIII:251. LST–U:lkt. ULA.
107 Ibid.
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handlade om begravningskostnad och praktiskt besvär går inte att veta; det går
inte heller att veta vad Wase tänkte i kylan, på klubbskjutsen, under sin sista
stund på en jord där hans döda kropp blev ett besvär, en ekonomisk belastning
för fattigkassan.108
Men att ta sig fram var en sak, apostlahästarna kunde ta en människa flera
mil på en dag om hon var tillräckligt frisk. Att övernatta och finna skydd undan
kyla, väder och vind kunde vara en svårare sak som alltså också var föremål för
statliga dekret och lokala regelverk.

4.3 Hysande
Wase hade vid sin död haft ett pass på sig och genom passet kunde också pastor
och länsman veta vem han hade varit. Ett av de sätt på vilket staten försökte
upprätthålla passtvånget var genom att bötesbelägga hysande av passlös på
samma sätt som av tjänstlös. Ett pass kunde alltså utgöra en förutsättning för att
få övernatta, för att få vila och skydd.
Förelägganden om laga försvar vid äventyr att dömas till korrektionsinrättning liksom hot om straff för den som hyste en tjänstlös utan lov var de två
huvudsakliga juridiska hoten om straff som riktades dels mot den tjänstlöse,
dels mot den som kunde tänkas hysa honom eller henne.109 Dessa två juridiska
hot låg principiellt inom olika jurisdiktioner; om den tjänstlöses förelägganden
med mera svarade KB medan hysande lagfördes vid de vanliga rättsliga instanserna, häradsrätt på landet och rådhus- eller kämnärsrätt i stad. Straff riktade
mot den som hyste en tjänstlös människa fanns redan i Magnus Erikssons
landslag.110 Det är uppenbart att om lokala myndighetspersoner ville ha bort en
människa från en plats, så kunde det vara synnerligen effektivt att se till att hon
ingenstans hade att ta vägen. Att köra ut någon ur en stuga som han eller hon
hade laglig rätt till var inte tillåtet men för den som själv hyrde, var inhyses, var
husvill, såg saken annorlunda ut. Och ingenstans i någon förordning fanns
något som tvingade lokala myndigheter att godkänna att en tjänstlös hystes av
någon som tillät det. Lokala tillämpningar av förordningarna kunde på så vis
skapa mer rörelse, mer hemlöshet och genom sådana oavsedda konsekvenser
motverka lagstiftarens syfte. Den desperation människor måste känt när de inte
108 Wase begravdes till slut på Hubbo fattigkassas bekostnad, se: Dödbok, onumrerad år 1837,

kronobåtsman Petter Wase. Hubbo församling. F2. AD. När Heds sockenstämma var i konflikt
om begravningskostnad för en utfattig man som levt hemlös och tiggt och avlidit i en församling
som ville ha ersättning från Hed då mannen sist varit skriven där, sades på stämman att det var en
kristlig praxis att den församling där en ”medellös tiggare under bettlandet med döden afgår, på
egen bekostnad befordra den döda till sitt sista hvilorum”. Sockenstämmoprotokoll 1840–03–29.
KI:4. Heds församling. ULA. Tydligen kunde olika uppfattningar råda i frågan.
109 Jfr Kjellson 1920, s. 168.
110 Hammarskjöld 1866, s. 43.
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hade någonstans att ta vägen kan höras i de ord som ”ziguenaren”, förre soldaten vid Hälsinge regemente, Pehr Jönsson Hellbom fällde år 1728 när han skulle
utvisas till Norge: ”han kan ju icke med hustru och barn krypa under jorden.”111

4.3.1 Hysta och hysande i Västerås
Några 25 riksdaler i böter utdömdes aldrig i Västerås. Ibland dömdes boten
enligt legostadgorna, ibland handlade det om ett mer allmänt hysande av ”obehörigt” folk vilket går tillbaka på 1804 års förordning om allmänna arbetsställen,
till vilket lagrum 1805 års legostadga refererar angående bötessumman för hysande av tjänstlös.112 I Västerås utdömdes också vad som kallades magistratens
vite om 3 riksdaler 16 skillingar. Det var alltså böter utifrån det lokala regelverket gällande uppvisande av resandes pass i allmänhet och inte bara försvarslösa
eller tjänstlösa. Inför marknaden i staden i september gick årligen en särskild
kungörelse ut för att påminna västeråsarna om vad som gällde. Marknadsbesökare som var skyldiga att ha pass skulle avlämna det hos polisrådmannen och
vid avresa återficks det med påskrift. De som härbärgerade marknadsbesökare
var skyldiga att enligt lokala bestämmelser under 1830-talet uppge detta hos
polisrådmannen.113 I förra kapitlet nämndes att man i Heds socken hade en
lokal stadga om att ”skojare” bara fick hysas av gästgivare.114 I Västerås fanns
mig veterligen ingen liknande formell regel. Ändå kunde en åtalspunkt vara
hysande av ”skojare”. Det skedde åtminstone vid ett tillfälle och boten motsvarade magistratens vite för resande i allmänhet.115 Man kan säga att magistraten
använde både hängslen och svångrem: på två sätt skulle informationen komma
polisrådmannen till känna.
Men obehöriga människor tog sig ändå in i staden, och de olaga hysningar
som kom eller inte kom till myndigheternas kännedom var av olika slag. En del
handlade om tillfälligt härbärge över en eller några få nätter, andra gånger handlade det om mer permanent boende och ytterligare andra gånger om att någon
arbetade för någon annan, vistades i staden utan formell rättighet, utan att ha
följt författningarnas regelverk för laga städsel. Enligt 1805 års legostadga skulle
en husbonde vid mantalsskrivningen uppge antagna tjänstehjon för året. Om
tjänstehjonet antogs efter mantalsskrivningen och bevisligen inte var mantalskrivet i staden eller socknen skulle saken anmälas inom åtta dagar (stad) eller

111 Pehr Jönsson Hellbom citerad efter Etzler 1944, s. 144.
112 Vid länsstyrelsen i Västmanlands län refereras till 1804 års förordnings bestämmelser också
efter 1833.
113 Se t.ex. Koncept till kungörelser 1830–09–06, 1830–08–31. BII:5. Västerås rådhusrätts och
magistrat. ULA.
114 Se avsnitt 3.5.3.
115 Dombok 1837–09–29 § 19.
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en månad (land). Annars utgick böter om 3 riksdaler 16 skillingar.116 I 1833 års
legostadga hade böterna för underlåtenhet i relation till mantalsskrivningen
tagits bort. I Västerås utfärdades dock år 1836 en lokal kungörelse som stadgade
att alla husägare med hot om vite 6 riksdaler 32 skillingar banco inom viss tid
skulle uppge alla som inflyttat till deras hus från andra församlingar.117 Man
förde i staden vid denna tid en mycket intensiv debatt om inflyttningsrestriktioner. I dessa diskussioner som på ett tydligt sätt speglade debatten som fördes
på nationell nivå om den sociala frågan, var inte minst borgmästare Ekholm och
landssekreterare Ahlborg mycket aktiva.118 Denna lokala kungörelse kan ses som
ett av flera uttryck för resultaten av de lokala diskussionerna. Parallellt gällde
också att prästbetyg skulle visas upp i laga tid inför prästerskapet; det gällde
självklart alla som kom för att bosätta sig (och därmed skrivas) i staden, men
förhållandet gavs särskilt utrymme i legostadgan. När ett så kallat tjänstehjon
skulle flytta från en församling till en annan, var han eller hon ålagd att först
visa upp avskedsbetyg från husbonde för att undfå prästbetyg för avflyttning
från ursprungsförsamlingen. När han eller hon sedan kom till den nya församlingen skulle prästbetyget uppvisas dels för den nya husbonden, dels för prästerskapet. För prästen skulle det ske inom fjorton dagar i annat fall utgick böter
om 1 riksdaler 32 skillingar.119 En rad regler omgärdade således både människors
rörelse i rummet, deras vistande på viss plats och deras rättighet att få kvarstanna och bosätta sig.
Att göra det olagligt och dyrt att härbärgera passlösa liksom försvarslösa eller
att bryta mot de lokala regler som till äventyrs kunde gälla för hysandet av
kringresande, vandrande personer, var alltså ett av statsmaktens och de lokala
myndigheternas viktigaste vapen mot att människor rörde sig utan handlingar,
utan lagliga tillstånd och, självklart, för att förebygga att passlösa fick nattlogi
inte minst i den egna staden eller socknen. Varje fråga om övernattning innebar
potentiellt och idealt en motfråga om giltiga handlingar som följdes av att, som
i Västerås, magistraten eller polisrådmannen skulle informeras.120 Det var i staden inte frågan om någon tom bokstav.
År 1834 fälldes i Västerås sex personer för obehöriga hysningar.121 Skräddaren
Westerberg fälldes för att ha härbärgerat sin halvbror, urmakaren Lundgren,
utan att ha informerat myndigheterna. Westerberg sade att han trodde sig haft
116 Kongl. Maj:ts Nådiga Legostadga för husbönder och tjenstehjon. Given den 15 maj 1805.
andra artikeln § 2. Årstrycket.
117 Koncept till kungörelser 1836–11–13. BII:5. Västerås rådhusrätt och magistrat. ULA.
118 Johnsson 2001, s. 55–56.
119 Kongl. Maj:ts förnyade legostadga för husbönder och tjenstehjon. Given 23 november 1833,
7 artikeln 46 §, SFS 43 1833.
120 Se t.ex.: Koncept till kungörelser 1832–07–16. BII:5. Västerås rådhusrätt och magistrat.
ULA. Med hysande av passlös skulle förfaras enligt 1812 års passförfattnings § 8.
121 Dombok 1834 saköreslängder. AI:34. Kämnärsrätten i Västerås. ULA.
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rätt att öppna sitt hem för en så nära släkting som dessutom var född i staden
och försedd med behörigt pass, ställt på obestämd tid och i rätt och visst ärende,
utan att informera myndigheterna. Det hade han enligt rätten inte och han
dömdes till böter om 6 riksdaler 32 skillingar för hysande av tjänstlös. Till sitt
försvar anförde också Westerberg att då han fått tillsägelse från KB att inte
längre hysa brodern, så hade han också bett honom att lämna staden.122 Hur KB
tillsägelse var relaterad till att saken lagfördes vid kämnärsrätten framgår inte av
rättegångshandlingarna. Det är möjligt att KB fick reda på hysandet i samband
med att brodern visade upp sitt pass vid landskansliet antingen när han anlände
till staden från Stockholm eller när han hade för avsikt att resa vidare. Lundgren
skall ha kommit till staden i november 1833 och åtalet skedde i januari 1834.
Passjournalen för uppvisade pass är emellertid för år 1834 bara bevarad till och
med augusti och han finns inte antecknad i övriga bevarade journaler för relevant tid.
Men alla hysningar handlade inte om nära anhöriga. I mars 1837 fälldes muraren Bäcklin ”för det att han hyst pass- och försvarslöse samt för snatteri brott
af Slotts Rätten härstädes dömde arbetskarlen Värmländningen Nils Olsson”.123
Bäcklin hade inte underrättat magistraten om Olssons hysande och anledningen
till mottagandet av Olsson var enligt Bäcklin själv ”att Nils Olsson förut hos
Becklin åsamkat sig skuld, som genom Nils Olssons användande vid murare
arbeten skulle aftjenas”.124 Bäcklin dömdes till böter, angivarens ensak, om 6
riksdaler 32 skillingar banco för hysande av försvarslös – inte för passlös enligt
1812 års förordning eller magistratens vite om 3 riksdaler 12 skillingar banco för
underlåtenhet av uppvisande av inhysta människors pass hos magistraten. Arbetskontraktet bör dessutom ha varit juridiskt ogiltigt och straffbart enligt legostadgan.
Hysande över någon enstaka natt var något annat än att ha någon boende
hos sig utan giltiga papper och att använda denne som arbetskraft utan att vara
skriven på platsen för arbetet eller åtminstone tillkännagiven för myndigheterna. Under åren 1836 och 1837 dömde kämnärsrätten i Västerås ut böter enligt
legostadgan bestämmelser för uppvisande av prästbetyg inom viss tid vid 20
tillfällen. Vanligen dömdes både husbonde och den vars prästbetyg inte uppvisats till böter och merparten av utdömda böter gällde mästare och gesäller.125
Det förekom uppenbarligen att människor arbetade i staden utan att myndigheterna informerats och flera lagrum och böter kunde tillämpas och utdömas
för att stävja detta. Böter kunde som framgick ovan utdömas enligt samma
paragraf i 1812 års passförordning som hysande över natten. Passet hade större
122 Dombok 1834–01–21 § 2. AI:34. Kämnärsrätten i Västerås. ULA.
123 Dombok 1834–03–27. AI:34. Kämnärsrätten i Västerås. ULA.
124 Ibid.
125 Domböcker 1836–1837 saköreslängder. AI:36–AI:37. Kämnärsrätten i Västerås ULA. För år
1837 saknas saköreslängd för december månad.
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betydelse än vid vandring – det kunde också, rätt hanterat, ge möjlighet till
laglig vistelse under länge eller kortare tid.
Även om det inte alltid skedde, skulle passet visas upp vid den vandrandes
övernattningar. Om man nu inte hade sina papper i ordning är det kanske inte
helt omöjligt att den vandrande inte valde att fråga vid den största gården.
Kanske var det också så att fattiga frågade fattiga – de som kunde känna störst
empati eller av olika skäl hade svårare att säga nej. Det är svårt att empiriskt
undersöka saken. Om det inte handlar om uppgifter som lämnas i förbigående,
så är den enda gången hysande registrerats om det har blivit anmält och lagfört.
Under åren 1834 till 1838 skedde åtminstone 31 bötfällningar för otillåtna
hysningar i Västerås. 17 gånger dömdes magistratens vite för underlåtenhet att
tillkännage resandes hysande. 14 gånger handlade det om legostadgans böter om
6 riksdaler 32 skillingar banco.126 Några få anklagade friades.127 I det fall den
hyste ansågs försvarslös/tjänstlös/passlös handlade det om de 6 riksdaler 32 skillingar som legostadgan stipulerade. Om det handlade om en person stadd på
resande fot vars pass inte uppvisats men som i övrigt inte ansågs försvarslös: då
utgick magistratens vite om 3 riksdaler 16 skillingar banco. Titlarna på de som
bötfälldes är blandade men de är främst kopplade till stadens hantverkarklass
och övrig arbetsklass.128 De som olagligen hystes var både tillfälligt hysta på
resande fot och stadens egna försvars- och tjänstlösa.
Vad som föranledde att ett hysande kom till myndigheternas kännedom,
kunde variera. Ibland handlade det säkert om rena angivelser, andra gånger om
att stadens polis uppmärksammade okända eller för dem kända ansikten. Ibland
var det bara en slump. Änkan Brita Hofgren fälldes för obehörigt hysande av en
person som visade sig inneha ett förfalskat pass sedan stadsbetjänterna blivit
uppmärksammade på ”buller och oväsende” i gården.129 När Stina Holmqvist,
ursprungligen från Barkarö men sist skriven i Stockholm, utan papper och ansedd för försvarslös, intogs i Västerås slottshäkte misstänkt för stöld av ett lintyg
och en säck, uppdagades att hon olagligen varit hyst i flera dagar i residensstaden:

126 Uppgifterna är hämtade ur bevarade saköreslängder för resp. år: Domböcker 1834–1838
saköreslängder. AI:34–AI:38. Kämnärsrätten i Västerås. ULA. Längder saknas för december 1837
och november–december 1838. Medräknade är endast olaga hysande med böter enl. nämnda
lagrum; ej underlåtenhet att uppvisa prästbetyg eller underlåtenhet att anmäla inflyttning.
127 Dombok 1837–02–24 § 1, § 2. AI:37. Kämnärsrätten i Västerås. ULA.
128 Tio av de bötfällda var kvinnor med titlar såsom mamsell, skepparänka, änka, hustru,
barnmorska och säger inte så mycket om social position eller ekonomiska resurser. Männens titlar
var timmerman, murare, kortfabriksarbeare, före detta stadsvaktmästare, gårdsägare, skeppare,
sångare, arbetskarl, grenadier, hållrättare, skutbyggare, kopparslagare, brandvakt, före detta varvstimmerman, skeppare, grenadier, skräddargesäll.
129 Dombok 1836–03–11 § 1. AI:36. Kämnärsrätten i Västerås. ULA.
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Enkorna Andersson, Norström och Åkerblom, hvilka blifvit uppkallade
medgåfvo, att de efter Stina Holmqvists enträgna begäran och då de hyst medlidande med henne och hennes barn, tillåtit både att ligga hos dem en eller annan
natt, förmälande enkan Andersson att Holmqvist de tre nätter hon qvarstadnat
hos henne, varit sjuk, utan att hvarken Andersson, Norström eller Åkerblom frågat Holmströms pass eller hennes ankomst hos vederbörande anmält.130

Flera fall av hysningar uppdagades i Västerås i samband med att någon anklagades för brott.131 De hysningar som kom myndigheterna och därmed eftervärlden
till känna kan sålunda ha en viss slagsida.
Jan Sundin har gjort den mest omfattande undersökningen av olaga hysande.
Han har sammanställt stämningslistor och saköreslängder för fällda för hysande
i Linköping under en lång följd av år: 1690-tal till 1830-tal. Han har också gjort
vissa jämförelser med Härnösand. Flest fälldes i Linköping på 1820-talet (11,5
per år), i Härnösand var det på 1830-talet 1,4 per år. Av de som fälldes i Linköping var en stor andel obesuttna (40 procent) medan det i Härnösand handlade
om 25 procent. I de resterande fallen handlade det om kvinnor med titlar som
hustru och änka samt hantverksmästare och medelklass. Utifrån de undersökningar Sundin har gjort av bötfällda hysningar på landsbygden drar han slutsatsen att även om det förekom att folk fälldes för detta, så var det mycket ovanligare än i stadsmiljöer. På landsbygden fälldes vanligen bönder och torpare för
hysande, mer sällan obesuttna.132 Västerås kämnärsrätt har en del luckor i början av 1830-talet som inte gör det meningsfullt att kvantifiera mer än vad som
redan har gjorts här ovan. Det handlade således om flera bötfällningar per år.
Sundins iakttagelse att bötfällningar för olaga hysningar i huvudsak var ett urbant fenomen, verkar också ha varit fallet i Västmanland.
Relationen mellan hysande och hyst går för det mesta inte att klarlägga, åtminstone inte utifrån domböckerna. Endast vid omkring tio tillfällen nämns i
kämnärsrättens protokoll antingen en uttrycklig relation eller annan motivering
av hysandet. Skräddaren Westerberg hyste sin halvbror, således en nära släkting,
men i nyssnämnda fall redogörs inte för huruvida kvinnorna eventuellt känt
varandra sedan tidigare. De skulle ha gjort det av medlidande. En närbesläktad
anledning angav Johanna Holmqvist – hon som hyste hustru Ericsson som vi
mötte i förra kapitlets inledning; hon sade att gårdsfolket bett för henne.133
Brandvakten Glader fälldes för hysande av skarprättardrängen Björkman. De
hade känt varandra sedan barnsben enligt Gladers egen utsago.134 Krögerskan

130 Dombok 1834–12–19 § 5. AI:36. Kämnärsrätten i Västerås. ULA.
131 Se t.ex.: Dombok 1836–03–11 § 1. AI:36; dito 1837–04–11 § 5, 1837–08–25 § 5. AI:37. Kämnärsrätten i Västerås. ULA.
132 Sundin 1992, s. 216– 217.
133 Dombok 1838–06–10 § 2. AI:38. Kämnärsrätten i Västerås. ULA.
134 Dombok 1837–08–25 § 5. AI:37. Kämnärsrätten i Västerås. ULA.
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Abborre sade att hon hyst en ”kringstrykande” konstanförvant på hans enträgna
begäran.135 Enträgen begäran anfördes som skäl också av Brita Hofgren.136
En enda stadsbo, grenadieren Neij, fälldes mer än en gång; han bötfälldes vid
två tillfällen. Den ena gången enligt legostadgan, den andra gången enligt den
lokala bestämmelsen om tillkännagivande av hysande av resande i allmänhet.137
Nästan alla som hystes olagligen förekommer likaså bara vid ett tillfälle. Det
fanns emellertid några personer som hade myndigheternas ögon på sig och som
ansågs försvarslösa likväl som obehöriga. Det gäller framförallt en brandvakt
Björkman med hustru som staden, i synnerhet fattigvårdsdirektionen, under
flera år försökte få att lämna staden. För hysande av dem fälls olika stadsbor vid
tre olika tillfällen.138 Makarna måste ha varit kända i staden och levde i ett våldsamt äktenskap. Mannen åtalades vid ett tillfälle för grov misshandel av hustrun
som han också, enligt samstämmiga vittnen, skall ha hotat med yxa.139 Han satt
häktad för försvarslöshet fem gånger, vid två av dessa tillfällen åtföljd av hustrun.
I det fall någon form av betalning, i tjänster eller pengar, utgick är det svårt
att veta hur de eventuella uppgörelserna såg ut.140 Att det fanns de som gjorde
det utan något större utbyte kan hållas för säkert, särskilt när det handlade om
någon enstaka natt.141 Att göra något sådant i en större omfattning i en stad som
Västerås bör dock ha varit förenat med stora risker. De änkor som fälldes för

135 Dombok 1836–03–01 § 13. AI:36. Kämnärsrätten i Västerås. ULA.
136 Dombok 1836–03–11 § 1. AI:36. Kämnärsrätten i Västerås. ULA.
137 Domböcker 1836–11–18 § 5; 1837–11–03 (saköreslängd). AI:36–AI:37. Kämnärsrätten i Västerås. ULA.
138 Se t.ex.: Dombok 1834–01–21 § 3. AI:34. Dito 1836–09–13 § 2. AI:36. Dito 1837–01–16 § 3.
AI:37. Kämnärsrätten i Västerås. ULA.
139 Dombok 1833–04–04 § 11. AI:33. Kämnärsrätten i Västerås. ULA.
140 En man som sades informera i dans anmäldes av tre västeråsare till magistraten år 1831. Han
hade vistats i staden, av allt att döma fullständigt lagligt med pass, under ett par månader. Under
denna tid hade han bott hos dels en färgare, dels en ringare. Enligt de senare hade han häftat sig i
en skuld om 22 riksdaler riksgälds hos dem. Färgaren och ringaren ville ha sina pengar innan
dansläraren lämnade staden. Det går inte att säga exakt vad han var skyldig dem pengar för, men
det är inte helt otroligt om det handlade just om logi och möjligen även kost. Se: Dombok 1831–
03–23. AII:79. Västerås rådhusrätt och magistrat. ULA.
141 Etnologen Lars Levander har skrivit att när det gäller de gamla färdställena (det är oklart
exakt vilken tid Levander syftar på men i första hand tidigmodern tid), vilka verkar ha varit lantliga krogar för övernattning där ingen mat tillhandahölls, talas det aldrig om någon betalning för
själva nattkvarteret, endast för eventuellt stallrum. Betalningen skedde in natura: se Levander
1935, s. 97 och särskilt s. 127. Levander beskriver hur gästfriheten hölls högt i framförallt glest
befolkade områden. Han menar att den gamla tidens gästfrihet, med en ständigt öppen dörr för
vägfarande, i Sveriges centrala bygder med många vägar och vägfarande ”mycket tidigt blev en
otänkbarhet [...]. Överallt i norra Sverige har man mycket att berätta om upplänningarnas ogenhet [sic!] och ’omöjlighet’ mot den nattkvarterssökande främlingen”. Se Levander 1935, s. 129–130.
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hysande av Stina Holmqvist och hennes barn var inte rika och böterna om 6
riksdaler 32 skillingar banco en hel del pengar.142
I Västerås fångrullor förekommer av och till stadsbor som satt av böterna i
slottshäktet. Änkan Stina Åkerblom, som var en av dem som hyst Holmqvist,
fick sitta av böterna med 14 dagars vatten och bröd. Med sig till häktet hade
hon sina två minderåriga barn som fick underhåll av fattigvården under moderns straff. De ”vårdades” i häktet enligt fångrullan.143 Också kopparslagaren
Isac Öberg och före detta brandvakt Glader satt av sina böter med 14 dagar på
vatten och bröd.144 En del av de som bötfälldes var gårdsägare, andra inte. Det
var således inte givet vem som fick böta oavsett den lokala förordningen som
lade ansvaret på gårdsägaren; i den lokala kungörelsen talades det om husägare
och ”hyresvärdar” i relation till legostadgans böter för hysande av tjänstlösa.145 I
praktiken kunde en som hyrde rum i sin tur också vara hyresvärd. Gårdsägaren
Svanström och skepparen Åkerblom (den senare hyresgäst) fälldes år 1835 båda
för olaga hysande – de hade inte anmält och visat upp de mottagna resandes
pass – vid ett och samma tillfälle.146 Några dagar tidigare hade dock kortfabrikörsarbetaren Spångberg mot sitt bestridande fällts för samma sak. Han menade
att det inte var hans ansvar. De resande som hysts hade legat i hans hyresgästs,
timmerkarlen Eklunds rum. Eklund instämdes inte och kämnärsrätten underströk att det var gårdsägarens rättighet och skyldighet att hålla reda på vilka som
fanns i dennes hus.147 Det var, som det framgår i domboken, Spångbergs plikt
att
[...] i sin egenskap af husvärd, att taga kännedom om främmande resande personer som af hyresgäster emottages och herbergerades samt ansvara för passens vederbörliga uppvisande och att således Spångbergs anmärkning icke förtjenade afseende.148

Hållgården i Västerås, där de skjutsdrängar och skjutsbönder höll till som var i
beredskap för gästgiveriets hållskjuts, var ett ställe där mindre välbärgade människor övernattade. Alla var dock inte lika välkomna. Grubb Göran Andersson
från Älvdalen som kringvandrade och sålde visor och ståltråd, hade legat i höet
en natt i ”boden” då hållbönderna ville ha ut honom: ”[d]et var mycket folk
142 Andersson, exempelvis, var skepparänka med fyra minderåriga barn. Hon mottog regel-

bundet fattigvård och beviljades, för att ta ett exempel, hushyra av stadens fattigvård år 1834:
Västerås fattigdirektions protokoll 1834–10–05 § 2. A1:3. Socialnämndens i Västerås arkiv. VSA.
Norström var antagligen pråmåkaränka som också mottog fattigvård.
143 Fångjournal 1835 nr 199. D2b:10. KVA–V:ås. ULA.
144 Fångjournal 1837 nr 616 (Öberg). D2b:11. Dito 1838 nr 293 (Glader). D2b:12. KVA–V:ås.
ULA.
145 Koncept till kungörelser 1832–05–09. BII:5. Västerås rådhusrätt och magistrat. ULA.
146 Dombok 1835–01–13 § 3. AI:35. Kämnärsrätten i Västerås. ULA.
147 Dombok 1835–01–09 § 2. AI:35. ULA.
148 Ibid.
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som gormade med gubben”, som hållkarlen de la Rose och drängen Carl Eric
Lindberg uttryckte sig.149
Hållstugor låg vanligen vid gästgivargårdarna och det var inte bara i Västerås
som fattiga vandrare kunde övernatta där. Gästgivargården och hållskjutsgården
i Västerås betraktades åtminstone av prästerskapet med misstänksamhet, som
moraliskt farlig. Det var i alla fall inte en plats som fattigvårdsdirektionen i
staden såg som lämplig för minderårigas arbete. Ett par fattiga pojkar bemödade
man sig en del om att för att försöka förhindra deras fortsatta skjutsande med
hästar och vistande vid gästgiveriet och i hållstugan.150 I riksdagen klagades
också över att hållskjutsen innebar risk för farliga frestelser, för sedeslöshet och
lättjefullt krogliv.151 Gästgiverier omnämns också uttryckligen vid några tillfällen
som platser för gripande av människor för ”lösdriveri” både i Västmanlands och
i Kopparbergs län.152
Kände folk till reglerna för hysande? I domarna vid kämnärsrätten diskuteras
sällan den saken. Westerberg som hyste halvbrodern sade att han inte trodde att
reglerna gällde en nära anhörig med behörigt pass ställt på obestämd tid i visst
ärende.153 Spångberg hävdade att han inte trott att det var hans ansvar.154 En
före detta stadsvaktmästare hade visat upp passen men det ansågs för sent: fem
timmar efter att besökarna anlänt.155 Sångaren Johansson sade att den han hyst
själv hade velat lämna passet till polisrådmannen.156 Krögerskan Abborre hävdade att hon inte trott att det var nödvändigt att avfordra den hystes pass.157
Hållrättaren Björkman bestred att han inte hade anmält förre korrektionistens
Lustigs mottagande; det hade han gjort men polisrådman Bergmark, hos vilken
anmälan skall ha gjorts, hade dött. Han fälldes dock då han inte kunde bevisa
sitt påstående.158 Ett antal år tidigare, år 1830, hade en soldatänka Wall uppgett
samma sak inför magistraten. Hon hade hysts hos en släkting, en sjöman, som
instämdes för olaga hysande. Änkan sade att polisrådman Bergmark gett henne

149 Dombok 1838–07–17 § 6, 1838–07–20 utan paragraf. AI:38. Kämnärsrätten i Västerås.

ULA.
150 Fattigdirektionens protokoll 1840–05–07 7o. A1:4. Socialnämndens i Västerås arkiv. VSA.
Fattigdirektionens protokoll handling nr 44 mönstring i maj och juni månader 1832 Västra kvarteret nr 98. A1:3. Socialnämndens i Västerås arkiv. VSA.
151 Bihang till riksdagens protokoll 1840/1841, åttonde samlingen, s. 8–9, Allmänna besvärs- och
ekonomiutskottets utlåtande nr 26.
152 Se t.ex. Protokoll över förhör med arrestanter 1830–09–13, 1835–03–31. AIe:1. LST–W:lkt.
ULA. Protokoll med handlingar 1840–04–13 § 1 AIIa:8. LST–U:lkt. ULA.
153 Dombok 1834–01–21 § 2. AI:34. Kämnärsrätten i Västerås. ULA.
154 Dombok 1835–01–09 § 2. AI:35. Kämnärsrätten i Västerås. ULA.
155 Ibid.
156 Dombok 1836–01–29 § 11. AI:36. Kämnärsrätten i Västerås. ULA.
157 Dombok 1836–03–01 § 13. AI:34. Kämnärsrätten i Västerås. ULA.
158 Dombok 1837–01–13 § 10. AI:37. Kämnärsrätten i Västerås. ULA.
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lov att vistas i staden vilket Bergmark medgav att han gjort. Det hade skett året
innan och tillståndet skall han ha gett henne för
[...] någon tid här i Staden arbeta, dock [...] förbehåll att ej antaga sin barn, men
alldeles icke fått Lof att en längre tid vistas härstädes än mindre att hitflytta barnen, hvilka skall [...] besvära Stadens Innevånare med bettlande.159

Informella överenskommelser med myndighetspersoner innebar inget rättsligt
skydd och änkan Wall fick åtta dagar på sig att lämna staden.160 Det finns
många skäl att tro att folk var väl medvetna om regelverket gällande hysande;
dels utgick kungörelser från magistraten, dels var staden liten och det faktum att
folk bötfälldes kan knappast ha varit något okänt.

4.3.2 Hysta och hysande på landsbygden
Mot bakgrund av hur få länsmännen var, bör de praktiska förutsättningarna för
kronobetjäningen att ensam övervaka att olaga hysningar inte skedde på landsbygden ha varit små. Vi har tidigare sett hur sockenstämman i Hed genom
belöningar och bestraffningar försökte få människor att ingripa mot passlösa
och oönskade hysningar. Tid efter annan gick kungörelser ut från KB för att
påminna om gällande författningar angående hysande av utsocknes folk med
eller utan pass. År 1817 erinrades västmanlänningarna om vådan att över en natt
hysa tiggande och kringstrykande inom samma gård eller by även om de var
försedda med pass utan att anmäla detta hos prästerskap eller kronobetjäning.161
Man skulle kunna tolka detta som om en natts övernattning vid denna tid inte
behövde följas av anmälan till någon auktoritet. På flera håll än i Hed beslutade
sockenstämmorna om böter till följd av kungörelsen.162 I Västerlövsta fick enligt
en uppgift från år 1827 endast de som bodde längs stora landsvägen ta emot
vandrande som var försedda med pass över natten. Möjligen – skrivningen är
oklar – behövde de inte anmäla saken hos kronobetjäningen. Etnologen Lars
Levander har skrivit att antalet vägfarande var särskilt stort under vintern då
många marknader hölls. I Västmanlands län hölls marknader i alla städer i januari och februari. I Uppland, skriver Levander, hyste nästan varje gård efter de
stora vägarna vägfarande. Det kunde handla om 20 personer åt gången.163 Dessutom fanns det viloställen längs vägarna. Efterhållandet av regler omkring här-

159 Dombok 1830–08–02, s. 518. AII:78. Västerås rådhusrätt och magistrat. ULA.
160 Ibid.
161 Sockenstämmoprotokoll 1817–11–30 § 11. KI:1. Sala landsförsamling. ULA.
162 Se t.ex. Sockenstämmoprotokoll 1817–12–21 § 11. KI:1. Sala landsförsamling. ULA. Sockenstämmoprotokoll 1818–01–18. KI:1. Lillhärads församling. ULA. Till följe av en liknande kungörelse från KB år 1827 bestämde Västerlövsta om böter för hysande av passlösa: Sockenstämmoprotokoll 1827–05–27 § 2. KI:2. Västerlövsta församling. ULA.
163 Levander 1935, s. 32.
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bärgerande av vägfarande var i första hand en ordningsfråga och föll inte minst
på sexmän, fjärdingsmän och sockenborna i allmänhet.
Omkring den 4 juli år 1835 rymde Rull Per Andersson från en fångtransport
som skulle ta honom från Falun till Långholmen. Han kom på flykt vid Litslena
och greps mindre än två veckor senare i sina hemtrakter, i Mora. Han berättade
vid förhör att han tiggt i prästgårdarna på vägen och att ”blott på 1 ställe en
Bonde frågat efter pass”.164 Och att fråga efter pass är en sak; att kunna läsa det
och att sedan också gå till präst, fjärdingsman eller länsman en annan. Bara det
första är ingen trivial sak och det senare kan möta flera praktiska hinder även
om viljan skulle finnas. Per Larsson i torpet Capellet på Johannisbergs ägor i
Lundby gav den kringvandrande Brita Lindblad eller Greta Jansdotter (det
rådde vissa oklarheter omkring hennes rätta namn) natthärbärge utan att ens
fråga efter hennes namn; hon fick ligga ”uti foderrummet, hvarest varit en bädd,
hvilken förrut begagnats af en Arbetskarl”.165 Eva Westring Lindgren berättade
under en rättegång att hon under några dagar på hösten år 1832 efter att ha besökt Köpings marknad och begett sig till Västerås, vistats några dagar i torpet. I
torpet var också hennes bekantskap Brita Christina Ramberg.166 Det var dock
under Larssons föregångares tid.167 Westring beskyllde Ramberg bland annat för
att ha tagit en gammal blå ylletröja av henne just vid vistandet i Capellet. En
riksdalersedel skall ha varit fästad i tröjan och Ramberg hävdade att tröjan utgjorde pant för en skuld. Hon hade sålt tröjan någon halvmil därifrån, vid
Långängskrogen, till en kvinna som bodde där men vars namn hon inte kände
till. Ramberg övernattade natten efter tröjincidenten hos ett stattorparhushåll i
Utnäs vid Strömsholm omkring en mil från Långängskrogen där Westring
också sökte upp henne i anledning av tröjan.168 Båda dessa övernattningar kan
nog sägas ha varit olagliga både enligt legostadgan och 1812 års passförordning,
men från landsbygden, i domböckerna för Siende, Snevringe och Tuhundra
härad, finns endast två fall av bötfällningar för hysande under åren 1830–1838.
Det gäller det redan refererade fallet i Siende då länsman Ytterberg instämde
torparen Olof Olsson som inte kunde, för att återknyta till frågan om övernattning, förstå att härbärgerande av vägfarande över en enda natt skulle vara detsamma som hysande. Han kunde inte heller begripa hur han enligt legostadgan
skulle ha kunnat hinna anmäla de vägfarande hos kronobetjäningen då de
kommit vid niotiden om kvällen och länsman dykt upp tidigt morgonen därpå.
Olsson sade vidare att han inte begrep sig på att granska pass och inte heller
visste att han hade en skyldighet att fråga efter pass. Han sade också att det enda
164 Protokoll över förhör med arrestanter 1835–07–16. AIe:1. LST–W:lkt. ULA.
165 Dombok 1838–09–15 utan paragraf. AIa:22. Tuhundra häradsrätt. ULA.
166 Dombok vid urtima ting 1832–10–26 § 1. AIb:6. Snevringe häradsrätt. ULA.
167 Husförhörslängd Johannisbergs ägor Capellet, s. 72. AI:6. Västerås Lundby församling.

AD.
168 Dombok vid urtima ting 1832–10–26 § 1. AIb:6. Snevringe häradsrätt. ULA.
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barmhärtighetsverk han i sin fattigdom kunde göra sin nästa var att ge tak över
huvudet.169
Det andra fallet är av det mer spektakulära slaget. Gästgivaren och hans
hustru i Vändle fick böta 25 riksdaler banco – en av de få gånger jag har sett att
lagens bokstav följdes med avseende på bötessumman – för hysande.170 Det var
emellertid inte frågan om vilket hysande som helst utan av en person som hade
varit efterlyst och som senare kom att avrättas för mord.171 Det faktum att det
handlade om en gästgivare som felat var antagligen också försvårande. I 1812 års
passförordning nämndes gästgivares, vid sidan av kronobetjäning och fiskaler,
skyldighet att hålla uppsikt över att ingen obehörigt färdades utan pass; om en
gästgivare lät en passlös få skjuts skulle han böta 25 riksdaler.172 Per Larsson i
Capellet i Lundby, exempelvis, behövde inte böta. Det var inget som fördes på
tal under rättssaken.173 När gästgivarparet fälldes hade avrättningen redan ägt
rum. Myndigheterna följde således upp vad den avrättade hade gjort under sin
flykt och hur han hade tagit sig fram.
På landsbygden var emellertid, vid sidan av kronobetjäningen, sockenstämmorna tämligen aktiva i sina försök att hålla borta utsocknes folk, och därför
kunde böter utdömas, som i Hed, av kyrkorådet för hysande enligt det lokala
regelverket.174 I Västerlövsta beslutades om samma sak år 1827 och böterna
skulle tillfalla kyrkokassan.175
När koleran drog fram under hösten år 1834 utgick en kungörelse från KB till
städer och socknar som inskärpte förbud att hysa löst folk med hot om vite.176 I

169 Dombok protokoll samt inlaga av torpare Olof Olsson, 1837–09–30 § 39, A1a:42. Siende
häradsrätt. ULA.
170 En annan gång var då Peter Hedberg, född i Sankt Ilian (Västerås landsförsamling) hade
rymt från militärkåren i Stockholm i slutet av 1830-talet. Han var efterlyst för rymningsbrottet
och det uppdagades genom kronofogdens och länsmans undersökning att han begivit sig hem till
födelsesocknen och var antagen i arbete hos en bonde. Bonden instämdes vid tinget och hävdade
att Hedberg sagt att han lämnat sitt avskedspass till polisrådmannen i Västerås. Bonden fick böta
25 riksdaler enligt 1812 års kungörelse för att han underlåtit att omedelbart anmäla Hedbergs
mottagande i huset. Dombok vid lagtima sommarting 1837–05–17 § 15. AIa:22. Tuhundra häradsrätt. ULA.
171 Dombok 1836–10–17 § 18. AIa:22. Tuhundra häradsrätt. ULA.
172 Kongl. Maj:ts Nådiga Påbud Om Resandes skyldighet, at med behörig Pass vara försedde,
samt hvad dervid bör iakttagas. Given 14 augusti 1812. § 7. Årstrycket.
173 Dombok 1838–09–15 utan paragraf. AIa:22. Tuhundra häradsrätt. ULA.
174 Heds kyrkorådsprotokoll är inbundna i samma volym som sockenstämmoprotokollen, för
exempel på förhör angående hysningar se: Kyrkorådsprotokoll 1819–01–17, 1821–02–18. KI:2.
Heds församling. ULA.
175 Sockenstämmoprotokoll 1827–05– 27 § 2. KI:2. Västerlövsta församling. ULA.
176 En enda person, en smideshandlare från Eskilstuna, häktades för avsaknad av sundhetsbevis
under dessa år. Det var i september 1834 och han släpptes omedelbart på fri fot av KB som gav
honom tillstånd att bege sig till Björklinge i Uppsala län för att hämta en häst: Fångjournal nr
357. D2b:9. KVA–V:ås. AD.
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Dingtuna agerade sundhetsnämnden snabbt och bestämde böter om 20 riksdaler för den som hyste
[...] några kringfarande personer, vare sig Gesäller, Vestgötar, Smideshandlare eller annat löst folk, som med kringdrifvande plägar besvära allmänheten [...].177

I september detta år kallades ett torparpar i Bergs socken till sockenstämman
och sundhetsnämnden för att höras över att de hyst okänt kringstrykande folk.
Till stämman kom blott mannen som man beslöt inte kunde göras ansvarig för
det inträffade då han sällan var hemma och då han enligt egen utsago inte hade
någon förmåga
[...] att styra och stella efter sitt hufvud, då både Hustru och Styfdotter förenat
sig om väldet [...].178

Torparen angav sin egen styvdotter som vistande i socknen utan lov och berättade också att hon inte hade begått nattvarden på flera år. Saken styrktes av
grannarna som tydligen inte hade anmält det hela.179 Det är mycket möjligt att
sockenstämmor och kronobetjäning i allmänhet kunde utöva påtryckningar på
människor att inte hysa folk utan att det behövde gå till häradsrätten, en tillsägelse kunde vara nog så effektiv. Obesuttna kunde dessutom hotas med vräkning. Det är möjligt att det vanligen var så att hysande av obehöriga tolererades
om inte någon part – sockenstämman, kronobetjäning, jordägare, grannar och
så vidare – ogillade den eller de som hystes. Susanna Larsdotter anklagades i en
ansökning till KB av greve von Hermansson att i sin stuga
[...] för längre tider hyst passlöse personer, ibland hvilka en numera för stöld
häktad Sjöman Jonas Dahl uppehållit sig i 2ne år hos [...] Susanna [...] [som]
sjelf förer ett kringstrykande lefnadssätt och alla tillsägelser om afflyttning lemnats utan påföljd, tillåtelse meddelas Herr Grefven, såsom jordegare, att nedrifva
Susannas berörde bostad [...].180

Susanna Larsdotter finns inte heller i husförhörslängderna under ifrågavarande
tid i Hemlinge i Munktorp där stugan skall ha stått. Ett annat fall i samma
socken några år tidigare inbegrep en gesäll från Norrköping som höll till i en
stuga i socknen där dottern i huset skall ha blivit gravid med gesällen. Gesällen
var gift och ställdes inför rätta för horsbrott. Han överlämnades av häradsrätten
till KB som försvarslös men ingen bötfälldes för hans hysande.181 Det viktiga var
antagligen för socknen att få bort gesällen; inte att lägga sten på bördan på det
177 Dingtuna sundhetsnämnds protokoll är inbundna i samma volym som sockenstämmopro-

tokollen: Sundhetsnämndens protokoll, 1834–09–07. KI:6. Dingtuna församling. ULA.
178 Sockenstämmoprotokoll 1834–09–14. KI:4. Bergs församling. ULA.
179 Ibid.
180 Resolutionskoncept 1839 greve Hermansson mot kvinnspersonen Susanna Larsdotter om
vräkning nr 1235 akt 971. AIb:91. LST–U:lkt. ULA.
181 Dombok vid urtima ting 1831–07–21. AIb:6. Snevringe häradsrätt. ULA.
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hushåll som, vad det verkar utifrån rättegångshandlingarna, hade det svårt på
olika sätt. Om ett barn dessutom skulle komma till, bör det väl ha varit riskabelt ur ett fattigvårdsperspektiv att ekonomiskt ytterligare belasta morföräldrarna – eller så glömdes saken bara bort.
En fattigs hem var inte hennes borg, hon var inte fri att öppna sin dörr för
vem hon ville. Det var förvisso inte de mer välbärgade heller, men det finns
goda skäl att tro att stadsbetjänterna i Västerås, exempelvis, var mindre benägna
att söka igenom någon välbeställd borgares gård än en slumfastighet, befolkad
av fattigt folk.
Man kan också vända på saken; att som passlös, tjänst- eller försvarslös
komma i behov av tak över huvudet, var en situation som nog var ganska
främmande för de mer besuttna. Och en rik eller åtminstone besutten behövde
inte vara med om en sådan sak som skomakaren Ramström och hans hustru
Anna Cajsa Flodström i Bergtorpet under Bernshammar i Heds socken fick. De
tilläts inte att hos sig ha Anna Cajsas sjuåriga barnbarn, dotter till hennes dotter
i ett första äktenskap, född på allmänna barnhuset i Stockholm. Flickan skulle,
bestämde sockenstämman, tillbaka till sin ogifta mor i huvudstaden på det att
hon inte skulle falla fattigvården till last. I över ett och ett halvt år vägrade makarna att följa sockenstämmans beslut och flera gånger ålades bruksinspektoren
vid Bernshammar att kräva flickans avlägsnande.182 I husförhörslängden noterade prästen att Ramström begärt och fått flickans flyttattest i juli 1835; prästen
hade år 1830 tagit emot beskedet från Stockholm så hon var lagligen kyrkobokförd i Hed. Det avhöll dock inte sockenmännen från att kräva hennes avlägsnande, vilket kan illustrera hur hinder för hysande och bosättning kunde omintetgöra fattiga människors överlevnadsstrategier, deras försök att hjälpa varandra
under en svår tid.183
Men människor hystes alltså ändå, för längre och kortare tid, mot lokala regelverk och nationella bestämmelser. Vid en rättegång vid Glanshammars häradsrätt år 1832 beskrivs en stuga tillhörig ett avskedat soldathushåll som under
en natt verkar ha varit ganska full med folk. Under den natt som avhandlades i
rätten var hustrun, Stina Svanström, ensam och sjuk i frossa. Hon berättade att
en man hade legat på soffan och sedan på golvet jämte en kvinna som var i hans
sällskap. Orsaken till att han lagt sig på golvet, uppgav mannen i sitt vittnesmål,
var att en husar satt sig på hans fötter då han låg i soffan. Ytterligare några andra
skulle också ha fått låna hus den natten vilket betyder att omkring sex personer
skulle ha rymts under samma tak.184 Man kan fråga sig om varför så många
tilläts sova i stugan, men just detta rättsfall ger inga svar. Inga frågor ställs heller
om Stina Svanström frågade efter pass.
182 Sockenstämmoprotokoll 1833–11–17 5o; 1834–03–16. KI:3. Heds församling. ULA.
183 Husförhörslängd Bergtorpet s. 199. AI:10. Heds församling. AD.
184 Dombok vid urtima ting 1832–08–10 nr 2 vittnesmål av avskedade soldaten Mejers hustru
Stina Svanström. AIb:2. Glanshammars häradsrätt. ULA.
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Att över natten ge tak över huvudet kan förvisso ha gett någon inkomst, och
det kan ha förekommit byten. Jordlösa, skriver Miika Tervonen, tvingades ofta
kombinera arbete och småhandel med att helt enkelt tigga om mat och husrum.
Samtidigt kunde också mat och husrum utgöra betalning för olika tjänster, för
arbete.185 Men härbärge över natten kan också ha getts på begäran, som en gåva
där bytet följde tiggandets logik. Kanske var det en av orsakerna till att det så
sällan i källorna nämns något om ersättning. Och vilken domstol brydde sig om
att försöka ta reda på om vatten burits och ved huggits i gengäld för att få tak
över huvudet? Och om det där bytet stundtals bara var symboliskt? Steve Hindle skriver att tiggande förvisso är en överlevnadsstrategi men det är också en
handling med en stark symbolisk laddning, inbäddad i ett nät av beroende och
ömsesidighet.186 Att människor kunde ta emot främlingar i sitt hus utan betalning kan tolkas som en handling med rötter i samma tänkande som gjorde att
människor trots författningarnas påbud fortsatte att ge tiggare allmosor. Men
alla gav inte, alla öppnade inte sina hem, alla tänkte inte så. I Sala landsförsamling formulerade man tydligt vilka gränser tiggaren hade att hålla sig inom:
”Icke må tiggarn med pockande ord föreskrifva Välgörarn hvad han bör och
kan åstadkomma.”187
In på 1900-talet skall tillhandahållandet av kost och logi åtminstone i Finland varit omgärdat av en mängd oskrivna regler liksom praktiker. Snarare än
att ha betalats för i pengar involverade kost och logi andra former av kompensation som just tjänster eller arbete. Skillnad gjordes på resande och resande. En
del fick äta med husfolket vid bordet medan andra åt för sig själva och sov på
golvet. Att låta människor sova över var vardag och på så vis skapades också
möten och relationer mellan människor.188

4.3.3 Rädsla och medkänsla vid hysande av obekanta och
bekanta
Att en sen kväll på en enslig plats ställa motfrågan om pass efter att någon bett
om härbärge, var antagligen inte helt enkelt ens i de fall en person både kände
till författningarna och kunde läsa dem. Prosten Muncktell i Irsta beskriver ett
tillfälle när ett pass uppvisades men det var inte han som frågade efter det:
På afton hände mig en obehaglig sak. En afskedad siöman yrkade at äntel. tala
med mig, icke nöjd, at som vanligen sker med sådana, få mat i köket. Han kallade sig Muncktell och var son af en brandvackt i Westerås, som var född i

185 Tervonen 2010, s. 62.
186 Hindle 2009 (2004), s. 67.
187 Sockenstämmoprotokoll 1827–03–04 § 2. KI:1. Sala landsförsamling. ULA.
188 Tervonen 2010, s. 54.
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Munktorp och jag förr hört hafva tagit sig detta namn. Siömannen tycktes för
namnets skull hafva rätt at fordra mer än andra och ville äntel. hafva klädespersedlar. Då han trugade mig, at se passet, fann jag, at han endast hade lof söka sig
tjenst, men i brist derpå, inom 6 vickor bli tagen, såsom lösdrifvare. Då jag föreställte honom obilligheten at ströfva omkring med mit namn och at passet ej gaf
någon rättighet til tiggeri, var han icke svarslös och blef jag, at komma ifrån honom.189

Rädsla likväl som medkänsla kunde självklart inverka på vilka beslut människor
fattade. Att känna rädsla när obekanta knackar på dörren är ingen irrationell
känsla, särskilt inte om man bor ensligt. Per Larsson i Capellet i Lundby som
nämndes här ovan kunde hänvisa Brita Lindblad eller Greta Jansdotter till ett
foderrum, ett utrymme som således fanns utanför de egna boningsrummen.
Johan Eric Granlind och hans familj hade fått ligga över natten på logen hos
Lars Jansson i Rävnäs men hos hustru Susanna i Ramnäs kyrkoby hade de, i
hennes hus som det sades, ”åtskilliga” gånger haft nattkvarter.190 Granlind och
hans hustru Christina Djupström var kända, antagligen välkända i Ramnäs. De
var visserligen inte upptagna i husförhörslängden – barnen som föddes skrevs
dock i födelseböckerna – men deras lokala förankring är tydlig.191 Uppenbarligen kände flera ramnäsbor tillit till dem vilket var en mycket viktig resurs. Deras
relationer med lokalsamhället, åtminstone med vissa av dess medlemmar, var
goda, så goda att länsman trodde att kyrkobyborna skyddade dem. Den uppenbara närheten mellan makarna och sockenborna, de var välkomna in i deras
hem, visar på den ömsesidiga relationen mellan resande/romani och de bofasta
jordbrukarna. Granlind var bland annat valackare. Han kastrerade djur vilket
innebar ett stort ansvar inför de vilka köpte hans tjänster: det var ett farligt arbete där stora ekonomiska värden kunde stå på spel.
När Granlinds svåger Hans Sundberg inflyttade till Sala landsförsamling där
han blev dess nya gästgivare titulerades han utskärare. Det var alltså ingen hemlighet att gästgivaren också var valackare, ett yrke intimt förknippat med resande/romani, och det var tydligen inte heller något som låg honom i fatet. Om
hästar var han kunnig och bönderna slapp hållskjutsen då han hade egna hästar,
närmare bestämt 16 stycken år 1830.192 Valackare har i litteraturen förknippats
med ärelöshet, men för finsk del har det hävdats att det inte nödvändigt var
marginaliserade för kaale: det kunde istället skapa ett gott rykte, en etablerad
position i lokalsamhället, nära kopplat till att få logi.193 Vid det kungliga stute189 Muncktell 1995, 1826–10–27, s 281.
190 Dombok vid urtima ting 1820–03–23, länsman Hillboms rapport daterad 1820–01–19.
AIB:2. Vagnsbro häradsrätt. ULA.
191 Granlinds hustru var, som omtalades i förra kapitlet, änka efter Olof Djupström som var
från Djupebo i Ramnäs och sannolikt inte själv av resandesläkt.
192 Inkommande skrivelser från övriga myndigheter ej diarieförda skrivelser kronofogde Norlin
till KB Västmanland 1830–07–30. DIII:214. LST–U:lkt. ULA.
193 Tervonen 2010, s. 121ff.
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riet i Strömsholm, kan tilläggas, hade valackare varit skrivna vid stallstaten ända
tills år 1817, men den nya tiden hade fört med sig utbildade veterinärläkare.194
Resande/romani som för sin försörjning ofta var på rörlig fot, behövde nätverk av hushåll där de kunde övernatta och göra affärer. De hade därför stort
intresse av goda relationer med omgivningen i de områden de rörde sig.195 Både
i Sverige och i Finland har resande och kaale (romer) anklagats för våldgästning.196 År 1834 utgick en kungörelse från KB Västmanland rörande ”Lumpsamlare, Smideshandlare och dylike”.197 Klagomål skall ha inkommit på att
sådana skall med ”en fräckhet, som gränsar sig till wåldsgästning, påcka sig till
både föda och härberge”.198 Att hota och våldgästa är inget som ger någon långsiktig avkastning, vinsten är där och då men innebär också risker. Klagomålen
måste därför sättas i ett sammanhang och i proportion; det framgår inte i
länskungörelserna vilka som klagar, inte heller på vilka eller var.199 Miika Tervonen betonar den ömsesidiga rädslan men också det faktum att människor
faktiskt hyste resande/romani; de hade vänner i synnerhet bland fattiga mot
vilka olika hot kunde uttalas genom lokala förordningar om de fortsatte att hysa
”skojare”.200 Vi har ju redan mött makarna Granlind Djupström och Sundberg
som själv var gästgivare. Etnologen Gunborg Lindholm har talat om en uppdelning av de resande i våra och de andra: de var de främmande som var en källa
till rädsla, till fruktan, inte ”de våra”.201 Detta kan jämföras med den geografiska
uppdelningen av landet mellan olika kaalesläkter i Finland: de lokalt etablerade
kaale drabbades negativt om de kom andra utifrån och exempelvis begick brott.
Det skadade de relationer med bondebefolkningen som var så viktiga för dem
långsiktigt.202
De resande var ingen homogen grupp, den var skiktad både i ekonomiskt,
försörjningsmässigt och socialt hänseende vilket också bör ha inverkat på möjligheterna till övernattning när man var på resa och vilket logi man överhuvudtaget intresserade sig för eller föredrog eller var i behov av. Granlind behövde
logi också där han var hemma, han var i högsta grad beroende av goda relationer i det område han rörde sig. Sundbergs – svågerns – situation såg helt annorlunda ut. Han var inte beroende på det viset.
194 Mantalslängd s. 335 Jacob Nord Strömsholms stallstat Kolbäck. EIc:187. LST–U:lkont. AD.
Denne Jacob Nord var alltså den siste valackaren skriven på kungliga stallstaten.
195 Tervonen 2010, s. 99–100.
196 Tervonen 2010, s. 237–242. Jfr Svensson 1993, s. 90–92.
197 Länskungörelse KB Västmanland, 1834–10–02. ULA.
198 Länskungörelse KB Västmanland, 1834–10–02. ULA.
199 Allmänna kungörelser inkl. länskungörelser har mest ingående behandlats av Reuterswärd
2001.
200 Tervonen 2010, s. 240–242.
201 Lindholm 1995, s. 81–76. Jfr äv. Måwe 1958, s. 325–327.
202 Tervonen 2010, s. 210.
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Att hysa någon i sitt hus, i sin stuga, innebar fysisk närhet vilket trängseln i
soldathushållet i Glanshammar vittnar om. Förutom rädsla för våld eller stöld
eller att råka ut för något annat brott, kunde väl rädslan också handla om sådant
som smuts, stank, obehag och inte minst sjukdomar. En gosse från Torstuna,
berättar Muncktell i sin dagbok i april 1824, hade kommit till socknen, sjuk i
smittkoppar. Han hade ”legat en tid, och så gått omkring, utan at angifvas”.203
Han skall ha smittat åtminstone sju personer.204 Försöken att hindra smittospridning var självklart också vad som föranledde de höga böterna för hysande
när koleran drog fram. I september låg Västerås i karantän. Kungörelse utgick
från KB till alla städer och socknar att man skulle hålla ett särskilt öga på människor som var i rörelse och på resande fot i allmänhet. Särskilt utpekades vid
sidan av gesäller och gårdfarihandlare, smides-, glas-, och porslinsförare.205
Anders Hellberg, som vi mött några gånger tidigare, skrev i en supplik att det
hade varit svårt för gesäller att låna hus i Västerås under koleran. En gesäll hade
beklagat sig för honom och denne hade också sagt att det knappt gick att få
något att stilla sin hunger med. Därför hade Hellberg låtit författa en insändare
som publicerades i Vestmanlands Läns Tidning om saken:
När Gesällerna någon tid derefter fingo veta, att jag var författare till berörde
Skrift, undfick jag såsom bevis, å deras välvilja ett sammanskott af Tio Rdr Bco
och sedermera Sex rdr 32 sk samma mynt, som användes till nödiga klädespersedlar och reparationer å min Violoncello.206

Den fruktan och oro människor måste ha känt när koleran närmade sig staden
och slutligen bröt ut minskade nog gästfriheten också utan officiella dekret.
Man kan också vända på perspektivet. Hur var det att fråga efter nattlogi,
vem frågade man? Hade man råd att ta in på en krog, ett näringsställe eller gästgiveri var problemet litet men det hade inte alla. I domböckerna för Västerås
finns inte många uppgifter som kan kasta ljus över detta mer än att man helt
enkelt hört sig för efter kvarter. Och det kunde väl inte gå till på många andra
sätt: man hörde sig för bland de släktingar eller bekanta man möjligen kunde
ha, man frågade sig fram om man inte redan kände någon. Hattmakargesällen
Eric Sörman, han som kom i bråk med borgmästare Ekholm, uppgav att han –
när tumultet uppstod – hade varit på hållskjutsgården och på väg till en pråmåkare som lovat honom nattkvarter.207 Det är fullt möjligt att hållskjutsgården
203 Muncktell 1995, 1824–04–30, s. 88.
204 Muncktell 1995, 1824–04–30, s. 88–89.
205 Se t.ex. Sockenstämmoprotokoll 1834–08–31. KI:6. Dingtuna församling. ULA. Sundhetsbevis för pass berörde särskilt människor som antogs vara rörliga men hur detta sköttes i praktiken finns det mycket få uppgifter om från Västmanlands länsstyrelses arkiv vid denna tid.
206 Konseljakt avskrift av supplik inlämnad av Anders Hellberg till KB Västmanland dat. 23
mars 1844. Konselj 1845–02–10. Ecklesiastikdepartementet. RA.
207 Dombok, bilaga till rättegången den 1838–12–31, skriftligt vittnesmål av Eric Olsson Sörman dat. 1838–12–29. AI: 38. Kämnärsrätten i Västerås. ULA.
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var en central plats också när det gällde att skaffa sig tillfälligt kvarter ute i staden liksom att fråga sig fram var den vanligaste metoden för att få härbärge.

4.3.4 Om faran att knacka på fel dörr
En händelse under påsken år 1839 kan illustrera att det kunde vara förenat med
livsfara att knacka på fel dörr.208 Den kan också visa på den fysiska närheten
mellan människor som en övernattning kunde innebära. En släkting till makarna Granlind Djupström, Johanna Flinta född Djupström, frågade om eftermiddagen eller aftonen på skärtorsdagen 1839 en omyndigförklarad bonde och dennes hustru, sin mans förmyndare, i Grillby i Villberga socken i Uppsala län om
hon fick låna hus över natten. Vad Flinta inte visste var att bondhustrun var i
mycket dålig själslig kondition och det här skulle bli sista gången som Flinta
frågade om logi. Nästa morgon, medan hon fortfarande låg på golvet och sov
tillfogades Flinta enligt familjemedlemmarnas vittnesmål två yxhugg i huvudet
av bondhustrun och hon dog strax efteråt. Något motiv till mordet fanns egentligen inte. Bondhustrun var helt enkelt inte vid sina sinnens fulla bruk och hon
placerades efter rättegången på Ulleråker där hon avled.
Den enda personliga handling som Flinta hade haft på sig vid sin död var ett
pass utfärdat av Överståthållarämbetet den 27 november föregående år som gav
henne lov att ”återgå” till Uppsala län. När Flinta gripits i trakten av Köping
och intagits i Västerås slottshäkte den 15 september 1836, brottsrubriceringen
lydde försvarslös, hade hon skickats till Stockholm som hörande dit. Av länsstyrelsen i Stockholms län dömdes hon i maj 1837 till Norra korrektionsinrättningen. Flinta supplicerade dock till Kongl. Maj:t och hon fick tre månaders anstånd. Den 23 maj 1838 släpptes Johanna Flinta med pass till ”födelseorten”
Ramnäs (hon finns inte i födelseboken). Hon hade då mindre än ett år kvar i
livet. Enligt Villberga sockenstämma fanns i passet inga uppgifter om hennes
hemvist eller ens ålder. Under rättegången bedömdes hon vara mellan 50 och 60
år gammal.
En av husets döttrar berättade vid rättegången att då Flinta hade frågat efter
logi hade
[...] både Modren och Sophia gjort erinran, att utrymmet uti kammaren wore
nog trångt för att inhysa främmande Personer, dertill Flinta swarat: ’Nog hafwa
ni rum så väl som wi hafwa det i himmelriket’. Af detta swar upprörd skall modren utbrustit: ’Ja, Herre Jesus’, samt hopknäppt båda händerne, gifwit Flinta lof,

208 Jag vill tacka Göran Källgården som generöst delat med sig av dem av honom excerperade
handlingarna angående Johanna Flintas, född Djupström, död. I det följande har jag i källhänvisningarna skrivit ut när det är Källgårdens excerpter som använts.
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att qvarstadna och bjudit henne på mat hwilken Flinta icke welat emottaga,
emedan hon sjelf sådan medfört uti potatis och gryn samt Brännwin uti en
flaska, dock skall hon tackat för anbudet, under yttrande: ’Nog ser jag Madams
Hjerta.’209

Flinta smickrade husfolket och fick sova i stugan utan att de verkar ha känt
varandra sedan tidigare. Några transaktioner av pengar eller tjänster omnämns
inte heller förutom att Sophia berättade att Flinta skall ha erbjudit sig stöta
”koral” åt modern. Möjligen var detta en tjänst i utbyte mot det logi hon fått
tillåtelse till. Erbjudandet skall inte ha antagits. Enligt vittnesmål och uppgifter
skall Flinta ha försörjt sig bland annat på signeri och kvacksalveri. I Västmanlands län var hon åtminstone en gång straffad för signeri och ”vidskepelse”, men
det var för länge sedan, år 1818.210 Hon skall vid ett tillfälle i Ullstämma ha tiggt
brännvin och ull men då hon nekats hotat med att de skulle få igen det på annat sätt.211 Flinta tiggde och i utbyte gjorde hon antagligen tjänster som att spå
och stöta korall. Denna form av tjänster har varit ett sätt för peripatetiska grupper generellt, och i Norden särskilt för kvinnor, att tjäna pengar. Man använder
sig av sina färdigheter och omgivningens stereotyper och fördomar kan förvandlas till en tillgång. Men omfattande antropologisk forskning har visat, att om
människor tror att vissa andra människor har magiska förmågor, så kan man
också bli rädd för dem. Det riskerar att slå tillbaka med en väldig kraft på en
själv.212
Och i Villberga förekom vidskeplighet. I prästens dödsnotis över Flinta – där
han skriver att hon var ”af det folk som kallas skojare /zigenare/”, berättas också
att:
Det har blifvit sagt och säges ännu, att Grillby undergått brand 2ne långfredagar,
och att en spåman försäkrat att denna stora by hade att vänta en tredje brand
samma dag, hvarföre ännu år 1839 den författningen i bylaget gäller och skall
noga efterlefvas att eld på långfredag icke får begagnas.213

Bondebefolkningens vidskepelse och rädsla var något Flinta kunde försörja sig
på. Någon gång kanske hon också utkastade en hotelse som den gången i Ullstämma men sådant var inget som gynnade henne i långa loppet, det var inget

209 Dombok vid urtima ting 1839–11–02 § 1. AII:5. Trögds häradsrätt. ULA. Göran Källgår-

dens excerpt.
210 Protokoll och brevkoncept KB Västmanland till KB Stockholms län 1818–06–05; KB
Västmanland till KB Kopparberg 1818–09–11. AIa:107. LST–U:lkt. ULA.
211 Sockenstämmoprotokoll 1839–04–01. KI:4. Villberga kyrkoarkiv. ULA. Göran Källgårdens
excerpt.
212 Tervonen 2010, särskilt s. 105–108.
213 Dödbok 1839–05–04 vidlagt detta års dödsnotiser. F:1. Villberga församling. ULA. Göran
Källgårdens excerpt som jämförts med originalet.
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som skapade goda sociala relationer vilket i slutänden är det som skapar ett
lyckat byte.214
Men när Johanna Flinta kom till stugan på skärtorsdagen utgöt hon inga
förbannelser. Hon frågade inte heller efter något annat än logi. Alla i stugan,
man, hustru och två söner och lika många döttrar, lade sig för att sova mellan
klockan åtta och nio om kvällen. Flinta låg då på golvet, makarna i en säng, de
två sönerna i en överslaf till föräldrarnas säng, och döttrarna verkar ha sovit i en
egen soffa. Alla sov de under samma tak, i samma rum, den ödesdigra natten.
De kunde höra varandras andetag.

4.4 Pass och resetillstånd
4.4.1 Vem skulle ha vilka resetillstånd?
Flintas försörjning förutsatte en rörlig tillvaro, men en annan anledning att bege
sig ut på vägarna var för att söka arbete och sedan 1810-talet hade svenska medborgare formellt rätt att göra detta var som helst inom riket. De sista motionerna under förra hälften av 1800-talet som explicit vill återinföra restriktioner i
detta avseende avslogs vid 1818 års riksdag.215 Motionärerna ville att endast dalfolk och fryksdalingar skulle få tillstånd att arbetsvandra utom hemlänet. Allmänna Lag- samt Allmänna Besvärs- och Oeconomie-Utskotten konstaterade i
sitt betänkande att bifallandet av något dylikt skulle strida mot grunderna för
själva samhällsfördraget och kränka medborgarnas frihet.216 Det fanns emellertid undantag för denna generella rätt att arbetsvandra eller att söka arbete: om
en människa föll under ett av dessa undantag – juridiskt således formulerade i
1824 års kungörelse och i 1833 års försvarslöshetsstadga – var han eller hon
tvungen att utverka ett särskilt tillstånd för att resa utanför men också i vissa fall
inom länet. Detta tillstånd tog, om det gavs, det fysiska uttrycket av ett utfärdat
pass. Men också de som arbetsvandrade, de vars frihet utskottet sade sig värna,
skulle ha med sig dokumentation över sin person. Frågan var bara vilken.
Enligt 1812 års passförordnings andra paragraf var ”endast Allmogen, som bör
ställa sig förre Författningar till efterrättelse” undantagna från passtvånget liksom de som var allmänt kända. Att det handlade om att istället för pass resa på
en attest eller ett betyg utfärdat av prästerskapet är klart, men vilken allmoge?
År 1817 utgick ett cirkulärbrev till landets alla KB som klargjorde att undantaget
inte gällde de som drev oxar till huvudstaden eftersom det bland dessa kunde
214 Tervonen 2010 s. 104–112.
215 Bihang rill riksdagens protokoll 1817/1818, åttonde samlingen, s. 71, Allmänna besvärs- och
ekonomiutskottens betänkande nr 10.
216 Ibid.
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gömma sig förrymda fångar och brottslingar i största allmänhet.217 Kongl Maj:ts
förklaring exkluderade sålunda viss allmoge utan att klargöra vilken som inkluderades.
Enligt ett kungligt brev utfärdade den 4 oktober 1810 behövde inte dalfolk ta
ut pass vid landskansliet vid utvandringar. KB försåg pastorsämbetena med
förtryckta formulär som prästerna på hemorten fick rätt att fylla i och utfärda.
Men i de viktigaste författningarna nämndes inte vilken allmoge som avsågs; i
kungörelsen av den 18 maj 1824 stipulerades i samma anda som 1812 att som
resebevis för de ”som efter gammal plägsed” arbetsvandrade, räckte prästbetyget.218 Kan det tolkas som att också värmlänningar (särskilt fryksdalingar),
hallänningar och bohuslänningar (åtminstone enligt lagar och författningar)
slapp pass och istället kunde ta ut någon form av attest?
Gösta Lext skriver att undantaget endast gällde dalska vandringsarbetare och
ett par decennier senare de värmländska. Inga andra. Istället för att ta ut pass
kunde de ta ut en passliknande attest eller ett betyg vid pastorsämbetet i hemförsamlingen.219 I Värmland rådde förvirring och konflikter i frågan, särskilt
under 1800-talets tre första decennier. 1803 hade Karlstads domkapitel lämnat
en föreskrift som skall ha uppfattats som om prästbevis med uppgift om frejd
kunde användas vid utvandring. Detta togs tillbaka fem år senare och fram till
1830-talet tycks värmlänningarna inte ha hört till den undantagna allmogen.
Lext menar att det då blev ovanligare att värmländska vandringsarbetare tog ut
pass vid landskanslierna ”i varje fall då det gällde personer med ordentligt laga
försvar”.220 Vid 1830-talets början skall pastorsämbetena ha övertagit passutfärdandet när det gällde vandringsarbetarna från länsstyrelsen. De attester som
prästerna utfärdade i detta avseende kostade också pengar, precis som i Kopparbergs län.221 1834 underströk Lag- samt Allmänna Besvärs- och OeconomieUtskotten i ett utlåtande att 1812 års undantag för viss allmoge endast gällde de
som var välfrejdade och att intyg om detta skulle lämnas i beviset.222 Borgmästaren i Sala avlade efter vintermarknaden i staden år 1832 rapport till KB och
han inberättade då att:
217 Skrivelser från centrala myndigheter Kongl. Maj:ts cirkulärbrev 1817–11–10 nr 75. DI:152.

LST–U:lkt. ULA.
218 Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse, angående hvad vid utfärdandet af Pass åt lösdrifvare,
samt gifte personer som tillhöra de arbetande classerna och icke äro bofaste, iakttagas bör. Given
18 Maj 1824. § 6. Årstrycket.
219 Lext 1985, s. 293–294. Jfr äv. Rosander 1967, s. 42–44, som skriver att passutfärdandet gällande de värmländska vandringsarbetarna ”kanske efter en lokal kungörelse” snart efter 1815 övergick till prästerskapet. Han skriver också, utifrån att präster i ett par socknar i Halland skall ha
fört någon form av register på arbetsvandrare, att detta ”antyder möjligen” att halländska präster
skall ha haft rätt ge ut pass.
220 Lext 1985, s. 291–292.
221 Lext 1985, s. 307 fotnot 29.
222 Bihang till riksdagens protokoll 1834, 2:2, s. 3, Lag- samt Allmänna Besvärs- och Oeconomie-Utskottens betänkanden, nr 8.
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Innevarande års Wintermarknad har, i anseende till bristen på slädföre, ej af köpare varit så lifligt besökt, som de föregående årens. En mängd af Säljare hafva
däremot infunnit sig, och 224 pass hafva blifvit upvisade, uti hvilket antal likväl
icke äro inräknade Norrlänningars och Ångermanlänningars, hvilka vanligen
endast innehafva vederbörande Presterskaps bevis.223

Praxis åtminstone enligt borgmästaren i Sala var alltså att också ”norrlänningar”
och ”ångermanlänningar” reste på prästattest åtminstone när de besökte stadens
marknad. Det är oklart hur dessa bevis var utformade och vad som exakt avsågs.
Att borgmästaren skulle blanda samman länsmannapass och prästbevis är inte
troligt, och det är uppenbart att lagrummens undantag kunde skapa både osäkerhet och förvirring. Antagligen kunde det också skapa motstridig praxis. Det
som dög på en plats behövde inte duga på en annan eller för en annan tjänsteman.
Förutom arbetsvandrande och arbetssökande i allmänhet, fanns givetvis
också alla de gesäller som likaledes arbetsvandrade. Också de skulle ha pass och,
som framförallt Lars Edgren har visat, gjordes det flera försök i riksdagen under
förra hälften av 1800-talet, och då inte minst vid 1823 och 1828/30 års riksdagar,
att ställa gesällerna under legostadgan och, vilket var särskilt viktigt, att förhindra eller kringskära deras vandringsrätt. I 1839 års fattigvårdsbetänkande
ägnades en hel bilaga gesällvandringarna.224 Under tjänstehjonsstadgan hamnade gesällerna aldrig och under 1830-talet kunde de fortsatt vandra från stad till
stad och söka arbete om de hade behörigt pass och arbetsbetyg.225 De utgjorde
en ansenlig del av alla de människor som visade upp pass vid landets alla landskanslier. I Västerås under ett år, 1830, utgjorde de omkring 40 procent.226 Exakt
hur detta praktiserades i relation till 1812 års passförfattning är något oklart. Lars
Edgren pekar på att Kommerskollegium i en utredning år 1836 önskade att utgivet pass för en gesäll endast skulle gälla för resan och under viss tid. Detta kan
tolkas, menar Edgren, som att det vanligen varit så att ett och samma pass kunnat användas under lång tid. Flera gånger omnämns pass som innehas av gripna
gesäller som beskrivs som ”utslitet”, ”sönderslitet” och ”fulltecknat” i Västmanlands landskanslis handlingar under 1830-talet vilket stödjer Edgren antagande,
och de pass som finns bevarade i olika arkiv skvallrar om att ett och samma pass
kunde följa en människa under mycket lång tid.227 När passinnehavaren visade
upp passet för visering gjordes en påskrift av entjänstemän vid en magistrat eller
KB och bevarade pass kan var fullklottrade med dylika påskrifter.
223 Skrivelser från övriga myndigheter borgmästare Norlin i Sala å magistratens vägnar 1832–
02–23. DIII:220. LST–U:lkt. ULA.
224 Edgren 1987, s. 169–173, s. 282–290. Underdånigt betänkande med dertill hörande handlingar angående Fattigvården i Riket utom Stockholms stad 1839, s. 120–127, Lit. C.
225 Edgren 1987, s. 287.
226 Passjournal över utfärdade och uppvisade pass 1830. EV:5. LST–U:lkt. ULA.
227 Se t.ex.: Protokoll med handlingar 1831–09–26 § 1. AIIa:4; 1837–02–21 § 1. AIIa:7. Protokoll och brevkoncept KB Västmanland till KB Mariestad 1837–02–20. AIa:126. LST–U:lkt. ULA.
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Man får inte glömma att pass kostade pengar antingen för den enskilde eller
för staten, och de fysiskt bevarade passen vittnar om människors – vare sig de
var gesäller eller inte – vandringar eller fysiska förflyttningar. Men dessa påskrifter bör, för den som ville, ha varit en enklare att förfalska än ett helt pass. En
påskrift innebar en namnteckning från tjänstgörande tjänsteman, ett datum och
en ort samt myndighet och vilken rättighet som getts passinnehavaren att vidare
förflytta sig. Det finns således bevarade pass som är helt nedklottrade med dylika påskrifter.
I KB:s femårsberättelse för åren 1839 till 1843, strax innan bestämmelsen om
att gesäller skulle ha med sig en vandringsbok på sina vandringar efter mycket
om och men år 1844 utfärdades, konstaterades att ”[h]andtverkeriernes närvarande skick står också uti ett närmare förhållande till pauperismen”.228 KB såg
fram emot de nya författningarna som förhoppningsvis kunde bidra till att åtskillnad gjordes mellan ”verkliga gesäller och landsstrykare”. Men detta såg KB
berodde på ”Embetenas och Auktoriteternas method” vid själva tillämpningen.229 I berättelsen påtalades vad som kallades det gamla missbruket att skriva
på gamla pass istället för att utfärda nya och bestämda för varje resa.230 I nästkommande berättelse, 1844 till 1847, ägnades osedvanligt stort utrymme landstrykeriet generellt och så kallat landstrykande gesäller i synnerhet. Genom införandet av vandringsbok och indragning av de så kallade skänkerna (en mindre
reskassa som gavs till vandrande gesäll av skråna om de inte erhöll arbete utan
tvingades vandra vidare), hade, hävdade KB Västmanland, det blivit svårare för
gesäller som inte fick arbete på grund av fylleri och lättja att stryka landet omkring under skydd av pass. Fortfarande, sades det, vandrade arbetslösa gesäller
omkring. Det berodde inte minst på att det var vanligt att mästare inför mantalsskrivningen gjorde sig av med sina gesäller av ekonomiska skäl. Och samtidigt som det var förbjudet för gesäller att utan att vara skattskrivna kringvandra,
så kunde det vara svårt för gesäller att få bli skattskrivna någonstans. De gick
från plats till plats, med passet påskrivet att mantalsskrivas vid ankomsten dit de
utverkat passet, utan att lyckas: ”Sedan hoppet derom på flera ställen slagit felt,
blifver den vandrande slutligen en tiggare, som måste anhållas och förpassas
eller sändas till den ort, hvartill han, i fattigvårds-hänseende eller såsom lösdrifvare, kan anses höra”.231
Som berörts i kapitel 2 var det viktigaste tillägget till 1812 års allmänna passförordning kungörelsen av den 18 maj år 1824 som utfärdades för att förekomma
oönskad rörelse i rummet av, som det uttrycktes, gifta personer som tillhörde de
228 Kongl. Majt:ts Befallningshafvandes uti Westmanlands Län till Kongl. Maj:t i underdånighet afgifne Femårs-Berättelse för Åren [1839–1843] 1844, s. 25.
229 Ibid.
230 Ibid.
231 Kongl. Majt:ts Befallningshafvandes uti Westmanlands Län till Kongl. Maj:t i underdånighet afgifne Femårs-Berättelse för Åren [1844–1847] 1847, s. 26–27. Citatet s. 26.
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arbetande klasserna och inte var bofasta samt ”lösdrivare” (juridiskt först definierat genom 1819 års förordning och därefter genom 1833 års försvarslöshetsförordning).232 Till den första kategorin, gifta/icke bofasta/tillhörande de arbetande klasserna, bör Johan Eric Granlind och hans familj juridiskt ha kunnat
föras liksom en hel del andra resandefamiljer. Den rättighet den så kallad allmogen hade att resa på prästbetyg gällde inte de människor som enligt 1824 års
kungörelse borde ha pass. 1824 års kungörelse handlade om utfärdande av pass
för resa utom länet vilket skulle kunna tolkas som att pass inte behövdes för att
röra sig inom länet. I 1812 års kungörelse gjordes dock inte någon geografisk
avgränsning.233
Passtvånget var allmänt och alla skulle ha någon form av bevis med sig på sin
färd, för en del gick det bra med arbetsbetyg medan andra skulle ha ett reguljärt
pass. Det stora undantaget var dock om man var allmänt känd, då behövdes
inget pass. Men vad innebar detta i praktiken?

4.4.2 Den praktiska innebörden av att vara allmänt känd
Det allmänna passtvånget var förvisso inte någon ren lösdriveriförfattning men
det bar på alla lösdriveriförfattningars signum: flexibiliteten. Den operationella
definitionen på ”allmänt känd” var om någon trovärdig person kunde intyga att
man var ”väl känd”. Det kunde gå till som den gången år 1828 då Johan Eric
Granlind satt häktad tillsammans med sin lille son för passlöshet. Slottsknekten
Lundqvist fick på order av KB ta Granlind till krögaren Northenius i staden
och man kan anta att Granlind fått frågan om någon välkänd person kunde gå i
god för honom och att han då anfört Northenius. Northenius drog sig vid konfrontationen till minnes att han sett Granlind på sin krog ett flertal gånger. Där
232 Fram till 1823 var det, som berördes i kap. 2, enligt 1805 års legostadgas tredje artikel 3 § äv,
förbjudet för mindre godkänt tjänstehjon att flytta utanför länet. Mindre godkänt var enligt
samma stadgas tredje artikel 1 §, de som var ”oskicklige, late eller opålitelige wid gårdsarbetet och
kreaturens skötsel” eller inte behärskade vissa slöjder. År 1823 togs bestämmelsen bort. Vid ständernas anhållande om paragrafens upphävande, framgår att icke godkänt tjänstehjon inte enligt
gällande författningar, fick pass utanför länet om det inte kunde visa intyg på om erhållen tjänst
eller annat medel till bärgning på annan ort. Att kungörelsen av den 18 maj 1824 ersatte denna
tidigare passage i legostadgan framgår i riksdagsdiskussionerna: Bihang till riksdagens protokoll,
1823, sjunde samlingen, Lag-Utskottets Betänkanden nr 83. Bihang till riksdagens protokoll
1823/1824, tionde Samlingen. Riks-Ståndens Underdåniga Skrivelser, nr 139. Det finns ingen
forskning på hur dessa restriktioner fungerade i praktiken. Gällande bestämmelserna som gällde
från 1803 till 1823, har Gösta Lext antagit att deras betydelse ”knappast varit stor”. Lext 1968, s.
201 fotnot 4.
233 Anna-Brita Lövgren anser att även om det ingenstans i några författningar explicit uttrycks
att pass krävdes vid resa över länsgränsen men inte inom länet, verkar det ha varit en allmän
uppfattning, se Lövgren 2000, s. 204. Lövgren bygger på Rosander som för en kort diskussion
omkring detta. Han visar, utifrån några landshövdingeutlåtanden från 1700-talets mitt, att det då
rådde delade meningar om när det var nödvändigt att ha KB pass vid resa, se Rosander 1967, s.
36.
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skall Granlind ha uppfört sig både skickligt och anständigt, men Northenius var
inte säker på om Granlind hörde hemma i Ramnäs eller i Stockholm. Efter att
Granlind gett ytterligare muntliga uppgifter som uppenbarligen övertygade KB,
frigavs far och son med pass till Ramnäs. 234
I oktober år 1838 anlöpte ångbåten Gustaf Wase Kungsör med passagerare
från Stockholm. Omedelbart greps en man som var utan både pass och betyg.
Han fördes till slottshäktet i Västerås där han sade sig vara bagargesäll, född i
Mecklenburg och heta Fredric Georg Christian Witt. KB hörde sig för hos
Överståthållarämbetet för att kontrollera hans uppgifter. Under tiden fick Witt
slippa ur häktet och han mottogs av Västeråsbagaren Wijkman:
[...] hvilken ehuru icke med Witt bekandt, förmodar att han är stadd i rätta
ärender emedan han till Wijkman framfört helsningar ifrån för Wijkman kände
Bagare Gesäller.235

Det fanns många sätt att göra sig trovärdig; Witts hälsningar fungerade som ett
muntligt rekommendationsbrev.236 Wijkman gick i god för Witt, en bagargesäll
som han aldrig tidigare träffat. Från Stockholm och genom Överståthållarämbetet skickades inom en månad Witts vandringsbok, en sådan som svenska gesäller vid denna tid inte hade, som förvarats hos hans tidigare bagarmästare. Det
överlämnades tillsammans med ett arbetsbetyg till bagare Wijkman.237
Andra gånger gick det annorlunda. Muraren Lindgren häktades i september
1828 på en krog i Västerås. Polisrådmannen Bergmark uppgav vid förhör vid KB
att polisbetjäningen påträffat Lindgren utan något pass. Han hade inte heller
kunnat lämna nöjaktig upplysning om sin person
[...] utan förefallit i tvetalan samt haft tillhåll hos den för stöld straffade svinfogden Julius Torp på Kyrkbacken; så hade herr Rådmannen införpassat Lindgren
och hans hustru till Slottshäcktet.238

Polisbetjäningen, kanske Dikman, bör alltså först ha anställt ett förhör på stående fot. Lindgren klarade inte detta utan togs till polisrådmannen som förpassade honom tillsammans med hustrun vidare till slottshäktet. Svinfogden Julius
Torp var en känd, snarast ökänd, person i staden. Året efter förhöret, 1829,
234 Protokoll med handlingar 1828–05–14 § 1. AIIa:3. LST–U:lkt. ULA.
235 Protokoll och brevkoncept KB Västmanland skrivelse till Överståthållarämbetet dat. 1838–
10–15. AIa:127. LST–U:lkt. ULA.
236 Om gesällers vandringar och försörjning under vägen, i synnerhet så kallad reskassa, det vill
säga en gåva som gavs av ämbetet i den stad man utan framgång sökt arbete, se Edgren 1987, särs.
s. 169–173.
237 Inkommande skrivelser från övriga myndigheer Överståthållarämbetet till KB Västmanland
1838–11–01. DIII:252. LST–U:lkt. ULA.
238 Muraren Pehr Lindgren och hans hustru Eva (Westring) Lindgren fördes till slottshäktet
och till förhör samtidigt som Gustafva Tranaeus och hustru Fägersten. Som nämndes i förra
kapitlet är förhöret av misstag vidlagt 1832 års protokoll. Det hölls dock den 25 september 1828.
Protokoll med handlingar 1828–09–25. AIIa:4. LST–U:lkt. ULA.
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skulle han sitta av ett vatten- och brödstraff på 14 dagar för just hysande av passlös. Under en rättegång mot Torp år 1833, han anklagades för att ha stulit en
gärdesgård, sades hela familjen Torp – man, hustru och barn – utmärka sig
”genom en ytterst dålig fräjd”.239 Uppenbarligen ansågs det besvärande för
Lindgren att hysas av Torp. Den senare ställdes för övrigt inte inför rätta för
olaga hysande den här gången. Torp kunde som straffad inte anses som en trovärdig person och han kunde därför inte gå i god för Lindgren och hans familj.
Vid förhöret på landskansliet sade makarna Lindgren att
[...] de icke kunnat upgifva någon annan person här i Staden af hvilka de wore
kände än Muraren Roth hvilken för herr Rådmannen förekallad icke kunnat
lemna något intyg om Lindgren och hans hustrus frägd än att han till anseendet
igenkände Lindgren såsom den der arbetat i Murare handtverket i Westerås under Roths upsigt.240

Roth gick inte i god för Lindgren, och det enda skriftliga dokument som Lindgren kunde uppvisa var ett flyttningsbetyg daterat Sätterbo ett halvår tidigare;
hushållet står emellertid inte antecknat i utflyttningslängden. Makarna, som för
övrigt varit gripna och införpassade från Örebro län för försvarslöshet ett par år
tidigare, fick tillsammans med sonen Carl Johan order att omedelbart bege sig
till sin uppgivna hemort Sala med föreläggande om att skaffa sig laga försvar.241
KB kontrollerade inte huruvida de faktiskt var skrivna där. Att makarna Lindgren levde ett rörligt liv framgår dels av kyrkobokföring, dels av domboksmaterial. När de sist varit mantals- och kyrkoskrivna är oklart. Enligt ett pass
som utfärdats för Eva Lindgren i början av oktober 1832 (maken var då avliden)
hade hushållet som allt som allt bestod av fyra personer sist varit mantalsskrivet
år 1825, i Munktorp.242 Familjen verkar främst ha rört sig i Örebro, Södermanlands och Västmanlands län, inte minst i Arbogatrakten.243
Adelina Holm och Johanna Mathilda Westerberg (den sistnämnde den flicka
som uttogs ur slottshäktet av kämnärsrättens ordförande i Västerås) hade tillsammans med en ”blind” man – någon gång kallad ”blind” tiggare – vars ledsagarinna Adelina skall ha varit, ankommit till Västmanland på ångbåt.244 Det
borde de inte som passlösa och okända ha kunnat. De fartyg och båtar som
reguljärt trafikerade Mälaren fick inte föra passagerare hur som helst, utan alla
239 Dombok 1833–04–16 § 3. AI:33. Kämnärsrätten i Västerås. ULA.
240 Protokoll med handlingar 1828–09–25. AIIa:4. LST–U:lkt. ULA.
241 Ibid.
242 Inkommande skrivelser från övriga myndigheter lösdrivarpass för Eva Lindgren dat. Västerås 1832–09–17. DIII:223. LST–U:lkt. ULA.
243 Se t.ex.: Protokoll med handlingar 1828–09–25, 1830–05–21§2. AIIa:4. Protokoll och brevkoncept magistraten i Eskilstuna till KB Västmanland 1832–10–09. AIa:121. LST–U:lkt:ULA. KB
Västmanland länskungörelse 1832–08–22. ULA. Efterlysning på änkan Eva Lindgren eller Westring. Hon släpptes från slottshäktet och skrevs i skarprättargården i Västerås.
244 Inkomna skrivelser och akter handlingar angående skriftväxlingen rörande Adelina Holm,
odaterat brev. F:30. Kämnärsrätten i Västerås. ULA.
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som åkte skulle finnas uppförda på en särskilt lista, ett så kallat folkpass, och ha
bevis om sin person om de nu inte var allmänt kända.245 År 1837 skickades ett
kungligt cirkulärbrev från KB till magistraterna i Västerås, Köping och Arboga
som särskilt berörde ångbåtstrafiken och erinrade om att till förekommande av
att ”landstrykare” inte skulle få tillfälle ”med Ångfartyg practicera sig omkring
landet”, skulle en fullständig passagerarlista finnas och passagerarna skulle vara
försedda med pass om de inte var väl kända.246 I början av 1840-talet stod polisrådmannen i hamnen när ångbåten från Stockholm anlöpte för att kontrollera
passagerarna. Han fick syn på ett på en viss apotekare Riis som var i sällskap
med en ung kvinna.247 Den senare visade sig inte ha något pass och skickades
med fånggevaldiger tillbaka till huvudstaden. Den uppgivna anledningen till
Västeråsbesöket (som inte befanns trovärdig) var att se sig om och beskåda sevärdheter.248
Fartygskaptener eller skeppare hölls ibland ansvariga för liknande händelser.
Att kaptenerna själva kunde kontrollera passagerare framgår i en skrivelse som
befälhavaren på ångbåten Josephine adresserat till polisrådman i Västerås i juli
1836. Han berättar där att han fattat ”skäliga misstankar” mot en av passagerarna och frågade därför vad denne hette. Mannen svarade att hans namn var Anders Dahlgren och att han var bokhållare. Befälhavaren, som visste att det på
passagerarlistan fanns en korrektionist vid namn Dahlgren, ville därefter se pass
vilket Dahlgren först vägrade med hänvisning att han inte var skyldig att visa
pass. Efter ”ändamålsenliga lämpor” skall Dahlgren, som tidigare varit straffad
för stöld och förfalskningsbrott, visat pass.249 Det är uppenbart att en sådan
person som Dahlberg var extra påpassad åtminstone av denne befälhavare.
Dahlgren anklagades i slutänden inte för något brott utan blev istället själv bestulen på sina tillhörigheter inklusive pass.250 Det hela slutade med att Dahlgren
intogs i häktet i Västerås för passlöst kringstrykande. Han anhöll om att sändas
vidare tillbaka till Långholmen vilket beviljades.251
245 Skrivelser från centrala myndigheter, nr 89, 1833, skrivelse från Kongl. Maj:t gällande förordning ang. folkpass vid sjöresor inrikes orter emellan. DI:170. LST–U:lkt. ULA.
246 Protokoll och brevkoncept KB Västmanland till magistraterna i Arboga, Köping, Västerås
1837–09–27. AIa:126. LST–U:lkt. ULA.
247 Denne Riis bör vara samma person som finns omtalad som en av gatans så kallade ryktbarheter i 1840-talets Stockholm i Lundin & Strindberg 1993 (1882), s. 251–253.
248 Protokoll med handlingar 1843–05–20 § 1. AIIa:10. LST–U:lkt. ULA.
249 Inkommande skrivelser från övriga myndigheter fartygsbefälhavare Sköldberg till KB
Västmanland 1836–07–22. DIII:246. LST–U:lkt. ULA.
250 Inkommande skrivelser från övriga myndigheter länsman Hillbom till KB Västmanland
1836–08–06. DIII:246. LST–U:lkt. ULA.
251 Dahlgren skall tidigare ha varit handelsman och bruksbokhållare. Han inkom på Långholmen år 1832. Enligt egen utsago skall han ha förskingrat ett varulager på grund av ”en flicka” som
”förstört” honom och därför hade han börjat ”supa”. Han uppgav sig också vara svåger med
landsekreterare Ahlborg: Inkommande skrivelser från övriga myndigheter fartygsbefälhavare
Sköldberg till KB Västmanland 1836–07–22. DIII:246. LST–U:lkt. ULA.
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Det kan ha varit svårt för den enskilde att veta om det räckte med prästbetyg
och bevis om god frejd eller en orlovssedel för att lagligt få röra på sig på platser
där man inte var känd. Frågan är om de präster som utfärdade prästbetyg som
resebevis heller kunde avgöra saken. Handlingar som rekommenderande prästbevis med intyg om god frejd men också länsmannaintyg, intyg om att man var
ledig eller antagen till ett visst arbete liksom låg till grund för utfärdandet av
pass.252 Prästens intygande slapp en fattig och obesutten vanligen inte undan.
Det behövdes vanligen också när man ansökte om pass.

4.4.3 Vem hade rätt att utfärda pass vid sidan av KB?
Pass kunde utfärdas av flera myndigheter och tjänstemän vid sidan av KB och
dess funktionärer. I residensstäderna skulle alla, inklusive stadens borgare, ansöka om pass hos KB.253 Magistrater hade rätt att utfärda pass i alla städer som
inte var residensstäder. Rättigheten var begränsad till att gälla stadsinvånarna;
magistraten fick således inte utfärda pass för någon som inte tillhörde staden.254
Flera gånger motionerades utan framgång i borgarståndet för att även residensstädernas magistrater skulle ha rätt att utfärda pass. De huvudsakliga anledningarna sades dels vara att det var dubbelt så dyrt att ta ut pass vid KB, dels att det
var tidsödande och krångligt; i många fall var KB tvunget att få bevis om den
sökandes person av magistraten.255 I Västerås hade sålunda magistraten ingen
rättighet att utfärda pass.
Kronobetjäningen, det vill säga länsmännen, kunde utfärda pass. Det finns
ingenting som tyder på att detta förekom i Västmanland under 1830-talet, men
enligt Göran Rosander skall kronobetjäningen, genom den kungliga förordningen av den 18 februari 1768, tillåtits utfärda pass åt all allmoge som bodde
långt från länsstyrelsen. Rosander antar att denna rättighet tillfälligtvis kan ha
uppfattats som upphörd i och med 1812 års passförfattning.256 Vad som var
långt bort från länsstyrelsen framgick inte i förordningen men i Västernorrlands
län skulle alla som bodde norr om Härnösand ta ut pass hos KB medan de som
bodde ”nedanför” residensstaden och i Jämtland-Härjedalen fick ta ut pass hos
länsmännen.257 Vi har redan mött någon som hade ett länsmannapass: smideshandlaren Fredric Herlin från Selånger som trots detta greps men omedelbart
252 En mängd sådana intyg finns bevarade, se t.ex för Kopparbergs län serien Passhandlingar:
EV. LST–W:lkt. ULA.
253 Kongl. Maj:ts Nådiga Påbud Om Resandes skyldighet, at med behörig Pass vara försedde,
samt hvad dervid bör iakttagas. Given 14 augusti 1812. § 4. Årstrycket.
254 Rosander 1967, s. 36.
255 Se t.ex.: Bihang till riksdagens protokoll 1828/1829, 7:2Lag- samt Allmänna Besvärs- och
Oeconomie-Utskottens memorial och betänkande, nr 1.
256 Rosander 1967, s. 37, 49.
257 Rosander 1967, s. 35.
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frisläpptes av KB i Västerås då han ansågs vara försedd med behörigt pass.258 De
länsmannapass som jag har sett bevarade eller omnämnda i olika typer av källmaterial från Västmanlands län har varit norrländska till ursprunget.
År 1812 blev det möjligt för länsstyrelserna att utse så kallade passkommissionärer vilka ägde rätt att utfärda pass till dem vilka hade långt till residensstaden.259 De passkommissionärer som utsågs av KB skulle vara bofasta i orten,
pålitliga och förståndiga. De hade till sitt förfogande tryckta pass försedda med
sigill vilka de signerade vid utfärdandet. I Västmanland fanns år 1818 sex kommissionärer. Vid Ulvsunds säteri i Köping gav kronobefallingsmannen Lundewall ut pass. Kommissionslantmätaren Pihlstrand på Gisslarbo i Malma hade
rätt att utfärda pass inom Skinnskattebergs och Bergslags fögderier. På Sör
Gärsbo i Västerfärnebo innehade kronofogden Olof Janse samma uppdrag. I
Nora socken, vid Ingbo på gränsen mot Gästrikland, gick det att ansöka om
pass hos före detta kaptenen J.D. Ehrenlund och i Väsby gick det att göra
samma sak hos lagmannen Sven Björkman.260 Det framgår inte i några bevarade handlingar vilka som innehade kommissionssysslan under 1830-talet. Det
bör dock kunna förutsättas att sådana kommissionärer fortfarande fanns med
tanke på att få personer som kom från landsbygden tog ut pass i Västerås under
1830-talet såvitt det går att bedöma utifrån passdiariet.
Det var bara i Kopparbergs och i Värmlands län som prästerskapet för den så
kallade allmogen hade rätt att ge ut attester som gällde för pass.261 Omkring
västmanländska pastorers utfärdande av prästbevis för resa är källorna fåordiga
och det är som man kan förvänta sig. De hade ju inte någon juridisk rättighet
att utfärda en sådan typ av handling. Men att pastorer mot lagar och förordningar ändå utfärdade prästbevis för resa utom och inom länet skall nog hållas
för säkert; det ger avtryck hos KB först när något hänt som att en person gripits.
En prost i Gunnilbo anges i passdiariet för uppvisade pass i slutet av december
1838 ha utfärdat pass – vilket antagligen var prästbevis – i början av juni samma
år för två systrar. Anna och hennes ”blinda” syster Brita skall ha sjungit på olika
marknader och beordrades av KB att genast bege sig hem utan att tigga under
vandringen.262 Avskedade soldaten Henric Jacob Dahlström skickades under
våren 1830 av KB Härnösand till Västerås på fångskjuts för det att han befunnits
258 Protokoll med handlingar 1828–09–08 § 1. AIIa:4. LST–U:lkt. ULA.
259 Rosander 1967, s. 36.
260 Protokoll och brevkoncept KB Västmanland skrivelse till Kongl. Maj;t s. 411. AIa:107.

LST–U:lkt. ULA.
261 Undantaget för dalaallmoge att ta ut pass vid landskansliet och att de istället kunde ta ut ett
betyg hos församlingsprästen var alltså formulerat i det kungliga brevet av den 4 oktober 1810.
Uppgiften om att värmlänningar kunde göra samma sak från 1830-talets början lämnas av Gösta
Lext 1985, s. 293–294. Lext hänvisar inte till något kungligt eller annat dekret i relation till värmlänningarna.
262 Passdiarium för uppvisade pass 1838–09–27 Brita och Anna Andersdotter. EV:8. LST–
U:lkt. ULA.
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i länet bettlande och utan giltigt tillstånd.263 Dahlström var hemmahörande i
Nora socken i Västmanland och prosten Axner därstädes hade utfärdat ett
prästbevis för en vandring till Rengsjö socken i Hälsingland. I kyrkoböckerna
betecknas Dahlström som krympling och utfattig; man var inte heller säker på
när han var född.264 Vid ett senare gripande beskrivs han vid ett par olika tillfällen vid förhör vid landskansliet som halt på vänster fot, att hans knä är ofärdigt och att han inte kan försörja sig själv.265 Trots detta fick Dahlström alltså
tillstånd att vandra till Rengsjö, även om han nu vandrade vidare och greps en
god bit därifrån. Beläggen är få men man kan ändå ställa frågan om präster dels
kunde utfärda prästbevis för att bli av med människor som enligt författningarna borde ha getts någon form av understöd, dels utfärdade bevis medvetna om
att detta kanske inte var helt enligt lagen men i hopp om att det skulle leda till
någon form av försörjning, som för de två systrar som sjöng på marknader.
Vem hade rätt att utfärda pass till ”lösdrivare”? Enligt förordningen av den 18
maj 1824 var det upp till KB i länet att avgöra om de övriga passutfärdarna i
länet också fick utfärda pass för ”lösdrivare”. Dock gav förordningen magistrater i städer som inte var residensstäder rättighet att utfärda sådana pass med
åläggande att skicka in en avskrift av passet till KB.266 Lösdrivarpass utfärdades
enligt 1833 års försvarslöshetsförordning av KB med ett visstidsföreläggande;
detta pass kunde sedan förlängas av KB i annat län.267 Det finns inga uppgifter
om passkommissionärer också utfärdade pass åt den tänjbara kategori människor som kunde falla under begreppet ”lösdrivare” eller gifta, icke bofasta personer ur de arbetande klasserna. Det finns dock inga inskickade avskrifter av
sådana pass från länet i det material som jag har gått igenom; inte heller finns
dylika från länets magistrater. När personer gripna för ”lösdriveri” släpptes ur
slottshäktet, fick de i princip alltid ett pass oavsett om de fått föreläggande om
laga försvar eller inte. De som getts föreläggande, och sålunda var att betrakta
som försvarslösa eller ”lösdrivare”, skulle alltid medföra passet med visstidsföreläggande. Dessa fick under inga omständigheter röra sig utan pass.

263 Inkommande skrivelser från övriga myndigheter KB Härnösand till KB Västmanland 1830–
04–26. DIII:211. LST–U:lkt. ULA.
264 Husförhörslängder Norra Åsbo s. 446. AI:9 b. Nora församling (U-län). AD. Ibid, s. 463.
AI:8 b. Ibid, s. 152. AI:7 a. Nora församling (U-län). AD.
265 Protokoll med handlingar 1830–05–10 § 1, 1831–07–12 § 2. AII:4. LST–U:lkt. ULA.
266 Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse, angående hvad vid utfärdandet af Pass åt lösdrifvare,
samt gifte personer som tillhöra de arbetande classerna och icke äro bofaste, iakttagas bör. Given
Stockholm den 18 Maj 1824. § 7. Årstrycket.
267 Kungl. Maj:ts nådiga förordning, huru med försvarslösa personer förhållas bör. Given den
29 juni 1833, § 5. SFS 27 1833.
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4.4.4 Vilka dokument hade människor med sig?
Går det att säga något om vad människor hade för handlingar med sig när de
vara stadda på vandring? Vad kunde anses som giltiga handlingar för vem?
Kunde pass behövas inom länet? Några kvantifieringar eller välgrundade slutsatser bär inte källorna för, men några iakttagelser kan ändå göras.
Det förekom under åren en hel del människor som inte hade några intyg alls
på sig. I sådana fall kunde de tas in i häktet och utredning skedde av personens
identitet utifrån förhör och inhämtade uppgifter. Förklaringarna till avsaknaden
av pass och, som formuleringen brukade lyda, ”och betyg” varierade. Det kunde
handla om stöld, att de tappats bort, att någon rivit sönder dem och så vidare.
Andra hade handlingar med sig som inte gällde som pass men som ändå var
någon form av bevis. Förre sjöartilleristen Herrqvist, exempelvis, hade ett avskedspass från flottan.268 Sotarpojken Fredric Collin hade ett utslitet, utsuddat
arbetsbetyg.269 Inget av dem dög i KB:s ögon men Herrqvist fick följa med
fångskjutsen till Stockholm dit han ville ta sig då Ridderstolpe sade sig känna
medlidande med honom. Herrqvist skulle i huvudstaden söka inträde på Ulriksdals invalidinrättning.270
I dödböcker kan det finnas anteckningar om intyg då sådana kunde vara av
stor vikt inte minst för att identifiera avlidna okända eller främmande personer.
När Petter Broman, kringförd på tiggarskjuts, avled i Sevalla under vintern
1837, hade han med sig ett drygt tre år gammalt prästbetyg från Hökhuvud i
Roslagen.271 I Torstuna i augusti 1837 begravdes, som det heter i dödboken, en
okänd kringvandrande dalkarl, och i Romfartuna i maj året därpå nedtecknades
att en okänd fattig, sjuk mansperson avlidit i socknen: ingen av dem förefaller
ha haft några bevis på sig.272 När Conrad, benämnd ”Gamle fattige Drängen af
Ryska Nationen och Grekiska Kyrkan”, dog i Österunda i december 1836 visste
man inte hur gammal han var. Hans efternamn var inte heller känt.273 Men när
en logarvargesäll dog i Västerfärnebo 1839 antecknade prosten i dödboken att
han varit utfattig och kringvandrande men att han också hade haft många goda
betyg med sig. Bland annat hade han ett giltigt pass från KB Örebro till Stock-

268 Protokoll och brevkoncept KB Västmanland till Överståthållarämbetet 1833–03–08.

AIa:122. LST–U:lkt. ULA.
269 Protokoll med handlingar 1837–05–06 § 1. AIIa:7. LST–U:lkt. ULA.
270 Protokoll och brevkoncept KB Västmanland till Överståthållarämbetet 1833–03–08.
AIa:122. LST–U:lkt. ULA.
271 Dödbok 1837–12–14 nr 18 Petter Broman. F:1. Sevalla församling. AD.
272 Okänd kringvandrande dalkarl: Dödbok, 1838–08–27. FI:1. Torstuna församling. ULA.
Okänd, fattig, sjuk mansperson: Dödbok, 1839–05–06. F:6. Romfartuna församling. AD.
273 Conrad av den ryska nationen och grekiska kyrkan: Dödbok, december 1836 utan datum.
C:2. Österunda församling. AD.
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holm för att söka arbete och en födelseattest.274 När en kvinna dog några år
tidigare i samma socken hos en släkting som var soldat hade hon haft ett prästbetyg med sig från Stockholm som var hennes hemort.275 Prosten i Västerfärnebo antecknade i september 1838 att en yngling dött i socknen vars namn var
Carl Johan. Han var inte hemmahörande i Västerfärnebo och tycks ha varit där
för att få sina huvudsår botade. Enligt Malmin, som prästen hette, hade han
inte haft några betyg med sig, han hade också gått omkring och tiggt men han
hade varit snäll att läsa och höflig.276 Uppenbarligen ledde varken det papperslösa tillståndet eller tiggandet till att Carl Johan skickades på fångskjuts, men så
hade han tydligen också varit till lags så gott det gick.
På sommaren 1832 greps i Sala drängen Gustaf Andersson från Garpenberg
utan vare sig prästbevis eller pass. Enligt egen uppgift sålde han träskedar.277
Den 26-årige Carl Erik Berglund gick omkring i socknarna utanför Västerås och
[...] gjort hvad han kunnat och äfven tagit af döda djur, derom han, i afseende
på ett hundkreatur, jemväl innehade ett af Smeden Per Haglund i Löfsta den
10de sistl. November meddeladt betyg.278

Smedens betyg och en nära 6 månader gammal orlovssedel – för övrigt utgiven
av arrendatorn av Tidö, Reuterskiöld – var de papper han hade på sig när han
greps misstänkt för stöld i januari 1836. Sammanlagt hade Berglund från år 1829
och fram tills dess gripits fem gånger för ”lösdriveri” i både Västmanlands och
Kopparbergs län.
Det är svårt att säga något generellt om praxis när det gäller användandet av
prästbetyg som någon form av resebevis. Allmoge från Kopparbergs län hade
alltså laglig rätt, om man inte var ansedd som ”lösdrivare”, att ta ut bevis hos
prästen som gällde för pass. Men att gå på gamla bevis var inte att rekommendera. Brita Matsdotter från Gagnef greps tillsammans med sina två små barn år
1837. Hon hade ett årsgammalt prästbetyg från hemförsamlingen, ett arbetsintyg från länet och en dopsedel för sitt ena barn.279 De handlingar hon hade på
sig var således inte giltiga som resebevis. Prästbetyget var för gammalt.
Men vem fick frågan om papper? Om en människa inte fick omgivningens
misstänksamma blickar på sig, om hon inte tiggde, om hon inte såg för fattig,
sjuk och eländig ut, om hon motsvarade bilden av en vanlig herrarbetare, så
274 Dödbok 1839–02–16 utan nr logarvagesällen Johan Pettersson. F:5. Västerfärnebo försam-

ling. AD.
275 Dödbok 1832–12–26 utan nr utsocknes kvinnan Stina Lisa Kumlin. F:5. Västerfärnebo församling. AD.
276 Dödbok 1838–09–27 utan nr en yngling Carl Johan. F:5. Västerfärnebo församling. AD.
277 Protokoll och brevkoncept KB Västmanland till KB Kopparberg 1832–07–04. AIa:122.
LST–U:lkt. ULA.
278 Dombok vid urtima ting 1836–01–23. AIb:2. Tuhundra häradsrätt. ULA.
279 Protokoll och brevkoncept KB Västmanland skrivelse KB Kopparberg dat. 1837–09–15.
AIa:126. LST–U:lkt. ULA.
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skulle ett giltigt prästbetyg för ”allmogen” räcka också när den nitiska stadsbetjäningen i Västerås frågade om pass. Det är dock viktigt att förstå att behovet
av ett pass utfärdat vid landskansliet så att säga kunde uppstå under vägen: undantaget gällde ju inte ”lösdrivare” och ingen var heller undantagen giltig personlig dokumentation. Det var, kan man säga, mottagaren som bestämde vad
som var en giltig handling där och då: en stadsbetjänt på en krog, en polisrådman på en gata, en landskanslist på slottet.
Nära 100 gripanden av folk i Västmanlands län som senare förpassades till
Kopparbergs län har ordet passlöshet i brottsrubriceringen. Men det säger inte
så mycket. Ordet pass kan ha använts också om det betyg som prästerna utfärdade, de var ju jämställda med pass, de var tillstånd till rumslig rörelse. Exakt
vilken handling människor inte hade med sig framgår alltså inte med en sådan
rubricering. Om man tar 74 av dessa intagningar som det finns uppgifter om i
samband med förhör i Falun så lämnas information om vilken – om någon –
dokumentation den gripne haft med sig eller börjat sin utvandring med för
endast 14. Eric Andersson från Gagnef berättade vid förhör i september 1836 att
han gått hemifrån under våren till Stockholm med arbetsbevis. Hela sommaren
hade han varit sjuklig och i Västerås – möjligen på sin väg tillbaka hem – hade
han tiggt.280 Brottsrubriceringen är i både Västerås och Falun endast kopplat till
tiggeriet. En viss Dahlman hade gått på prästbevis daterat den 11 augusti till
Gävle men inte funnit arbete och därför gått vidare och i Västerås i september
greps han för tiggeri. Inte heller hans lagöverträdelse är kopplat till något annat
än tiggeriet.281 Förre sjömannen Eric Sellberg som ”gått på gamla bevis” betecknas däremot som passlös i både Västerås och Falun.282 Att man skulle se till att
ha giltiga bevis belyses ytterligare av en händelse i Västerås i slutet av december
år 1839. Ett par drängar från Orsa finnmark beklagade sig hos KB över kämnärsrätten i Västerås.283 De sade sig ha begivit sig hemifrån på sina husbönders uppdrag för att sälja fågel, smör och skinnvaror, och förhoppningsvis skulle avyttringen ske inom Falu län. För den resan hade de inte tagit de åtta milens omväg
till prosten för att ta ut bevis. När det sedan inte hade gått att sälja varorna i
hemlänet hade de rest vidare ”utan Wederbörligt pass” – allt beroende på okunskap om samhällslagar och därför var de, som orden lyder i klagomålet, i händerna på ämbets- och tjänstemän.284 Vid ankomsten till Västerås

280 Protokoll över förhör med arrestanter 1836 – 09–12 Eric Andersson. AIe:1. LST–W:lkt.

ULA.
281 Protokoll över förhör med arrestanter 1836–09–26 Isak Dalman/Dahlman. AIe:1. LST–
U:lkt. ULA.
282 Protokoll över förhör med arrestanter 1832–05–19 Eric Sellberg. AIe:1. LST–U:lkt. ULA.
283 Ärendet ligger sist i 1839 års protokoll och inkluderar fler olika handlingar: Protokoll med
handlingar 1839. AIIa:8. LST–U:lkt. ULA.
284 Protokoll med handlingar J. Michaelssons brev dat. Västerås 1839–12–28. AIIa:8. LST–
U:lkt. ULA.
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Fredagen den 20de dennes Utbjödo vi På Stadens Torg våra Medhafvande Waror Utan någon Anmerkning först om Aftonen samma dag sedan vi inskjört i
vårt qvarter å Enkan Sedvalls Näringsställe; Ankåmmo StadsWaktMestaren
Dikman och Upsyningsmannen Lyckman, då de frågande oss om vi hade Pass,
hvartill vi nekade samt Uplyste Orsaken dertill. Jag Medhade hendelsevis ett
Prestbevis eller så kalladt Arbets pass för sistledit år hvilket jag Öfverlemnade för
att dermed styrka hvem jag hvar och hvarest jag och min Kamrat voro
hemma.285

Detta accepterades inte och om inspektionen hos änkan Sedvall var rutin, om
någon anmält det hela eller om de fått ögonen på sig redan på torget förmäler
inte historien. Hur som helst beslagtogs drängarnas hästar, åkdon och varor. De
instämdes till stadens kämnärsrätt och katastrofen var ett faktum. Varorna
skulle konfiskeras. Om vi lägger varubeslaget åt sidan och istället sätter passfrågan i fokus så yppade drängarna – möjligen också under inflytande av skrivaren
liksom några västeråsbor som sade sig vilja gå i borgen för dem ”en för alla och
alla för en” – följande missnöje; de undrar varför de skulle ha pass, om det var
för att de vore drängar och
[...] om detta Grundar sig på Lag förstår jag icke och Tror det ej heller ty då
skulle Westgöte Drängar hvilka med sine Dreng Pass kringvandrar hela Riket
och ofta medhafva Förbjudne varor böra antastas Södermandlenningar merendels Passlöse på samme sätt: och huru månge Upplendningar och Westmanlendningar senda icke sine drengar utan Pass eller Prestbevis till Andre Län
för att förselja deras Orts Producter af Spannmål och Brenvin m:m:286

Drängarna positionerade sig mot drängar från andra län, från Västergötland,
Sörmland, Västmanland. Och drängarna från andra län gjorde hela tiden vad de
själva anklagades för och hur kunde något sådan vara förenat med rättvisa?
Framställde de sig som dummare än vad de var? Eller talade de om sig själva på
ett sätt som de kunde tro att en tjänsteman kunde tro om en oerfaren lantbo, en
god och ärlig undersåte från Orsa finnmark? Den som inget visste om reglerna
kunde väl inte heller bryta mot dem? Eller hade de bara gjort en chansning när
de struntade i att åka de där åtta milen med hopp om att det skulle gå bra med
det gamla beviset? Rollerna var i vilket fall intagna och drängarna riktade sig till
landshövdingen om sin vädjan att bli räddade från de lokala auktoriteterna:
Flere Aktingsvärda Personer härstädes hafva af Medlidande öfver mitt och min
förutnämde kamrats Öde, Tillstyrkt mig att Wenda mig till HögvälBorne Herr
Baron och LandsHöfdingen m.m. Hvars Ädelmod och Rättvisa, är inom Dess
Län Likaså Allment Känd som Dyrbar skattadt.287

Den dräng vars jag utgjorde supplikens först person singularis hade haft ett
gammalt arbetsbevis på sig, hans kamrat tycks inte haft något. Vilken orsaken
285 Ibid.
286 Ibid.
287 Ibid.
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än var till detta visar drängen sin medvetenhet om något fullständigt grundläggande när det gäller personlig dokumentation: handlingarna skulle visa vem han
var och var han och hans kamrat vore hemma. Om detta sade han sig inte vara
okunnig. Inrikespass i form av reguljära pass utfärdade av KB eller arbetsbevis
från ett pastorsämbete i Fogelsjö i Mora finnmark, var sätt för statsmakten och
kontrollera och övervaka människors rörlighet, för att fördela olika rättigheter.288 Innehavet av det fysiska dokumentet, själva papperet och ett giltigt sådant,
hade kunnat freda drängarna från tvångsingrepp, det hade gett dem rätt att sälja
sina varor utan att råka ut för stadsbetjäningen.
Prästbevis – också kallade arbetsbevis, bara bevis med mera – var vad den så
kallade allmogen från Kopparbergs län vanligen tog ut vid resa eller utvandring.
Reguljära pass var dock absolut nödvändigt för den som var ansedd som försvarslös. Om Brita Matsdotter ovan betraktades som ”lösdriverska” räckte inget
prästbetyg. Brita hade tillsammans med sin två små barn gripits av polisrådman
Schultz i Västerås stad. Hon anklagades för tiggeri och i Falu fångrulla var rubriceringen obehörigt kringstrykande och bettlande: hennes rörelse var tydligen
ansedd som olaglig. När hon greps hade hon alltså haft på sig prästbetyg, ett
betyg om att hon arbetat och en dopsedel för sin ena dotter som var född i Västerfärnebo.289 I Falun fick hon föreläggande om laga försvar och nu rådde inga
tvivel om någons försvarslöshet och något prästbetyg räckte inte att resa på, inte
ens om det hade varit av giltig beskaffenhet, inte för någon av dem.290 Och
spelade det egentligen någon roll för fattigt folk som Brita om det var prästen
eller en landskanslist som skulle frågas om lov om utfärdande av papper? Prästernas tillståndsgivande påminde om kommissionärernas: det var ett ansvar
delegerat av staten. Prästen kunde neka precis som landskanslisten och enskilda
tjänstemän kunde förmodligen ställa sig olika till önskemål om befrielse från
avgift. De som hade mest nytta av att kunna ta ut färdbeviset hemmavid var
antagligen de vars största bekymmer var omaket att ta sig till Falun. Brita Matsdotter från Gagnef hade nog fler bekymmer än så.
Om någon var borta från hemorten under längre tid kunde pass eller prästbetyg behöva förnyas. I augusti år 1831 grep polisrådmannen i Västerås dalkarlen
Matts Nilsson. Han betecknas i förhörsprotokollet vara utan både pass och
”prestebevis”. Nilsson berättade vid förhör:
[...] att han försedd med Prestebetyg, före Jul sistl år afgått från hemmet och arbetat på flere ställen samt sist uti Karbenning, samt att han nyligen hemsändt
sitt redan, för gamla Prestebetyg för att erhålla ett annat i ändamål at syslosätta

288 Torpey 2000, s. 165.
289 Fångjournal 1837 nr 476. D2b:11. KVA–V:ås. ULA. Protokoll och brevkoncept KB Västmanland till KB Kopparberg 1837–09–15. AIa:126. LST–U:lkt. ULA.
290 Passdiarium över lösdrivarpass 1836–09–12 nr 100; 1836–09–26 nr 104; 1837–09–02 nr 148.
CVI:2. LST–W:lkt. ULA.
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sig med tröskning här i Westmanland till framemot Jul, så meddelades Matts
Nilsson Pass på 14 dagar att återgå till hemorten, under förbud att på vandringen
besvära andra med tiggeri eller bettlande.291

Han skall således ha skickat betyget med posten eller på annat sätt för att få ett
nytt och under tiden var han papperslös. Det är uppenbart att människor, som
exempelvis blev sjuka och som inte hade någon som hjälpte dem när de låg
borta på arbete, riskerade att hamna i ett papperslöst tillstånd. Samma sak
kunde hända om man tagit ut gemensamt pass och av någon anledning kommit
ifrån varandra.
På ett liknande sätt som Matts Nilsson sade sig lumpsamlerskan Ulrika Stark
ha gjort för att få ett nytt pass. Hon satt häktad i Falun i februari samma år,
1831, för passlöst kringstrykande och sade vid förhör att hon saknade pass då
hon ”skrivit efter pass 2ne gånger men ej fått - har bevis att hon afsändt det
gamla från Söderhamn den 24 Nov. 1830”.292 Ulrica Stark sade sig vara mantalsskriven vid Nyfors pappersbruk och betalade, trodde hon, fem riksdaler om året
för att få vara mantalsskriven där.293 Några år tidigare, vid ett förhör i Falun år
1827, nämndes en summa om 50 riksdaler riksgälds eller 50 lispund lumpor
årligen för att få mantalsskrivas vid Lingonbacka pappersbruk i Järlåsa som
lumpsamlare.294 Vid gripandet hade Ulrika Stark haft en röd och en svart häst –
den förra var hennes, den andra en mågs brors – och hon hade haft ”blott” tre
riksdaler på sig för hästarnas framfödande.295 Stark skickades med fångskjuts till
KB Stockholms län. Hon var vid denna tid mycket riktigt skriven vid Nyfors
pappersbruk liksom flera andra resande/rommani. År 1836 antecknas hon som
avflyttad till obestämd ort.296 I september samma år som Ulrica Stark greps i
Falun, besökte hon Västerås mormässomarknad. Hon var i sällskap med ett gift
par, också lumpsamlare, och hon hade pass från KB Stockholms län till ”åtskilliga” län för att samla lumpor.297 Lumpsamlarpass fick utfärdas för en tid om
högst sex månader – och gällde bara för en person – så om resorna gjordes över
långa sträckor så kan man förstå behovet av förnyelse brevledes.298 Det gällde
också att se till att man inte blev utstruken ur kyrkoboken: att vara borta för
länge var inget att rekommendera för den som inte ville löpa den risken.
Om man får tro passjournalerna för Västmanlands läns länsstyrelse var det
ovanligt för människor att ta ut pass för resa inom länet om det inte handlade
291 Protokoll med handlingar 1831–08–05 § 2. AIIa:4. LST–U:lkt. ULA.
292 Protokoll över förhör med arrestanter 1831–02–01 Ulrika Stark. AIe:1. LST–W:lkt. ULA.
293 Ibid.
294 Protokoll över förhör med arrestanter 1827–06–16 Jacob Falltin. AIe:1. LST–W:lkt. ULA.
295 Protokoll över förhör med arrestanter 1831–02–01 Ulrika Stark. AIe:1. LST–W:lkt. ULA.
296 Husförhörslängd Nyfors pappersbruk s. 132a. AI:8. Tyresö kyrkoarkiv. AD.
297 Passjournal över uppvisade pass 1831–09–19. EV:6. LST–U:lkt. ULA.
298 Tidsutdräkten för vilken pass fick utfärdas enligt Kommerskollegii kungörelse angående
lumpsamling och lumpsamlares antagande. 9 februari 1824. Årstrycket.
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om ett så kallat lösdrivarpass, det vill säga pass som utfärdats av KB för någon
som gripits eller anklagats för ”lösdriveri”. Annars handlade det vanligen om att
en obesutten skulle utföra någon tjänst, sälja sina slöjder eller annat av egen
tillverkning antingen vid marknader eller vid vandring omkring länet.299 Det
rådde därför inget generellt tvång att ha pass för resa inom länet. Men fattiga
människor gjorde nog säkrast i att ha någon form av bevis om sin person på sig
om de rörde sig där de inte var så kallat allmänt känd i den händelse att en ordningens väktares intresse av någon anledning väcktes.

4.4.5 Hinder för och anledningar till att inte ta ut pass
En del av alla de människor som befanns utan pass och betyg sade att de på
olika sätt förlorat dem. Det kan ha varit svårt att hålla reda på sina saker under
vandring, att ha dem i tryggt förvar. År 1820 greps Johan Svensson Spjut i Västerås för passlöshet. Någon vecka efter gripandet skall Spjut emellertid ha hitta
sitt pass: i en fåll av sina kläder. Han hade trott att han förlorat det på vägen
mellan Stockholm och Västerås.300 Att han glömt saken kan tyckas lite märkligt, men förvaringssättet är det inte och påminner om att det var viktigt att
hålla ordning på passet, att förvara det tryggt, vilket också förklarar alla de vikningar som kan finnas på bevarade pass.
Ytterligare andra hade inte skaffat något pass eller betyg från början. Förutom okunskap kan det finnas flera anledningar till detta, inte minst att man inte
trodde att man skulle få något pass eller prästbevis utfärdat. Det är inte en helt
enkel sak att uppsöka myndighetspersoner, särskilt inte om man är fattig. Om
en människa faktiskt begav sig av för att på något sätt hanka sig fram vare sig
det var inom eller utom länet – hur kände hon inför tanken att gå till prost och
länsstyrelse för att redogöra för anledningen till sin resa? Om resan inte heller
hade något mål – vad skulle hon säga?
Under de svåra åren 1837 och 1838 är det uppenbart att många människor var
i rörelse särskilt från Dalarna. De rörde inte på sig för ros skull, de gjorde det
för att överleva, och att överleva kunde betyda att tigga. Det visste de, det visste
myndighetspersonerna, men det betyder inte att man fick något pass eller någon
attest utfärdad för sin vandring. Tiggeri var ju förbjudet och till huvudstaden
var, som framgått, utarmat folk inte välkomna. Dessutom kan det tilläggas att
alla människor inte hade en formell församlingstillhörighet och följaktligen
hade svårt att få fram krävda intyg och rekommendationer. Att då ansöka om
pass kan ju synas som synnerligen farligt; att vara oskriven och sedan också
gripas för passlöshet kan beskrivas som en ond cirkel.

299 Mitt intryck är att det förhöll sig på samma sätt i Kopparbergs län.
300 Fångjournal 1820 nr 477. D2b:2. KVA–V:ås. AD.
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För att få ett pass vid KB var man generellt också tvungen att ha ett prästbevis, för en stadsbo kanske ett intyg från magistraten fungerade på samma sätt,
det var således inte bara att gå till slottet eller en magistrat och få ut ett pass.301
Det var nog ganska många människor som var stadda på vandring under
längre eller kortare tid av en mängd olika orsaker. En del av dessa tog ut pass,
andra hade med sig prästbevis, ytterligare andra hade inga papper alls. Vad som
räckte för en länsman som resebevis kanske inte gjorde det för en annan. Att få
frågan om sitt pass förefaller vidare ha varit förenat med viss skam med tanke på
att vanlig praxis för uppvisande av handlingar verkar ha varit att det skulle ske i
avskildhet; själva frågan var ett misstänkliggörande.302 På marknader frågades,
som framgått, allmänt efter pass. I Västerås gick stadsbetjäningen och frågade
efter pass på krogar och näringsställen. I hamnen kunde polisrådmannen kontrollera de fartyg som anlöpte hamnen. Okända och ökända ansikten bör i enlighet med gällande författningar ha varit föremål för stadsbetjäningens intresse
liksom tecken på fattigdom och tiggeri; ingen av dessa tre kategorier utesluter
heller varandra. En del människor reagerade mycket starkt på frågan. Som tidigare nämnts blev stadsbetjänten Dikman vid ett tillfälle bland annat biten i ett
finger och beskylld för både fähund och tjuvstryker.303
Människors rättigheter att röra sig i rummet var reglerade genom statliga påbud, villkor och restriktioner; genom en ansökning om pass hos KB gav sig den
enskilde till känna hos länets främsta polisiära myndighet. Men den som inte
ville hamna i häkte gjorde bäst i att alltid ha med sig någon form av betyg, även
då hon rörde sig inom länet på platser där hon inte var känd och att ansöka om
pass vid resa utanför länet.

301 En stor mängd sådana ansökningshandlingar med bevis om god frejd finns bevarade. Se ex-

empelvis för Kopparbergs län serien Passhandlingar, EV:3. LST–W:lkt. ULA. I samma serie finns
också bevarade originalpass; det handlar om pass från många olika län.
302 Några belägg har redan anförts: fångevaldiger Schinkler frågade sotarpojken Fredric Collin
efter pass och de gick sedan in i en stuga vid sidan av vägen: Protokoll med handlingar 1837–05–
06 § 1. AIIa:7. LST–U:lkt. ULA. Samma sak skedde när kronofjärdingsman Theodor Ytterberg
frågade Catharina Friström Berg efter pass: Protokoll med handlingar 1840–05–29 § 1. AIIa:8.
LST–U:lkt. ULA. Landshövding Ridderstolpe skall enligt hattmakargesällen Sörman sagt att
ingen hade rätt att avkräva pass på det sätt som borgmästare Ekholm hade gjort: Dombok bilaga
till rättegången den 1838–12–31 skriftligt vittnesmål av Eric Olsson Sörman dat. 1838–12–29. AI:38.
Kämnärsrätten i Västerås. ULA. Det finns så vitt jag vet inget i författningarna som hindrade att
göra som Ekholm utan det verkar handla om praxis.
303 Inkomna skrivelser och akter ”Vittnesberättelse” undertecknad Cathrina Aspman Västerås
25 augusti 1837. F:30. Kämnärsrätten i Västerås. ULA. Dombok, 1837–07–20 § 3. AI:37. Kämnärsrätten i Västerås. ULA.
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4.5 Passhantering och identifiering vid KB
Västmanland
Pass kunde alltså i Västmanland utfärdas av magistraterna i Arboga, Köping och
Sala för de egna invånarna liksom, sannolikt, av ett antal passkommissionärer. I
övrigt var det till KB i Västerås människor fick vända sig för att ansöka om pass.
I bevarade handlingar framgår att människor till stöd för sina passansökningar
hade andra handlingar som bevis om frejd och andra rekommendationer från
prästerskap liksom exempelvis att någon blivit antagen till arbete.304 Hos KB –
liksom hos magistraterna – uppvisade också människor sina pass och fick dem
påskrivna. Tjänstemännen således både utfärdade och skrev på pass för människor som de aldrig tidigare mött, ibland utfärdade och skrev de också på pass för
frånvarande personer, vilket förklarar de intyg och rekommendationer som
skulle ligga till grund för ett pass. De fördelade dagligen rättigheter och skyldigheter genom en påskrift på ett papper eller utfärdande av en handling. Det utrymme som fanns för tjänstemännen vid landskansliet att ägna sig åt maktmissbruk är uppenbart. Visste människor i allmänhet om att det från år 1814 gick att
överklaga ifall KB vägrade utfärda pass?305 Det finns inga tecken på att några
överklagande skedde, åtminstone inte i Västmanlands landskanslis handlingar
för åren 1829–1838.
KB hävdade i en av sina femårsberättelser att passhanteringen vid dess landskansli sköttes noggrant:
Till förekommande af landstrykeriet och dermed följande tiggeri hafva här alltid
vid utfärdande och, så vidt ske kunnat, vid påtecknande af pass de försigtighetsmått blifvit vidtagne, som med författningarne öfverensstämt.306

Många pass utfärdades och uppvisades vid landskansliet vilket berördes i förra
kapitlet liksom att det kunde sluta i häktet eller hot om häkte för den som
hamnade i tjänstgörande ämbetsmans granskande blickfång. Det förekom att
människor häktades för tiggeri på själva landskansliet, och där – i något av slottets alla rum, möjligen vanligen på andra våningen där ämbetsrummen låg –
mötte välbeställda, besuttna och vanliga obesuttna likväl som utfattiga människor med trasiga kläder, i lindor och slarvor, med bensår och huvudsår, med
ruttnande ben, statens högsta tjänstemän i länet.

304 Se exempelvis: Passhandlingar. EV:3. LST–W:lkt. ULA.
305 Inkommande skrivelser från centrala myndigheter Kongl. Maj:ts cirkulärbrev hur besvär
emot KB:s utslag rörande passlösa personer anföras bör 1814–01–11. DI:149. LST–U:lkt. ULA.
306 Kongl. Majt:ts Befallningshafvandes uti Westmanlands Län till Kongl. Maj:t i underdånighet afgifne Femårs-Berättelse för Åren [1844–1847] 1847, s. 27.
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4.5.1 Vilka tog ut pass vid KB Västmanland?
Vilka tog ut pass vid KB i Västerås? Varifrån kom de? Frågan är inte helt enkel
att besvara vilket har att göra med det sätt på vilket man vid myndigheten bokförde utgivna och uppvisade pass. Vid ämbetet fördes två olika diarier: ett för
utfärdade och ett för uppvisade pass. Diariet var viktigt. Det användes exempelvis för att kontrollera att någon som mist sitt pass faktiskt uppvisat ett och därmed kunde undvika att gripas för passlöshet, genom passdiarierna kunde statsmaktens tjänstemän i bästa fall utöva olika former av kontroll. Att diarier skulle
föras var man också ålagd enligt 1812 års författning.307 Ett pass var av papper
och därför också skört vilket betydde att det kunde gå sönder vilket var en viktig
anledning till att föra diarier. Förfrågningar kunde komma från andra KB om
gripna personers eventuella pass. Diarier kan tyckas vara enkla dokument men
det är de inte. Ett pass är bärbart och innehas då det används vanligen av den
det gäller. För att ha kontroll över passväsendet och i synnerhet ur ett identifikationsperspektiv, måste utgivande (och påskrivande) av pass arkiveras. Det
måste finnas centralt arkiverad information, register, om utfärdade och uppvisade pass.308 I 1812 års passförordning nöjde man sig inte bara med att diarier
skulle förvaras vid landskanslierna. Avskrifter av dessa skulle också skickas in
med jämna mellanrum till Justitiekanslern – alltså på samma sätt som fångrullorna – men det var som Göran Rosander har visat inte något som efterlevdes i
någon högre grad.309 De passdiarier som fördes vid landskansliet i Västerås har
luckor och de kan vara slarvigt liksom kladdigt förda vilket inverkar dels på
deras källvärde, dels på hur effektivt som register det var under dåtiden.310
År 1830 utfärdades vid KB Västmanland åtminstone 159 pass.311 Här skrivs
åtminstone då det inte är helt säkert att januari månad är fullständig i diariet då
det första passet är utfärdat den 28 denna månad. Dessa 159 pass utgör lika
många poster i diariet. 39 av posterna gäller för fler än en person. Sannolikt
handlade det om pass som uttogs gemensamt. Exakt för hur många personer går
inte att säga eftersom särskilt en del överhetspersoner tog ut pass för sig, hustru,
barn och ”betjäning” utan att antalet specificerades. Det pass som utfärdades för
det största antalet personer där samtliga namnges gäller fyra konstberidare med
fyra drängar, åtta personer således. Titlar säger inte så mycket om vad folk arbetade med, men de kan visa på befintlig och tidigare social status. Under ett enda
307 Kongl. Maj:ts Nådiga Påbud Om Resandes skyldighet, at med behörig Pass vara försedde,

samt hvad dervid bör iakttagas. Given 14 augusti 1812. § 10. Årstrycket.
308 Jfr Caplan & Torpey 2001, s. 7–8.
309 Rosander 1967, s. 39.
310 För 1833 saknas exempelvis uppgifter om uppvisade pass efter 13 augusti, år 1835 är rörigt
ihopsatt i början av året. Det är inte alltid tydligt huruvida mäniskor tagit ut eller uppvisat gemensamma eller enskilda pass.
311 Följande bygger på sammanställning av: Passjournal över utfärdade pass 1830. EV:5. LST–
U:lkt. ULA.
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år, 1830, uppvisades dessutom pass för omkring 525 personer vid Västerås landskansli. En absolut majoritet av dessa var obesuttna och arbetare av olika slag.
Gesällerna utgjorde, som tidigare nämnts, runt 40 procent.
Kvinnor tog sällan ut pass. 23 pass utfärdades för kvinnor som principaler,
det vill säga en kvinna var angiven som första namn vid den införda posten i
diariet. Om man räknar bort lösdrivarpass och pass som utfärdats för kvinnor
vid tillfällen när med dem nära anhöriga män också har uttagit pass, återstår 17
poster som gäller kvinnor. Av dessa 17 poster är nio kvinnor som uttog pass helt
ensamma. Fyra av dessa kvinnor hade titeln piga, en kallades kvinnsperson. Tre
var änkor (efter en arbetskarl, en soldat, en avskedad statdräng). Slutligen reste
prostinnan Kraft ensam, den enda som inte kan sägas ha varit obesutten eller
tillhörande den så kallade arbetsklassen. Övriga kvinnor – det rör sig om åtta
poster – (och som inte reste med män), reste med andra kvinnor, de bättre
ställda ibland med betjäning.
Om man jämför med antalet pass som uppvisades av kvinnor och där kvinnor var principaler och inga närstående män var närvarande vid tillfället – alltså
motsvarande kategori men i diariet för uppvisade pass – är summan år 1830
endast 13 av cirka 525 poster, det vill säga bara omkring 2,5 procent. Även om ett
par, tre osäkra fall skulle adderas var dessa kvinnor alltså ytterst få.312 Andelen
kvinnor som omnämns i diariet för uppvisade pass utgör endast runt 6 procent
allt som allt.313 Några generella slutsatser om kvinnors resande utifrån detta
enda nedslagsår går självklart inte att dra. För det behövs djupare och mer omfattande studier som inkluderar både fler år och andra material.
I passdiariet för utfärdade pass antecknas sporadiskt hemorten för den person
som undfått pass.314 Om man förbigår pass som utfärdats på grund av förlust av
ett tidigare pass anges hemort endast i 47 fall. Västerås dominerar med 28 poster, antagligen ännu fler om man skulle försöka utreda hemorten hos flera borgare och studerande som står utan hemort i diariet men som sannolikt var
hemmahörande i residensstaden. Övriga uppgifter om hemort följer inget
mönster utan är en blandad kompott: Badelunda, Sala, Norberg, Kung Karl,
Västerfärnebo, Munktorp, Kila, Kumla, Fullerö (i Barkarö). Sju pass utfärdades
till människor som kom från närliggande län. Bland annat utfärdades två lumpsamlarpass för lumpsamlare från Grycksbo i Falu län och en borgare från Säter
med son tog ut pass i Västerås för sin resa till Stockholm. En hemmansägare
312 Ett par kvinnor, handlaränkor från Sjuhäradsbygden, kan också ha varit ensamma men det

går inte att fastställa då pass samtidigt uppvisats av män med pass daterade samma ort (Ulricehamn) och datum. Jag skriver omkring 525 poster då det streck som kan tolkas markera att det är
en ny post ibland är otydligt draget.
313 Passjournal över uppvisade pass 1830. EV:5. LSTU:lkt. ULA.
314 Enl. 1812 års passförordnings 10 § skulle i diariet införas de uppgifter som skulle nedtecknas
i själva passet enligt samma förordnings § 5: resandes namn, ämbete/tjänst/yrke, varifrån ”han
kommer”, vart han skulle och var han fick uppehålla sig, den tid passet gällde. Det var således
något som inte efterlevdes vid KB Västmanland.
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från Kalmar i Uppland tog ut pass för resa mot Örebro. En dräng från Roslagen
hade tydligen tagit sig till Västerås för att uträtta ärenden åt sin husbonde och
ville ha pass till hemorten. En lärling fick pass till Stockholm på 14 dagar och en
norsk lärling släpptes med pass till Norge. Den sistnämnde hade suttit i slottshäktet.

4.5.2 Destinationer
Som omtalades ovan så var det inte det vanliga förfarandet att ta ut pass för resa
inom länet. Av de pass som år 1830 sålunda var åtminstone 159 till antalet, gällde
endast 26 för resa inom länet. Av dessa var sju lösdrivarpass och tre utfärdades
för lumpsamling, Några hade frigivits från häktet och skulle inställa sig i hemorten. I övrigt handlade det om att besöka marknader eller som i ett fall, uttaga
ekar i länet, vilket således bör ha varit någon form av tjänstepass. En vanför
torparson från Kung Karl fick pass för få sälja sina vävnader runt om i länet,
den blinde ynglingen Sandqvist fick pass för att spela violin på marknader under löfte om att inte tigga, tegelslagaren Nils Byström som gripits i Gävle för
passlöshet fick lösdrivarpass till hemorten och så vidare.315 Ytterst få av de lösdrivarpass som utfärdades för resa inom länet under år 1830 fördes för övrigt in i
passdiariet. Dessa har hamnat mellan stolarna och anteckning om utfärdande
finns endast i fångrullan (utan signalement et cetera).
Som specificerad destination dominerar huvudstaden, Stockholm. Det är
inte en slump: vare sig man reste med båt eller landvägen så var huvudstaden en
plats där man gjorde bäst i att ha sina papper i ordning, inte minst att döma av
antalet gripanden för ”lösdriveri”. 31 pass utfärdades till Stockholm. Ännu fler
pass hade Stockholm som en av flera destinationer. Överheten och de välbärgade tog för det mesta ut ett pass för lång tid och utan bestämt mål. Greve
Cronstedt på Fullerö i Barkarö socken, exempelvis, tog ut pass till åtskilliga
orter på sex månaders tid.316
År 1832 är 203 pass införda i passdiariet för utfärdade pass vid Västerås landskansli.317 55 av dem hade Stockholm som enda destination vilket åter gör det till
315 Denne Sandqvist är antagligen den person som tillsammans med Adelina Holm och J.M.

Westerberg anlände på ångbåt från Stockholm år 1837. Holm hette egentligen Maria Andersdotter
och var född i Köping år 1812. Vid rättegången 1837 uppgav hon att hon åtföljt den blinde mannen Carl Sundqvist (bör vara Sandqvist): Dombok 1837–09–26. AI:37. Kämnärsrätten i Västerås.
ULA. Denne Sandqvist satt med en ung flicka häktad i Linköpings län i slutet av år 1837. KB
Östergötland beskrev dem som ”blinde manspersonenen Carl Peter Sandqvist, 24 år, och hans
Syster Lovisa Adelina Sandqvist, 16 år, hvilka [sade att] de äro födde i Dingtuna socken [...]”:
Inkommande skrivelser från övriga myndigheter skrivelse från KB Linköping dat. 1837–12–02.
DIII:247. LST–U:lkt. ULA. Om denna Lovisa Adelina verkligen var Sandqvists syster, kan man
anta att Andersdotter/Holm lånade hennes identitet vid deras kringvandringar. Nils Byström:
Passjournal för utfärdade pass 1830–11–23. EV:5. LST–U:lkt. ULA.
316 Passjournal över utfärdade pass 1830–12–10. EV:5. LST–U:lkt. ULA.
317 Diariet är oklart fört vid vissa poster och summan får ses som ungefärlig.
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den vanligaste specificerade destinationen. Omkring 22 pass utfärdades för resa
inom länet. Det handlade om samma typ av pass som ett par år tidigare: en
tullvaktmästaränka fick exempelvis pass för att få sälja ”mösstycken” på en månad, några var lösdrivarpass, några lumpsamlarpass.318 Förre förstärkningskarlen
Anders Ersson från Östervåla fick pass för att besöka släktingar i Söderhamn på
tre veckor. Han hade bevis om understöd av fattigvården så att han inte skulle
behöva tigga under vandringen.319 Även om människor inte var stadda på vandring i syfte att tigga, kunde de tvingas att tigga för att klara vandringen. Detta
var en realitet som man vid KB Västmanland fick förhålla sig till liksom till det
faktum att även de allra fattigaste ibland nödvändigt måste ges pass. För att
förhindra tiggeri, kunde man då ge traktamente. När Brita Stina Åkerström och
hennes två döttrar sattes på ångbåten med pass till Stockholm för att söka laga
försvar, fick de fyra dagars traktamente för resan.320 Den 16-årige före detta
smedslärlingen Anders Gustaf Björklund som gripits för tiggeri i Arboga, fick år
1838 pass till sin morbror i Medåker. Han fick tre dagars så kallad avlöning för
vandringen.321 Traktamente eller avlöning för resan eller vandringen gavs för att
förhindra tiggeri samtidigt som det var billigare än fångskjuts.
Det går att ställa sig tvivlande till att Anders Ersson gick ända till Västerås
från Östervåla för att få sitt pass utfärdat; sannolikt skedde det skriftligen genom prästerskapet eller via annat ombud. Ett par sådana exempel har redan
getts. I passdiarierna i Västerås antecknades om ombud uppvisat eller ansökt om
pass.322 Anders Andersson Biörkberg skrev den 8 december 1841 om hjälp för att
skaffa pass åt sina söner:
Till Herr Patron Cronberg uti Falun:
Vi Beder Ödmiukast att Herr Patron är så god och hjelper söner att få Rese pas
till Stockholm med Fogel och Skin varor; ty våra gosar äro okända så är det osäkert om de ensam kan få ut pas och ditt är orsaken at vi är så långt af sides boende från Socknen derföre hielp dem dertil om möjligt är ty vi hoppas att Herr
Patron känner os för rätt.323

Om pass kunde skickas efter och hämtas av ombud, så kan man förstås undra
vad det fick för konsekvenser för säkrandet av att passet kom i händerna på rätt
person. Faderns fråga till patron Cronberg väcker också frågor om vad människor visste om sina rättsliga möjligheter att få ut ett pass och de regler som omgav utfärdandet.
318 Passjournal över utfärdade pass 1832. EV:6. LST–U:lkt. ULA.
319 Passjournal över utfärdade pass 1832–02–03. EV:6. LST–U:lkt. ULA.
320 Fångjournal 1831 nr 140–142. D2b:8. KVA–V:ås. ULA.
321 Fångjournal 1838 nr 610. D2b:12. KVA–V:ås. ULA.
322 Se t.ex.: Passjournal över utfärdade pass 1830–09–07 handl. Hanssons ombud Grip. EV:5.
Dito 1832–09–04 konditorn Pettersson själv eller genom ombud. EV:6. LST–U:lkt. ULA.
323 Lös lapp dat. 1841–09–08 förvarad i: Passjournaler. EVI:2. LST–W:lkt. ULA.
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4.5.3 Återtagna och förändrade rättigheter
Utfärdandet av pass var alltså omgärdat av restriktioner med avseende på försörjning, laga försvar och samhällsfarlighet. Människors rörlighet i rummet
kunde beskäras på olika sätt: människor kunde vägras pass och de kunde tvingas
lämna en plats – en stad, ett län – omedelbart, inom viss tid, ibland ålades
”marche route”.324 Ett tillstånd för resa givet av en KB, en magistrat, en länsman kunde när som helst hävas och förändras av en annan. I både diarierna för
utfärdade och uppvisade pass som fördes vid Västerås landskansli kunde särskilda ålägganden tecknas. Ett besök på landskansliet kunde förvisso sluta med
ett utfärdat pass men också i häktet, också med andra former av oönskade beslut. Förre pionjären Carl Kejser visade den 7 april 1832 upp sitt pass vid landskansliet i Västerås. Passet var utfärdat av KB Bohuslän den 6 mars och han hade
fått fem till sex veckor på sig att söka en farbror i Västerås. Vid landskansliet
konstaterades att han ”utan onödigt uppehåll åter [måste] begifva sig till [Göteborg], enär han här i Staden ej har någon Farbror”.325 Den 9 juli samma år,
1832, uppvisade ”blinde drängen” Anders Svensson ”åtföljd af gossen” Jonas
Torstensson sitt (eller sina) pass som utfärdats av KB Skaraborg den 27 april
samma år och sist uppvisats i Stockholm den 26 maj. De beordrades att utan
onödigt uppehåll avgå till hemorten och ”under vägen tillryggalägga dagligen
2ne mil”.326 Djurläkare Axel Olofsson Lindström med hustru och barn hade
pass från Säter när de ankom till KB i september 1837; de beordrades att snarast
bege sig ur Västerås och ta den genaste vägen till hemorten som angavs vara
Torneå.327 Skräddarsvennen Sven Gustaf Lindahl med pass från Christiania
befalldes att sluta tigga, gavs föreläggande om laga försvar och passet skrevs på
för fyra veckor med destination hemorten, Christiania.328
Pass skyddade människor, pass gav rättigheter men det var hela tiden något
som kunde förändras vid mötet med en ny tjänsteman. Tjänstemännens uppskattningar och bedömningar av en människa bestämde den tillåtna färdvägen:
kunde resan göras utan tiggande, hade han eller hon tiggt, hade han eller hon
laga försvar? Var hans eller hennes ärende lovligt? Svaret på dessa frågor kunde
resultera i en påteckning om fortsatt resa men också i intagande i häktet. Att
utfärdandet eller påskriften kunde föregås av regelrätta förhör framgår tydligt.
Den 13 juli 1832 uppvisade förre fältjägaren Lars Qvick och dennes hustru Maria
Nilsdotter pass från Karlstad för att besöka släktingar i Västerås. Tjänstgörande
ämbetsman fastslog emellertid att

324 Se t.ex.: Passjournal över uppvisade pass 1830–04–11. EV:5. LST–U:lkt. ULA.
325 Passjournal över uppvisade pass 1832–04–07. EV:6. LST–U:lkt. ULA.
326 Passjournal över uppvisade pass 1832–07–09. EV:6. LST–U:lkt. ULA.
327 Passjournal över uppvisade pass 1832–07–31. EV:6. LST–U:lkt. ULA.
328 Passjournal över uppvisade pass 1838–05–23. EV:8. LST–U:lkt. ULA.
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[...] upgift[en] at han här i Westerås Län har slägtingar boende, är falsk och utan
tillstånd medtagit sine minderårige barn, så förelägges Qvick och hans hustru att
genast åtföljande allmänna landsvägen åter begifva sig till [KB Värmland] och
dess förordnande afvakta; Och böra de på denna resa dagligen tillryggalägga
minst Tre mil, samt icke besvära Allmänheten med tiggeri, vid äfventyr att varda
gripne. Innan nästa dags slut böra passhafvaren vara utom detta län.329

Makarna var av resandesläkt och hur tjänstgörande ämbetsman kunde vara så
säker på att Qvick inte hade några släktingar i Västmanland framgår inte.330 Det
var inte första gången Lars Qvick, också titulerad hovslagare, djurläkare och
kursmed, var i länet.331 Här hade han år 1809, i Björskog, fått en dotter.332 Att
hela familjer i rörelse inte var något som statsmakten önskade hade klargjorts
många gånger i författningarna genom åren, inte minst genom 1824 års kungörelse.

4.5.4 Resande/romani: i ett särskilt blickfång?
Under marknadsdagen den 19 september år 1837 beordrades hästhandlaren
Gustaf Adolf Nord vara ute ur Västerås stad före klockan tre om eftermiddagen.333 Han åtlydde inte ordern utan hamnade i slottshäktet och antagligen
hade KB ett särskilt ont öga till just Nord.334 Av de nio gånger han, ensam eller
i sällskap, fick pass utfärdat eller uppvisade ett sådant, beordrades han sex
gånger att lämna Västerås.335 Det är det största antalet förelägganden om att
lämna staden som en enda person har fått under dessa år. Var det för att han av
resandesläkt? Det kan inte varit den enda anledningen – det fanns resande som
aldrig fick föreläggande om att lämna staden – men det lär inte heller ha underlättat situationen. I förhör i samband med gripandet år 1837 berättade Nord att
han var straffad för försök till fickstöld och första resan stöld och, hävdade KB
Västmanland, det var därför lagstridigt av Enköpings magistrat att ge honom
pass på sex månader.336 Nords status som straffad försvårade för honom men

329 Passjournal över utfärdade pass 1832–07–13. EV:6. LST–U:lkt. ULA.
330 Qvick hette tidigare Holmström och finns omnämnd hos Lindwall 2003a, s. 99 ff Se också
Lindwall 2014, s. 128–129 och Minken 2009, s. 181.
331 För biografiska uppgifter om Qvick, se äv. inlägg av Håkan Skogsjö om Klosterman/Qvick/Holmström på Anbytarforum under tråden Klosterman, Skogsjö 1999.
332 Födelsebok 1809–08–01 s. 205 Magdalena Sophia. C:5. Björskogs församling. AD.
333 Passjournal över uppvisade pass 1837–09–19. EV:8. LST–U:lkt. ULA.
334 Fångjournal 1837 nr 535. D2b:11. KVA–V:ås. ULA.
335 Passjournal över utfärdade pass 1832–07–26; uppvisade pass 1832–09–18. Dito över utfärdade pass 1835–01–10, 1835–03–03; uppvisade pass 1835–03–25. EV:6 1837–09–19. EV:8. LST–
U:lkt. ULA.
336 Protokoll och brevkoncept, KB Västmanland till KB Uppsala feldaterad 1837–12–23, bör
vara mitten av september. AIa:126. LST–U:lkt. ULA.

404

det sätt som han behandlades på utmärker sig och visar hur smidigt tjänstemännen kunde använda sig av passregler för att göra sig av med människor.
Nord hade under 1830-talets början haft kontingentborgarskap i Öregrund.337 Han var dock kyrkoskriven i Kvallan i Huddunge tillsammans med
andra familjemedlemmar.338 Hans mor, titulerad glashandlerska vid inflyttningen i kyrkobok och sockenstämmoprotokoll, hade köpt ett torparkontrakt på 40
år redan år 1809 mot sockenstämmans protester.339 Under decenniets slut var
det istället i Enköping Nord hade kontingentborgarskap och han ägde då en
gård i staden.340 I Västerås friades han från anklagelser om fickstöld i början av
år 1835.341 I samband med denna rättegång fälldes flera västeråsare för hysande
av dels Nord, dels bekanta till Nord.342 En av dem som fälldes 1835, timmerkarlen Svanström, skulle efter mormässomarknaden år 1837 stå åtalad vid kämnärsrätten för det att han skulle ha hyst ”skojare”.343 Något namn anges inte, bara
”skojare”.
Gustaf Adolf Nord var nog ett ansikte som stadsbetjäning och landskanslister
kände igen. Han skall ha varit av medelmåttig längd, med ljust hår, blå ögon,
ljuslätt ansikte.344 De tidsmarginaler som tjänstemännen gav människor kunde
vara små. Vid ett tillfälle fick Nord och hans hustru en dag på sig att ta sig till
Enköping från Västerås, men ägandet av en fastighet och burskap kringskar
KB:s möjligheter att behandla Nord hur som helst.345 Något de faktiskt kunde
kringskära var emellertid hans rörelse i rummet vilket för en hästhandlare, kontingentborgare och valackare kunde vara nog så förödande. År 1832 besökte
Nord landskansliet med en skriftlig anhållan om att få bevista marknaden eftersom han var skattad för hästhandel och hade affärer att göra.346 Det var uppenbarligen förenat med svårigheter att tillåtas besöka marknaden.
Den på papper bevarade och explicit uttalade anledningen till de relativt
många polisiära ingripandena mot resande/romani var aldrig att de var ”ziguenare”, ”tartarer” eller ”skojare”, utan passlöshet, kringstrykande eller, exempelvis, otillräckligt med pengar för att kunna föda sin häst under resan. Albertina
Segerblad besökte Västerås marknad i september 1837. Hon reste med häst och
337 Passjournal över utfärdade pass 1832–07–26, 1832–07–30. EV:6. LST–U:lkt. ULA.
338 Husförhörslängd Kvallan s. 159. AI:7. Huddunge församling. AD.
339 Sockenstämmoprotokoll 1809–07–20. KI:1. Huddunge församling. ULA.
340 Protokoll och brevkoncept KB Västmanland till pastorsämbetet i Huddunge 1837–01–23.
AIa:126. LST–U:lkt. ULA.
341 Han fälldes dock för vanvördigt uppträdande vid rättegången och hade suttit av ett vatten
och brödstraff i Västerås slottshäkte för försök till fickstöld i slutet av 1820-talet se Dombok 1835–
01–09 § 1, 1835–03–27. AI:35. Kämnärsrätten i Västerås. ULA.
342 Dombok 1835–01–09 § 2, 1835–01–13 § 3. AI:35. Kämnärsrätten i Västerås. ULA.
343 Dombok 1837–09–29 § 19. AI:37. Kämnärsrätten i Västerås. ULA.
344 Passjournal över utfärdade pass 1832–07–26. EV:6. LST–U:lkt. ULA.
345 Passjournal över utfärdade pass 1835–83–03. EV:6. LST–U:lkt. ULA.
346 Protokoll med handlingar 1832–09–19 § 2. AIIa:4. LST–U:lkt. ULA.
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kärra, KB:s i Uppsala pass och sade sig vid förhör vara piga vid Nyfors pappersbruk. Ekipaget tillhörde inte henne utan bruket och hon sade att hon velat
handla kryddor, nålar och andra småsaker på marknaden för att kunna byta till
sig lumpor. Albertina skickades med fångskjuts till Uppsala län:
Då denna person icke innehaft mer än 3 RDr 30 sk RGs att bekosta sin och hästens föda, samt derjemte finnes vara i hafvande tillstånd, synes det häraf att hon
under skydd af lumpsamlare pass endast idkar lösdrifveri; hvarföre [KB] anhåller
att hon icke måtte förpassas till detta Län och att med henne i öfrigt de åtgärder
vidtagas som omständigheterna påkalla.347

Under 1830-talet var KB Västmanland särskilt bekymrad över just lumpsamlare
som Albertina vilka var skrivna vid pappersbruk i Stockholms och Södermanlands län och som fått pass för lumpsamling i Västmanlands län. Albertina skall
enligt egen uppgift ha varit skriven som lumpsamlerska vid samma bruk som
Ulrika Stark som nämndes ovan, och både KB i Falun och i Västerås ställde sig
frågande till om de hade tillräckliga medel att föda sina hästar. I ett svar på
Kommerskollegiums förfrågan om allmänheten hade tillräcklig tillgång till glasvaror i länet efter att den ambulerande handeln förbjudits (glasbodar fanns, vad
det gällde den västmanländska landsbygden, nu inrättade i Norberg och i
Borgåsund), kom KB snabbt in på lumpsamlare:
Detta Län har flere gånger varit besväradt af kringvandrande lumpsamlare,
hvilka blott haft lumpsamling såsom en bisak; och de hafva i synnerhet passat på
marknadstillfällen för att få njuta af det fria skojarlifvet; så att [KB] mer än en
gång måst dels på fångskjuts låta ifrån länet afföra enskildta eller hela sällskap af
lumpsamlare, dels ock förvisa och förpassa dem ifrån orten. De controller som
blifvit stadgade för att försäkra sig om god fräjd och ett godt upförande hos dylika kringirrande personer, är icke tillräcklige och kunna troligen icke blifva det,
ty sjelfva lefnadssättet medföra icke något godt inflytande på personernes moralitét uti denna obildade menniskoklass.348

Vid ett tillfälle år 1832 tog Ridderstolpe ett eget initiativ och riktade sig till KB
Södermanland och ombad denne helt enkelt att inte vidare utfärda pass till
lumpsamlare för resa till Västmanland.349 KB Södermanland vägrade och hänvisade till rådande författningar.350 Om man går igenom passjournalerna för ett
par år, 1830 och 1836, framgår att under dessa två år uppvisades 22 lumpsamlarpass och tre utfärdades: 13 stycken år 1830 och nio år 1836.351 Det handlade alltså
347 Protokoll och brevkoncept KB Västmanland till KB Uppsala 1837–09–22. AIa:126. LST–

U:lkt. ULA.
348 Protokoll och brevkoncept KB Västmanland till Kommerskollegium 1837–09–08. AIa:126.
LST–U:lkt. ULA.
349 Protokoll och brevkoncept KB Västmanland till KB Södermanland 1832–05–22. AIa:121.
LST–U:lkt. ULA.
350 Skrivelser från övriga myndigheter skrivelse från KB Södermanland 1832–05–24. DIII:218.
LST–U:lkt. ULA.
351 Passjournaler över utfärdade och uppvisade pass 1830, 1836. EV:5, EV:7. LST–U:lkt. ULA.
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inte om särskilt många människor varav endast ett större sällskap om sex personer.352 Annars rörde det sig om ensamma kvinnor eller män och några parkonstellationer (gifta, nära släkt).
Att vägras tillträde behövde inte betyda att man hamnade i häkte. I juli år
1836 fick åtta personer åläggande att lämna staden vid samma tillfälle. Samtliga
var av resandesläkt. Tre av dem var uppe på landskansliet två gånger. Första
gången förständigades de omedelbart lämna staden, den andra gången skulle
beordrandet om att lämna staden – det gällde nu ytterligare två män och två
kvinnor – verkställas av polisrådmannen.353 Samtliga utom två titulerades lumpsamlare eller lumpsamlerskor (de övriga var titulerade hustru till lumpsamlare)
och hade giltiga pass och bör sålunda också haft laga försvar. De var dock inte
önskvärda i staden. Här rådde uppenbarligen ett tillstånd av rättsosäkerhet.
En enskild tjänstemans makt var stor, han kunde hota med häkte, skriva ner
ett snabbt föreläggande om laga försvar, ett förständigande att inte tigga, att
hålla sig på stora landsvägen på någons pass. Det var ord som följde passinnehavaren på vägen, som var med vid nästa möte med nästa tjänsteman. Dessa resandemäns och resandekvinnors olydnad inför tjänstemännen kan tolkas som
att de helt enkelt inte såg det som rätt och riktigt att avvisas. De hade giltiga
pass. De tillhörde familjer som rest och rört sig i området i generationer. Nord
var kanske straffad men han skattade för hästhandel. Det fanns inget lagligt rum
som gav rätt att vägra just lumpsamlare tillträde till marknader. När den tidigare omtalade kungörelsen år 1834 om glasförares och smideshandlares fräckhet
och våldgästning utgick, erinrade KB om gällande författningar angående smides- och glashandlare liksom lumpsamlare och att dessa författningar var fullt
tillräckliga men att deras praktiska konsekvenser berodde på människors anmälningar. Samtidigt uttrycktes – i relation till att lumpsamlare enligt författningarna skulle ha ett pass per person och alltså inte tilläts ha gemensamma pass
– en synnerligen snäv tolkning av nyssnämnda lagrum:
[...] då ej mera än en enda person får uppföras å Lumpsamlare pass, deraf följer
att Lumpsamlare ej få wara hwarandra följaktige.354

Hur JK skulle ha ställt sig till denna skrivning får lämnas osagt. I lagrummet
sades ingenting om att man inte fick resa i sällskap även om det inte var önskvärt. Men att vissa människor inte fick slå följe med varandra förutsatt att de
vore förpassade, rimmar illa med övrig passlagstiftning. Var det på sådana grunder som resande/romani kunde avvisas från Västerås särskilt under marknadstider?
De som hade ambulerande försörjningssätt och rörde sig över länsgränserna
mötte mer än sin beskärda del av tjänstemän och det fanns all anledning för en
352 Passjournal över uppvisade pass 1836–07–20. EV:7. LST–U:lkt. ULA.
353 Ibid.
354 Länskungörelse, KB Västmanland, 1834–10–02. ULA.
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lumpsamlare eller lumpsamlerska, smideshandlare eller smideshandlerska att
vara noga med sina papper vid denna tid då statsmaktens försökte tillsnöpa
utrymmet för den ambulerande handeln. Annars kunde det gå som för Sophia
Fredriksson eller Axelsson som greps vid samma marknadstillfälle som Albertina
Segerblad. Också Sophia kom resande med häst och kärra till stadens marknad,
fick frågan om papper och om anledningen till att hon bevistade marknaden.
Sophia berättade då
[...] att hon är antagen till piga och smidesförsäljerska af en Pistolsmed i
Eskilstuna hvars namn hon glömt men att hon af husbonden erhållit hosföljande
betyg undertecknadt af P S: Hellberg den 21 sistl Februarii. Det smide Sophia
medhaft till Westerås skall efter hennes upgift en Smideshandlare vid namn Berg
emottagit med löfte att komma efter henne till Olof Olssons torp på Lista ägor
der han tagit sitt quarter; men Berg har sedermera icke kunnat anträffas.355

Sophia skickades med fångskjuts till länshäktet i Nyköping tillsammans med
häst och kärra för vidare behandling av KB Södermanland. Det är uppenbart att
den avoghet lagstiftaren riktade mot lumpsamlare återkom i KB:s vardagliga
arbete.
Några yttre attribut som binder de resande till exempelvis klädedräkt eller
språk beskrivs inte i de källmaterial som ligger till grund för den här boken. Det
betyder självklart inte att sådana markörer inte fanns.356 Gustaf Erlandsson
(halvbror till Laurentia Palm) kunde dock beskrivas som varande av: ”Ökändt
utseende såsom af Zigenare slägt; Swart Hår, Bruna ögon, ett ärr öfwer wenstra
kindbenet, till wäxten mera lång än liten.”357 Ibland nämns inte saker därför att
de inte finns, ibland eftersom de är för självklara att ödsla ord och papper på.
Anne Minken har visat utifrån olika rättsfall att vissa bestämda markörer som
hudfärg, klädedräkt och ibland språk knöts till ”tatere”.358 Hennes exempel på
klädedräkt eller förväntningar på klädedräkt gäller inte 1800-talet och det kan
förmodas att en markör som klädedräkt skiftar i tid och rum samt med försörjningssätt. När det gäller språk är det säkraste belägget – vilket dessutom härrör
från Mellansverige – från 1730 då Samuel P. Björckman skrev en avhandling
som byggde bland annat på förhör eller samtal med ”ziguenaren” Jakob Helsing
som var fängslad på Uppsala slott.359 Från Rönneberga häradsrätt finns språkliga
355 Protokoll och brevkoncept KB Västmanland till KB Södermanland dat. 1837–09–22.

AIa:127. LST–U:lkt. ULA.
356 Om romani i Mellansverige också som markör, se Casinge 2015a. Att människor talade romani och att romani kunde kännas igen av omgivningen i Mellansvergie under 1800-talet är ställt
utom allt tvivel: se Casinge 2015a, t.ex. s. 107–111. Ett främmande språk omnämns ha talats av en
grupp personer som samtliga är kända resande enligt en rättegång i Västerås 1814: Casinge 2015b,
s. 19.
357 Protokoll över förhör med arrestanter, övriga handlingar, Utdrag ur brev no 881 och 882
den 30 juli 1832 gällande Gustaf Erlandsson. AIe:1. LST–W:lkt. ULA.
358 Minken 2009, s. 370–372.
359 Casinge 2008, s. 97.
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belägg från 1764.360 Sebastian Casinge visar vidare utifrån en rättegång vid Östhammars rådhusrätt år 1801 belägg för romani kopplade till människor som
beskrivs som ”ziguenare” eller ”skojare”.361 Rättegången involverade personer
som tillhörde resandesläkter som fortfarande vistades och rörde sig i Mellansverige på 1830-talet.
I efterlysningar beskrevs stundtals människors ansiktsfärg, att det kan vara
mycket rött, ljuslagt och så vidare.362 Men en annan form av beskrivning fästs
vid somliga människor som utifrån namn och yrkesbenämning kan antas ha
varit av resandesläkt: någon sägs ha ”wanligt mörklagdt Tartaransigte”, någon
annan ett ”mörkt ansigte (zigenarefärg)”.363 Det handlar således om en koppling
mellan grupptillhörighet och en viss hudfärg, en koppling som uttalat görs om
en del resande men inte om alla.364
För många resande/romani, liksom andra vars försörjning innebar mobilitet,
måste marknadstillfällena ha varit viktiga på flera sätt, inte bara för att lagligen
bedriva handel eller göra andra affärer. Marknaderna utgjorde också sociala
träffpunkter. De bör ha varit viktiga för att få information om släkt, om vänner,
ja, nyheter överlag. Nords familj stod nära de resande vars namn finns upptecknade i den enda bevarade passjournalen för mormässomarknaden i Västerås och
flera av dessa ägde jord eller hade kontrakt på jord. I journalen för 1825 års
marknad gäller numren 105 till 117 alla resande. De hade alltså lämnat in passen
samtidigt eller genom ett och samma ombud: lumpsamlaren Carloander Petterson och Wallentin Petersson med hustru och barn hade pass från KB Stockholms län. Torparen Nils Johan Lindberg med hustru och barn hade pass från
Gävle. Flera hade pass från Uppsala län: valackaren Carl Gustaf Pettersson med
hustru och barn från Östhammars magistrat, lumpsamlaren Lars Wigardt från
KB Uppsala medan hästhandlaren och valackaren Carl Petter Söderström med
hustru och barn från magistraten i Öregrund. De övriga hade pass från Hedemora magistrat: hemmansägare Hans Sundberg från Grytnäs, hemmansbrukaren H.P. Söderström från By, hemmansägarna från Hedemora socken Carl
Fredric Lind och G. Pettersson, Eric Löfgren liksom hemmansbrukaren och
hästhandlaren Johan Petter Löfgren från Stora Skedvi.365
Det är uppenbart att de resande kunde vara synliga och uppfattas som en
grupp. I riksdagen år 1815 hävdade dåvarande landshövdingen i Västmanlands
360 Casinge 2008, s. 97.
361 Casinge 2008, särsk. s. 96–99.
362 Om beskrivningar av hudfärg och hy i efterlysningar i Sverige under åren 1750 till 1820 och
i koloniala Amerika 1750–1783, se Sennefelt 2013, s. 231–237.
363 ”Tartar”: KB Västmanland länskungörelse 1833 nr 80; dito 1834 nr 14 ”zigenarefärg”. ULA.
364 Om hudfärg i beskrivningar av resande och romer, se Fraser 1995; Casinge 2008, s. 78–79:
Minken 2009, s. 370–372; Tervonen 2010, s. 122; Lindwall 2014, s. 107; Rekola 2015 s. 78.
365 Administrativa handlingar, uppvisade pass vid mormässomarknaden 1825. FXV:2. Västerås
rådhusrätt och magistrat. ULA.
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län Lilljecrantz i en diskussion som bland annat rörde smideshandel, att sådan
handel idkades av ”utskum af menniskor” som mest begick brott:
De utgöra ett samfund med sådan esprit de corps, att en dylik person, som i
Westerås Län blef med knif stucken af en sin medbroder, så att han några dagar
derefter förlorade lifvet, dog utan att villja uppgifva sin baneman, hvilken med
mycken möda sedermera upptäcktes.366

Den händelse som landshövdingen talade om hade verkligen inträffat vid Västerås mormässomarknad år 1813 då en resande knivskurits till döds av en annan.367 Under rättegången vid Västerås kämnärsrätt förekommer flera av de
resande – Eric Löfgren, Johan Petter Löfgren, Wallentin Petersson, Carl Petter
Söderström och Hans Sundberg – som är införda i passjournalen vid 1825 års
marknadsbesök drygt tio år senare. Andra kända namn förekommer också som
Korsgård, Lind, Wennerberg, Fagerberg, Rolin och Rosengren. Flera av de
marknadsbesökande var dessutom också släkt med de personer som figurerade i
rättegången i Östhammar 1801 där det således finns belägg för svensk romani.
Den som anklagades för knivskärningen var sonsonson till ovan nämnde
Helsing som alltså varit Björckmans informant i Uppsala år 1730.
Landshövdingens tal i riksdagen kan på så vis kopplas till människor av kött
och blod vilka tillhörde nära befryndade resandesläkter varav flera rört sig i
samma geografiska område i många generationer. Människor, som tjänstemännen vid landskansliet i Västerås, kan därför under dåtiden mycket väl ha känt
igen resande inte bara genom eventuella markörer utan också genom att de hade
kunskap om vilka som tillhörde vissa familjer eller släkter. Men landshövdingen
nämnde däremot inte i sitt tal att det var resande som anmälde dödsfallet hos
stadsfiskalen och att stadsfiskalen kom att utredas för tjänstefel då han inte brytt
sig om att sätta efter den person som angivits för brottet och som därför först
lyckades undkomma. Landshövdingens mystifiering hade föga med de verkliga
händelserna att göra; signalement och andra upplysningar om den misstänkte
inklusive hans rätta identitet lämnades av flera (resande) vittnen. Men ett sådant
sätt att tala om människor i riksdagen kan rimligen vara en indikation på att
samma människor riskerade att ha ordningsmaktens särskilt vakande öga riktat
mot sig exempelvis när man gick för att få sitt pass påskrivet.
Hans Sundberg var, som tidigare nämnts, svåger till Johan Eric Granlind och
drygt ett år efter 1825 års marknad skrevs han i Sala socken med hustru och
barn.368 I Sala stad bodde en annan etablerad resande, Olof Korsgård, som av
fadderskap att döma stod Sundberg nära.369 Korsgård tituleras bergsman i olika
366 Ridderskapets och adelns riksdagsprotokoll 1815, saml. 3 s. 73–74.
367 Tack till Sebastian Casinge som uppmärksammat mig på händelsen. För samtliga uppgifter
om rättegången refereras till Casinge 2015b, s. 16–20 där rättegången som följde efter dödsfallet
behandlas.
368 In- och utflyttningslängd 1826–11–18. B:1. Sala landsförsamling. AD.
369 Casinge 2015b, s. 16–20.
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källor, han ägde fastighet i Sala och ett torp, Bengtsbo, på stadens ägor. Han
ägnade sig under sitt liv bland annat åt smides- och hästhandel liksom penningutlåning.370 Men Korsgård med flera idkade alltså under 1810-talet en ambulerande handel som således förbjöds under 1820-talets början, ett förbud med
udden, som visades i kapitel 2, tydligt riktad mot ”ziguenare” och ”tartarer”. Vi
såg här ovan att flera av namnen var desamma vid marknadsbesöken i Västerås
år 1813 och 1825. Men titlarna som bars hade förändrats: då var de handlare i
glas, smide, mässing med mera.371 Den enda handel som indikeras i titlarna år
1825 var, förutom insamling av lump, hästhandel.
Hans Sundberg utgör ett utmärkt exempel på någon som åtminstone på ytan
lyckades tämligen väl med att anpassa sig efter den nya tidens förbud. Hela
Sundbergs liv var präglat av resande, av handel, av hästar, men år 1826 blev han
alltså gästgivare liksom postbonde och en av alla de som kontrollerade pass hos
resande i allmänhet.372 Sundberg bedrev fortfarande hästhandel men att äga en
bit jord öppnade möjligheter till försörjning när statsmakten kringskurit den
ambulerande handeln, när kraven på att vara bofast ytterligare inskärpts för att
få bedriva handel.373 Ett tillräckligt stort egendomsinnehav gav rättigheter och
kunde innebära laga försvar, potentiellt också för fler än en själv.374 Sundberg
kunde exempelvis ge svågern Granlind försvar och ta ut honom från Långholmen där han satt i slutet av 1820-talet som försvarslös – så för den som kunde
var det givetvis fördelaktigt att sälla sig till de jordägandes skara vare sig man var
resande/romani eller inte. Det gjorde det också enklare att skaffa pass, att lagligen röra sig i rummet. Men att köpa jord för att kunna ägna sig åt annat än
jordbruk sågs inte alltid med blida ögon.
I Sala landsförsamlings sockenstämmoprotokoll nämns inte Sundberg och
några invändningar mot hushållets bosättning i socknen har jag inte funnit. För
familjen Nord i Huddunge var det annorlunda. Som framgick ovan hade
Gustaf Adolf Nords mor köpt ett torparkontrakt 1809. Hon hade fått kontrak370 Korsgård finns behandlad i Casinge 2015c. Se äv. Lindwall 2014, s. 102–103 där en släktutredning från 1800-talet finns återgiven.
371 Casinge 2015b, s. 16–20.
372 Postbonde: Resolutioner och brevkoncept KB Västerås till Kommendantsämbetet på
Långholmen september/oktober 1832. AIa:121. LST:U:lkt. ULA.
373 Hästhandeln nämns på flera ställen, se t.ex.: Protokoll och brevkoncept kungörelse 1835–
05–15. AIa:124. LST:U:lkt. ULA. År 1812 inflyttade familjen Sundberg till Enköping, till fastigheten Sandroten 57. Den först titeln som anges är valackare: Husförhörslängd Sandroten 57. AI:9.
Enköpings församling. AD. Vid ett dop benämns Sundberg borgare: Födelsebok 1815–09–24 Brita
Catharina. C5:a. Enköpings församling AD. I mantalslängden för Enköpings stad, Södra roten nr
3, år 1820 står han som gårdsägare och att han avsagt sig porslinsförarrörelsen. År 1820 flyttar
familjen till Grytnäs, till Dammen där också en annan resandefamilj bor: Husförhörslängd
Dammen s. 116–117. AI:8. Grytnäs. AD. Familjen flyttar 1822 till Born i samma socken: Husförhörslängd Born bild 180. AI:8. Grytnäs. AD. År 1826 flyttade således hushållet till Sala landsförsamling. Hushållet flyttade sedan vidare.
374 Se t.ex.: Husförhörslängd Norr Kivsta s. 88. AI:14. Sala landsförsamling. AD.
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tet godkänt av häradsrätten innan sockenmännen hann göra några invändningar
vilket föranledde ilska på stämman där man bland annat ville att hon skulle
skriva under ett löfte om att aldrig hysa några resande glashandlare. Sockenmännen ville ha bort familjen.375 Men familjen Nord blev kvar i Huddunge,
närmare bestämt i Kvallan, i många decennier. Kvallan var ingen stor by. Den
låg avsides men nära stora landsvägen som fortsatte norrut mot Dalarna och
Gästrikland. Avsides är därför en sanning med modifikation. Sockenmännens
tal om hushållet kunde vara suggestivt: ”Det hemska näste de innehafva på den
ödsliga skogen är ett näste och tillhåll för så kallade skojare, och mången vägfarande, helst under den mörkare årstiden, färdas icke utan fruktan der förbi.”376
Sockenstämman gjorde vad som stod i dess makt för att förhindra närstående
till familjen att flytta in eller tillbaka hem.377
Att tillhandla sig en jordbit eller hemmansdel för att bland annat freda sig
från lösdriveriförfattningarnas risker när man ägnade sig åt ambulerande handel
var ingen enkel sak. Att kunna köpa tillräcklig med jord för att betraktas som
fredad var dessutom är en sak, att tillåtas flytta in en annan. Hushållet Nord var
inte några jordbrukare, det var inte det viktigaste för dem när de skaffade sig en
hemvist. Viktigare var antagligen geografiskt läge men också pris liksom att det
fanns någon jord eller fastighet att alls få köpa. Och just detta, att inte vara
jordbrukande på landsbygden i utpräglat agrarsamhälle, gav i sig en anledning
till misstänksamhet.
När Lars Wigardt, gift med Gustav Adolf Nords syster och en av de som bevistade 1825 års marknad, bosatte sig i Tolfta i Norduppland meddelade pastor
KB Uppsala efter 1835 års mantalsskrivning:
Hans lefnadsvanor qualificera sig icke till det fixa yrket af Nybyggare eller Odlingsman om han ock möjligen kunde tillkrångla sig ett sådant försvar. Vid
Lands – och Byvägar [...] för honom och gelikar en lättare skörd än den, som
med egna händers arbete skall framkallas ur en utdikad mosse eller bruten stenbacke. Det vore öfverflödigt nämna, att Församlingen högl. önskar hans bortflyttning.378

Lars Wigardt och hans hustru hade tio år tidigare, år 1825, varit skattskrivna
som lumpsamlare vid Lingonbacka i Järlåsa socken. De hade då köpt en lägenhet i Huddunge men vägrades skattskrivning med hänvisning till att Wigardt
”egentligen” sysselsatte sig med hästhandel. Wigardt besvärade sig hos KB som
dock gick på socknens linje: egendomen var för liten för att få skrivas och KB
375 Sockenstämmoprotokoll 1809–09–07. KI:1. Huddunge församling. ULA.
376 Sockenstämmoprotokoll 1838–05–27. KI:1. Huddunge församling. ULA.
377 Resolutionskoncept Lars Wigardt mot Huddunge församling nr 528. AIb:77. LST–U:lkt.
ULA. Drygt tio år senare var det en annan måg som inte fick flytta in: Resolutionskoncept Jacob
Nord mot Huddunge församling nr 1759 akt 1194. AIb:91. LST–U:lkt. ULA.
378 Handlingar ang. lösdrivare och arrestanter förteckning på försvarslösa inom Femte fögderiet 1835 pastor Gällstedt i Västland till KB Uppsala 1835–02–14. EVI:3. LST–C:lkt. ULA.
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likställde makarna med inhyseshjon.379 Hushållet var vid mantalsskrivningen
1835 kyrkoskrivet i Rocknö i Tolfta och Wigardt titulerades fortsatt lumpsamlare. De skulle flytta vidare till Hedemora 1838.380
Ett annat befryndat hushåll (även detta hushålls huvudman hade varit med
vid marknadsbesöket i Västerås) hade också inköpt en bit jord i Tolfta:
Sluteligen får jag äran anmäla, att då vid Mantalsskrifningen i Tolfta Caloander
Pettersson (denna Socknens och tillgränsandes gissel och förskräckelse) tillspordes af undertecknad: om något kappland ännu var upodladt af den jordrymd,
som anses försvara honom, utföll svaret nekande. Ytterligare frågad hvarmed han
försörjde sig och Hustru, förmente han sig ej behöfva deröfver gifva något yttrande, men allvarsammare tilltalad, utbrast han naivt: ’med wallackande och
Hästskojeri’. Till det förra är han icke i någon af dessa Socknar antagen. Sjelf lärer han priviligierat sig till det sednare.381

Naivt? Kanske snarare trotsigt. Pastors utfrågning av Pettersson kan illustrera
det ständiga påpassandet, misstänksamheten och ifrågasättandet vilket gav ytterligare bränsle åt de spänningar som kunde finnas mellan människor. När
Huddunge sockenmän vägrade Wigardt och hans hustru inflyttning var argumenten ekon av de diskussioner som kunde föras i riksdagen där lumpsamling,
glasföring och så vidare betecknades som en täckmantel inte minst för hästhandel.382 Gustaf Adolf Nord skattade för sin hästhandel, det var inget han gjorde i
det fördolda, men det hindrade inte KB i Västerås att vägra honom tillträde till
staden.383
För att tillåtas ägna sig åt mobila försörjningssätt hade människor sedan
länge varit tvungna att vara formellt skattskrivna och boende på viss plats. Nu
på 1830-talet hade statsmakten helt förbjudit viss ambulerande handel och inskärpt reglerna om krav på formell bosättning för framförallt lumpsamlande och
smideshandel. För att inte riskera lösdriveriförfattningarnas konsekvenser i det
fall en person inte hade sina papper i ordning kunde jord och egendom skydda.
För en hel del resande blev det en omöjlig ekvation att få ihop. Statsmaktens
påbud om bosättning och handel måste därför förstås i relation till städernas
och socknarnas lokala inflyttningspolitik och tillståndsgivande för exempelvis
kontingentborgarskap vars restriktivitet kunde skifta över tid samtidigt som de
nationella författningarna förändrades. Lorentz Flinta som har förekommit
379 Resolutionskoncept Lars Wigardt mot Huddunge församling nr 528. AIb:77. LST–U:lkt.

ULA.
380 Husförhörslängd Södra Rocknö s. 33. AI:7. Tolfta. AD.
381 Handlingar ang. lösdrivare och arrestanter förteckning på försvarslösa inom Femte fögderiet
1835 pastor Gällstedt i Västland till KB Uppsala 1835–02–14. EVI:3. LST–C:lkt. ULA.
382 Se t.ex.: Borgarståndets riksdagsprotokoll 1815, 1 saml., s. 425.
383 Alla hästhandlare skulle enligt författningarna visa upp kvittens på erlagd skatt eller säkerhet för skatten för att få ut ett pass. Själva passet skulle också uttryckligen innehålla att bäraren
fick idka hästhandel: Bevillningsförordningen av år 1830, 1 artikeln § 1. SFS 60 1830. Dens. av år
1835. SFS 41 1835.
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tidigare i denna bok tillhörde en mellansvensk resandesläkt och han uppbar
många olika titlar genom sitt liv: borgare, glasförare, artillerist, värvare, lumpsamlare, korrektionist.384 Titlarna – i kronologisk ordning – kan tjäna spegelbild för den marginalisering som flera forskare hävdat drabbade de resande från
omkring sekelskiftet 1800.385 Lorentz far Adolf hade haft borgerskap i Södertälje
och han hade varit med föräldrarna på handelsresor sedan barnsben. År 1798
visade Adolf Flinta upp pass vid Gävleborgs landskansli och familjen skulle då
besöka frimarknader och sälja kram, manufaktursmide och glasvaror.386 Året
före, den 12 juni, hade Adolf och Lorentz Flinta visat upp pass vid landskansliet
i Västerås i samma ärende, de tituleras båda borgare och glasförare från Södertälje varifrån de också hade pass.387 Men Lorentz Flinta fick leva och uppleva
förbud mot den handel hans föräldrar hade idkat och han övergick till bland
annat lumpsamling och kom att dömas till Långholmen som försvarslös.
Huruvida resande/romani generellt var i statliga tjänstemäns särskilda blickfång går inte att säga utifrån den här undersökningen men att vissa av dem var
det är säkert.

4.5.5 Yttre tecken på fattigdom
En brottsrubricering kunde vara kringstrykande och för det kunde människor
intas i häktet liksom för misstanke om tiggeri. Välbeställda människor kunde
antagligen inte kringstryka. De anklagades rimligtvis inte heller för tiggeri. Det
var de fattiga förbehållet. Ekonomen Amartya Sen har framhållit att själva akten
att kunna uppträda offentligt utan att skämmas, att kunna deltaga i samhällslivet och, kan man lägga till, frånvaro av risken att ifrågasättas, är nära kopplat till
yttre tecken på fattigdom, inte minst trasiga kläder.388 Det kan handla om att
inte kunna gå i kyrkan för att man inte hade några kläder som ”gubben” Anders
Jansson i Västerlövsta som därför fick en rock vilken vid hans död dock skulle
återfalla till fattigkassan.389 Tjänstemännen på landskansliet läste människor när
384 Lorentz liksom dennes bror Alexander Flinta nämns av Eva Personne i hennes kapitel om
manskapet vid Svea artillerimanskap: Personne 1965, s. 116.
385 Lindwall 2005, s. 18, Minken 2009, särskilt s. 297–291, Tervonen 2010, s. 220–221. Minken
menar att frågan om varför denna marginalisering skedde är för stor för hennes avhandling men
hon tar ändå upp några faktorer som kan ha inverkat på processen som att armén förändrades och
att ta värvning inte längre var någon möjlighet, att givandet av burskapsrättsrättigheter åtstramats
(merparten av resande efter 1750 skall endast haft kontingentborgarstatus, inte vanligt burskap)
liksom en generell åtstramning av glas- och porslinshandeln. Till detta kommer konflikter mellan
fasta och rörliga handlare liksom en moralisk panik över kringresande, icke bofasta människor
generellt. Det kan tilläggas att freden efter år 1815 rimligen också bar med sig ökade möjligheter
för den statliga byråkratin att strama åt kontrollen över befolkningen på olika sätt.
386 Passregister, s. 45. PassReg:3. Gävleborgs läns landskansli. AD.
387 Passjournal 1797-06-12 nr 33–34. EV:2. LST–U:lkt. ULA.
388 Sen 2002, s. 105.
389 Sockenstämmoprotokoll 1828–12–07 § 4. KI:2. Västerlövsta församling. ULA.
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pass skulle utfärdas eller skrivas på. De resande var antagligen särskilt hårt bevakade i detta avseende men det var också fattigt folk i allmänhet. När en människas fattigdom blev iögonenfallande kunde det få konsekvenser för vilka beslut som fattades av KB på samma vis som iögonenfallande fattigdom också
kunde vara själva anledningen till både gripande och förhör:
Som af passjournalen uplystes att den af Landsfiscalen Roberg såsom passlös anhållen Gesällen Hjertstedt [...] företett det för honom af [...] utfärdade pass hvilket Hjertstedt föregaf att han förloradt; så beslöt Kgs Befhde att meddela Hjertstedt nytt pass att – dess förra destination afgå till Fahlun; hvarjemte och då af
Hjertstedts trasiga kläder och tiggare lika utseende anledning förekom att han
besvärar allmänheten och prästerskapet med tiggeri han förständigades det sådant vore olofligt och antecknades å passet att han gjorde sig skyldig till öfverträdelse häremot, sådan borde anmälas och hjertstedt inställas till förhör vid vederbörlig Auctoritet.390

Genom passdiariet visade det sig att den passlöse haft pass, men hans trasiga
kläder och ”tiggare lika utseende” föranledde en särskilt anteckning i passet.
Var man synlig, kom långväga ifrån och besökte marknader för att försöka
tjäna en slant gjorde man nog också bäst i att ha pass och betyg i ordning:
Blinde Drängen Jonas Jonsson ifrån Väderstads Församling i Östergöthland har
för att försälja Wisor ankommit till sista höstmarknaden i Westerås, ledsagad af
Ynglingen Johan Lind ifrån Wadsbergsgatan i samma Sn; men som desse personer, hvilka icke utan betlande kunna sig uppehålla på deras vandring, icke varit
försedde med något pass eller annat bevis än bifogade den 12 sistl Januarii af v.
Pastor Brattlöf i Wadersta för Jonas Jansson utfärdade betyg [...].391

Jonas och hans ledsagare sattes på nästa fångskjuts till Linköping.392
År 1830 förhördes i Västerås en Jan Andersson från Täby socken i Stockholms län som häktats för passlöshet och olaga kringstrykande. Han betecknas
som ofärdig och den enda anledningen till hans besök i Västmanland skall ha
varit för att tigga:
Som Jan Andersson, hvilken var ganska trasig och utmärglad, icke ägde något att
uppehålla sig af mer för sin ofärdighet något kunde förtjena, så beslöt Landshöfdinge Embetet att med nästa fångtransport afsända Jan Andersson till Konungens Befallningshafvande i Stockholms län.393

När vagnmakaren Ekman visade upp sitt pass konstaterades att hans kläder var
trasiga och han erkände att han tiggt. Efter att ha redogjort för sitt liv och berät390 Protokoll med handlingar 1830–09–03 § 1. AIIa:4. LST–U:lkt. ULA.
391 Protokoll och brevkoncept KB Västmanland till KB Södermanland 1838–09–28. AIa:127.
LST–U:lkt. ULA.
392 Staffan Förhammar antar att det har funnits en utbredd uppfattning om ”blinda” som potentiella tiggare vilket var en av anledningarna till handikapputbildningen för ”blinda” under
1800-talet: Förhammar 1991, s. 200.
393 Protokoll med handlingar 1830–07–29 § 1. AIIa:4. LST–U:lkt. ULA.
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tat att han inte kunde få arbete och därför tvingats tigga, dömdes Ekman till
Långholmen.394
Det framgår sålunda i flera förhör att trasiga kläder var något som fick ämbetsmännen att ställa ytterligare frågor – trasiga kläder, klädd i slarvor, tiggarlikt
utseende är omskrivningar för samma sak: samma synliga iögonenfallande fattigdom som omtalades i två kungliga cirkulärbrev år 1817 och 1818 angående
förpassningar till huvudstaden.395 I januari 1817 meddelades att Överståthållarämbetet klagat över
[...] at tid efter annan åtskillige med wederbörlige Pass försedde lytte och ofärdige, trasigt klädde samt till eget försörjande synbart oförmögne Personer, utan
laglig[e] Ärender, hit till Staden skola hafwa ankommit, hwadan de måst härifrån, ofta med kostnad, återförwisas eller afsändas; Och som WI, i anledning
häraf, i Nåder godt funnit erindra samtelige Wåre Befallningshafwande, att, under sorgfälligt iakttagande at hvad de flere i deta ämne tillförene utgifne Författningar, samt däribland i synnerhet Kongl. Brefwet, af den 15 Junii 1773, och
kongl. Kungörelsen, den 22 October 1805, föreskrifwa, noga tillse, det obehöriga
Personer och sådane, hvilka, utan tillfälle att sjelfwa sig försörja, sakna lagligt
Ärende, icke måga med Pass hit till Hufwudstaden [...].396

I oktober året därpå hade Överståthållarämbetet åter klagat över att fattiga
människor fortsatte att komma till Stockholm från närliggande län trots att de
inte kunde få tjänst. De hade ingen rätt att utan laga försvar uppehålla sig i
huvudstaden. Kongl Maj:t påminde om gällande författningar och beordrade
att en kungörelse skulle gå ut för att varna alla som var utan laga försvar eller
näringsfång att de inte ta sig till Stockholm ”så kärt dem vara vill, att icke genast blifva häktade och till den ort, dit de höra, återsända”.397 Det var nödtider
och Kongl. Maj:t satte ytterligare press genom att hota socknar med att få betala
hemsändning och underhåll för sådana som avvisats från staden. Man uppmanade också till nödhjälpsarbeten över vintern för att värna den allmänna säkerheten.398
Synbart fattiga och arbetsoförmögna människor utan ”lagligt” ärende skulle
alltså inte få pass till Stockholm; de hade inte lagligt tillträde till huvudstaden.399 Under en enda månad, i maj 1813, behandlade Stockholms poliskam394 Protokoll med handlingar 1830–01–07 § 1. AIIa:4. LST–U:lkt. ULA.
395 Skrivelser från centrala myndigheter Kongl. Maj:ts cirkulärbrev att till arbete oförmögne

eller utan lagligt ärende personer ej får förpassas till Stockholm 1817–01–25. DI:152. Dito Kongl.
Maj:ts brev ang. anstalters vidtagande till förekommande af lösa personers ankomst till huvudstaden 1818–10–15. DIII:153. LST–U:lkt. ULA.
396 Skrivelser från centrala myndigheter Kongl. Maj:ts brev ang. anstalters vidtagande till förekommande af lösa personers ankomst till huvudstaden 1818–10–15. DIII:153. LST–U:lkt. ULA.
397 Ibid.
398 Ibid.
399 Jfr också inflyttningsrestriktionerna till Stockholm vid denna tid som bland annat förbjöd
inflyttning av lönearbetande familjer och medellösa som antingen var över 50 år eller icke arbetsföra: Montgomery 1951 (1934), s. 51.
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mare 568 ärenden om avvisningar från staden och, skriver Arne Jarrick och Johan Söderberg, i de allra flesta fall var orsaken tiggeri. I maj 1830 handlade det
om 234 avvisningsärenden.400 Det är inget litet antal. Misstankar om eller påkommet tiggeri kan inte överskattas som orsak till att en människa inte tilläts
vandra vidare eller inte fick något pass utfärdat. Så kunde exempelvis en guldsmedsgesäll i mars 1832 skickas med fångskjuts tillbaka till KB Värmland varifrån han fått pass för vandring till Stockholm. KB Västmanland konstaterar i en
skrivelse till KB Värmland att gesällen på grund av sitt utblottade tillstånd
tvingats att tigga och att tiggare inte fick förpassas till Stockholm.401 Det framgick också i detta kapitels inledning att pass till Norge inte skulle ges om man
kunde misstänkas tigga eller om man inte kunde visa att man hade lovligt
ärende.402 Den makt enskilda tjänstemän ägde över fördelandet av rättigheter
till rumslig förflyttning var stor och kunde utövas flexibelt då författningarna
lämnade stort utrymme för de enskilda tjänstemännens avgöranden.
Yttre attribut och då inte minst tecken på fattigdom hade tvivelslöst betydelse för att få frågan om giltiga papper (liksom för att få några utfärdade). För
den som inte hade giltiga handlingar var det därför av största vikt att inte få
blickarna på sig. Kanske var det därför Adelina Holm (eller Maria Andersdotter
som var det namn hon ursprunligen bar) och Johanna Mathilda Westerberg
behövde låna nål och tråd hos skarprättare Frumerie? En trasig kjol kunde vara
en farlig sak: en farlig fattigdomsmarkör, besläktad med trasor, lindor, bylten,
att ha allt man äger på sig.403 Men fattigdom, och då särskilt om människor
faktiskt var kringvandrande och utan hem, syntes också på andra sätt: på deras
fötter om de inga skor hade, i deras ansikten, på deras hy. När den rena misären
har drabbat en människa är den mycket svår att dölja, det ligger i misärens natur. Och även den som ännu inte hamnat där, även den som fortfarande kunde
passera för vanlig fattig, fick akta sig för att tas för för fattig, för tiggare; att vara
någorlunda hel och prydlig var ingen oviktig sak. Prydlighet, som Karin Sennefelt skriver, utgjorde en markör för anständighet; prydlighet urskilde de anständiga fattiga från de vars moral kunde ifrågasättas.404 Clas Livijn betonar i
sin underdåniga berättelse år 1835 vikten av hela kläder för att få arbete då han
diskuterar de kläder korrektionisterna försågs med då de lämnade arbetsinrättningarna. Kläderna skall ha varit av ytterst dålig beskaffenhet och Livijn konstaterar att:
400 Jarrick & Söderberg 1998, s. 277 fotnot 518, s. 193 tabell III:12. Om förvisningar från

Stockholm se äv. Müller 1906, s. 95 ff.
401 Protokoll och brevkoncept KB Västmanland till KB Värmland skrivelse. 1832–03–20.
AIa:121 LST–U:lkt. ULA.
402 Inkommande skrivelser från centrala myndigheter Kongl. Maj:ts cirkulärbrev ang. iakttagande vid meddelande av pass åt norska löse personer samt åt svenska till Norge 1824–05–18 nr 83.
DI:159. LST–U:lkt. ULA.
403 Om betydelsen för fattiga att vara propra, hela, rena et cetera: Styles 2007, s. 71–83.
404 Sennefelt 2011, s. 243.
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Men så klädde är det, som de lösgifne skola å nyo inträda i det allmänna lefvernet, och genom arbete förtjena sitt underhåll. Och huru många emottaga wäl i
sin tjenst och i sitt hus en slarfvigt klädd arbetare, då de kunna erhålla en bättre
klädd? och huru många wilja väl bekosta en sådan, genast vid hans ankomst, nödige kläder?405

Det intryck människor gjorde i ett sådant avseende var alltså viktigt och det bör
de rimligtvis själva ha varit högst medvetna om.

4.5.6 Det fysiska resebeviset och identitetskontroll
Gustaf Adolf Nords identitet hade varit känd för tjänstemännen vid landskansliet med eller utan pass, men i ett samhälle som uppvisade en hel del rörlighet var kopplingen mellan det fysiska resebeviset, och de rättigheter och skyldigheter som där utstakades, och den person som passet utställs för av högsta
vikt. Hur skulle dokumentet kopplas till den person som innehade det?
De svenska passen på 1830-talet skulle vara förtryckta för att vara giltiga, de
skulle vidare vara försedda med sigill och behörig underskrift.406 Att förfalska
eller förvanska ett pass var straffbart enligt missgärningsbalkens 8 kapitel § 3 och
innebar böter om 40 daler silvermynt (eller 12 dagar på vatten och bröd) och
mistande av äran. Det sågs alltså som ett allvarligt brott.
Kostnaden för passet var uppdelad i tre delar: lösen, charta sigillata och sigill.
År 1828 kostade ett pass 30 skillingar.407 De kunde utfärdas gratis för fattigdoms
skull – det är oklart om det fanns några exakta föreskrifter, men präster kunde
lämna intyg i samband med att en rekommendation om pass skulle utfärdas.408
Det blev billigare om man tog ut ett gemensamt pass, summan blev densamma
åtminstone att döma av de pass som finns bevarade i Kopparbergs landskanslis
arkiv. Problem kunde dock uppstå om man särade på sig. En ung kvinna som
gripits för passlöshet uppgav exempelvis att hon och hennes mor – som hon rest
tillsammans med – tagit ut gemensamt pass vid landskansliet i Gävle. De skulle
tillsammans gå till Värmland men, hävdade den unga kvinnan, vid Jäders bruk
utanför Arboga hade modern blivit full och ”förargelig”.409 De skilde sig därför
och den unga kvinnan gick till Heds socken där hon greps för passlöshet. De
som innehade passet fick potentiellt en del makt över dem passet gällde.

405 Styrelsen öfver Fängelserne och Arbetsinrättningarne till Kongl. Maj:t afgifna Berättelse

angående Fångwården i Riket år 1835, fol. 80. Kriminalvårdsstyrelsen i Norrköpings arkiv. Norrköpings stadsbibliotek.
406 Kongl. Maj:ts Nådiga Påbud Om Resandes skyldighet, at med behörig Pass vara försedde,
samt hvad dervid böra iakttagas. Gifven den 14 augusti 1812. § 4. Årstrycket.
407 Se passhandlingar i: Handlingar angående pass, intyg m.m. EV:3. LST–W:lkt. ULA.
408 Se t.ex.: Inkommande skrivelser från övriga myndigheter domprost Fellenii intyg 1832–10–
18. DIII:223. LST–U:lkt. ULA.
409 Protokoll med handlingar 1834–11–27. AIIa:6. LST–U:lkt. ULA.
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De så kallade lumpsamlarpassen var omgärdade av särskilda villkor vilket tidigare har diskuterats. Det fanns också andra typer av särskilda pass som gårdfarihandlarpass, men det räcker med att här konstatera att handlare från Sjuhäradsbygden, så kallade västgötahandlare, var tvungna att ha pass.410 KB Västmanland klagade vid ett tillfälle hos KB Vänersborg på att handelsbetjänter i
synnerhet från Borås och Ulricehamn skall ha rest runt utan vederbörligt pass
eller bara med ett bevis från sina husbönder med tillstånd att agera deras ombud. KB bad ”vänligast” att handlande borgare och allmoge i Älvsborgs län
skulle tillhållas ”att icke tillåta sine Betjenter, drängar, söner eller andre ombud
stryka kring Landet utan behörige pass”.411 Det skall dock understrykas att det
var sällsynt att västgötska handelsbetjänter satt häktade för passlöshet i Västerås.
KB:s skrivelse i juni 1830 föranleddes av att tre västgötar gripits samma vecka,
men under resten av åren fram till 1838 greps endast två personer för passlöshet
som kan kopplas till någon form av västgötahandel.
Så kallade lösdrivarpass, pass som utfärdades för att någon som ålagts att
inom viss tid skaffa sig laga försvar, var av förklarliga skäl gratis. Det förekom –
åtminstone i Stockholms stad, Gävleborgs, Kopparbergs liksom Västmanlands
län – förtryckta lösdrivarpass som skilde sig från de vanliga passen främst i avseende på att själva beordrandet var tryckt.412 Formuleringen lydde i lösdrivarpass
utfärdade av KB Västmanland i slutet av 1830-talet, att X fått pass ”i ändamål
att sig laga Årstjenst eller annat lofligt Näringsfång förskaffa, begärt att få afgå
till”.413 Hänvisning gjordes därefter till 1833 års förordning. Tiden inom vilken
laga försvar skulle anskaffas skrevs in och förtryckt var att han eller hon till förpassningsorten skulle ”skyndsamligen [...] sig begifva, och genast efter ankomsten inställa sig och förevisa detta Pass [tomrum], samt derförutan hos Församlingens Pastor sig anmäla”.414 Det väsentliga i 1833 års förordning var förtryckt:
om inget fanns att invända mot den försvarslöses uppförande och om denne
inte hade fått laga försvar inom en månad, kunde kronobetjäningen låta påskriva passet med rätt att avgå till annan ort inom länet.
Om den försvarslöse påträffades på annan väg eller ort, skulle han eller hon
överlämnas till KB.415 Genom de pass som av någon anledning bevarats, bland
410 Om gårdfarihandlarpass se senast Lundqvist 2008, särskilt s. 150ff.
411 Protokoll och brevkoncept KB Västmanland till KB Vänersborg daterade 1830–06–29.

AIa:119. LST–U:lkt. ULA.
412 Se passhandlingar i: Handlingar angående pass, intyg m.m. EV:2–EV:3. LST–W:lkt. ULA.
Lösdrivarpass liksom andra pass finns utspridda i olika serier i Västmanlands länsstyrelses arkiv:
landskansliet. Merparten av de som finns bevarade kan påträffas i inkommande handlingar, serie
DIII.
413 Förtryckta lösdrivarpass för Västmanlands län finns bland annat i: Skrivelser från övriga
myndigheter, exempelvis pass utfärdat för Anders Hagström DIII:256. LST–U:lkt. ULA.
414 Skrivelser från övriga myndigheter, exempelvis pass utfärdat för Anders Hagström
DIII:256. LST–U:lkt. ULA.
415 Ibid.
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annat därför att de skickats in som bevis för att någon fått laga försvar, kan man
(liksom fallet är med vissa utförliga fångpass) följa ett ärendes gång genom olika
påskrifter. I ett lösdrivarpass utfärdat för ”manspersonen” Anders Hagström,
framgår att han undergått bestraffning för första resan stöld, begärt och fått
tillstånd att avgå till Romfartuna, att han fått fyra veckors föreläggande, att
passet skulle uppvisas för kronobetjäningen och anmälan göras hos pastor. Pastor har skriftligen intygat att han sett passet, en bonde har därefter tecknat sig
villig att ta Hagström i försvar till den 24 oktober och sist har vice notarie Eklöf
vidimerat bondens försvarsgivande.416
Typsnitt och annan formgivning berodde på vem som utfärdat passet, och
ett pass från KB Kopparberg såg inte likadant ut som ett från KB Västmanland.
Men trots sådana variationer kan passet jämföras med en sedel. Staten försöker
på olika sätt garantera dess äkthet och förhindra både förfalskning och förvanskning, inte minst genom den materiella utformningen, med stämplat pappers, sigill och så vidare.417 Jonas från Björskog, som vi mötte i förra kapitlet,
hade inte något förtryckt pass med sig. Landssekreterare Ahlborg hade istället
skrivit ett intyg på fri hand som också, tills Jonas kom till Stockholm, accepterades som en giltig handling. Han greps åtminstone inte förrän han nådde huvudstaden. KB Västmanland klagade vid ett tillfälle på KB Södermanland att
det ankommit ett par lumpsamlerskor som hade haft handskrivna pass.418 Det
förekom alltså att passutfärdarna inte följde de lagliga påbuden och att sådana
pass ändå accepterades som pass.
Även om samma generella information skulle ges i alla pass berodde exakta
formuleringar och annan detaljutformning på passutfärdaren. Det gäller inte
minst signalement, den fysiska beskrivningen av bäraren som enligt påbud
ovanifrån skulle ges i vissa fall. Under 1830-talet skulle, enligt 1812 års passförordning, signalement (”de hufwuddrag i hans utseende, som göra honom igenkännlig”) liksom ålder föras in i pass som utfärdades för utlänningar (förutom
sändebud och deras betjäning) och ”andra personer, som ej äro Embets- och
Tjenstemän, Bofaste eller Borgare”.419 Signalement skulle till följe av kungörelsen om utfärdandet av pass åt ”lösdrivare” av den 18 maj 1824, antecknas i passet
för de som KB ansåg falla under förordningen.420 Det var sålunda inte alla
416 Ibid.
417 Jfr Groebner 2007, s. 183.
418 Protokoll och brevkoncept KB Västmanland till KB Södermanland 1832–02–22. AIa:121.

LST–U:lkt. ULA. I passjournalen är inget noterat om att passen var handskrivna: Passjournal
över uppvisade pass 1832–05–17 änkan Anna Lejon med flickan Christina Eleonora Lejon. EV:6.
LST–U:lkt. ULA.
419 Kongl. Maj:ts Nådiga Påbud Om Resandes skyldighet, at med behörig Pass vara försedde,
samt hvad dervid bör iakttagas. Given 14 augusti 1812. § 5. Årstrycket.
420 Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse, angående hvad vid utfärdandet af Pass åt lösdrifvare,
samt gifte personer som tillhöra de arbetande classerna och icke äro bofaste, iakttagas bör. Given
18 Maj 1824. § 5. Årstrycket.
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människor vars utseende och eventuella särdrag passutfärdarna skulle bry sig om
att anteckna. När och om en tjänsteman ansåg att detta var befogat skrev han
alltså in vissa uppgifter som skulle identifiera passbäraren som individ. Då
handlade det inte bara om huruvida passhandlingen var äkta eller inte; det var
ett försök att koppla dokumentet till människan. Identifiering är en process som
alltid involverar fler än en människa. Någon läser (eller studerar) identitetshandlingen och stämmer av den kombination av tecken (längd, hår, ögonfärg et
cetera) som identifierar innehavaren som individ, eller åtminstone, göra det för
troligt att personen som passet utfärdats för också är den person som visar upp
det. Det var vad olika tjänstemän, de vid landskansliet likväl som en stadsbetjänt eller länsman, vardagligen gjorde. Använda och utformade på ett sådant
sätt är pass väsensskilda från prästbetyg (liksom exempelvis orlovssedlar, det vill
säga det av legostadgan stipulerade arbetsbetyget) som, trots att de kunde användas vid resa, inte innebar något försök att genom en fysisk beskrivning
koppla bärare till dokument.421
De prästbevis som utfärdades för allmogen i Kopparbergs län vilka sålunda
hade funktionen av pass hade, så vitt jag har sett, under 1830-talet inga krav på
signalement. De förtryckta formulären hade bara tomrum för titel, namn och
destination. På ett bevarat bevis har länsman på baksidan intygat att dess bärare
var hemmansägare; ålder finns dock ingen uppgift om, inte heller födelseort
eller civilstånd. Förtryckta var också orden ”såsom i lofligt ärende stadd och för
ärligt uppförande känd” vilket indikerar gränserna för bevisens utfärdande.
Prästbeviset gällde endast för den resa det utfärdats för; också detta borde väl ha
varit förtryckt men präster skrev också attester med referens till 1810 års brev på
fri hand.422 Men om man använde ett tidigare bevis på en ny resa – då reste
man på ”gamla bevis”.
De sätt man sökte beskriva människor i pass – till skillnad från i framförallt
efterlysningar – är, kan man säga, försök att standardisera beskrivningen av en
unik människa genom att bryta ner henne i olika bestämda delar.423 Trots detta
kunde beskrivningen av en människa skilja sig mellan olika passutfärdare. Individinformationen som gavs i ett pass skulle kunna identifiera henne och innebar
en blandning av uppgifter genom vilka en människas identitet kunde spåras. I
ett vanligt pass utfärdat av KB Kopparberg år 1832 kunde passhavarens födelseort skrivas in, ålder, hår, ögon, ansikte och växt. Det fanns plats för passhavaren
att skriva sin namnteckning i passet om han eller hon kunde skriva.424 Pass
utfärdade av KB Kalmar år 1823 var mer detaljerade. Förutom de uppgifter som
också krävdes tio år senare i Falun, ville man här få näsa, mun och haka be-

421 Groebner 2007, s. 27.
422 Se t.ex. bevis för Djurs Eric Ersson i: EV 3 LST–W:lkt. ULA.
423 Jfr Caplan & Torpey 2001, s. 7–8.
424 Se passhandlingar i: Handlingar angående pass, intyg m.m. EV:3. LST–W:lkt. ULA.
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skrivna liksom kroppslyte. Däremot behövdes ingen underskrift.425 Pass utfärdade av KB Västernorrland hade år 1821 inte någon färdigtryckt ordning för
signalementsbeskrivning. Det fick skrivas in på fri hand och var således inte
standardiserat i tryck. I ett bevarat pass för en hattmakargesäll ges uppgift om
födelseort, ålder, växt, ögon, hår och ögonbryn. Hattmakargesällen har skrivit
sitt namn under signalementet vilket var den plats där namnteckning gjordes
också i de fall uppgifterna var förtryckta.426 De förtryckta lösdrivarpassen som
användes av KB Västmanland i slutet av 1830-talet angav endast ålder, ”utseende” och frejd.427 Överståthållarämbetet hade knappast förvånande de mest
detaljerade passen av de som jag har sett. År 1841 skulle passhavarens födelseort
och boningsort antecknas liksom ålder och längd i fot och tum. Vidare skulle
växten beskrivas liksom hår, panna, ansikte, ansiktsfärg, ögon, ögonbryn, näsa,
mun, haka och särskilda kännetecken. Passhavaren skulle skriva under med sitt
namn.428
I ett pass utgivet av polismästaren i Trondheim år 1823 ges uppgift om språk
vilket för den aktuelle passhavarens del anges vara norska. Någon liknande typ
av uppgift har jag inte sett i svenska pass.429 Det betyder givetvis inte att inga
”utländska” människor eller människor som talade andra språk än svenska rörde
sig i området vid denna tid. Så kunde borgmästaren i Sala avlägga berättelse till
KB efter marknaden i februari 1832
Flere ut- och inländske konstidkare hafva äfven kommit tillstädes, nemligen
konstberidaren Gauthier, Snabblöparen Davidson, Menageriegaren Scharzelli,
Musicus Henric Mahn med döttrar, Musicus Schoultze, do Henric Reich och
Enkan Rappen, hvarförutan Theaterföreståndaren Lambert med dess Trouppe,
gifvit åtskillige dramatiske representationer.430

Nationalitetsbeteckningar – som norsk, norrbagge, tysk, med mera –
förekommer i passjournaler men ingenting sägs alltså om språk. Den i citatet
ovan omförmälde snabblöparen, vars fulla namn var Martin Davidson, omtala-

425 Passhandlingar pass för sjöman Johan Nordström 1823–07–23. EV:2. LST–W:lkt. ULA.
426 Passhandlingar pass för hattmakargesällen N. Lindblad 1821–06–29. EV:2. LST–W:lkt.

ULA.
427 Skrivelser från övriga myndigheter, exempelvis pass utfärdat för Anders Hagström
DIII:256. LST–U:lkt. ULA.
428 Se passhandlingar i: Handlingar angående pass, intyg m.m. EV:3. LST–W:lkt. ULA.
429 Passhandlingar pass för matros Johan Andersson Berg 1823–08–25. EV:2. LST–W:lkt.
ULA.
430 Inkommande skrivelser från övriga myndigheter borgmästare Norlin på magistratens vägnar till KB Västmanland 1832–02–23. DIII:220. LST–U:lkt. ULA.
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des exempelvis komma från Gibraltar.431 KB Stockholms län hade dock en förtryckt rad där ”uttal” skulle anges.432
Man kan sålunda säga att signalementsbeskrivningar liksom de personuppgifter som lämnades i passen trots viss försök inte var nationellt standardiserade. I
ett vanligt pass utfärdat av KB Västmanland i början av 1830-talet var uppgifter
om födelseort, ålder, växt, hår, ögon och ansikte förtryckta. Samma uppgifter
var tryckta i de pass som utfärdades av Köpings magistat men där hade man
också uppgift om namnteckning vilket, av de pass att döma som använts till
denna studie, var det vanliga. I de västmanländska lösdrivarpassen efter 1833
stod endast uppgifter om ålder, utseende och frejd förtryckt.433
Även om passtvånget av år 1812 var allmänt, så är det ingen slump att 1824 års
kungörelse stipulerade särskild noggrannhet gällande införandet av individuella
kännetecken i passhandlingen. I de pass som utfärdades i enlighet med kungörelsen skulle passet ovillkorligen innehålla namn, ålder, utseende, ändamålet
med resan, resans mål, om särskild väg skulle tas och den tid passet gällde.434 I
diariet för utfärdade pass – som alltså var viktigt då det skulle utgöra ett centralt
arkiverat och tillgängligt register över utfärdade pass – kunde tjänstgörande
ämbetsman skriva in personuppgifter när lösdrivarpass eller pass med någon
form av åläggande som att inte tigga under vägen, utfärdades. Det handlade om
ålder, födelseort, signalement och ibland en notering om att passinnehavaren
inte kunde skriva. Ibland beskrevs något särskilt drag som en näsa eller ett handikapp. Det kunde emellertid skifta betänkligt från gång till gång. När Isac
Bergström fick lösdrivarpass den 17 januari 1838 skrevs inget annat i passjournalen än ett åläggande om laga försvar. Bergström hade 1818 anklagats för men
inte kunnat dömas för en kyrkostöld i hemsocknen Fläckebo. År 1830 ställdes
Bergström inför häradsrätten i Norrbo för en ny rannsakning av samma brott
och han bör ha varit välkänd på slottet.435 Kanske var det därför inget signalement skrevs in? Men det spelar ingen roll: det borde ha gjorts om man hade
följt 1812 års författning. Anna Andersdotter beskrevs i samma diarium endast
med ålder och att hon var koppärrig.436 Drängen Carl Löfqvist däremot fick en
något mer ingående beskrivning av samma tjänsteman: han var 18 år, liten till
431 Skrivelser från övriga myndigheter KB Kopparberg om Johan Örtengren med bilagt intyg

om Davidsson 1831–08–29. DIII:212. LST–U:lkt. ULA.
432 Inkommande skrivelser övriga handlingar pass utfärdat av KB Stockholms län. DIII:211.
LST–U:lkt. ULA.
433 Pass finns alltså bevarade i olika serier, bl. a. serien DIII.
434 Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse, angående hwad wid utfärdandet af Pass åt lösdrifware,
samt gifte personer som tillhöra de arbetande classerne och icke äro bofaste, iakttagas bör: Gifwen
Stockholms slott den 18 Maji 1824, § 8. Årstrycket. Enligt § 5 i 1833 års försvarslöshetsstadga skulle
lösdrivarpass ges enligt 1824 års kungörelse.
435 Passjournal över utfärdade pass 1838–01–17. EV:8. LST–U:lkt. ULA. Om kyrkostölden, se
exempelvis: Dombok vid urtima ting 1830–03–13. AIb:3. Norrbo häradsrätt. ULA.
436 Passjournal över utfärdade pass, 1838–07–04 EV:8. LST– U:lkt. ULA.
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växten, hade brunt hår, klädd i blågul rock och röd halsduk. Löfqvist anges inte
kunna skriva.437 Med tanke på passens utformning i Västerås så var utrymmet
för olikartat uppgiftslämnande i de enskilda passen stort. Den berodde i hög
grad på den aktuelle tjänstemannen och av passdiariernas handstilar att döma
var det flera män som ansvarade för passviseringar.
I Falun följde man de statliga påbuden noggrannare. I det passdiarium för
lösdrivarpass som finns bevarat från år 1833, följs författningarnas bokstav in i
minsta detalj.438 Ett utgivet pass är ju inte något annat än ett papper: papper
viks, de går sönder, de fulltecknas, de stjäls, tappas bort, rivs sönder och så vidare. Då blev det viktigt för den enskilde att myndigheterna höll reda på sina
register.
Bevarade pass kan vara omsorgsfullt hopvikta eller ha tydliga spår efter hur
de en gång varit vikta, de kan vara trasiga, i bitar, fullklottrade och smutsiga. Ett
pass efter sotarlärlingen Johan Berg ligger bland kansliförhören från Falun.
Passet är svärtat och mörkt, är det spåren av sot, av bärarens arbete?439 Johan
Berg var 24 år 1835, han hade svartbrunt hår, bruna ögon och han kunde inte
skriva.440 Berg nämndes i förra kapitlet och satt flera gånger häktad för ”lösdriveri”. Han greps mer än gång tillsammans med Anna Maria Fridfeldt, en resandeflicka, som rörde sig i samma område – i Västmanland, Kopparberg, Hälsingland. Hon var omkring sex år yngre än Johan Berg och hon kunde hjälpa till
med rödfärgning, och göra korgar. Hon hade aldrig varit mantalsskriven.441 Att
förhålla sig till regler om pass var en del av deras vardag när de kom och gick,
skildes åt och träffades igen, och en gång hade Anna Maria tappat ett pass, berättade hon vid förhör, och då hade hon inte vågat gå vidare mot Hälsingland
dit hon var på väg. Hon gav sig istället av mot de trakter, sade hon, där hon var
känd.442 Enligt passjournalen för lösdrivarpass vid Falu landskansli kunde Johan
Berg alltså inte skriva.443 Kunde Johan Berg inte heller tyda orden på det papper, på det lösdrivarpass, som han visade upp vid magistraten i Sala den 29 september år 1835 och som fortfarande finns kvar, som var med honom, Johan
Berg, på hans vandring från Falun till Hedemora till Sala och Västerås och som

437 Passjournal över utfärdade pass, 1838–07–16 EV:8. LST– U:lkt. ULA.
438 I volymen CVI:2 där de inbundna ordinarie passdiarierna finns, ligger två häften där utgivandet av så kallade lösdrivarpass bokförts. Det första häftet börjar i november 1833 och sträcker
sig till början av 1838 då nästa häfte tar vid som avslutas år 1842. Se: Passjournaler CVI:6. LST–
W:lkt. ULA.
439 Protokoll över förhör med arrestanter löst pass. AIe:1. LST–W:lkt. ULA.
440 Lösdrivarpass 1835–06–22 Johan Berg. CIV:2. LST–W:lkt. ULA.
441 Protokoll över förhör med arrestanter 1836–04–08. AIe:1. LST–W:lkt. ULA.
442 Ibid.
443 Lösdrivarpass 1835–06–22 Johan Berg. CIV:2. LST–W:lkt. ULA.
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till slut hamnade bland förhörsprotokollen vid landskansliet där det ligger
idag?444
Utbredd läskunnighet var en förutsättning för att skriftliga interna pass skulle
fungera på det viset som den svenska statsmakten önskade under 1830-talet. När
Alexander Tunell som hade rymt från vattenarresten i Västerås redogjorde för
vad han gjort under en tidigare rymning, berättade han att han använt ett förfalskat pass vilket han ”under vägen begagnat för allmogen men fruktade att
upvisa för någon mera skrifkunnig”.445 En namne till Alexander som troligen är
densamme, var intagen på Norrköpings spinnhus sedan barnsben och i rullan
finns en anteckning att han gick i lancasterskolan.446 Den sannolika lätthet med
vilken ett vant öga kunde urskilja en van, driven ämbetsmannahandstil motverkade, det kan förutsättas, förfalskning av skriftliga handlingar. Men det fanns
självklart sådana, som den flera gånger nämnde skrivaren Johan Lindgren, som
var väl förfarna i skrivarkonsten och som under rätt omständigheter kanske
kunde stå till tjänst. Och det fanns också vanligt arbetande folk som var duktiga
på att skriva. Under sommaren 1837 stod vid kämnärsrätten i Västerås den 18åriga Stina Larsdotter inför rätta för förfalskning inte av ett pass men väl av en
lottsedel. Hon var dagkarlsdotter från Säfsnäs, sade sig ha lämnat hemmet vid
åtta års ålder och därefter vallat kreatur under tio somrar tills hon under hösten
1836 fått pigtjänst i Västerås. 1837 var också året då hon första gången fick begå
nattvarden och hon var tidigare ostraffad. Åklagaren förutsatte att Larsdotter
inte kunde ha gjort förfalskningen själv. Han menade, och förutsatte, att hon
inte kunde skriva:
För att undersöka, huruvida Stina Larsdotter vore uti skrifkonsten kunnig, fick
hon nu framträda till domstolen och, efter det henne blifvit lemnadt bleck
penna och paper, tillsades hon att för domstolen visa, på hvad sätt hon ändrat
numrorne på Lottsedeln då hon ganska riktigt först skref en Nolla och sedan
ändrade densamma till Nummer 9 [...].447

Läs- och skrivkunnighet kunde vara ett tveeggat svärd, men det var något
centralt när individers identitet skriftligen dokumenterades och när samma
information på olika sätt kom till användning.448 Att en del människor därför
också kunde förfalska lottsedlar liksom skriva upproriska pamfletter var oavsedda konsekvenser.
För någon som inte kan läsa blir passet inte mycket mer än ett tecken där
man möjligen känner igen sigill och stämplar: papperet blir beviset på äkthet
444 Protokoll över förhör med arrestanter lös originalpass för Johan Berg dat. Falun 1836–04–

18. AIe:1. LST–W:lkt. ULA.
445 Protokoll med handlingar, förhör daterat 18 juli som ligger i 1830 års protokoll men är
felarkiverat och upprättat år 1832. AIIa:4. LST–U:lkt. ULA.
446 Kyrkobok nr 1958 s. 6. DIIId1:2. Kriminalvårdsanstalten i Norrköping. AD.
447 Dombok 1837–07–13 § 3. AI:37. Kämnärsrätten i Västerås. ULA.
448 Caplan & Torpey 2001, s. 2.
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utan att det urskiljer personens identitet.449 Tvivel eller tro på människors skrivförmåga visade sig i anklagelser om förfalskningar där en viktig fråga skulle
fastställas: var förfalskningen egenhändigt gjord eller inte? Kvaliteten på
handstilen kunde, som antyddes av Alexander Tunell, väcka misstankar. Polisrådmannen Schultz i Västerås införpassade under sommaren 1838 koopvardisjömannen Carl Gustaf Bergstrand som ”här i staden öfvat Tiggeri” till slottshäktet. Bergstrand misstänktes för stöld av ett silverur och han hade:
[...] icke andra betyg än ett ifrån Malmö Sjömanshus utfärdat bevis; samt ett
ifrån Bygmästaren Andersson i Örebro jemväl utfärdat Arbets betyg, hvilket
sednare likväl kan förmodas vara förfalskat, ena efter hvad mig sagt blifvit
Byggmästar Andersson ej skrifver så dåligt, som det bevis Bergstrand medförer.450

Någon skall alltså ha sett beviset som i sin tur kände till byggmästare Anderssons handstil eller som helt enkelt hade andra förväntningar på hur en byggmästare skulle skriva än vad ögonen nu såg.
Varje gång ett lösdrivarpass utfärdades i Falun noterades i lösdrivardiariet
förutom datum för passets utfärdande, följande personuppgifter om den vilken
passet gällde: titel, namn, födelseort, ålder, längd, hårfärg, ansiktsform, eventuellt ”lyte” och skrivförmåga. Destination och passets giltighetstid antecknades
likaledes. Koldrängen Eric Kohlström kunde sålunda beskrivas på följande sätt:
han var 41 år, hade ljusbrunt hår och blå ögon med långlagt ansikte; han var 5
fot 8 tum lång hade bråck och kunde skriva. Han gavs pass på 14 dagar till Säter
genom Torsång och Gustafs.451 I Falun hade man också vissa tydliga rutiner i
hanteringen av gripna som bör ha underlättat för tjänstemannen att få en överblick vad den person det gällde tidigare haft att göra med myndigheten; dels
ställde man vid i princip varje förhör ett antal obligatoriska frågor, dels gjordes
en anteckning vid varje förhör som hänvisade till om något eventuellt tidigare
gripande gjorts och förhör hållits med samma person. Man mätte även fångarna
systematiskt. Uppmätningar gjordes ibland också i Västerås men det var ingen
rutin som i Falun.
Hur noggrant följde KB Västmanland de statliga påbuden om signalement
vid utformningen av själva passhandlingen? Det går inte att säga något generellt
om saken eftersom det inte har funnits tillräckligt många pass att tillgå för en
riktig studie. De pass som finns kvar är utfärdade av olika länsstyrelser och finns
utspridda på en mängd arkivbildare; det har inte varit möjlig att göra några
vidare undersökningar av saken. Utifrån de pass som har kunnat studeras går
det dock att vara tämligen säker på att signalement inte fördes in om inte ve449 Groebner 2001, s. 21.
450 Inkomna skrivelser och akter 1838 förpassning dat. Västerås 1838–07–15. F:31. Kämnärsrätten i Västerås. ULA.
451 Passjournaler 1833–11–11 nr 3 Eric Kohlström. CVI:2. LST–W:lkt. ULA.
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derbörande tillhörde de misstänkliggjordas skara; antingen för att de var fattiga
eller av andra skäl.
Det har tidigare berörts att tjänstemännen inte systematiskt noterade utfärdade lösdrivarpass i passdiariet. Det gäller inte bara i Västerås utan också i Örebro.452 Om den som fick ett sådant pass suttit häktad, kunde det istället stå
noterat i fångrullan. Några signalement finns inte noterade. Det är möjligt att
det funnits särskilda liggare för lösdrivarpass, men det är inte särskilt troligt.
När det gäller passen var man i Västerås, och kanske även i Örebro, bara slarvig,
men ett sådant slarv fick konsekvenser för både människors rättssäkerhet under
dåtiden och för passjournalerna som källa idag. Det kunde bli svårt att hålla
reda på de egna besluten, vilket verkar ha varit något KB tog på största administrativa allvar i Falun.

4.6 Identifiering och fastställande av tillhörighet
Som vi har sett läste tjänstemännen vid landskanslitet människor utifrån bland
annat kläder. De letade efter och observerade tecken på fattigdom och fattade
beslut på basis av sina tolkningar. De identifierade människors status och de
kunde också beskriva människor utifrån grupptillhörighet: någon hade ett ”zigenarlikt” utseende. Ett närliggande problemområde som också involverar
läsande av människor är fastställande av människors individuella identitet vilket
i sin tur är en förutsättning för att bestämma en laglig tillhörighet.
Hand i hand med utvecklingen av ett passväsende går utvecklingen av olika
identifieringstekniker.453 Under 1830-talet kunde ännu inte fotografiet användas
och inte heller fingeravtrycket. Frans Lundgren skriver att intresset för olika
identifieringstekniker tog fart först under andra hälften av 1800-talet inte minst
i samband med fotografiets genombrott.454 De identifieringstekniker som stod
till buds innan dess var inte visuella till sin karaktär, men de kunde trots detta
vara effektiva. I Sverige hade man exempelvis en mycket utvecklad kyrkobokföring som i kombination med andra hjälpmedel kunde användas för att identifiera människor. Och passen, inte minst när de innehöll signalement, var ett
uttryck för det växande intresset för identifiering av fysiska kroppar genom
beskrivning och avbildning, det intresse som skulle explodera längre fram under
århundradet.455
452 Stickprov har gjorts i Örebro passregister för åren 1830–1831, 1833–1834, 1838: Passregister
nämnda år. CIV:6–CIV:7. LST–T:lkt. ULA.
453 Jfr Cole 2001, s. 3.
454 Lundgren 2003, s. 117–118.
455 Se t.ex. Becker 2001, s. 139–168. Se Lundgren 2003, s. 118–134 om fotografiets genomslag
och användning inom fångvården på 1800-talet. Systematiskt fotograferande av fångar började
man med på 1860-talet.
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Vissa tekniker som började användas redan under medeltiden, används än
idag. Ett exempel är namnunderskriften som både kan användas för identifiering och äkthetskontroll. KB Västmanland pass saknade som nämnts under
1830-talet märkligt nog förtryckt rad om namnunderskrift. I Falun var tjänstemännen noggrannare generellt och noterade i diariet för lösdrivarpass skrivförmåga för samtliga som fått pass utfärdat. Förmågan att kunna signera sina pass
beror givetvis av skrivförmågan men ytterst få pass av de jag har sett har varit
signerade. Det gäller i synnerhet människor som med all säkerhet kunde skriva.
Då en underskrift kan ses som en del av ett signalement kan man anta att en
överhetsperson betraktade det som en förolämpning att behöva signera passet.
Skrivförmågans potentiella betydelse för identifiering men särskilt dess betydelse
och användningsbarhet för intygande eller bevis om äkthet, för autentisering, är
uppenbar. För den som kunde anta rollen av en man eller kvinna av rang bör
det ha varit lättare att kunna utge sig för att vara någon annan än den man var;
mindre lämpligt var att anta karaktären av fattig tiggare, obesutten och så vidare. Somliga skrev inte under för att de inte behövde, andra för att de inte
kunde – en brist var det likafullt i relation till säkerställande av autentiskhet.
Utformningen av pass kan jämföras med hur man hanterade samma sak i
fångrullorna. Som noterades tidigare infördes i Västerås inga signalement eller
någon egentlig personinformation förutom namn och titel i rullorna förrän från
och med år 1840. Fram till 1835 var det också lite si och så med upprättandet av
alfabetiska register. Tjänstemännens minne måste följaktligen ha spelat en betydande roll för identifiering och igenkänning även efter det år, 1840, då man
förde in personuppgifter och signalement i fångrullan. Vilken nytta man hade
av signalementen är svårt att säga, det berodde nog på. Det kan vara en grannlaga uppgift att känna igen någon utifrån en rudimentär och subjektiv beskrivning (vad är ljust hår, mörkt hår, när och för vem är någon lång eller kort?).
Individuella drag som ansiktsfärg är dessutom fysiskt föränderliga.
Som Valentin Groebner påpekat är det två helt olika saker att känna igen ett
bekant ansikte även om omständigheterna inte är de bästa och att utifrån en
beskrivning kunna identifiera någon man aldrig sett.456 Att exempelvis försöka
identifiera någon utifrån en tidigare läst beskrivning – när den som beskrivs
alltså är frånvarande – som en efterlysning, kan vara förenat med stora svårigheter. Det är ingen slump att när Carl Lilja i början av 1850-talet, efter sin utbrytning ur Västerås slottshäkte, kunde gripas i Uppsala var det – enligt hans
egen utsago – för att landskanslisten i Västerås råkade vara i Uppsala och fick
syn på honom på gatan.457 Helt utan mening kan inte signalementsbeskrivning
i fångrullan ha varit, men man får inte överbetona den som ensam teknik. Olika
tekniker stärkte istället varandra. Information om exempelvis längd hos en
vuxen person kan, förutsatt att mätningen gått riktigt till, användas åtminstone
456 Groebner 2007, s. 17.
457 Cronwall 1916, s. 43.
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för att exkludera människor. Det är ett av flera medel som tillsammans kan
användas för att hålla för troligt att någon är eller inte är en viss person. Viktigare än signalementet var dock att man från år 1840 hade vissa personuppgifter
lätt tillgängliga i fångrullan som ålder och födelseort. Att man inte hade det
tidigare var en allvarligare brist än avsaknaden av signalement ur ett polisiärt
och rättssäkerhetsperspektiv.
Rättssäkerheten för den enskilde var mot denna bakgrund bristfällig, men avsaknad av tekniker som fotografering och fingeravtryck kan under vissa omständigheter självklart ha använts av gripna, liksom av passansökande och passuppvisande, på olika sätt. Även om en passansökande hade prästbevis med sig
som styrkte det lovliga i ansökningen behöver ju inte den ansökande ha varit
densamme som prästbeviset gällde. Det intryck människor gjorde på tjänstemännen måste ha spelat stor roll för de senares ageranden: var det troligt att X
var färgargesäll från Karlstad? Tjänstemännen tolkade tecken, tolkade människor, stämde av dem. Att bry sig om att bläddra i tidigare års fångrullor (eller
passjournaler) innebar merarbete som i första hand föranleddes av att tjänstemannen inte trodde på den gripnes uppgifter om tidigare gripanden eller att
den gripne misstänktes för ett allvarligare brott än ”lösdriveri”. Säkerställande av
en okänds identitet var förenat med en hel del arbete för tjänstemännen, det
framgår om man studerar hur det kunde gå till när tjänstemännen vid landskansliet i Västerås försökte ta reda på vem någon var.
Det var självklart fullt möjligt att använda någon annans pass och komma
undan med det givet att det inte fanns några tydliga särtecken (enögd, enbent
och så vidare) och att utseendet liksom personuppgifter som ålder föll någorlunda inom ramarna för det som skrivits i dokumentet. Tydliga särtecken är
det som gör att somliga identifieras lättare än andra. Att vara täckt i skabb, att
vara en liten flicka med ett eldsmärke i ansiktet, att ha ett ansikte som är förruttnat och så vidare underlättar identifiering och gör det svårare att vara osynlig. Men det alldagliga, det vanliga, kan vara mycket svårt att beskriva. Det är
som det kunde antecknas i passens signalement om ansiktform: vanlig – men
det vanligas variation är stor. Identifieringsprocessen var på så vis kvar i det
gamla, i beroendet av särtecken, men samtidigt är likheterna med vår egen tid
uppenbara: vems handlingar, vems passfoto blir granskat? Och det är inte heller
alltid särskilt lätt att verkligen fastställa att en person man har framför sig är
samma som på fotot, i synnerhet inte om man bara kastar en snabb blick på
bilden och människan. Människor använder andras pass idag också och undgår
upptäckt. Merparten av landets obesuttna befolkning hade inte något intresse av
att utge sig för att vara någon annan, det kan man förutsätta. De människor
som häktades för ”lösdriveri” var i allmänhet inte belastade kriminella. Det går
också att ta för givet att de allra flesta inte heller kände sig bekväma med att
ljuga för statliga tjänstemän som dessutom var vana vid myndighetsutövning,
vid att hålla förhör.
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Att inge trovärdighet var viktigt då som nu. Före detta fältjägaren Lars Westerberg som greps tillsammans med Fredric Collin utanför Västerås år 1837,
intogs flera gånger under 1830-talet i Falu länshäkte.458 Westerberg skall efter
sitt avsked ur det militära ha tjänat sitt levebröd genom att sälja tavlor, visor,
sykommoder och förevisat tittskåp med mera.459 Medan Fredric Collin kvarhölls efter 1837 års gripande fick Westerberg pass och släpptes fri. Han sade sig
ha tröttnat på att vandra landet omkring och han hade haft på sig ett prästbevis
från Sigtuna med intyg om att han förde en stilla och from kristlig vandel.460
Tjänstemännen lät honom sålunda gå fri och om några tidigare gripanden i
Falun talar det från Västerås bevarade förhöret tyst. Det var försvårande att ha
gripits tidigare och därför en fördel om detta inte framkom. Trovärdighet i
redogörelsen kunde göra att tjänstemännen lät bli vidare efterforskningar.
Någon enstaka gång reagerade man vid KB i Västerås på ett signalement. En
man beskrevs i passet som 32 år gammal, med mörka hår och av medelmåttig
växt. Det ansågs inte stämma. Mannen sade sig vara 34 år vid tillfrågan och
hade ljust hår och var lång till växten. Frågan är dock om ifrågasättande alls
gjorts om inte polisrådmannen Schultz, länsman Carl Ekelund och stadsbetjänten Fromberg igenkänt mannen som en helt annan.461 Men det är som nämnts
en sak att känna igen någon som är bekant i ordets djupare bemärkelse och att
känna igen någon som man sett som hastigast. Dessutom är förutsättningarna
att identifiera en människa utifrån en beskrivning, hur svårt detta än är i sig
självt, också beroende av beskrivningarnas kvalitet. Och hur identifierar man
egentligen någon vars ansiktsdrag beskrivs som vanliga? Det undrade kanske
också den passutfärdare i Kalmar år 1821 som beskrev en sjömans näsa, mun och
haka som just vanliga.462
Under 1830-talet skickades påminnelser ut om 1824 års passförordning. I ett
kungligt cirkulärbrev daterat den 13 februari 1830 påmindes landets alla länsstyrelser om vad som gällde ifråga om utfärdandet av pass för den så kallade arbetsklassen. I bondeståndet hade under riksdagen klagats på att gesäller, sjömän
och

458 Den drygt 60-årige Lars Westerberg och Fredric Collin, född år 1817, verkar utifrån förhör i

Falun och Västerås ha vandrat tillsammans åtminstone sedan år 1832. Det är oklart om de var
släkt. Protokoll över förhör med arrestanter 1832–01–07, 1832–01–23, AIe:1. LST–W:lkt. ULA.
459 Protokoll med handlingar 1837–05–06 § 1. AIIa:8. LST–U:lkt. ULA. Om tittskåpet: odaterad lapp i 1831 års förhör. AIe:1. LST–W:lkt. ULA.
460 Protokoll med handlingar 1837–05–06 § 1. AIIa:8. LST–U:lkt. ULA.
461 Protokoll och brevkoncept KB Västmanland till KB Vänersborg dat. 1830–12–11. AIa:119.
LST–U:lkt. ULA.
462 Passhandlingar pass för sjöman Johan Nordström 1823–07–23. EV:2. LST–W:lkt. ULA.
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[...] så kalladt löst folk samt personer, hvilka tillhöra arbets-klassen, men icke äro
bofaste, vid deras vandring kring Landet väl varit försedde med Pass, men vid utfärdandet af hvilka Pass hvarken Sundhets-bevis kommit i fråga, ej eller derutinan blifvit fullständigt uttryckt den förpassade personens ålder, utseende, fräjd,
ändamålet för resan, stället hvarifrån han kommit och dit han vore förpassad,
samt vägen, som han skulle följa, jemte flere uti Wår Nådiga Kungörelse den 18
Maj 1824 i detta ämne meddelde föreskrifter, hvaraf skall inträffat, att äfven
vanartige och sysslolöse personer fått tillfälle kringstryka i Landet, derunder
smittosamma sjukdomar af dem blifvit medförde samt hvarjehanda utsväfningar
och förbrytelser begångne.463

Författningarnas bokstav följdes inte alltid, men det betyder inte att de inte
hade någon betydelse. Tvärtom: med tanke på alla de som greps för avsaknad av
giltiga papper hade de stor betydelse.
Etnologen Birgitta Svensson har i en diskussion om pass och identifiering
hävdat att det före det moderna passystemets tid inte var möjligt att fastställa
identiteten på de fångar som fraktades med hjälp av förpassningen, det så kallade fångpasset.464 Trots att både identifieringstekniker och passhandlingar
blivit alltmer sofistikerade, är svårigheten att fastställa människors identitet
inget unikt historiskt utan ett högst modernt problem. Även om, precis som
Frans Lundgren har framhållit, identitetsteknikerna inte var något hett diskussionsämne i den offentliga debatten under förra hälften av 1800-talet, så var man
högst medveten om problemet.465 Clas Livijn bekymrade sig exempelvis över
det sätt på vilket fångrullorna fördes och ville att fångens ”person” skulle beskrivas.466 Men när det gäller just fångförpassningarna, så skickades inte fångarna
bara iväg med en bit papper med ett namn och destination. Om man exempelvis studerar remisshandlingarna för Norrmalms korrektionsinrättning, så ser
man att flera dokument åtföljde fånggevaldigern eller skickades till inrättningen
utöver själva förpassningen: prästbetyg, protokoll över dom, med mera.467 Den
eventuella faran med förväxlingar i relation till fångpassen kan inte vanligen ha
handlat om förväxlingar av fångar vid uttagandet ur ett häkte för transport under en kortare rutt med samma gevaldiger. Risken kan ha ökat med antalet
fångskjutsväxlingar men bör inte överdrivas. Förutom skriftliga dokument var
flera personer inblandade i en fångskjuts, inte minst fången själv liksom ge463 Skrivelser från centrala myndigheter Kongl. Maj:ts cirkulärbrev om vad som iakttagas bör

vid utfärdandet av pass till lösdrivare samt av gifta personer som tillhöra arbetsklassen 1830–02–13.
DIII:167. LST–U:lkt. ULA.
464 Svensson 2005, s. 91.
465 Lundgren 2003, s. 117.
466 Styrelsen öfver Fängelserne och Arbetsinrättningarne till Kongl. Maj:t afgifna Berättelse
angående Fångvården i Riket år 1835, s. 51. Kriminalvårdsstyrelsen i Norrköpings arkiv. Norrköpings stadsbibliotek.
467 Jag har gått igenom remisshandlingarna för Norrmalms centralfängelse för första halvåret
1830 för de fångar som enl. stamrullan intagits för ”lösdriveri” eller försvarslöshet: Remisshandlingar E2a:5. Centralfängelset på Norrmalm. SSA.
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valdigern. Det vore konspiratoriskt att tro att särskilt många fångar ville bli
förväxlade med varandra. Uppenbarligen var en mycket stor del av alla de som
fraktades gripna för ringa brott. Att en dömd mördare kanske önskade byta
identitet med en ”lösdrivare” är en annan sak.
Identifiering görs i olika sammanhang på olika sätt i olika syften och det är
en kollektiv process.468 Att tala om att det var svårt eller omöjligt att identifiera
människor innan fotografiet slog igenom är ett alltför allmänt antagande: det
måste knytas till en specifik situation, en specifik uppgift. Vi kan, som Valentin
Groeber, börja med att dela upp identifiering i två huvudkategorier utifrån om
personen är frånvarande eller närvarande. Om hon är frånvarande handlar det
om utformning av sätt för att andra skall kunna känna igen henne. Om personen är närvarande handlar det om att fastställa att hon är den hon utger sig för
att vara, eller, kan det tilläggas, vem hon är (ibland kan inte personen berätta
vem hon är).469 Dessa två huvudkategorier innebär helt olika saker, metoder
och tekniker. Att identifiera någon i fysisk bemärkelse, att exempelvis kunna
säkerställa fingeravtryck och knyta det till en människa, är inte någon relevant
jämförelse med vardagligt arbete med fastställande eller kontrollerande av identitet under dåtiden. Fingeravtryck är bara ytterligare ett sätt att identifiera någon under vissa omständigheter vilket dessutom har sina egna tillkortakommanden och aldrig är oberoende så kallat gamla tekniker och metoder. Detsamma gäller ännu modernare teknik som användande av DNA.
Här ovan har redogjorts för flera av systemets blottor och att det också förekom slarv. Det fanns tvivelslöst utrymme att lura systemet – då som nu – men
det skulle vara ett stort misstag att underskatta den dåtida byråkratin. När det
gällde passhanteringen, så handlade det främst om att hålla för troligt att en
person var en viss person. Fanns det inga skäl att tro något annat så var det bra
med det. Och så är det för det mesta idag också; de allra flesta går ju inte omkring och ljuger om vilka de är. Det intressanta är på vilka grunder någon ifrågasätts, varför någons handlingar utsätts för granskning och när, i vilken situation; varför somliga kontrolleras medan andra inte blir det och hur undersökningen sedan går till. Vilka vill staten och ordningsmakten kontrollera, vilka är
föremål för misstankar?470 Dåtida myndigheter hade delvis andra tekniker för
att utreda identitet än vad vi har idag. De kan generellt beskrivas som mer
tidsödande och arbetskrävande, men man bör också komma ihåg att inte heller
idag ingår alla människor i olika former av register, det finns människor som
inte kan dokumentera sin person och vars uppgifter kan vara omöjliga att kontrollera hur mycket tid som än skulle ägnas saken. Det register som den svenska
kyrkobokföringen utgjorde var ett uttryck för vad Jane Caplan och Johan Torpey kallat en kultur av skriftlig dokumentation av människor, av människors
468 Groebner 2001. s. 27–29.
469 Groebner 2001, s. 19.
470 Cole 2001, s. 3.
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identiteter. Det var en byggsten i konstruerandet av det läsbara samhället som är
beroende av alfabetism, av människors förmåga att kunna läsa och skriva.471
En form av identifiering som man ägnade sig åt vid landskansliet var alltså
utfärdandet av efterlysningar vilket tangerar Groebners första kategori. Efterlysningar ingick i länskungörelserna och var skriftliga beskrivningar av människor
som gick ut i det egna länet men ibland också i flera län. Det handlar sålunda
om beskrivningar av en person för att någon annan skall kunna känna igen
henne. Effektiviteten av dessa kan man nog säga att det bland annat berodde på
de tecken som beskrevs: ju mer särskiljande desto bättre.
En annan form av identifiering var när man försökte utröna vem någon var,
till exempel någon som gripits för ”lösdriveri”. Om man inte hade någon möjlighet till detta skulle ju kontrollen över människor varit tämligen obefintlig.
Det handlar om Groebners andra huvudkategori. Ibland rörde det sig om att en
persons uppgifter betvivlades; tjänstemännen skulle då utreda den huruvida den
person de hade framför sig verkligen var den han eller hon påstod sig vara. Ett
sådant fall gällde en kvinna som år 1834 stod åtalad för stöld vid Norrbo häradsrätt.472 Enligt vittnesmål hade hon sagt sig vara ”finsk lappgumma” och att hon
varit till Stockholm och sålt skottrenar. Hon var nu på väg tillbaka till ”Lappmarken” där, som hon sades ha sagt när hon tiggt, många hundra människor
hade svultit ihjäl. Kvinnans identitet behövde fastställas vid rättegången och vid
gripandet hade hon haft på sig två olika dokument. Det ena var en attest utfärdad och signerad kapellpredikanten Forsslöf i Ransjö socken i Härjedalen. Det
var försett med sigill. Där intygades att Anna Catharina Hansdotter, född i
Järvsö år 1817, deltagit i husförhör och begått nattvarden samma dag som attesten utfärdats, den 11 mars 1834. Det andra dokumentet var ett länsmannapass:
Pigan Anna Catharina Hansdotter, hitförpassad från Norrige för att besöka sine
Slägtingar uti Fjeldalens By i Linsells Capell Lag, har anmält sig vara sinnad resa
till Nyköpings Län, för att äfven der träffa sine anhörige; fördenskulle varder
denna Quinsperson, som i rätta ärender stadd, vederbörligen förpassad och till
obehindrad fram och återresa till det bästa Recommenderad.473

Handlingen var signerad länsman Johan Peter Linda och daterad Sveg den 15
mars 1834, drygt fyra månader innan rättegången i Västmanland. Det var handskrivet och det handlade alltså inte om något förtryckt pass som länsman fyllt i
och sedan försett med sigill. Länsmannapasset var uppvisat och påskrivet i Sala
där magistraten således accepterat det som en giltig passhandling.
Inga ytterligare personliga handlingar som kunde styrka till vilken församling
Anna Catharina Hansdotter formellt hörde hemma omtalades under rätte471 Caplan & Torpey 2001, s. 1–2.
472 När inget annat nämns bygger det följande om Anna Catharina Hansdotter på: Dombok
vid urtima ting 1834–07–25 § 1 med bilagor. AIb:3. Norrbo häradsrätt. ULA.
473 Intyg förvarat i: Dombok vid urtima ting 1834–07–25 § 1 med bilagor. AIb:3. Norrbo häradsrätt. ULA.
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gången. Antagligen var det bland annat därför hon fick avlägga en grundlig
berättelse om sitt liv från det att hon föddes tills dess att hon stod framför
skranket den där julidagen år 1834 liksom, och viktigare ändå, att rätten undrade om hon verkligen var den hon utgav sig för att vara. Såg hon inte äldre ut
än vad hon påstod sig vara? Och hur kunde hon heta Hansdotter när hon sade
att fadern hetat Olof? Det var inte dokumentens äkthet som betvivlades, åtminstone var det inget som protokollfördes (hon åtalades inte heller för förfalskning) utan huruvida den person de hade framför sig verkligen var den Anna
Catharina Hansdotter som handlingarna gällde.
Hur Hansdotter – som inte finns i födelseboken i Järvsö – styrkte sin identitet för länsman, om alls, får lämnas därhän. Hade hon en lös attest från Järvsö?
Det liksom att inte finnas i födelseoken var, som Bo Lindwall visat, inte ovanligt bland resande/romani och Anna Catharina, om hon var den hon sades sig
vara, var resande.474 En lös attest betyder att prästen inte förde in barnets namn
i födelseboken (vilket han borde ha gjort) men lämnade en födelseattest. Någon
sådan omtalas dock inte vid rättegången. Ett par år senare förhördes en Anna
Catharina Norman – vilket av flera olika skäl kan antas antingen vara samma
person som stod inför rätta i Norrbo eller den äkta Anna Catharina Hansdotter
om det nu inte handlade om (ytterligare?) ett identitetslån – i Falun och hon
sade då att hon var
[...] född i Särna och Lillfjäten – far Alex Hansson Norman – kopparslagare –
har aldrig warit mantalsskrifven – född 1817 före Jul 14 [dagar] – far lärer lefva,
men vet ej var han finns – Mor död – strukit kring hela sin lefnad – mäst uppehållit sig i Herjeådahlen och Hellsingland – har ej försvar – vet ej huru hon
skulle få det, om hon ej finge gå ut till Särna hvilket afslås.475

Förnamnet på fadern skiljer sig från vad som angavs i Norrbo liksom födelseorten; vem kvinnan än var, dömdes hon av KB Kopparberg som försvarslös till
Norrmalm och födelseorten angavs vid inskrivningen vara Järvsö.476
Att i samband med anklagelser om brott övertyga omgivningen om sin identitet när man av olika skäl inte kunde uppvisa enkla bevis som en prästattest
intygande att man var skriven eller åtminstone hade varit skriven i en viss församling, var ingen enkel sak. Ibland ville människor av olika skäl undanhålla sin
tillhörighet, sin identitet men så var det långt ifrån alltid. Situationen kunde
utveckla sig till att bli farlig för den om vilken tvivel uppstått. I 1833 års försvarslöshetsförordnings fjärde paragraf, stipulerades inte bara att KB genom förhör
och infordrade upplysningar skulle utreda en försvarslös människas frejd och
egenskaper liksom orsakerna till försvarslösheten. I samma paragraf stadgades
474 Om resande i kyrkobokföringen, se Lindwall 2014, s. 9–31.
475 Protokoll över förhör med arrestanter 1836–02–01 Anna Catharina Norman. AIe:1. LST–
W:lkt. ULA.
476 Register till församlingsbok Norman Anna Catharina bild 170. AIb:1. Centralfängelset på
Norrmalm (kyrkoarkivet). AD.
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också att den som var okänd och vägrade uppge vem han eller hon var eller om
”rätta förhållandet” inte omedelbart kunde utredas, skulle sändas till korrektionsinrättning och förvaras i enskilt rum tills man funnit ut vem vederbörande
var.477 Så även om det gick att utverka ett pass av en länsman i Sveg, så betyder
inte det att det var ett intyg som godtogs som identitetshandling av en annan
myndighet. Outvecklade identifieringstekniker innebar inte att myndigheterna
trodde på vad alla människor sade och uppgav om sig själva. Det fanns ju till
och med ett lagrum för detta: personen i fråga kunde helt enkelt låsas in på
obestämd tid.
Anna Catharina Hansdotters fall kan visa på systemets svagheter – det geografiska avstånd över vilket hon kunnat röra sig sannolikt utan att gripas, svårigheterna att identifiera någon utifrån ett pass vilket går hand i hand med möjligheterna till identitetslån, vissa passutfärdares eventuella slarv eller bristande
kontroll – men fallet visar också att papper sågs som viktiga, inte minst av
Hansdotter själv, för att kunna ta sig fram på plaster där hon inte var ”allmänt
känd”. Två intyg av två olika ämbetsmän är inte utverkade i en handvändning
av någon som kanske inte ens är skriven någonstans eller åtminstone inte har
några bevis för sin eventuella tillhörighet. De två intygen kan betraktas i ljuset
av det pass från Norge som Hansdotter skall ha haft med sig: ett dokument
leder till ett annat och blir ett intyg för ytterligare ett dokument. Inget av de två
dokument som Hansdotter hade kunde binda bäraren till papperet: sådana
handlingar kunde alltså cirkulera och användas av olika människor. Om den
kvinna som stod inför rätta vid Norrbo häradsrätt var samma person som på
senvåren 1834, bett prosten i Ransjö och länsman i Sveg om attest och pass – det
hade bara de kunnat svara på.

4.6.1 Kommunikation
Bland de häften som innehåller bevarade förhör som hållits vid Falu landskansli
och häkte ligger en lös lapp.478 Den första anteckningen lyder (handstil 1):
Du kommer att få sitta qvar å häktet medan det skrifves till Fogden att efterhöra
om din Cusin Anders Andersson vill ta dig i förswar – förmodar du någon annan vilja taga i försvar upgif då sådant skall äfven derom skrifvas – 14 dagar eller
3 veckor – kan din Cusin komma in förr och wara försedd med betyg af Länsman att han är berättigad att dig försvara kan du ock förr slippa ut.
Guldsmed Samuel Jansson i Schedvie
E. Wikman i Upbo
Vill du mera [skrivet vertikalt till vänster: Bynamn Bynamn]

477 Kungl. Maj:ts nådiga förordning, huru med försvarslösa personer förhållas bör. Given den
29 juni 1833, § 4, SFS 27 1833.
478 Lappen ligger lös i: Protokoll över förhör med arrestanter. AIe:1. LST–W:lkt. ULA. För
alla följande citat från lappen hänvisas till denna fotnot.
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Handstil 2, valhänt med runda bokstäver i blyerts:
Jag will med höf lig hett fråga om jag kan få någott för dett at jag har måste gått
storsta vägen ifrån Upbo och hitt jag har [är?] betalning [kett?] med hesten för
han var tro [trött?] å ofärdig.

Handstil 1 igen:
Gevaldigern skall höras öfver din anmälan – efter din begäran får du skrifva herr
Fiskalen och brefven upvisas här.

Handstil (oklart vems):
Hästen Kjellströms.

På lappens baksida med handstil 2:
Jag be der öd miu kaste att få pas till mitt sys kon barn i Vika och bröten ty han
vill haf va mig till dräng och jag har minna saker där för så slipper jag flyta någon an nan stans och min kusin heter Anders Andersson i Vika och bröten han
vill ha mig med dett första som kan ske om jag finge gå hem i morgon.

Handstil 1 igen:
ett till hvardera eljest går det långt på tiden.

Den lösa lappen är en konversation som fördes mellan en tjänsteman eller två
tjänstemän vid Falu länshäkte och den för stöld straffade ”döve” drängen Elof
Jansson Nyberg år 1834. Jansson Nyberg hade utstått sitt straff, satt nu försvarslös och klagade på att fångtransporten varit så dålig att han fått gå hela vägen
från Uppbo och inte kommit fram förrän fyra på morgonen.
Elof Jansson Nyberg var inte okänd, han kunde skriva och därför kommunicera med den anonyme tjänstmannen. Jonas, han som var hemma ”väster om
Västerås”, kunde antagligen inte det. Han talade med tecken, kanske hade han
varit intagen vid Manilla, kanske hade han sitt eget teckenspråk. En annan gång
hölls en griffeltavla framför en pojke som gripits för tiggeri i Arboga:
Genom teckning med ett stycke krita skulle denne döfstumme derefter tillkännagifva sitt namn men de skrifne orden vore icke läslige.479

Att förhöra människor som hade svårt att kommunicera genom tal var förvisso
inget dagligt göromål vid landskansliet i Västerås, men det hände av och till. I
Falun förhördes den 6 juni 1836 ”en stum Mansperson”:
Införpassad af Leksell – utan alla andra bevis än ett för Hattmakare Gesellen
Magnus Johansson af Åldermannen Jöns Lundberg i Sundsvall i Junii månad
1836. utfärdadt [Sedan?] hermed tecken tillkänna att han är samma person –
fordras uplysning från Hernösand, sitter qvar.480
479 Protokoll med handlingar 1828–03–03. AIIa:4. LST–U:lkt. ULA.
480 Protokoll över förhör med arrestanter 1836–06–06 ”En stum Mansperson”. AIe:1. LST–
W:lkt. ULA.
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Drygt en månad senare kom svar om beviset från KB Härnösand
[...] uplyser att Dumben icke är den i betyget omnämnde hattmakare Gesällen
Johansson. Igenkänner Landshöfdingen Mörners namn – tecknar sig wara
Skräddare – hemma i Enånger och såsom det tyckes skriwa sitt namn, Bås [möjl.
Nås].481

Att teckna sig vara skräddare är en sak men hur tecknade han sig vara hemma i
Enånger? Han tycktes skriva sitt namn men skrev han, tecknade han, också
Enånger? Eller gjorde man som den gången i Västerås år 1828 när en almanacka
hölls framför en så kallat dövstum?482 Fick han peka på bokstäverna för att
skapa ord? Höll de fram skrivelsen för den förhörde så att han fick se landshövdingens namn eller skrev de ner det? Var det sådant som även fattigt folk antogs
känna till, vem som var landshövding i ens län?
I januari 1829 intogs i Västerås slottshäkte en ”dumb” man som ”tecknat sig”
heta Petersson och höra hemma i Södertälje.483 Han hade gripits för ”lösdriveri”
i Kolbäck och skickades i början av februari vidare till KB Stockholms län.
Några veckor senare, i slutet av månaden, kom Petersson tillbaka på fångskjuts
från KB Stockholms län då man inte ansåg honom höra hemma i länet. Petersson kommunicerade enligt förhörsprotokollet i Västerås genom ”tecken och
skrifning”. Han skrev sitt namn (antagligen bara Petersson således) och sitt
födelseår som var 1803
[...] men om hans hem kunde icke någon annan uplysning winnas än att han
pekade på en skriven rad innehållande orden ’Westmanland, Skedvi socken och
Åkerbo härad’; under yttradt tecken till bifall; hvaraf anledning hämtades till
den förmodan att han wore hemma i Westra Skedvi s:n ock gaf Peterson äfven
ett dylikt bifall tillkänna då man lät honom läsa ordet ’Arboga’. Svenska Alfabetet så väl i tryck som skrift med svenska och Latinska Bokstäfver förevistes honom men han kunde deruti icke utleta bokstäfverne som utmärka hans hem;
och tycktes det som han icke skulle hafva förmågan att läsa eller skrifva mera än
sitt namn och födelseårtal.484

Den 13 april konstaterades i fångrullan att man inte kunnat erhålla fullständig
upplysning om Peterssons hemvist men man valde att skicka honom till KB
Örebro ”i förmodan” att han hörde dit.485 Den 30 april återkom Petersson på
fångskjutsen. En vecka därefter, den 7 maj:
[...] blef Petersson frigifven och erhöll pass att afgå till hemorten som ej någon
med visshet kunde bestämma. (Försågs med skjorta och Strumpor).486
481 Protokoll över förhör med arrestanter 1836–07–15 ”En stum Mansperson”. AIe:1. LST–
W:lkt. ULA.
482 Protokoll med handlingar, 1828–02–06. AIIa:4. LST–U:lkt. ULA.
483 Fångjournal 1829 nr 41. D2b:7. KVA–V:ås. ULA.
484 Protokoll med handlingar 1829–03–05. AIIa:4. LST–U:lkt. ULA.
485 Fångjournal 1829 nr 70. D2b:7. KVA–V:ås. ULA.
486 Fångjournal 1829 nr 122. D2b:7. KVA–V:ås. ULA.
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KB Västmanland gav således upp och lät den okände Petersson vandra vidare
till sin likaledes okända hemort. Det var ungefär på samma sätt som Jonas från
Björskog, som vi mötte i förra kapitlet, hanterades.
Det var inte bara hörselskador som ibland, när den som led av hörselskadan
inte kunde läsa och skriva, försvårade kommunikationen. Den 9 september 1830
inkom en förfrågan från KB Södermanland till KB Västmanland om en kvinna
som gripits för kringstrykande i länet. Kvinnan beskrevs som ”fånig”, inget
sades om hennes utseende eller klädsel, och hon hade i början inte kunnat tala
men
[...] slutligen framfört några ord ock i dag med mycket möda uttryckt en benämning på sin hemort liknande Munk-Torp, har oaktadt alla försök icke kunnat förmås till annan förklaring, utom det att hon hvarken i någon Gård eller
Torp vore hemma.487

Ganska omedelbart, den 12 september, utgick en skrivelse som vidarebefordrade
frågan till kronofogden Iverus i Strömsholm som inkom med svar den 2 oktober. Två dagar senare meddelades KB Södermanland att någon ”dövstum” inte
hade bortgått från Munktorp enligt skrivelsen, men vice pastor visste att berätta
att backstugumannen Lars Olssons hustru, den svagsinta Catharina Larsdotter
på Flicksta ägor var försvunnen och ingen visste var hon fanns.488 Den 23 oktober anlände fångskjutsen till Västerås med Catharina Larsdotter som ett par
dagar senare återfördes till Flicksta.
De tjänstemän som förhörde människor hade nytta av god geografisk kunskap, av att känna namnen på socknar som Munktorp men självklart också av
att läsa av människor. Människors kläder, deras kroppar, var viktiga ledtrådar
inte minst om det inte fanns några dokument överhuvudtaget eller för att relatera människan till dokumenten. Systemet var beroende av personlig kunskap,
noggrannhet liksom sanningsenligheten hos de som, likt vice pastor i Munktorp, lämnade uppgifter. För vad hade hänt om pastor hade velat bli av med
Catharina Larsdotter? Identifiering av en människas föregår fastställande av
hennes legala identitet som i sin tur kan ge en människa vissa rättigheter.489 När
det gällde ”lösdriveri” var KB egentligen ganska ointresserad av vem som var
vem; det viktigaste var i vilken församling personen hörde hemma. När tjänstemännen kände till en människas tillhörighet kunde de kontrollera också annat
som om han eller hon hade laga försvar, var mantalsskriven och så vidare.
Hela hanteringen av ”lösdriveriet” var beroende av att alla hade eller kunde
tillskrivas en sådan tillhörighet. Den process som skulle skapa ett alltmer läsbart
folk hade varit igång sedan århundraden och att under svenskt 1830-talet inte ha
487 Inkommande skrivelser från övriga myndigheter KB Södermanland om upplysning ang.
kvinnsperson fr. Munktorp 1830–09–09. DIII:209. LST–U:lkt. ULA.
488 Protokoll och brevkoncept KB Västmanland till KB Södermanland 1830–10–04. AIa:119.
LST–U:lkt. ULA.
489 Jfr Groebner 2009, s. 250.
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en hemort, att vara oskriven eller odokumenterad, kunde vara en risksituation i
sig själv om man blev föremål för myndigheternas intresse.490
Statsmaktens och lokalsamhällenas intressen kunde dock skilja sig åt när det
gäller frågor om formell tillhörighet och de rättigheter och skyldigheter detta
kunde innebära för staten, församlingarna och för individen. Staten ville att alla
skulle vara skrivna. Individen hade vanligen intresse av att vara skriven. Men
lokala intressen kunde finnas för att hålla människor utanför, för att förneka
dem, inte minst när det kunde innebära skyldigheter som fattigvård. Församlingarna kunde således ha incitament att inte erkänna människor vilket kunde
få till konsekvens att människor inte blev upptagna i formella register vilket i sin
tur kunde leda till att det var svårt att identifiera dem. Den här formen av exkludering synliggörs inte i källorna om något inte hänt, om något inte inträffat
som riktar ljuset mot en människa av den typen som nämndes i detta kapitels
inledning: en konflikt av något slag, behov av fattigvård, ett dödsfall och så
vidare.
Märken på människors kroppar kunde vara betydelsefulla för identifiering
och vid förhör kunde människor tvingas klä av sig sina kläder. Sådana tecken
kunde leda till frågor om tiggeri, om huruvida man var skriven någonstans. En
människas kropp kunde vittna om tidigare straff och också ge ledtrådar till försörjningssätt. En man som sade sig heta Peter Petersson greps i Arboga i september 1834 för passlöst kringstrykande. Han sade vid förhör att han var hemma
i Hardemo socken, att han var klarinettblåsare vid Närkes regemente och att
han hade avvikit när han var hemma hos fadern, soldaten Grip i nämnda socken:
I anledning häraf och som vid anställdt förhör ärr efter spöstraff synts på Peterssons rygg men han upger sig icke kunna minnas att han slitit spö [...].491

I en skrivelse till KB Örebro beskrevs han som varande av 11 kvarters 2 ¾ tums
längd, vara något glosögd med ljust hår, något koppärrig, klädd i blå vadmalströja och väst samt buldansbyxor ”men vandrar barfota”.492 Mindre än en
månad efter gripandet i Arboga kunde han skickas hem till sina föräldrar. Men
spöstraffet märkte alltså en människa på ett sådant sätt att hennes kropp visade
hennes status som tidigare straffad:

490 Jfr Caplan & Torpey 2001, s. 1.
491 Protokoll och brevkoncept KB Västmanland till KB Örebro1834–09–19. AIa:122. LST–
U:lkt. ULA.
492 Ibid.
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[...] öfver för stöld anklagade och här i Länsfängelset förvarade förre Artilleristen
Flintas Hustru Johanna Djupström, uplysning icke kunnat erhållas, huruvida
bemälta Hustru, hvilken efter hvad vid anställd besigtning synbart funnits, lidit
risstraff, förut blifvit för stölld dömd och afstraffad [...].493

Att bli avklädd eller klä av sig kläderna inför ämbetsmännen under förhör,
denna situation av makt och maktlöshet, nakenhet och granskning, visar också
ytterligare på de svåra villkoren i häktet, de häktades utsatthet och hur obehaglig situationen under förhöret måste ha kunnat vara för den som förhördes. Var
det en kvinna som visiterade Johanna? Var det en manlig slottsknekt? Källorna
berättar inget vidare om saken. Ännu år 1824 tycks det ha förekommit att förordningen av den 24 mars 1748 om ”hämmande af de så kallade Tartarers och
Ziguenares samt annat löst folks och lättingars strykande omkring landet”
kunde praktiseras. Förordningen föreskrev spö och risstraff i vissa fall för
passlösa – som judar och lindansare med flera – och för ”tartarer och ziguenare”
om de strök från gård till gård.494 Nämnda år, 1824, utgick ett brev från Kongl.
Maj:t som påminde om att förordningen slutat gälla; åtskilliga mål skulle ha
inkommit där landshövdingar och domar åberopat lagrummet för att utdöma
spö- och risstraff.495 Johanna hade varit ute på vägarna i många år, också under
den tid då nämnda förordning ägde laga kraft. Spåren av spö- och risstraff, oavsett varför det utdömts, fungerade som brännmärkning.496
Tydliga fysiska spår efter våld bör överhuvudtaget ha inneburit problem, ha
dragit blickarna till sig, fått tjänstemän att ställa frågor:
Anders Larsson är omkring 30 år gammal, liten till wäxten, med blå ögon bruna
hår och gulblekt ansigte, och har flere ärr efter knifstygn både i ansigtet, pannan,
och vid munnen, samt bryter mera på Wermländska än Westgötha dialekten.497

Ärr i ansiktet kunde väcka misstankar. Ärr och andra märken – födelsemärken,
sår, skabb, lyten, avsaknad av kroppsdelar et cetera – kunde också göra människor mer lättidentifierade, de utgjorde särtecken. I Falun kunde Andreas Roos
som satt gripen tillsammans med en kvinna och två barn, få frågan om de ärr
han skall ha haft, oklart var på kroppen. Han berättade att han skadats av en
493 Protokoll och brevkoncept KB Västmanland till KB Stockholms län 1818–06–05. AIa:107.

LST–U:lkt. ULA.
494 Ytterligare förordning angående hämmande af de så kallade Tartarers och Zigenares samt
annat löst folks och lättingars strykande omkring landet. Given 24 mars 1748. Modée 1754, s.
2668.
495 Skrivelser från centrala myndigheter Kongl. Maj:ts brev ang. åtskilligt vid lösdrivarnas dömande m.m. till kringstrykande 1824–01–15 nr 36. DI:159. LST–U:lkt. ULA. Se äv. Kongl. Maj:ts
och Rikets Swea hof-rätts Uniwersal, angående uphörandet af den i Konfl. Förordningen stadgade
bestraffning af spö eller ris för dem som kringstryka utan Pass. Given 3 februari 1824. Årstrycket.
496 Vid 1840/41 års riksdag motionerades det, något otidsenligt kan man tycka, om brännmärkning av återfallsbrottslingar som en samhällskyddande åtgärd, se Lundgren 2003, s. 117.
497 Protokoll och brevkoncept KB Västmanland till KB Värmland 1837–02–20. AIa:126. LST–
U:lkt. ULA.
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häst.498 Roos greps en gång i Västmanland för ”lösdriveri”, det var under septembermarknaden år 1837.499 Modern till ett av barnen och som han inte längre
levde tillsammans med, hade en styvfar som avled i Munktorps socken i Västmanlands län samma år, korgmakaren Carl Åman som i en skrivelse kallades för
”skojare”.500
Arbete kunde synbart och permanent märka människor. I en efterlysning år
1836 noteras att den efterlyste ”har warit smedslärling, hwilket kan märkas på
dess hy”.501 Efterlysningarna som publicerades i länskungörelserna kan säga en
del om vad tjänstemännen lade märke till, hur de urskilde och kopplade samman olika tecken. Yrkeskunskap eller olika typer av färdigheter kunde användas
i beskrivningar hörande till Groebners första huvudsakliga identifieringssituation (objektet är frånvarande) till skillnad från vid ett förhör:
Carl Theodor Sandberg, 25 år gammal, medelmåttig till wäxten, med ljust knollrigt hår, ljuslätt ansigte, blå ögon och mörka ögonbryn; klädd i blå rock, blå
byxor och skor, utan hufwudbonad, har varit i murarelära och kan spela fiol.502

Ett annat tecken, en annan ledtråd för att antingen stämma av en berättelse eller
försöka utröna var en person egentligen hörde hemma, rör dialekt. Anders Larsson ovan sades ”bryta” mer på värmländska än västgötska och dialekter förekom
i skrivelser och i efterlysningar:

498 Protokoll över förhör med arrestanter 1835–02–18. AIe:1. LST–W:lkt. ULA. Andreas (även
Anders) Roos (i Falun Ross) var en av Marja Meldals/Maria Lehna Kaisa Åmans/Maria Christina
Almins livskamrater. Det ena barnet var en 16-årige pojke vid namn Anders Wilhelm som var
Roos och Meldals son, född i Norge. Roos och Meldal har centrala roller i Eilert Sundts ”fantefortelling” liksom i Kaspar Flekstadts bok om den så kallade ursprungsfrågan vilket behandlats
utförligt av Anne Minken. Om Marja Meldal/Maria Lehna Kaisa Åman/Maria Christina Almin
se Minken 2009, s. 168ff, s. 439. Minken 2009, har äv. behandlat Andreas Roos bl.a. utifrån Bo
Lindwalls forskning och diskuterar honom tillsammans med Marja Meldal/Maria Lehna Kaisa
Åman/Maria Christina Almin också i relation till Eilert Sundt och Kaspar Flekstad: Minken
2009, s. 168–173.
499 Fångjournal 1837 nr 530 Ross. D2b:11. KVA–V:ås. Protokoll och brevkoncept KB Västmanland till KB Värmland 1837–09–26. AIa:126. LST–U:lkt. ULA.
500 Dödbok korgmakaren Carl Åman från Torshälla 1837–07–14. FI:4. Munktorps församling.
AD. Skrivelsen verkar inte finnas bevarad men noteras i det inkommande brevdiariet med ärendemeningen om en skojaren Åman tillhörig stuga: Brevdiarium s. 113 nr. 35. BI:44. LST–U:lkt.
ULA. Carl Åman med hushåll var aldrig kyrkoskrivna i Munktorps socken eller den by, Vedbo,
som enligt uppgift skulle vara deras hemvist: Protokoll med handlingar 1832–09–27 § 1, 1832–10–
29 AIIa:4. LST:U:lkt. ULA. Denna by nämns också av Christina Hjerpe i förhör som den plats
där hon och hennes syskon togs om han av en Vedbo-Pelle: Protokoll med handlingar 1830–08–21
§ 1. AIIa:4. LST–U:lkt. ULA.
501 KB Västmanland länskungörelse 1836 nr 44. ULA.
502 Ibid.
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Gustaf Jansson upgifves vara på 14 året gammal, hemma eller född i Roslagen,
hvars Dialekt skönjes i hans uttal, kort och undersätsig till växten, med mörkt
hår mörklagdt ansigte, vid afvikandet klädd i trasig kort tröja af grå färg och blå
Vadmalsbyxor samt Cashetter och svarta skor.503

En kvinna nämns i en efterlysning ha ett skorrande skånskt uttal, en man sägs
bryta på norrländska och så vidare.504 Det är obekant hur dialekterna i Västmanlands län förhöll sig till varandra under denna tid, men jag har inte sett
några sådana relateras till platser i länet i dylika ärenden. Beskrivningar av sätt
att tala behövde inte bara handla om dialekt: det kunde handla om att tala genom näsan, att stamma och så vidare. En gång nämns någon ha ett ”spädt uttal”.505 Dialekt och kunskap om geografi kunde kopplas samman. När två små
pojkar – som skall ha varit 13 och fyra år gamla – intogs i Jönköpings länshäkte
sade de att de kringvandrat tillsammans med sin mor som lämnat dem medan
de sov på ett berg, i en äng. När de vaknat och gråtit efter sin mor skall de ha
träffat folk som förde dem till en gästgivargård som hette Hällstad vid en kyrka
med samma namn. Men efter att modern skall ha efterlysts hade pojkarna enligt
egen utsago lämnats åt sitt öde. KB Jönköping summerade:
Deras dialekt föranleder att de äro från Skaraborgs Län, äfwensom de
namngifwa Städer och lägenheter endast i den orten.506

Pojkarnas klädedräkt nämns inte, men kläder kan förstås ge information om
dess bärare – vilket självklart kan användas i förvillande syfte – om kön, yrke,
ekonomiska situation. Det fanns förvisso människor som använde sig av olika
markörer, olika tecken, för att byta skepnad, för att vinna olika former av fördelar. En kvinna som förefaller ha ägnat sig åt sådant nämndes i förbigående i
förra kapitlet då hon efterlystes efter att ha rymt från sjukrummet vid Västerås
slottshäkte.507 Det var också hennes uttal som beskrevs som skorrande. Denna
kvinna skall ha utgivit sig
[...] under många olika namn samt sagt sig wara än Fröken, än Grefwinna och
än af ofrälse härkomst, derwid hon skall förstått att så ställa sina berättelser och
iakttaga sådant uppförande, att många skola satt tro till hennes osanna förebäranden och derigenom låtit sig af henne bedragas; äfwensom att denna äfwentyrerska också stundom skall hafwa wisat sig i karl kläder.508

Att dupera omgivningen på ovanberörda vis är inget människor vanligen vare
sig klarar av eller känner sig motiverade att göra – på 1830-talet eller idag – vil503 Protokoll och brevkoncept KB Västmanland till kronofogden i Salbergs fögderi 1837–10–
01. AIa:126. LST–U:lkt. ULA.
504 KB Västmanland länskungörelse 1833 nr 104 (skorrande uttal), 127 (norrländska). ULA.
505 KB Västmanland länskungörelse 1836, nr 93. ULA.
506 KB Västmanland länskungörelse 1833, nr 61. ULA.
507 KB Västmanland länskungörelse 1833, nr 104. ULA.
508 KB Västmanland länskungörelse 1833, nr 138. ULA.
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ket man bör ha i åtanke när det handlar om hur stor tilltro man skall fästa vid
de uppgifter människor lämnade om sig själva vid exempelvis förhör.
Flera gånger tidigare har här betonats den sannolika vikten av trasiga kläder,
av synlig fattigdom som visar sig inte minst i trasiga kläder eller i avsaknad av
kläder överhuvudtaget, för att få en fråga om pass, för att få ett pass alls eller få
bli fri. I Falun liksom i Västerås gavs människor kläder då de kunde vara
halvnakna. I Falun framgår i förhören också att man frågade varifrån människor
fått de kläder de hade på sig.509 Kanske ansåg de för fina? Någon berättade att
hon varit ute och tiggt just kläder till barnen.510 Kläder kunde utgöra betalning
för arbete, ges i gåva likväl som säljas eller bytas mot mat. Det kunde utgöra en
människas hela kapital och också visa hennes totala avsaknad av kapital.
Vissa kläder var mer avslöjande eller läsbara än andra, som uniformer och
fångdräkter som människor kan ha haft på sig när de rymt. Men det gäller också
vissa yrkeskläder. När Anders Fredric Grip rymde från skorstensfejarmästare
Boman i Västerås som uttagit honom ur häktet föregående år då han suttit häktad för ”lösdriveri”, var han klädd i sotarkläder enligt efterlysningen: svarta bomullsstrumpskaft, randig arbetsmössa och livbälte med mässingsplåt på vilket
yrkets insignier var graverade.511
När ett par män greps i Västmanland som kringstrykande och utan pass eller
betyg konstaterades i en skrivelse till KB Värmland att deras klädedräkt – de
hade skjortor med nummer på – och ”tvetalan” väckte misstankar om att de var
förrymda korrektionister eller arrestanter. I skrivelsen redogjordes för männens
berättelse, signalement och dialekt.512 Det visade sig också att de hade rymt, att
deras uppgifter om namn och härkomst och så vidare inte stämde.513 De båda
männen hade vid flera tillfällen i förhöret bland annat inte kunnat redogöra för
namn på personer de arbetat för vilket var uppenbart försvårande. De påstod att
de köpt sina skjortor i en bod i Hudiksvall. Samtidigt, antagligen för att låta
trovärdiga, sade de sig vara bröder och födda i Hollandstorp i Östmarks socken.
Men en sådan exakt uppgift – det finns ett Hollandstorp i Östmark – kanske
kan vara bra att ge när människor tror på den. Mindre bra kan en sådan uppgift
vara när den inte är sann eftersom det blir en tämligen enkel sak att kontrollera
vilket man i detta fall också gjorde. Samma sak fick en man som i Falun utgav
sig heta Johannes Lundgren också erfara. Han sade sig vara hemma i ett torp i
Järlåsa, i ett torp som inte fanns. ”Tvetalan” står skrivet mellan två hastiga tan509 Se t.ex.: Protokoll över förhör med arrestanter 1831–01–12 Hans Hansson Wikman, 1834–
04–16 Johanna Carlsdotter. AIe:1. LST–W:lkt. ULA.
510 Protokoll över förhör med arrestanter 1834–08–01 Brita Catharina Norgren. AIe:1. LST–
W:lkt. ULA.
511 KB Västmanland länskungörelse 1833, nr 86. ULA.
512 Protokoll och brevkoncept, KB Västmanland till KB Värmland1834–09–30. AIa:123. LST–
U:lkt. ULA.
513 Fångjournal 1834 nr 366–367. D2b:9. KVA–V:ås. ULA.
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kestreck.514 Människor kunde erkänna att de ljugit. När Fredric Collin förhördes i Falun år 1833 sade han sig heta Wiberg och komma från Norge.515 Snart
erkände han dock att han egentligen hette Fredric Collin och kom från Danmarks socken i Uppland. Förklaringen till att han lämnade falska uppgifter är
vag; han uppgav att han trodde det var ”endast på det sätt [han] kunnat taga sig
fram”.516 Det fanns för övrigt en sotare Wiberg som rörde sig i samma trakter
och som var i samma ålder som Collin.517 Fredric Collin var bara 16 år vid förhöret och skälen till att människor ljög eller inte ville berätta vilka de var kunde
vara många. Alla människor ville inte heller skickas hem – för vad var hem? Vad
innebar hem för Fredric Collin vars föräldrar var döda, vars far betecknats som
”usling” i kyrkoboken före sin död?518
Slutsatser om en människas geografiska härkomst kunde dras utifrån klädedräkten som ju också kunde vara något av ett varumärke för den som vandringsarbetade. Polisrådman Bergmark i Västerås skrev i anledning av ett dödsfall
till KB i oktober år 1832:
I dag är en drunknad mansperson, efter utseende 25 á 30 år gammal, upfluten
och funnen här i Hamnen och inlagd i en Sjö bod. På klädedrägten som består
af en grå vadmalsråck med rynkor mer om lifvet, gula Skinnbyxor, grön vadmalsväst och grårandige Ullstrumpor samt Buksämsskor, tyckes det vara en
värmländning.519

Ett par små flickor, ingen av dem hade fyllt 15 år, efterlystes av sin far i Malung,
de skall ha varit klädda i ”wanliga så kallade Malungskläder”.520 De hade begett
sig av hemifrån för att söka arbete men inte hörts av.
Vid visitation och genomgång av en människas medhavda ägodelar, kunde
man också fatta misstanke om brott. Det kunde handla om, som tidigare har
berörts, att någon ansågs för fattig för att inneha en eller annan sak. Då gällde
det att nöjaktigt kunna redogöra för hur man kommit i besittning av låt oss
säga en silversked eller, som den gång en man häktades i Arboga, av två sågar
och två borrar.521 I det fall det inte fanns något erkännande av brott och ingen
efterlyst godset, åtminstone inte som man kände till, kunde en kungörelse utgå
514 Protokoll över förhör med arrestanter 1828–12–09 Johannes Lundgren. AIe:1. LST–W:lkt.

ULA.
515 Protokoll över förhör med arrestanter 1833–01–25. AIe:1. LST–W:lkt. ULA.
516 Ibid.
517 Det finns förhör med Eric Wiberg i Falun: Protokoll över förhör med arrestanter 1836–03–

03; 1836–02–06. AIe:1. LST–W:lkt. ULA. Se äv. t.ex.: Lösdrivarpass 1836–03–03 nr 86, 1837–06–
05 nr 129. CVI:2. LST–W:lkt. ULA.
518 Husförhörslängd Söderby ägor s. 62. AI:12. Danmarks församling. AD.
519 Skrivelser från övriga myndigheter skrivelse från Västerås magistrat 1832–10–10. DIII:220.
LST–U:lkt. ULA.
520 KB Västmanland länskungörelse 1835, nr 143. ULA.
521 Protokoll och brevkoncept KB Västmanland till KB Mariestad 1838–07–06. AIa:127. LST–
U:lkt. ULA.
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med beskrivning. År 1838 dömdes exempelvis en ung så kallat ”dövstum” man
till Långholmen som försvarslös. I en skrivelse noteras att:
Vid Lundins sista gripande i Upsala Län befanns han innehafva åtskillige persedlar jemte [12.24 rdr bco] i penningar dem han troligen stulit och skall kungörelse
härom blifva [utfärdad].522

Vid visitation kunde man givetvis också hitta saker som kunde ge ledtrådar till
försörjning, som verktyg, arsenik, kryddor et cetera. Man kunde också hitta
pappersdokument för andra personer än den som hade dem i sin ägo vilket
föranledde utredning.523
Det initiala förhöret, som inbegrep någon form av kommunikation och fysiskt granskande, var alltså viktigt. När det handlade om människor gripna bara
för något lösdriveribrott – och de är dem som är av huvudsakligt intresse här –
behövde det inte bli mer än ett förhör. Sanningsenliga uppgifter skulle skiljas
från lögn, den förhörde skulle göra sig trovärdig för tjänstemännen. Ett par
förhör med två bröder i Falun den 23 november 1835 kan illustrera frågeordningen vid dess landskansli. Först förhördes den äldre av bröderna, Per Olsson:
fr Westra Rönnäs , Leksand – på 15 året Fadren Lerbergs Olof Ersson – Modren
Carin Olsdr bägge lefva – gått och tiggt – fattiga hemma – hemifrån mellan
Pingst och Midsommar – ej begärt Prestebeskjed – först till Helsingland så till
Hedemora, Garpenberg och Folkärna – får gå hem-524

Därefter förhördes lillebrodern Anders:
Bror till förenämnde – på 13 åren häcktad en gång förr i Sala – En Sotare då uttagit honom – går och tigger – får gå hem – där inom weckans slut – upvisa förpassning för prest och Kronobetjent.525

”Gossen” Eric Larsson häktades i Stockholm och skickades till Falun under
sommaren år 1829:
född i Leksand – Westanvik – 21 år – fadren Pellas Lars Ersson och Stjufmoder
Kjerstin Andersdr lefver – lefva bägge – borta sedan 14 dagar efter Påsk – haft
frossan – liten till växten – sjuklig från ungdomen – svag från ungdomen varit
utan arbete – tiggt – ej fått arbete i anseende till sjuklighet, säger han – ej häcktad förr – får gå hem –526

522 Protokoll och brevkoncept KB Västmanland utan adressat 1838–06–09. AIa:127. LST–
U:lkt. ULA.
523 Protokoll och brevkoncept KB Västmanland till Kungörs fögderi 1831–07–08. Aia:121.
LST–U:lkt. ULA.
524 Protokoll över förhör med arrestanter 1835–11–23 Per Olsson (Lerbergs). AIe:1. LST–U:lkt.
ULA.
525 Ibid.
526 Protokoll över förhör med arrestanter 1829–08–01 Eric Larsson. AIe:1. LST–U:lkt. ULA.
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Namn, ålder, hemort, föräldrars namn och huruvida de levde var personuppgifter som man systematiskt frågade efter.
Ålder är ökänt svårt att fastställa. Adelina Holm som vi mött några gånger
utgav sig vid sitt första möte med tjänstmännen på slottet vara 16 år utan att det
ifrågasattes. Hon var dock egentligen omkring tio år äldre.527 Att utge sig för att
vara yngre än vad man var är inget jag funnit bevis för att särskilt många människor skall ha gjort. Fördelen med att dra av tio år var sannolikt en mildare behandling än vad som fruktades i annat fall. I vilket fall berodde framgången
med en sådan lögn på att KB eller vem det nu var som frågade, inte brydde sig
om att undersöka saken vidare. Det är också fullt möjligt att unga människor
kan ha uppfattats som yngre än de var på grund av att de, av fattigdoms-, sjukdoms- och näringsskäl var små till växten. Tolkningsspannet för en människas
möjliga ålder kunde vara ännu större än idag. Det kan också ha gällt äldre personer.
De människor som förhördes i Falun verkar ha haft god kunskap om sin ålder: ibland nämns ålder, ibland födelseår, ibland också datum. Det förekom att
människor sade att de inte visste hur gamla de var eller riktigt när de var födda
men det var sällsynt. I Falun har jag endast sett något enstaka fall som Clara
Friberg som sade sig vara född antingen 1818 eller 1815. Hon greps år 1830 och de
uppgifter hon gav befanns ”sanna” efter kontroll med KB Värmland till vilket
län hon sedermera skickades och ansågs tillhöra. Hon skall ha ”uppehållit sig
med tiggande” och aldrig varit mantalsskriven.528
KB Falun frågade systematiskt efter var personen ifråga var född, by och
socken. Fråga om skattskrivning ställdes både i Falun och Västerås. De var
grundläggande, fundamentala frågor som tangerar samma huvudproblematik:
fastställande av vem personen var, hennes laga försvar och hennes tillhörighet.529
KB kommunicerade med privatpersoner, församlingar, med andra KB, med
underliggande civila myndigheter för att kunna fastställa vilka människor var
och var de hörde hemma. Utifrån kyrkoböcker och skattelängder och genom de
personer som ansvarade för dem, kontrollerades givna uppgifter (att personen
var den hon utgav sig för att vara, att hon faktiskt var skriven, att hon hade laga
försvar och så vidare) och till vilken plats hon formellt hörde. Alla, vare sig de
var ”lösdrivare” eller försvarslösa, skulle vara upptagna i mantalslängder och
kyrkoböcker vid denna tid. Alla. Men så var det inte. En del var utstrukna,
527 Den uppgivna ålder finns bland annat nämnd i: Skrivelse från övriga myndigheter Västerås

kämnärsrätt om Adelina Holm och Johanna Mathilda Westerberg 1837–09–07. DIII:250. LST–
U:lkt. ULA. Den sanna åldern uppdagades efter vissa efterforskningar och diverse intyg angående
detta finns förvarade i: Inkommande skrivelser från övriga myndigheter icke diarieförda skrivelser
utan ankomstdag div. handlingar ang. Adelina Holm. DIII:256. LST–U:lkt. ULA. Adelina var i
25-års åldern men uppgav sig var 17, 18 år.
528 Protokoll över förhör med arrestanter 1830–05–27 (citatet), 1830–08–14 Clara Friberg.
AIe:1. LST–W:lkt. ULA.
529 Om mantalsskrivningens betydelse för hemortsrätten se Lext 1968, s. 185–220.
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andra fördes aldrig in i en enda kyrkobok. Gösta Lext har diskuterat och visat
på bristande överensstämmelse mellan längderna, där husförhörslängderna vanligen innehåller fler människor är mantalslängderna.530
I synnerhet kyrkoböcker kan verka som oklanderliga och förhållandevis heltäckande när man arbetar med dem utan en jämförelsepunkt. Men husförhörslängder och andra kyrkoböcker är produkter skapade av människor och ingen
avbildning av världen eller en socken.531 När man söker enskilda personer, särskilt rörliga människor och inte minst resande/romani, framgår vad som skulle
kunna betecknas som en systematisk (men ingalunda heltäckande) uteslutning
ur olika kyrkoböcker. I Värmland antog KB vid 1800-talets mitt att det faktum
att långt fler var kyrkoskrivna än mantalsskrivna berodde på de många arbetsvandringarna; man stod kvar i kyrkoboken men uppfördes inte i mantalslängden.532 Oavsett anledning måste det således konstateras att de register över
människor som fanns inte var fullständiga, att alla människor inte var dokumenterade. Det gäller i synnerhet de resande/romani.
Bo Lindwall har konstaterat att orsaken till att en hel del resande under 1800talet och tidigt 1900-tal inte blev kyrkoskrivna vanligen berodde på att de inte
fick.533 Han har diskuterat kyrkoböcker och mantalslängder i relation till förekomsten av resande/romani och har bland mycket annat jämfört mantalslängderna med kyrkoböckerna i Järlåsa socken där det fanns ett porslinsbruk och ett
pappersbruk som hade behov av porslinsförare och lumpsamlare för åren 1812
till 1818. Han kan visa att mantalslängderna tar upp dubbelt så många familjer –
14 mot 7 – som husförhörslängderna. Han gör ytterligare en jämförelse på
samma sätt gällande glasförarna vid Cedersbergs glasbruk i Vist i Östergötland.
Endast ett glasförarhushåll är kyrkoskrivet där enligt husförhörslängden för åren
1800 till 1809 medan hela 26 glasförare – majoriteten med familj – var skattskrivna.534 De resande själva var väl medvetna om att det kunde vara viktigare
att se till att vara mantalsskriven än att vara kyrkoskriven. Genom att tillåtas
mantalsskrivning och antagas vid exempelvis ett pappersbruk och därmed
hamna på den lista över antaget folk som bruksägaren eller bruksidkaren överlämnade till häradsskrivaren, var det inte bara upp till den enskilda lumpsamlaren att argumentera för sin rätt att inkluderas i skattelängden. Han eller hon var
inte ensam om sitt intresse att vilja bli skriven. Det var inte en sak mellan en
enskild som ville lämna in en attest och en präst.
Ett sätt att förneka människors eventuella rättigheter är alltså att utesluta
dem ur officiella dokument. Den vars tillhörighet skulle avgöras eller historia
kontrolleras fick svårt att argumentera för sin sak om man hade både kyrkobok530 Lext 1968, s. 221–252.
531 Jfr Lext 1968, s. 246.
532 Lext 1968, s. 245, fotnot 21.
533 Lindwall 2014, s. 10.
534 Lindwall 2014, s. 82–83.
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föring och mäktiga församlingsbor emot sig. Även om de ingalunda var de enda
som råkade ut för sådant, drabbade detta, som nämnts, särskilt de resande som
grupp. Inga officiella dekret gällde under 1830-talet för att exkludera de resande
men enskilda präster kunde strunta i att skriva in ett barns namn i födelseboken.535 Och sådant kunde få ödesdigra konsekvenser i en förhörssituation när
uppgifter skulle kontrolleras, när människors uppgifter skulle mot skriftliga
uppgifter från pastorsämbeten och häradsskrivare. Ett exempel följer för att
konkretisera det faktum att människor ibland inte fördes in i kyrkoböcker och
hur det kunde gå till när det skulle bevisas om en människa var född där hon
sade sig vara född.
Vid KB Uppsala förhördes en pojke vid namn Alexander Edling (även med
efternamnen Korsgård och Flinta) år 1834. Han berättade att han var 14 år, född
i Västanfors i Bergslagen, att han åtföljt sin mor på hennes vandringar i Uppsala, Västmanlands, Kopparbergs och Stockholms län. De skall ha försörjt sig
med bettlande och pojken sade att han inte hade någon släkting som kunde
vårda eller uppfostra honom.536 Alexander var intagen på länsarbetshuset i Uppsala och två år senare var han fortfarande upptecknad på listan över intagna.537
Alexanders far var Lorentz Flinta och hans farbror var Alexander Flinta. Av
gripanden samt förhör för ”lösdriveri” framgår att de rört sig i Mellansverige,
bland annat i Västmanlands, Uppsala och Stockholms län under 1820- och
1830-talen.538 Farbror Alexander, fadern Lorentz och modern Ingeborg Korsgård
hade varit skrivna som lumpsamlare vid Lingonbacka pappersbruk i Uppsala
län. Vid 1828 års husförhör anges de dock sedan länge vara skilda från sina befattningar och de ägde inget försvar vid pappersbruket.539
År 1836 togs Alexander ut i tjänst från länsarbetshuset men rymde och greps
snart.540 Han inkom på fångskjuts från KB Södermanland till Långholmen i
början av juli.541 Vid intagningen i häktet i Nyköping var han ensam och enligt
fångrullan var orsaken till att KB ansåg att han borde försändas till Långholmen
att han inte ”kunde förmås lemna sådana uplysningar att underrättelse om honom kunde erhållas”.542

535 Se Lindwall 2014, s. 21–31, om resande och födelseböcker.
536 Handlingar angående lösdrivare och arrestanter förhör med Alexander Flinta 1834–06–17.

EVI:2. LST–C:lkt. ULA.
537 Handlingar angående lösdrivare och arrestanter, bunt, förteckning över intagna arrestanter,
1836. EVI:2. LST–C:lkt. ULA.
538 Se b.la. förhör i Falun: Protokoll över förhör med arrestanter 1823–04–24, 1827–07–16.
LST–W:lkt. ULA. I Uppsala: Handlingar angående lösdrivare och arrestanter förhör med Alexander Flinta 1834–06–17. EVI:2. LST–C:lkt. ULA.
539 Husförhör Lingonbacka pappersbruk s. 79. AI:7. Järlåsa församling. AD.
540 KB Västmanland länskungörelse 1839, nr 27. ULA.
541 Fånglista inkom 1836–06–10 juli månads lista Alexander Edling. EX:1. LST–D:lkt. AD.
542 Ibid.
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Den 9 juli 1836 gjorde Styrelsen för fängelser och arbetsinrättningar en förfrågan hos KB Västmanland om pojken som skall ha sagt sig vara född 1822 i
Västanfors. Stämde detta?543 Förfrågan remitterades till kronofogden i Skinnskattebergs fögderi vilket faktiskt var fel fögderi.544 I september återkom Styrelsen till KB Västmanland. Man hade nu låtit förhöra Alexanders far, korrektionisten nr 584 Lorentz Flinta. Denne vidhöll att
[...] sonen är född i Westanfors Socken uti Januari Månad år 1820 i Sundbo by
samt döpt hemma i Prostgården af Prosten Eggertz, faddrar voro äfven med från
samma by, men kunna nu ej af Flinta till namnet upgifvas; Correctionisten
Granlind, som samma tid vistats i orten, vitsordar det samma och upplyser att
byn skulle hetta Sundbo eller Sörnbo, som är svårt af hans uttal urskilja, att Gossen wore född i Bergsmannen Anders Anderssons gård hos dennes Svåger, i byn
gemenligen kallad Bonden; Faddrarne mins han ej heller, men tror att alla innevånare i byn som då lefde kunna derom upplysa.545

Omkring ett år senare, i augusti 1837, skickade Styrelsen för fängelser och arbetsinrättningar Alexander Edling till KB Västmanland.546
En kort summering av fakta i målet: Alexander sade år 1834 att han var 14 år
och född i Västanfors. Det skulle således betyda att han föddes omkring år 1820.
Fadern och faderns vän som var närvarande vid Alexanders födelse sade att han
var född i januari år 1820 i Sundbo by och döpts på prästgården i socknen. År
1836 hade Alexander sagt att han var född år 1822 i Västanfors, det är åtminstone vad som sägs i en skrivelse från Styrelsen. När Alexander i augusti
1837 skickades till Västerås, beordrade KB pastor i Västanfors att utlysa sockenstämma. I skrivelsen som adresserades Bergslags fögderi – vilket var rätt fögderi
– meddelas att ynglingen Alexander Edling av Styrelsen skickats till Västerås
enligt bilagd skrivelse, att han sagt sig vara född i Västanfors år 1823. Var detta
sant? KB undrade också om Edling kunde få försvar i socknen och det betonades att han veterligen aldrig varit anklagad för brott.547 Den här gången utlystes
sockenstämma i Västanfors på KB:s förordnande. Stina Andersdotter från
Sundbo by, född där och på sitt 70:e år, inkallades till stämman för att berätta
vad hon visste.548 Hon berättade att år 1820 vid tjugonde dags tiden, en söndagseftermiddag, hade Lorentz Flinta med en kvinna som han sagt var hans
hustru, frågat om de fick härbärge på obestämd tid. Frågan var ställd till Stina
543 Skrivelser från centrala myndigheter Styrelsen för fängelser och arbetsinrättningar till KB

Västmanland daterad 1836–07–09. DI:173. LST–U:lkt. ULA.
544 Påskrift på baksidan av: Skrivelser från centrala myndigheter Styrelsen för fängelser och arbetsinrättningar till KB Västmanland daterad 1836–07–09. DI:173. LST–U:lkt. ULA.
545 Skrivelser från centrala myndigheter, Styrelsen för fängelser och arbetsinrättningar till KB
Västmanland 1836–09–17, nr 529. DI:173. LST–U:lkt. ULA.
546 Protokoll och brevkoncept KB Västmanland till kronofogden i Bergslags fögderi daterad
1837–08–07. AIa:126. LST–U:lkt. ULA.
547 Ibid.
548 Husförhörslängd Sundbo s. 6. AI:12. Västanfors församling. AD.

449

Andersdotters man, Anders Persson, och svaret blev jakande. På måndagen
födde ”den främmande hustrun” som Ingeborg Korsgård kallades, en son. Dagen efter, på tisdagen, döptes den nyfödde till Alexander och ytterligare en dag
senare, på onsdags eftermiddagen fram emot aftonen,
[...] begaf sig Flinta, som hade egen häst och släda, med hustru och det späda
barnet ifrån Sundbo, utan att värdfolket kände hvarifrån de kommit eller hvarthän de ärnade sig.549

Det var inte sista gången de såg Alexanders fader Lorentz Flinta. Stina Andersdotter berättade vidare att Lorentz och Lorentz bror (bör ha varit Alexander
senior) i december 1836 varit i Sundbo. Hon hade då frågat efter den unge Alexander som hon stått fadder åt vid dopet: ”Hvarpå Fadren svarade, att han var i
Tysk-skomakarlära i Stockholm och mådde ganska bra.”550 Lorentz Flinta skall
på tillfrågan ha sagt att sonen aldrig varit skriven någon annanstans än i Stockholm. Prosten Eggertz, stämmans ordförande, ansåg att Andersdotters uppgifter
var sanningsenliga då han genom egna anteckningar hade funnit att Alexander
döpts den 11 januari 1820. Snabbt kommer man fram till att Edlings egen uppgift, att han vore född 1823, inte var sann. Han hade bara befunnit sig i tre dygn
i socknen, aldrig varit skriven någon annanstans än i Stockholm, församlingen
kunde därför inte vara ”skyldiga att antaga Sonen i sitt hägn”.551 Alexander Edling skickades tillbaka till Långholmen.552
På våren 1838 greps Alexander för passlöshet i Nyköpings län och sattes på
fångskjuts till Stockholm och Överståthållarämbetet. Överståthållarämbetet
skickade honom återigen vidare till Västerås då
[...] denne person, som är är aldeles okänd, inför ÖfverStåthållare Embetet upgifvit att han är född och jemväl sin mästa tid vistats inom Westanfors Socken i
Westmanland [...].553

I september lät KB Västmanland meddela att Edling satts på fångskjuts tillbaka
till Stockholm. Det erkändes nu att Edling var född i Västanfors av sin mor då
hon ”kringvandrande landet” och ”passerade” Västanfors men att han varken
hade tillbringat någon större del av sin tid i länet och kunde inte anses tillhöra
Västmanland utan snarare Uppsala län ”der hans Fader såsom Lumpsamlare vid
Lingonbacka pappersbruk sist skall varit mantalsskrifven”.554 Man hänvisade
549 Sockenstämmoprotokoll 1837–08–17. KI:2. Västanfors församling. ULA.
550 Ibid.
551 Ibid.
552 Protokoll och brevkoncept KB Västmanland till Styrelsen för fängelser och arbetsinrättningar daterad 1837–09–16. AIa:126. LST–U:lkt. ULA.
553 Inkommande skrivelser från övriga myndigheter Överståthållarämbetet till KB Västmanland 1838–04–27. DIII:252. LST–U:lkt. ULA.
554 Protokoll och brevkoncept KB Västmanland till Överståthållarämbetet september 1838 utan
datum. AIa:127. LST–U:lkt. ULA.
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också till Långholmen och Styrelsen för fängelser och arbetsinrättningar.555 I
början av år 1839 rymde Alexander ”Edling eller Flinta” från Sala stadshäkte.
Han sades i efterlysningen vara född år 1823 i Västanfors.556
Sockenstämman hade således fått medge att Alexander var född inom församlingsgränserna trots att han inte var införd i födelseboken. Att tillhöra var
emellertid något annat och erkändes ingen tillhörighet och myndigheterna inte,
av olika skäl, tvingade fram ett ansvar, kunde en ung människa som inte var
mer än ett barn, och som inte betraktades som mer än barn även under dåtiden,
få växa upp i statlig vård, i fängelse, på korrektionshus. Om det var rätt eller
inte att utesluta barn ur födelseböckerna rådde det delade meningar om.557
Alexander Sundberg, lillebror till Hans Sundberg, döptes i Skogstibble år 1794.
Föräldrarna anges i födelseboken vara valackaren Olof Hansson och Rangel
Simonsdotter i Nordanlund (de finns inte införda i husförhörslängden). Faddrarna var bondfolk från orten.558 Några år senare, 1796, hade makarna fått ännu
ett barn. Pastor i Skogstibble har då skrivit in barnets namn i efterhand, mellan
de namn som uppförts i korrekt ordning, med hänvisning till motsatt sida: ”Se
följande pagina [kors] sedan Cominister Wretberg försumat detta barn i rett tid
upgifva.” På nästa sida har anteckning mycket riktigt gjorts och makarna var
fortfarande hemmahörande i Nordanlund liksom samtliga dopvittnen utom ett:
komminister Wretberg själv.559

4.6.2 Namnbyten och alias
För att börja leta i dokument i syfte att utreda någons identitet kunde det vara
bra att ha ett namn att gå på. För vanligt folk var namnen föränderliga över
generationerna i och med det svenska bruket av patronymikon. En del brukade
endast ett namn vilket kunde vara patronymikon eller något annat tillnamn.
Andra använde sig av två namn: patronymikon och ytterligare ett tillnamn.
Man kunde få namnet för att man blivit soldat men också ta ett efternamn för
att man ville det. Allt detta var lagligt men kunde förstås förvirra då en Anders
Ersson Spjut, exempelvis, i fångrullan lika gärna kunde heta Anders Ersson eller
Anders Spjut utan att någon hade ljugit. Det förekom att människors efternamn bands samman av ett ”eller” som Zacharias Ahlman eller Hallman.560
Byte av namn kunde skapa problem för en gripen person om namnet i olika
skriftliga dokument inte stämde med det personen kallade sig. Andreas Roos
berättade i Falun att han varit ”jägare” under namnet Törnros. Han hävdade att
555 Ibid.
556 KB Västmanland länskungörelse 1839, nr 27. ULA.
557 Jfr Lindwall 2014, s. 21.
558 Födelsebok 1794–01–16 Alexander s. 82. C:1. Skogstibble församling. AD.
559 Födelsebok 1796–09–18 Olof s. 89–90. C:1. Skogstibble församling. AD.
560 Fångjournal 1828 nr 43. D2b:6. KVA–V:ås. ULA.
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han under 1810-talet varit hemmansägare i Grängshyttan i Hjulsjö socken men
när uppgifterna kontrollerades med KB Örebro sades detta inte stämma. Roos
påpekade då att det kunde hända att han stått under namnet Törnros i kyrkoboken.561 Det visade sig stämma och Roos med son skickades därför vidare till
KB Örebro.562 I Örebro slottshäkte blev de sittande till den 20 mars 1836 då det
var dags för ännu ett nytt häkte. De skickades vidare till amtsmannen i Aggershus.563 De hade då varit frihetsberövade i ett och ett halvt år, antagligen längre.
Ett år senare skulle Andreas Roos vara tillbaka i Sverige igen: han greps då för
”lösdriveri” på mormässomarknaden i Västerås.564
Människors namn kunde alltså förändras över tid, men en del människor
verkar inte riktigt ha vetat vad de hette i efternamn. I Falun förhördes ”Petter” i
april 1836 ”har ej mer namn” skrevs det i förhörsprotokollet. Petter ”rår ej arbete
– magtlös –”.565 Någon månad senare skrivs att han har det ”antagna tillnamnet
Arnström”.566 Det är också det namn han vid ett tidigare förhör sagt att hans
döde far burit. Själv var Petter född utom äktenskapet.567 Petter hade aldrig
varit mantalsskriven sade han, aldrig gått i skrift, var svag i kroppen, maktlös,
tiggde sig fram. Vid det första förhöret i Falun år 1832 var han omkring 13 åt
gammal.568 Prästen i hemförsamlingen Grangärde antecknar omkring år 1835
eller något därefter hans namn som Hellsing, kanske beroende på att han sades
vara född i Arbrå. Något datum anges inte i husförhörslängden och någon Petter som passar in finns inte i Arbrå födelsebok under åren 1813–1817. Enligt en
skrivelse från KB Gävleborg skulle den angivna födelseorten vara ”lögn”.569
Carl Fredric Andersson fick i Falun frågan om han hade ett annat tillnamn
vilket han nekade till. Men det hade han: Dahlström liksom Asp.570 Det rörde
561 Protokoll över förhör med arrestanter 1835–03–18. AIe:1. LST–W:lkt. ULA.
562 Protokoll över förhör med arrestanter 1835–04–27. AIe:1. LST–W:lkt. ULA.
563 Fångrulla inkom 1835–05–02 mars 1836. D3a:120. Länsfängelset i Örebro. AD.
564 Fångjournal 1837 nr 530 Ross. D2b:11. KVA–V:ås. Protokoll och brevkoncept KB Västmanland till KB Värmland 1837–09–26. AIa:126. LST–U:lkt. ULA.
565 Protokoll över förhör med arrestanter 1836–04–13. LST–W:lkt. ULA.
566 Protokoll över förhör med arrestanter 1836–05–17. LST–W:lkt. ULA.
567 Protokoll över förhör med arrestanter 1833–05–13. LST–W:lkt. ULA.
568 ”Petter” kan utifrån den information som ges i förhören säkert sägas vara skriven i Jänssen,
Grangärdet. Han står som inflyttad år 1826 och född i Arbrå år 1815. Han är antecknad hos sina
morföräldrar som var backstugusittare. Morfadern dog 1834 och om Petter har prästen i längden
för åren 1830 till 1840 skrivit ”bortgått” men därefter gjort en hänvisning som också stämmer med
en angiven försvarsgivare i ett förhör, till en flyttning inom samma by. Se: Husförhörslängd
Jänssen Per Hellsing s. 312 samt backstuguhjonen Per Jonsson och Anna Persdotter s. 316. AI:15a.
Grangärde församling. AD.
569 Husförhörslängd Jänssen Per Hellsing, s. 312. AI:15a. Grangärde församling. AD. Protokoll
över förhör med arrestanter 1836–04–13. AIe1. LST–W:lkt. ULA.
570 Genom olika uppgifter kan Carl Fredric liksom hans bror Johan Eric (båda rör sig i Mellansverige vid denna tid) bland annat spåras till Järvsö: Husförhörslängd Åsbo s. 203. AI:10a.
Järvsö församling. AD. I längden som gäller åren 1810–1815 är förutom barnen, Carl Fredrics
föräldrar antecknade: Norske överlöparen förrymde gardessoldaten Anders Asp som ock kallar sig
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sig om den tidigare ovan nämnda lumpsamlerskan Ulrika Starks måg. Carl
Fredric kom från en familj som sannolikt var resande/romani och resande hade
inte sällan både patronymikon och ett ytterligare tillnamn, ibland rörde det sig
om soldatnamn av det enkla skäl att många varit soldater.571 Andersson/Dahlström/Asp kanske undanhöll sanningen när han nekade på frågan om
tillnamn men hans uppgivna namn var ingen lögn. Hans far omtalas likaledes
som Dahlström eller Asp.572 Johanna Holmström benämns i förhör i Falun som
den som ”kallat sig Johanna Sophia Ericsson”.573 I fångrullan för Västerås
slottshäkte, där hon ursprungligen häktats för passlöst kringstrykande tillsammans med en man i Salatrakten, kallas hon Ericsdotter. I Falun hävdade hon att
man vid landskansliet i Västerås helt enkelt hört fel namn.574 Det kan nämnas
att hennes far hette Holmström men inte Eric utan Per.575 Under septembermarknaden i Västerås år 1837 greps en man som enligt stadsbetjäningen skall ha
uppgivit namnet Otto Brus men vid landskansliet sagt sig heta Johannes Salmén.576
För ”lösdriveri” häktades en Johan Törnqvist i Östervåla socken. Han intogs
i Västerås slottshäkte och skickades vidare till Örebro för att vidaretransporteras
till sin uppgivna hemort Norge innan efterfrågade uppgifter inkommit från KB
Uppsala. Utifrån beskrivningar av personen kunde KB Uppsala informera om
en förrymd arrestant som man i sin tur beskrev. KB Västmanland drog slutsatsen att mannen inte var någon Johan Törnqvist utan ”rätteligen heter Johan
Hasselqvist eller Kuniainen”.577 Han hade rymt från en fångransport och skulle
transporteras till Långholmen enligt KB Norrbottens dom. I Västerås skall han,
efter att han fraktats tillbaka från Örebro, ha erkänt att han var Hasselqvist eller
Kuniainen.578
Det finns exempel på människor som lyckats utverka personliga dokument i
nya, påhittade namn. En av dem var den man som begick det ovan omtalade
mordet eller dråpet på Västerås marknad år 1813, Ludvig Helsing. Enligt rätte-

Dahlström och Maria Ersdotter. Prästen har också noterat att det är oklart om de är gifta och att
de är ”borrta”. Namnen Asp och Dahlström dyker upp ex. i: Protokoll med handlingar 1832–10–
09 § 1. LST–U:lkt. ULA.
571 Om namn bland resande se Lindwall 2014, s. 109–115.
572 Husförhörslängd Åsbo s. 203. AI:10a. Järvsö församling. AD.
573 Protokoll över förhör med arrestanter 1836–06–06. AIe1. LST–W:lkt. ULA.
574 Ibid.
575 Födelsebok 1815–02–04 Johanna. CI:5. Lovö församling. AD.
576 Protokoll och brevkoncept KB Västmanland till KB Stockholms län 1837–09–22. AIa:126.
LST–U:lkt. ULA.
577 Protokoll och brevkoncept KB Västmanland till KB Örebro 1831–07–23. AIa:120. LST–
U:lkt. ULA.
578 Protokoll och brevkoncept KB Västmanland till KB Uppsala 1831–08–01. AIa:120. LST–
U:lkt. ULA.
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gångshandlingarna hade han också gått under namnet Carl Petter Lundqvist.579
Han och hans hustru skall ha utverka ett prästbevis i det falska namnet av vice
pastor Uppström i Äppelbo som de sedan använt för att få ut pass. Uppström
skall ha uppgett att makarna fått beviset utskrivet mot betalning då han litade
på en person, en änka från Järna, som de var i sällskap med.580 Detta var emellertid inte sista gången Uppström skrev intyg åt människor som inte var skrivna
i Äppelbo.581 En del präster (och andra tjänstemän) kan ha varit lättare att utverka papper av än andra.
De fanns de som begått eller anklagats för att ha begått allvarligare brott som
ville byta identitet. Men majoriteten av de människor som greps för ”lösdriveri”
ägnade sig inte åt avancerade identitetsbyten. Även om namn kunde förändras
en smula från gång till gång handlade det nödvändigtvis inte om något medvetet förvillande. Eftersom kyrkoböckerna inte var heltäckande så kan man inte
ta för givet att människor ljög bara för att myndigheterna inte lyckades ta reda
på någons ”sanna” identitet. Däremot fanns det förvisso människor som hade
alias. En kvinna som år 1832 rymde från korrektionsinrättning i Norrköping
anges ha använt sig av fyra olika efternamn.582 Någon annan brukade tre olika
förnamn.583
Vilka tecken som gjorde att tjänstemännen valde att gå vidare och undersöka
någon istället för att låta det bero skilde sig från fall till fall. En äldre kvinna
som utgav sig för att heta Maja Stina Lindström som häktats för ”lösdriveri” i
Kopparbergs län under sommaren 1830 väckte tjänstemännens intresse. I sitt
sällskap hade hon en liten flicka, Maria Sophia Lagerström. I ett första förhör
hade den äldre kvinnan sagt att hon hette Maja Stina, att hennes far hetat Eric
Hög, hennes mor Anna Ersdotter, att maken som dött hade varit en brandvakt
Lindström, att hon var mantalsskriven vid Sala gruva. Hon sade att flickan var
hennes dotters oäkta barn, att de gått med nålar som de sålt och bytt, hon erkände också att de tiggt.584 Vid landskansliet trodde man inte på den äldre
kvinnan. I synnerhet trodde man inte att flickan var hennes barnbarn. Under

579 Jag vill åter tacka Sebastian Casinge för uppgiften om rättegången.
580 Dombok 1814–21–09. AI:21. Kämnärsrätten i Västerås. ULA.
581 Dombok 1837–08–22 § 7 betyg av vice pastor Uppström. AI:37. Kämnärsrätten i Västerås.

ULA. Fallet gäller en Anna Catharina Hansdotter och intyget berör äv. en viss Fredric Axelsson.
Jag har påträffat ytterligare ett intyg dat. 1822–08–23, för en glasföraränka Molin från Gävle om
skall varit mor till en Valentin Molin skriven i Äppelbo, undertecknat av Uppström, Intyget
skulle gälla för arbetsvandring till Bergslagen och Hälsingland enligt 1810 års kungörelse för dalallmoge: Passhandlingar lös attest/arbetsbetyg för glasföraränkan Lovisa Molin från Gävle. EV:2.
LST–W:lkt. ULA.
582 KB Västmanland länskungörelse 1832, nr 14. ULA.
583 KB Västmanland länskungörelse 1833, nr 63. ULA.
584 Protokoll över förhör med arrestanter 1830–06–11. AIe:1. LST–W:lkt. ULA. Flera förhör
hölls med både kvinnan och flickan: 1830–07–08, 1830–07–10, 1830–08–06, 1830–08–28. AIe:1.
LST–W:lkt. ULA.
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veckor förhördes de var och en för sig, skrivelser skickades kors och tvärs. Flickan, som sade att hon kom från Stockholm, uppgav att hon
I höstas kom i lag med Gumman i Stockholm i ett Bondqvarter på Badstugatan
kom dit en qväll och dagen efter tog Gumman henne med Modrens lof – Sade
skulle kläda och föda henne utan betalning varit på landet äfven vintern.585

Efter en omfattande skriftväxling där det omgående framgick att ”gumman”
inte varit mantalsskriven i Sala och att någon sådan brandvakt inte fanns där,
blev det nya förhör. Maja Stina ändrade efterhand sina uppgifter då hon konfronterades med den information som inkommit till Falun efter skriftväxlingar
med andra myndigheter. Till slut ansåg tjänstemännen att de lyckats få reda på
vem hon var och hon hade gått under flera namn: Lindström, Zimmerman och
Wahlgren. Hon var född i Skogstibble och hemma i Stockholm. Maja Stina
dömdes till Norra korrektionsinrättning och flickan skickades till Stockholm för
att återförenas med sin mor. Flickan var alltså inte Maja Stinas barnbarn.
Man kan fråga sig vad man skulle med ett barn till och svaret är väl att barn
lånar trovärdighet och medlidande, ett barn kan innebära inkomster och tak
över huvudet. Det kunde antagligen också, som noterades i förra kapitlet, i viss
mån skydda från polisiära ingripanden.
Maja Stina hade inte lämnat helt falska uppgifter: hennes far hade exempelvis
burit namnet Hög. En del människor var av olika skäl mer förfarna än andra i
konsten att manipulera systemet. Att helt ljuga om vem man var är emellertid
inte någon enkel sak – inte när man sitter i häkte och blir utsatt för förhör.
Maja Stina ljög ju också om en del men inte om annat; man måste ju hålla ordning på vad man säger. Hon ändrade lite; på platser på år och sammanhang.
Maja Stina hade en del att dölja. I maj 1829, bara något år innan hon häktades i Kopparbergs län, hade hon varit intagen på Uppsala arbetshus. Hon hade
under det året hunnit häktas i Piteå, skickats till Uppsala och fått föreläggande
om laga försvar på 14 dagar endast för att häktas i Stockholms län. Därifrån
hade hon skickats tillbaka till Uppsala.586 Men år 1830 skickades Maja Stina
alltså till Norra korrektionsinrättningen i Stockholm på tre månader. Hon
skulle bli kvar där i nio år och i kyrkoboken för Norrmalm benämns hon under
namn av Maria Christina Hög eller Lindström eller Zimmerman eller Wahlgren, brottet var kringstrykande, hon var beslagen med lögn och bedrägeri och
ansågs för den allmänna säkerheten farlig.587
KB kunde tro eller välja att tro på de muntliga uppgifter som lämnades om
var en människa hörde hemma utan någon efterföljande skriftväxling eller med
585 Protokoll över förhör med arrestanter 1830–06–11, 1830–07–08, 1830–07–10, 1830–08–06,
1830–08–28. AIe:1. LST–W:lkt. ULA.
586 Handlingar angående lösdrivare och arrestanter, förhör med Maja Hög 1829–05–29. EVI:2.
LST–C:lkt. ULA.
587 Kyrkobok s. 183. AIa:2. Centralfängelset på Norrmalm (kyrkoarkivet). AD. Tid för frisläppande: Register Christina Hög bild 110. AIb:1. Centralfängelset på Norrmalm. AD.
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någon enstaka skrivelse. Man kunde ge ut ett nytt pass och släppa någon utifrån
uppgifter som en person lämnade och som befanns trovärdiga. Andra lyckades
bättre än Maja Hög och som tidigare har sagts, på något annat sätt kunde det
inte vara. Det hade varit och inneburit en enorm arbetsbelastning om alla skulle
kontrolleras på det viset som man gjorde med Hög och Roos. Istället kunde
människor övertyga KB om att de uppgifter som gavs stämde:
Wid anstäldt förhör, har en här i Länet anträffad, och såsom passlös, gripen
mansperson som kallar sig Eric Jansson, upgifvit sig vara hemma i Fröcksende
Socken af Wermland samt att han under sistl år uppehållit sig med arbete innom
Stockholms Län och sist haft arbetsbeting hos Landtbrukaren Saxenberg på
Håkinge i Åkers Sn der han under en påkommen sjukdom skall förlorat sin Sedelbok med inneliggande pass och öfrige Documenter. Då ingen anledning sig
företedt, att Eric Jansson här eller annorstädes begått något brott, har jag med
Fångtransport denne dag, afsändt Eric jansson till Hr Landshöfdingen, för att i
hemorten inställas eller annars efter omständigheterna behandlas.588

Eric Jansson gjorde sig någorlunda trovärdig i KB:s ögon trots att han inte verkar ha haft några papper på sig alls; dock inte tillräckligt trovärdig för att släppas på fri fot och med en notering om att han ”kallar sig”. Tillräckligt många
tecken stämde i alla fall överens i tjänstemännens ögon, tecken som kopplade
den person de hade framför sig till den berättelse om sig själv som han avgav, att
de skickade honom vidare till Karlstad.

4.6.3 Konfrontation som identifieringsteknik
Att utreda en människa kunde beroende på postgång och skriftväxlingar vara
tidsödande. Ett smidigt sätt att identifiera människor var därför genom konfrontation, det vill säga igenkänning. Det gäller i synnerhet om han eller hon
antogs komma från en ganska närliggande plats dit personen ifråga ganska lätt
kunde tas för uppvisning. I september år 1837 hade en ”tiggargosse” vars namn
var Anders gripits i Västmanland och han ansågs mindre vetande och utan talförmåga:
Och som någon annan uplysning om hans föräldrar och hemvist hitintills icke
kunnat erhållas än att han på tillfrågan om han wore hemma i Tillinge med åthäfver och miner synts gifva ett jakande swar [...].589

Varför man frågade om han var hemma i just Tillinge framgår inte, men vid ett
förhör hållet med en person som förmodades (men visade sig inte vara) ”dövstum” hade ”efter almanackan anvist sig vara hemma i Wennersborg”.590 Anders
588 Protokoll och brevkoncept KB Västmanland till KB Värmland 1832–06–04. AIa:121. LST–
U:lkt. ULA.
589 Protokoll och brevkoncept KB Västmanland till pastorsämbetet i Tillinge 1837–11–24.
AIa:126. LST–U:lkt. ULA.
590 Protokoll med handlingar 1828–02–06. AIIa:4. LST–U:lkt. ULA.
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skickades på fångskjuts till pastor i socknen för att se om han kunde igenkännas; i annat fall skulle fånggevaldigern ta med honom tillbaka till slottshäktet.
Den 31 december utackorderades Anders enligt fångrullan och tjänstemännen
vid KB hade då ännu inte kunnat identifiera honom, så gevaldigern måste ha
fått föra tillbaka honom hela vägen från Tillinge igen.591
En man som stod inför rätta vid kämnärsrätten i Västerås år 1838 hade fått
tjänst i staden med en orlovssedel som enda handling: han hade varken pass
eller prästbetyg. För att kontrollera huruvida han verkligen var född och uppvuxen i Jönköping som han påstod lät rätten inkalla bagaren Wijkman för att
”åskåda” den tilltalade. Wijkman var nämligen ungefär lika gammal och född
och uppvuxen i Jönköping. På grundval av de uppgifter Wijkman lämnade,
vände sig rätten till KB då man nu trodde att han ljög om vem han var.592 Förfarandet kan inte beskrivas som särskilt rättssäkert.
Förre skrivaren Johan Lindgren togs till Långholmen för uppvisning år 1833.
Han satt då gripen i Stockholm; han skulle uppvisas för fångarna för att se om
någon kände igen honom då han misstänktes för att under falska förespeglingar
ha tagit ut en kamrat, Rask, därifrån genom att ge laga försvar. När Lindgren
anlände till Långholmen skall dåvarande kommendanten Georgii för övrigt
slagit honom blodig i ansiktet med en käpp för det att han inte bekände.593
En annan man som dömts för förfalskningsbrott och inbrott skickades av KB
Västmanland i juli år 1833 till Överståthållarämbetet. Anledningen var att mannen uppgav sig vara född i Åbo och vara inskriven vid Åbo sjömanshus. Han
sade sig inte ha satt sin fot i Sverige förrän år 1829. Han sade sig vidare vara
känd av flera sjöfarande från Åbo och det var anledningen till att han skickades
till Stockholm: Överståthållarämbetet ombads tillkalla sjöfarande och andra
från Åbo för att kontrollera mannens uppgifter.594
Ibland nådde dock tjänstemännen vägs ände trots att de använt sig av alla
upptänkliga metoder de hade. En kvinna med det uppgivna namnet Catharina
Axelsdotter greps i Västerås i början av augusti år 1836 för passlöst kringstrykande. Hon hade vid förhör ha uppgivit att hon var gift med sockenlappen i
Hedemora socken och skickades därför efter någon vecka till Falun. Väl i Falun
förhördes Catharina vid ett par tillfällen, hon skickades också till lasarettet för
sår i huvudet. Efter inhämtande av information, ansåg KB att Catharina var
född i Norge, i Lind i Tunsäters (skall vara Tynsets) socken strax utanför

591 Fångjournal 1837 nr 554, 1838 nr 14. D2b:11–D2b:12. KVA–V:ås. ULA.
592 Dombok 1838–12–18 § 5. AI:38. Kämnärsrätten i Västerås. ULA.
593 Skrivelser från övriga myndigheter icke diarieförda skrivelser utan ankomstdag protokoll
hållet inför KB i Västmanland slott i landskansliet den 20 januari 1837. DIII:251. LST–U:lkt.
ULA.
594 Protokoll och brevkoncept KB Västmanland till Överståthållarämbetet 1833–07–19.
AIa:122. LST–U:lkt. ULA.
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Röros.595 Hon skickades tillbaka till Västerås dit hon ankom den 13 oktober då
KB Kopparberg inte ansåg att hon hörde till Falu län. Efter fyra dagar i häkte
skickades Catharina Axelsdotter till den uppgivna födelseorten i Norge över
Örebro och Karlstad.596 Den 18 januari 1837, ganska exakt tre månader sedan
hon lämnade Västerås slottshäkte, återkom Catharina på fångskjutsen från
Norge där myndigheterna inte heller ville kännas vid henne.597 Ännu ett förhör
hölls med Catharina som enligt en skrivelse då skall ha uppgett att hon var 22 år
gammal, född i Norge, att hon inte visste vem som var hennes far, att hon för
omkring tio år sedan skiljts från sin mor Anna Maja som vandrade omkring
landet och tillverkade korgar. I Falun hade hon uppgivit samma namn på modern liksom att hon skall ha dött sju eller åtta tidigare. Fadern uppgav hon då
vara vävskedsbindaren Axel Torin.598 Catharina sade att hon inte haft något
stadigt hem sedan fem till sex år tillbaks i tiden då hon varit hos en numera
avliden mamsell Klang i Söderhamn. KB ansåg sig nu veta, med stöd av uppgifter från Norge och Falun, att Catharina ljög om sig själv. Hon skulle också,
enligt slottsknekten Öberg, ha sagt att hon ”icke ansåge det värdt att anmäla sitt
rätta hemvist”.599 Eftersom Catharina, om det nu var hennes namn, erkänt att
hon ”tjenstlös strukit landet omkring”, inte kunde uppge någon som kunde ge
henne laga försvar och KB inte trodde på vad hon sade om sig själv, dömdes
hon som försvarslös.600 I fångrullan för Norrmalms korrektionsinrättning står
att Axelsdotter:
Skall här förvaras tills hon tillförlitligen känd blifver och då kan befordras til den
ort hon rätteligen hörer.601

Catharina Axelsdotter förvarades på inrättningen på villkor hon inte skulle överleva. Tre år senare, den 27 juli år 1840, avled hon i sin fångenskap på korrektionsinrättningen.602 När systemet väl naglat fast en människa, när jakten på en
människas ”sanna” identitet inte tog slut, fanns den sista utvägen: att sätta någon på bekännelse till dess att hon erkände vem hon var eller att hon var skyldig

595 Fånglistor inskickade till JO, Falu länshäkte 1836, inkom 1836–08–19, oktober månads lista,
Catharina Axelsdotter. ULA. Protokoll över förhör med arrestanter 1836–08–19 Catharina Axelsdotter. AIe:1. LST–W:lkt. ULA.
596 Fångjournal 1836 nr 410 Catharina Axelsdotter. D2b:11. KVA–V:ås. ULA.
597 Fångjournal 1837 nr 45 Catharina Axelsdotter. D2b:11. KVA–V:ås. ULA.
598 Protokoll över förhör med arrestanter 1836–08–19 Catharina Axelsdotter. AIe:1. LST–
W:lkt. ULA.
599 Protokoll och brevkoncept KB Västmanland till Styrelsen för fängelser och arbetsinrättningar, februari utan datum. AIa:126. LST–U:lkt. ULA.
600 Ibid.
601 Stamrullor gemensamma för straff- och arbetsfångar intagen 1837–02–05 Catharina Axelsdotter remissnr 1354. D2a:1. Centralfängelset på Norrmalm. SSA.
602 Ibid.
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till den ena eller det andra.603 Att skickas till korrektionsinrättning kunde vara
sista utvägen, sista förvaringen, när ingen ville kännas vid en människa: en statlig förvaring av de icke önskvärda, de icke tillhöriga.
Utrymmet var litet för människor som Catharina Axelsdotter i det Sverige
där åtnjutande av grundläggande friheter kunde vara beroende av bofasthet,
identifierbarhet och att människor var införda i register. Men statsmakten vare
sig tvångsskrev alla oskrivna eller dömde dem till tvångsarbete. De dömde inte
heller alla okända, alla vars identitet inte kunde fastställas, till Norrmalm och
Långholmen för bekännelse. Det hade blivit alltför komplicerat, inneburit
många konflikter och stora kostnader. Då kunde det vara lättare att bara låta
dem gå. Utrymmet var också litet för andra som förvisso kunde ha en erkänd
hemort, en tillhörighet, men som ingen ville eller kunde ge försvar. För den
som var utan ekonomiska resurser var de sociala resurserna mycket viktiga,
ibland livsviktiga, men en del människor var fattiga på allt.

4.7 Konflikter om tillhörighet
Under Gudstjensten kom et olyckligt hushåll, som väckte hos oss et särdeles
medlidande och Thora, som var uppe i köket skyndade at koka dem varm mat
etc. Det var et torpare folk, som för 2 år sedan flyttade til Svartsiölandet men för
sjukdom blifvit upsagda och afvisade, och nu sträfvade i den djupa snöen til sin
gamla hemort, Hubbo, högst oviss[t] huru de der blifva emottagne. Jag satt i mit
fönster och såg med rysning huru de usla varelserna pulsade fram, först en 5, 6
års gosse, som hade frossen – så en blek, slarfvig hustru, med et litet barn på armen, båda utmärglade af frossen. Så en 10 a 12 års flicka, som haft slag, slutel.
mannen lika blek och utmattad af samma sjukdom, med en stor garnsäck på
ryggen, troligen innehållande deras lösören. Huru kunna menniskor i detta tilstånd behålla lifvet? Utan at känna deras sjukdom och svåra belägenhet beklagade jag dem vid första åsynen, och tog dem för dalfolk. Men därifrån äro inga
tiggare i år [...].604

Det var den första söndagen i mars år 1827 när prosten Muncktell såg ut genom
prästgårdens fönster på den familj som pulsade genom snön till Hubbo, men
inget hushåll från Svartsjölandet eller trakterna däromkring finns antecknade
som inflyttade i Hubbo kyrkoböcker vid denna tid. Kanske gick det för dem
603 Om någon inte kunde dömas för ett brott, kunde hon sättas på bekännelse vilket innebar
att man sattes i enskilt rum utan någon sysselsättning till dess man erkände. Detta, kan man tycka
fullständigt rättsvidriga förfarande, avskaffades 1868. Se exempelvis uppslagsord ”Långholmen”,
Nordisk familjebok 1912, s. 147. I försvarslöshetsstadgan av 1833 § 4 stipulerades som tidigare
nämnts, hållande i enskilt rum på korrektionsinrättning dock helst med sysselsättning för försvarslösa som man inte visste vilka de var. Man slapp inte slippa ut förrän man visste vem personen var och alltså inte till dess hon fick laga försvar. Om bekännelsefångar, se äv. Nilsson 1999, s.
169–171.
604 Muncktell 1995, 1827–03–04, s. 326–327.
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som för Carl Pehrsson och hans barn som några år senare skulle göra en liknande vandring till Dingtuna från Brännkyrka. Frivilligheten i de flyttningar
som gjordes av utfattiga, sjuka statarhushåll mitt under laga tjänstetid liksom
ömsesidigheten i en överenskommelse om uppsägning under sådana förhållanden finns alla anledningar att betvivla. Som sjuka, mindre arbetsföra och egendomslösa hade hushållet från Svartsjölandet bara församlingens goda vilja, erkännande och medlidande att hoppas på för att kunna bli skrivna om det nu
inte fanns någon församlingsmedlem som förbarmade sig över dem med husrum och kanske en borgensförbindelse.
Det var inte sista gången Muncktell skulle möta en liknande syn. I januari
1835 kom ett brev till KB Västmanland från pastor i Irsta. Några få dagar innan
Muncktell fattade pennan hade en sjuk man med två barn förts från by till by
och då de kommit till Irsta kyrkoby hade mannen dött. Den döde hade haft ett
prästbetyg på sig och Muncktell såg ingen anledning till att någon fråga borde
uppstå om mannens ärliga begravning. Det han däremot bekymrade sig över var
de två barnen. Prästbetyget hade några på nacken och var utfärdat i Dingtuna
socken 24 oktober 1831. Det var därefter påskrivet i Sankt Ilian, sedan i Kärrbo
några månader senare och den 31 oktober 1832, då hustrun dött, hade attesten
skrivits på för vidare flyttning till Härads socken i Södermanland:
Dermed stadnar Attesten, men äldste sonen upgifver, at de i Härads Socken icke
blifve mottagne, utan gingo omkring, til dess han sommaren 1833 fick arbete för
Limsta i Barkarö. Ifrån den tiden säges de lefvat af allmosor, och han sökte förgäfves någon tjenst. Målet för denna vandring blef, som sagdt är, här i Ihrsta.605

Barnen var den 13-årige Jan Eric och Gustaf som inte ens fyllt fyra år. De hade
också en syster Eva Gustafva som var omkring nio år gammal men som uppgavs
vistas i Lillhärad. Familjen hade alltså tiggt sig fram under faderns svåra sjukdom och att tigga hade lagstiftaren jämställt med tjuvnad.
KB remitterade saken till kronofogden i Västerås södra fögderi som fick i
uppdrag att ta reda på mannens senaste mantalsskrivningsort.606 Efter mycket
om och men kom kronofogden fram till att familjen sist varit skriven vid Fredriksberg i Sankt Ilians socken och KB ålade denna församling vårdnaden om
barnen. Kronofogden fick samtidigt i uppgift att ta reda på upplysningar om
flickan, Eva Gustafva, som skulle finnas i Lillhärad.607
Pastor i Lillhärad sökte först igenom kyrkoboken utan att finna henne. Under gudstjänsten hade pastor sedan frågat församlingen efter upplysningar vilka
han brevledes meddelade KB:
605 Skrivelser från enskilda personer (avgjorda mål, resolverade akter) prosten Muncktell i Irsta
till KB Västmanland 1835–01–08. November. DIV:480. LST–U:lkt. ULA.
606 Påskrift på: Skrivelser från enskilda personer (avgjorda mål, resolverade akter) prosten
Muncktell i Irsta till KB Västmanland 1835–01–08. November. DIV:480. LST–U:lkt. ULA.
607 Skrivelser från enskilda personer (avgjorda mål, resolverade akter) KB Västmanland skrivelse till kronofogden i Södra fögderiet 1835–02–06. November. DIV:480. LST–U:lkt. ULA.
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Vid medlet af December månad sistledne år kom nu mera afl Anders Olsson
med 3ne Barn vandrande till Slagåla, der han uti Statdrängen Carl Gustaf Bergqvist träffade en gammal bekant och bad honom att i hans hus få qvarlämna sin
Dotter, i fråga varande Eva Gustafva, på 14 dagar, efter hvilken tids förlopp han
ville återkomma att hämta sitt Barn. Efter erhållet bifall af Bergquist att Flickan
skulle hos honom få qvarstadna för nyssnämde tid, vandrade Anders Olsson vidare med sine Söner, men återkom icke efter sin utsago. Flickan vistades hos
Bergquist till d 29 sistledne Januarii, då hon, i sällskap med en Dahlkulla, begaf
sig på väg åt Dingtuna och Barkarö, på hvilket sistnämnda ställe hon trodde sig,
som hon sagt, återfinna sin Fader. Både Dahlkulla och Flicka skola sedan varit
synliga på åtskilliga ställen i denna Församling, tagande vägen Söder ut, förmodligen åt ofvan nämnde Socknar. Hit har hon åtminstone icke återkommit och
finnes för närvarande icke inom Lillhärad.608

Varför just flickan lämnades kvar berättar inte källorna, men hon begav sig
således av mot Barkarö i jakt på sin döde far.
Muncktell hade kunnat lämna de där barnen åt sitt öde. Att en mängd dokument har bevarats om Anders Olsson och hans familj beror på frågan om
fattigförsörjningsskyldigheten: en fråga som till slut utmynnade i en svårt infekterad konflikt mellan Sankt Ilians församling och Olssons tidigare husbonde,
Reinhold Nauckhoff på gården Fredriksberg. Därför vet vi att Anders Olsson i
omkring tre år gick runt, tidtals hade arbete, men sedan tiggde sig fram med
sina barn.609 Någon supplik eller ansökning till KB gjorde han aldrig och en
hemort tillerkändes han först som död.
En hel del av de människor som rörde sig i landskapet, varav en del också
greps, borde ha varit föremål för fattigvård snarare än ett polisingripande. Det
är uppenbart och Anders Olsson intogs inte heller i slottshäktet i Västerås. Som
noterades i förra kapitlet kunde det emellertid finnas anledningar att inte föra
människor till KB som inte i första hand hade med hjärtats godhet att göra: ett
intagande kunde resultera i praktiskt besvär och omständliga utredningar, i att
någon ovillig part tilldömdes försörjningsskyldighet vare sig det var en församling, en tidigare husbonde eller en jordägare.
Det var inte bara en restriktiv fattigvård som gjorde att människor begav sig
av eller befann sig i rörelse. Det fanns hinder för att bosätta sig, hinder för att
vinna församlingstillhörighet, det förekom att församlingar genom sockenstämmorna förnekade människors tillhörighet och även försökte göra sig av med
människor som var formellt tillhöriga. Flera sådana fall har förekommit i denna
bok. Om detta var KB i högsta grad medvetet och statlig och lokal fattigpolitik
var ett område laddat med målkonflikter. På samma sätt som KB kunde ge
608 Skrivelser från enskilda personer (avgjorda mål, resolverade akter) pastor Johansson i Lillhärad till kronofogde Zimmerman 1835–02–13. November. DIV:480. LST–U:lkt. ULA.
609 Resolutionskoncept 1835 Sankt Ilian mot Nauckhoff om fattigförsörjning akt nr 480.
AIb:87. LST–U:lkt. ULA. Skrivelser från enskilda personer (avgjorda mål, resolverade akter) akt
märkt Bd 1/165. November. DIV:480. LST–U:lkt. ULA.
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människor förelägganden om laga försvar kunde KB också ge församlingar förelägganden om att se till att människor fick fattigförsörjning och husrum. Om
och när ett inflyttningsärende väl kom till KB:s kännedom är det tydligt att
ämbetsmännen gjorde en snäv och strikt tolkning av författningarna; KB resolverade konsekvent under dessa år mot de uppenbart författningsstridiga beslut
om inflyttning som kunde tas lokalt.610
Församlingstillhörighet kunde både vinnas och förloras på olika sätt.611 Den
kunde fås genom föräldrarnas mantalsskrivningsort vid födseln: minderårigas
tillhörighet följde förälders. Man kunde flytta från en församling till en annan
och mantalsskrivas på det senare stället vilket innebar en ny formell församlingstillhörighet. En del människor bytte församlingstillhörighet många gånger under sina liv, andra gjorde det inte.612 När tvivel uppstod om en människas hemort kunde KB vid behov bestämma var en människa lagligen hörde hemma
framförallt utifrån kriteriet sista mantalsskrivningsort men även födelseort. Enligt 1788 års förordning om hemortsrätt skulle en person kunna söka sig till sin
födelseort och där förvänta sig någon slags försörjningsskyldighet. I ett relativt
rörligt samhälle möter emellertid något sådant en hel del praktiska problem.
Vid ett tillfälle försökte KB Västmanland göra sig av med den drygt 80-årige
sjömannen Carl Gustaf Nordenlöf som ursprungligen häktats i Södermanlands
län i juli år 1831. KB Södermanland hade gjort en förfrågan hos KB Västmanland huruvida Nordenlöfs uppgifter att han hörde till Västmanland stämde och

610 Se t.ex.: Resolutionskoncept 1831 bataljonsadjutant mot Västerås magistrat om inflyttning
nr 1347. AIb:83; dito 1833 Carl Lindberg mot Kolbäcks församling om inflyttning nr 2 akt 65,
Ersson Ullén mot Dingtuna församling om inflyttning nr 1467 akt 42. AIb:85; dito 1835 avsk.
Soldaten Widing mot Ekholm och Svedvi om torp resp. skattskrivning nr 3 akt 127, avsk. artilleristen och pionjären A. Quist mot Lundby församling om skattskrivning, J.E. Utterström mot
Kolbäcks församling om inflyttning akt 1093. AIb:87. Dito 1837 avsk. sold. Lindsten mot magistraten i Västerås om inflyttning akt 8, avsk. grenadieren Lundqvist mot Lundby församling om
inflyttning akt 406 AIb:89. LST–U:lkt. ULA. Att försöka hindra en välfrejdad, ostraffad soldat
från att mantalsskrivas bör inte ha varit möjligt i det fall denne valde att överklaga ett lokalt beslut. Jfr Aronsson 1992, s. 224; Svensson 2005, s. 204–206 som visar att KB Malmöhus flera
gånger resolverade mot lokala beslut och att avvisade personer tenderade att vinna vid klagan, se
äv. Lext 1968, s. 206: KB var inte berett att acceptera alltför vidlyftiga tolkningar av gällande
förordningar om inflyttning.
611 Praxis vid denna tid skall ha varit att barns mantalsskrivningsort följde på faderns om han
levde och föräldrarna gifta annars på moderns, hustru på makes, utomäktenskapligt barn på
moderns. Se Lext 1968, s. 213. Det var alltså ett tillhörighetssystem präglat av kön vilket gjorde i
synnerhet kvinnor sårbara i det fall de levde åtskilda från sina män.
612 Som har visats av Dribe 2003, s. 97–109 var obesuttna enligt kyrkoböcker mer flyttningsbenägna än andra. Särskilt flyttningsbenägna var yngre inhysesfamiljer (upp till 40 år) med en
manlig huvudperson. Inhyseshushåll förestådda av kvinnor över 40 var dock minst benägna att
flytta utanför församlingen vilket Dribe menar kan ha berott på att de inte hade några andra
alternativ vilket också kan relateras till författningsenliga flyttningsrestriktioner: Dribe 2003, s.
108. Jfr Gerger 1992, s. 133 ff.
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fick ett jakande svar.613 Den 13 augusti inkom Nordenlöf därför på fångskjuts
från Nyköping bara för att skickas vidare till KB Jönköping den 29 augusti.614
Plötsligt ville nämligen inte KB Västmanland kännas vid Nordenlöf utan fastställde genom förhör att han var född år 1750 på Stallgården vid Jönköping och
bestämde, i enlighet med 1788 års förordning om hemortsrätt, att dit skulle han
skickas. Av någon anledning föregick ingen skrivelse Nordenlöfs skickande till
Jönköping, och KB Jönköping dolde knappast sin irritation över det inträffade:
Nordenlöf [...] har icke på 60 år varit här i orten, der han icke känner någon
Menniska och ingen af närvarande generation känner honom. Inom det herr
Landshöfdingen Nådigt anförtrodde Län, har dels Nordenlöf såsom herr Landshöfdingen sjelf upgifvit, ingått giftermål och fastän hustrun är död, förekommer
det mig, som skulle sistnämde Län, hvarest Nordenlöf senast varit fästad, vara
mäst skyldigt att honom behålla. Jag öfverlemnar dock detta till herr Landshöfdingens eget bepröfvande och äfven att anställa försöket, att åt Nordenlöf anskaffa försörjning i Götheborg, i händelse jag skule blifva föranlåten att till
Westerås återförpassa denna utlefvade man, som under häkte och Fångföring
blifvit utmärglad och försvagad i den mohn, att någon tid erfordras för honom
att repa sig samt återfå krafter [...].615

Det fanns gränser för hur olika KB kunde försöka lämpa över mer eller mindre
komplicerade fall på andra utan att väcka misshag, men möjligen ansåg KB
Västmanland att det var lättare att skicka iväg Nordenlöf till Jönköping än att
försöka pådyvla Norbergs socken, till vilken han tidigare hade nämnts tillhöra,
ett fattigvårdsansvar.
Soldater hade som framgick i kapitel 2 särskilda rättigheter i detta avseende. I
ett fall vandrade en avskedad gardist vid namn Eric Fridsberg som bott i Finland i många år men som var född i Västerfärnebo år 1775 till sin födelseort och
försökte vinna inträde. Det var år 1832 och Fridsberg hade inte varit i Sverige på
omkring 30 år.616 Saken kan nog betraktas som ovanlig och Fridsberg supplicerade hos KB. Det finns skäl att misstänka att det var länsman i orten som författade skriften och att denne i sin tur var i konflikt med pastor. Inflyttningsvägran skylldes i suppliken på att pastor var extremt rigid, illiberal och religiös: han
satte sig ”med händer och fötter” mot inflyttningen eftersom han helt enkelt
avskydde soldater då soldater tjänstgjorde vid korsfästningen av Jesus. Suppliken avslutas i följande ordalag:617

613 Protokoll och brevkoncept KB Västmanland till KB Södermanland 1831–07–26. AIa:120.
LST–U:lkt. ULA.
614 Fångjournal 1831 nr 281. D2b:8. LST–U:lkt. ULA.
615 Inkommande skrivelser från övriga myndigheter KB Jönköping till KB Västmanland 1831–
09–19. DIII:212. LST–U:lkt. ULA.
616 Skrivelser från enskilda personer (avgjorda mål, resolverade akter) Eric Fridsberg mot pastor Malmin om inflyttning 1832–06–27. December 122. DIV:436. LST–U:lkt. ULA.
617 Ibid.
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Jag öfwerlemnar med full förtröstan min sak till [KB] att skärskådas och afgöras,
bönfallande om nödig föreskrift till Hr Doctor Mallmin, att påminna sig det vi
alla äro menniskor, och att så länge wår HERre låter mig i mensklig gestalt få
trampa samma jord som Hr Doctorn, det måtte wara ett osvikligt tecken till
Hans vilja, att ingen ensidig och egoistisk präst skall försöka classificiera mig
bland de oskäliga djuren.618

Ett trettiotal sockenbor, inklusive länsman vars underskrift påminner ganska väl
om supplikens handstil och en häradsdomare, hade dessutom stött Fridsberg
genom en petition åberopande människokärlek, att Fridsberg kom från socknen
och soldaters särskilda rättigheter.619
Men att tvångsskriva en människa mot församlingens vilja kunde vara en
prekär sak. De konflikter som kunde uppstå vid bråk om någons hemort tangerade frågor om församlingarnas gränser, inkludering och exkludering, om sockenstämmornas och städernas självbestämmande. Konflikterna kunde gå vertikalt
men också horisontellt, inom församlingarna.620 KB kunde vidare lägga hela
ansvaret på den människa det rörde som på ”ryssen” Göran Ivanoff som fick
föreläggande om laga försvar i november 1833. KB ansåg att han också var i
behov av understöd och ålade därför honom att ta sig till den församling där
han sist varit skriven som skulle ansvara för hans fattigförsörjning tills dess att
denna församling kunde visa att han tillhörde någon annan församling.621 Konflikten flyttades på så vis bort från KB tills vidare och om de konsekvenser det
kan ha fått för Ivanoffs välfärd berättar inte källorna.
K.D.M. Snell har hävdat att vi inte kan förstå bitterheten i konflikter om
tillhörighet om vi inte förstår församlingarnas kulturella och juridiska betydelse.622 De engelska och walesiska fattiglagarna var annorlunda än de svenska
men också i Sverige kunde de konflikter som uppstod vara mycket svåra, utdragna och till och med våldsamma. Det kunde handla om att en 82-årig föregivet ”blind” man som vistats i en socken utan att vara skriven sattes på en kärra
på sockenstämmans initiativ till den socken det ansågs att han egentligen tillhörde. Den torpare som kört den gamle mannen tog sig till prästgården där
han, enligt prosten,
[...] hotade, att, om han icke här blefve mottagen, lägga honom på landsvägen
och öfverlemna honom åt sitt öde. Af fruktan, att denne oförnuftige menniska

618 Ibid.
619 Skrivelser från enskilda personer (avgjorda mål, resolverade akter) Eric Fridsberg mot pastor Malmin om inflyttning litt B utan datum. December 122. DIV:436. LST–U:lkt. ULA
620 Jfr Aronsson 1992 s. 224–225 som visar hur fattigkontrollen kunde ställa by mot by samtidigt som familjer kunde splittras eller inte kunna förenas.
621 Passjournal över uppvisade pass 1834–09–13 Göran Ivanoff Tcherkoff. EV:6. LST–U:lkt.
ULA.
622 Snell 2006, s. 25.
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möjligen skulle verkställa dessa hotelser och af medlidande för den arme och
ömkansvärde Lundgren, måste man låta honom för tillfället här qvarstanna,
emedan man icke eller, i anseende till hans höga ålder och bräcklighet, ville förfara med honom enligt Författningarne om försvarslöse.623

Skultuna socken ville vid ett tillfälle bli av med en kvinna och hennes barn.
Kvinnan hade tidigare varit piga åt vice pastor Nerelius i Lundby församling.
En lördagskväll vid åttatiden kom en bonde med pigan och hennes barn körande till prästgården. Bonden skall ha kommit in i prästgården och kastat ett
sockenstämmoprotokoll från Skultuna på bordet då pastor vägrat ta emot det.
Därefter skall bonden ha vräkt ut pigans tillhörigheter från kärran ut på gårdsplan:624
I Lundby Kaplansgård blef jag öfver natten med herberge och föda för mig och
min gosse försedd men fick tillika tillsägelse af Pastor Nerelius att förfoga mig
derifrån så fort det andra dagen kunde låta sig göra.625

Nerelius ville ha 16 skillingar för härbärge och kvällsvard över natten av bonden
och 12 skillingar för frukosten.626
Den gamle mannen som i källorna är tyst vid Romfartuna prästgård togs in
på fattighuset i Romfartuna där han snart avled. I dödboken för den 24 oktober
1835 har prästen noggrant fört in att fattige och blinde mannen Anders Lundgren ”egentl. icke hör till Socknen men af medlidande, intagen på en tid i Fattighuset”.627 Nästan exakt ett år tidigare, den 23 oktober 1834, hade Lundgrens
47-åriga dotter Anna Cajsa avlidit i Badelunda socken. Enligt dödboken hade
hon skrivits i socknen på KB:s ”tillstånd” men hon hade inte avlämnat något
prästbetyg. Hennes leverne skall ha varit stilla och hon ”ägde ett eget slags Nit
till Gudaktighetens befordran”.628 Anna Cajsa Lundgren hade i livet allmänt
kallats ”kloka jungfrun” och tycks ha varit en mycket känd person.629 I ett förhör i Falun år 1827 berättade en sjuk man att han tillsammans med sin lilla
dotter ”gick efter påsk för att besöka Klok Jungfru i Romfartuna – jag hjelptes
fram by emellan”.630
623 Skrivelser från enskilda personer (avgjorda mål, resolverade akter) vice pastor Eklöfs skrivelse till KB Västmanland 1835–03–22. Mars. DIV:470½. LST–U:lkt. ULA.
624 Skrivelser från enskilda personer (avgjorda mål, resolverade akter) v. pastor Nerelius till KB
Västmanland 1833–02–18. September. DIV:448. LST–U:lkt. ULA.
625 Skrivelser från enskilda personer (avgjorda mål, resolverade akter) litt. C bilaga skrivet åt
Anna Andersdotter 1833–02–18. September. DIV:448. LST–U:lkt. ULA.
626 Skrivelser från enskilda personer (avgjorda mål, resolverade akter) litt. D expensräkning å
bonden Lundström i Hanberga. September. DIV:448. LST–U:lkt. ULA.
627 Dödbok nr 30 Anders Lundgren 1835–10–24. F:6. Romfartuna församling. AD.
628 Dödbok nr 22 Anna Cajsa Lundgren 1834–10–23. F:3. Badelunda församling. AD.
629 Skrivelser från enskilda personer (avgjorda mål, resolverade akter) vice pastor Eklöfs skrivelse till KB Västmanland 1835–03–22. Mars. DIV:470½. LST–U:lkt. ULA.
630 Protokoll över förhör med arrestanter 1827–07–14 Björn Eric Ersson och dotter Anna.
AIe:1. LST–W:lkt. ULA.
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De ordval som kunde användas för att beskriva hur människor försökte flytta
in i en församling speglar de lokala gränsvakternas syn på församlingsgränserna:
de fanns de som ”innästlade” sig eller genom intriger tog sig in i församlingarna.
En avskedad korpral skall ha innästlat sig hos några släktingar i Svedvi, en änka
skall ha medelst intrigerande och förevändningar att sköta sin mor vunnit ”liftidsunderhåll” i Kila församling.631 ”Skojare” försökte innästla sig genom släktingar i Huddunge.632 Församlingen kunde, som Carl Ridderstolpe gjorde en
gång, beskrivas som ett ”sköte” som, i detta fall, en statare med familj skulle
förskjutas ur.633 En inhysesman vädjade till KB om att inte bli ”utskjuten” ur
Dingtuna församling.634 Det kunde talas om ”intrång” i församlingen.635 Utanför de där gränserna kunde horder av människor fruktas som ville in i församlingen: den enligt pastor välmående församlingen Västerlövsta hotades med
pastors ord att bli ”öfverhopad af frätande Medlemmar”.636 Och i Sala landsförsamling kunde sockenstämman konstatera att socknen inte var ”något Barnhus,
där liderliga quinspersoner fritt få insätta sina foster”.637 En gammal kvinna som
arbetat fyra åt i en socken utan att blir skriven där och därför blev föremål för
en fattigvårdstvist mellan två församlingar kunde beskrivas som ”ett Lån från
Kungsåra, och bör således till rätter Egare återlemnas, så fram ej Kärrbo skall
kunna tillvitas verkligt lagbrott”.638 Pastor i Skultuna kunde i en hemortsrättstvist förolämpa motståndarförsamlingens fattigvård:
Eller tror Hr Pastorn att Skultuna församling kan anses skyldig att, oberäknadt
en hop kringstrykande tiggare från Lundby Socken, äfven emottaga och till
dödstimmar försörja deras mindre arbetsföre tjenstehjon? Jag tror inte det.639

I litteraturen har slutsatser dragits om de praktiska konsekvenserna av 1788 års
förordning om hemortsrätt. Att oron över obehöriga inflyttningar kulminerade
under 1830- och särskilt under 1840-talen är man tämligen överens om.640 En
fråga som diskuterats är huruvida inflyttningskontrollen hade någon betydelse
631 Korpralen: Resolutionskoncept nr 2002 akt 1361. AIb:91. LST–U:lkt. ULA. Änkan: Förklaring av pastor Weström ärende 708 inkom 1841–12–07. EIII:85. Västerås domkapitel. Västerås
domkapitels arkiv.
632 Sockenstämmoprotokoll 1838–05–27. KI:1. Huddunge församling. ULA.
633 Resolutionskoncept 1832 nr 1637 akt 1512. AIb:84. LST–U:lkt. ULA.
634 Skrivelser från enskilda personer (avgjorda mål, resolverade akter) Pehr Ersson Ullén till
KB Västmanland 1833–01–04. December. DIV:452. LST–U:lkt. ULA.
635 Sockenstämmoprotokoll 1823 utan datum. KI:1. Sala landsförsamling. ULA.
636 Sockenstämmorprotokoll 1831–12–26 anförade av ordförande till § 1. KI:3. Västerlövsta församling. ULA.
637 Sockenstämmoprotokoll 1827–03–04 § 2. KI:1. Sala landsförsamling. ULA.
638 Skrivelser från enskilda personer (avgjorda mål, resolverade akter) utdrag ur sockenstämmoprotokoll Kärrbo 1832–03–04. April. DIV:427. LST–U:lkt. ULA.
639 Skrivelser från enskilda personer (avgjorda mål, resolverade akter) pastor Lindbohms förklaring 1833–03–21. September. DIV:448. LST–U:lkt. ULA.
640 För en översikt av forskningsläget, se Svensson 2005, s. 183–211.
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för den totala rörligheten. Martin Dribe konstaterar utifrån antalet ärenden som
uppkommit på ett par sockenstämmor i södra Sverige under 1830-talet att restriktionerna främst drabbade de som inte var flyttningsbenägna: fattiga, gamla,
sjuka. Flyttningsfriheten skall därför ha varit relativt stor i Sverige på 1830talet.641 Det kan säkert vara så, men exakt hur många människor som eventuellt
vägrades inflytta till en viss plats går inte att säkert avgöra utifrån sockenstämmoprotokoll eller flyttningslängder. Som Henrik Svensson har visat förutsätter
det att stämman är det enda forum där sådana saker avgörs och dessutom protokollförs.642 I godsdominerade frälsesocknar tiger vanligen sockenstämmoprotokollen om sådana saker då besluten fattades av godsägarna utan inblandning
av en mer eller mindre oviktig stämma.643 Så var det också i Barkarö i
Tuhundra härad. Medan inga inflyttningsärenden dök upp på stämman där
under 1830-talet, handlade det om ett sextiotal under samma år i Dingtuna
socken.644 Benägenheten att vägra inflyttningar kan möjligen också kopplas till
fattigvårdens tillstånd: ju mer formaliserad, desto hårdare kontroll.645 I kapitel 3
redogjordes också för ett fall när ett inflyttningsärende inte kom upp på stämman förrän den sökande varit till prästen flera gånger och insisterat på att få
lämna in flyttattesten.646 Ansvaret kunde vara delegerat till prosten och vad
denne gjorde i en given situation när någon kom med en flyttningsattest – ja,
det känner vi inte till. Vi känner inte heller till hur många eller hur få som en
prost eller jordägare kunde avfärda med en axelryckning, en ruskning på huvudet, ett sönderrivet sockenstämmoprotokoll kastat på golvet. För friska, unga
pigor och drängar utan barn betydde inflyttningsrestriktionerna antagligen
641 Dribe 2003, s. 57–58.
642 Svensson 2005, s. 195. Jfr äv. Aronsson 1992, s. 223.
643 Om avsaknad av eller de relativt få inflyttningsärenden på sockenstämmorna i godsdominerade frälsesocknar: Petersson 1983, s. 198–199; Aronsson 1992, s. 223; Dribe 2003, s. 55; Svensson
2005, s. 195–196. Beslut om inflyttning togs vanligen av jordägarna eller deras ombud; inte via
församlingen.
644 Barkarö som var en helt godsdominerad socken hade inte ett enda inflyttningsärende under 1830-talet. Det kan jämföras med den angränsande socknen Lundby med nio fall, Lillhärad
med sex och Dingtuna med omkring 60 fall: Sockenstämmoprotokoll 1830–1839. KI:2–KI:3
Barkarö församling; dito Lundby församling 1830–1839. KI:2–KI:3; dito Lillhärads församling
1830–1839. KI:1. ULA. Under 1810- och 1820-talen förekommer några inflyttningsärenden i Barkarö: Sockenstämmoprotokoll 1809–04–23, 1828–02–24. KI:2. Barkarö församling. Ett beslut var
fattat på Barkarö sockenstämma år 1802 att den som intog inhyses, fattiga, gamla och mindre
arbetsföra utan att anmäla detta till sockenstämman skulle böta 1 rdr bco. Den som antagits i
tjänst av frånvarande jordägare skulle också visa upp ett skriftligt bevis på att de vore antagna:
Sockenstämmoprotokoll 1802–04–22, 1819–04–04. KI:2. Barkarö församling. ULA. Se äv. byordning för Barkarö från 1827 där bland annat frälsebönder och torpare var förbjudna att ta emot
inhyses också inom utan jordägarens tillstånd: Ehn 1982, s. 565 (§ 19).
645 Aronsson 1992, s. 97–98.
646 Skrivelser från enskilda personer (avgjorda mål, resolverade akter) 1835 pastor i Kolbäck
skrivelse dat. 1835–06–28. DIV:480. LST–U:lkt. ULA. Sockenstämmoprotokoll 1834–05–11. KI:4.
Kolbäcks församling. ULA.
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ingenting. Men för ett vräkt, sjukt statarhushåll, för en arbetande kvinna som
tog hand om sin gamle far, för en sjuk piga med ett litet barn kunde det se annorlunda ut och för dem kunde en flyttning vara livsviktig. Som Amartya Sen
framhåller säger mått som uttrycker aggregerade egenskaper, som exempelvis
den totala flyttningsfriheten, mycket lite om fördelningen av denna frihet mellan olika individer. Att flyttningsrestriktionerna främst drabbade fattiga, äldre,
straffade och gravida kvinnor med flera, är tecken på vad Sen kallar fattigdom
som förlust av förmåga, det vill säga umbäranden som är viktiga i sig och inte
som enbart har en instrumentell betydelse.647
Det är viktigt att återigen understryka att allas rörlighet inte syns i kyrkobokföringen. Ta Ulrica Sahlström till exempel: hon hade vägrats lämna in sin attest
i den socken där hon ämnade ta tjänst, Rytterne, och gick därför tillbaka till
den socken där hon sist varit skriven, Lundby. Prästerna vägrade i båda fall.648
Ulrica Sahlströms rörlighet registreras inte efter att hon första gången tog ut
beskedet och hamnade mellan två församlingar eller som hon själv uttryckte
det, blivit en ”lösdriverska” utan vare sig församling eller kyrka.649 Hon försvinner där ur blickfånget och hennes situation hade varit okänd för eftervärlden om det inte vore för den supplik hon lät författa till KB vid mitten av 1820talet. Christina Olsdotter Stoltz namn dyker varken upp i Lundbys i Dingtunas
sockenstämmoprotokoll. Hennes rörlighet över eller inom församlingsgränserna
fångas inte av kyrkoböckerna, inte heller av stämmoprotokollen, bara i fångrullor, förhör och i ett par suppliker. Och Lundgren, fadern till kloka jungfrun
som nämndes ovan, sade till vice pastor i Romfartuna att han och dottern visats
i många olika socknar sedan de år 1822 lämnat Romfartuna – Bred, Bettna,
Floda och senare i Badelunda fastän han under det sista året varit i Vårfrukyrka
hos en bonde. Den gamles flyttningar syns inte i källorna.650
Människor behövde inte heller bo och vistas där de var skrivna. Sådant var
inte alltid en källa till konflikt utan kunde helt enkelt vara ett resultat av en
överenskommelse. Alla vann stundtals på att en person var kvarskriven i en
församling men levde i en annan, som när en gammal förälder fick vistas och
vårdas hos ett barn. Men det handlade om att komma överens, att lita på
varandra, att en part åtog sig allt ansvar för all framtid. Så kunde pastor i Barkarö skriva till Lillhärads församling om gamla pigan Brita Larsdotter som vistades
och vårdades i just Lillhärad. Barkarö förband sig att återta henne i det fall den
person som hon nu bodde hos inte längre kunde ta hand om henne vilket Lill-

647 Sen 2002, s. 80, 127.
648 Suppliken daterad 1825–12–23 finns i avskrift i 1825 års sockenstämmoprotokoll. KI:1.
Lundby församling. ULA.
649 Ibid.
650 Skrivelser från enskilda personer (avgjorda mål, resolverade akter) vice pastor Eklöfs skrivelse till KB Västmanland 1835–03–22. Mars. DIV:470½. LST–U:lkt. ULA.
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härads sockenstämma gick med på.651 En änka från Säby socken fick år 1825
tillstånd att bo i Kolbäck och vara fortsatt skriven i Säby: socknen lämnade en
skriftlig försäkran att hon aldrig skulle falla Kolbäck till last.652
Men det gick inte alltid så smidigt till. Den 61-årige inhysesmannen Per Ersson Ullén, född och skriven i Dingtuna, hade fått ett tillfälligt arbete i Västerås
och utan hans vetskap hade pastor helt enkelt tagit ut hans prästbetyg och
skickat det till honom. Ullén klagade dock hos KB och fick rätt: som gammal,
infödd och inhyses skulle han fortsatt vara skriven i och tillhöra Dingtuna.653
Att ta ut sitt flyttningsbetyg kunde skapa problem och människor kunde undvika att göra det vilket kunde väcka vrede vilket framgår av följande brev från
pastor i Kolbäck till sadelmakaren Lindberg om vars hushåll en hemortsrättsstrid utspelade sig i flera år med olika församlingar i närområdet inblandade:
Min k. Lindberg, nu skickar jag denne utflyttningsattest, genom LäsRotens
Sexman, Lars Ersson i Näs, och får derjemte säga, att jag aldrig återtager den förr
än Kungl Maijestät befaller mig dertill. Jag har nu i flere år haft tolamod med
denne oordning, att bo i Svedvie och vara Kyrkobokskrifven i Kohlbäck.654

I Heds församling var sockenstämman ivrig att få ut folk också om de var
skrivna i församlingen och där kunde stämman således på eget bevåg skriva ut
människors prästbetyg liksom ge förelägganden om laga försvar. När sockenstämman innan mantalsskrivningen för år 1838 i början av december 1837 granskade listan över inflyttade, ville pastor underrätta församlingen om tre personer,
två män och en kvinna, som ännu inte läst till nattvarden; de var samtliga över
25 års ålder. Men trots att de var skrivna i församlingen beslöts att om de tre
inte lärde sig sina kristendomsstycken skulle de ur församlingen och den som
hyste dem skulle böta samma bot som gällde för hysande av obehöriga.655 Samtliga hade bott i socknen i många år.656 Thomas Magnusson som har studerat
fattigvårdsdebatten i Göteborg under 1800-tales förra hälft har funnit att myndigheterna i staden tillämpade en regel som innebar att den som bott i staden i

651 Sockenstämmoprotokoll 1832–11–11. KI:1. Lillhärads församling. ULA.
652 Sockenstämmoprotokoll 1825–05–08. KI:4. Kolbäcks församling. ULA.
653 Resolutionskoncept 1833 nr 1467 akt 42. AIb:85. Skrivelser från enskilda personer (avgjorda

mål, resolverade akter) Pehr Ersson Ullén till KB Västmanland 1833–01–04. December. DIV:452.
LST–U:lkt. ULA.
654 Skrivelse från enskilda personer (avgjorda mål, resolverade akter) akt ang. Carl Lindberg
brev från pastor Lindfors till Lindberg juni 1832. DIV:438. LST–U:lkt. ULA.
655 Sockenstämmoprotokoll 1837–12–03. KI:4. Heds församling. ULA.
656 Samtliga är noterade i husförhörslängden som icke admitterade. Broström f. 1811 i Malma
var inflyttad år 1832: Husförhörslängd Östanfors s. 3. AI:10. Heds församling. AD. Eric Wallin f.
1795 hade bott många år i Hed. I en husförhörslängd finns en flyttningsattest dat. Odensvi dec.
1812 där det anges att han kunde läsa alla vanliga kristendomsstycken: Husförhörslängd Bysala s.
59, 66a. AI:10. Heds församling. AD. Kvinnan Maria Larsdotter hade ett barn som var född i Hed
1835: Husförhörslängd Holms kvarn s. 240a. AI:10. Heds församling. AD.
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ett år räknades som bofast.657 I Hed verkar det ha förelegat svårigheter att betraktas som riktigt bofast trots åratals vistande i församlingen.658
Att församlingarna kunde överskrida sina befogenheter är välkänt.659 Sådant
förekom inte bara i Hed utan på flera håll som då förre soldaten Lindsten och
hans hustru hade köpt en gård i Västerås och därför ville mantalsskrivas i staden. Lindsten ville försörja sig med skomakeri och tillverkande av halmhattar.
Stadens äldste avstyrkte hans skattskrivning då man vare sig ville ha fler skomakare i staden eller erfarit någon brist på halmhattar. Lindsten klagade hos KB
och fick rätt: han hade inte bara vissa rättigheter till bosättning och hantverksidkande på grund av att han varit soldat, han hade också inköpt en gård.660
Innehavet av en bit tillräckligt stor jord eller en fastighet skyddade människor
från inflyttningsrestriktioner.
Från 1833 kunde den som var att betrakta som försvarslös alltså ställa en borgen för året. Samma sak praktiserades vid inflyttningar: en person kunde få
inflytta under villkor att aldrig någonsin falla församlingen till last.661 Följt efter
sin bokstav betyder det att alla församlingsbor inte var lika tillhöriga även om
deras namn stod lika klart och tydligt i mantalslängden. Borgen eller en garanti
att aldrig falla fattigvården till last som ett villkor för inflyttning var en utbredd
företeelse i Västmanland vid denna tid.662 En sådan borgen kunde ta sig sådant
657 Magnusson 2001, s. 81–82, s. 135 ff.
658 Liknande saker skedde på andra håll. Vid mantalsskrivningen med Enköpings stadsförsamling år 1835 uteslöts helt enkelt flera stadsbor ur mantalslängden med hänvisning till bristande
försvar. Flera böneskrifter finns bevarade av drabbade. De kunde ha bott i staden i många år och
även vara födda där. Detta riskerade att leda till att skatteintäkter gick staten förlorade i det fall
människor blev oskrivna och kan inte ha gillats av KB vars resolutioner jag inte har kunnat ta del
av: Handlingar ang. lösdrivare och arrestanter div. skrivelser och handlingar om mantalsskrivningen i Enköping 1835. EVI:3. LST–C:lkt. ULA.
659 Montgomery 1951 (1934), s. 41–44; Petersson 1983, s. 197. Därför kunde också människor få
rätt i det fall de vände sig till KB, se t.ex. Aronsson 1992, s. 223–224; Svensson 2005, s. 206. I
Stockholm liksom i Göteborg och Malmö var mer omfattande inflyttningsrestriktioner än de som
stipulerades i 1788 års förordning i kraft enligt stadganden från 1800-talets första decennium: se
t.ex. Montgomery 1951 (1934), s. 51–52.
660 Resolutionskoncept 1837 akt 8. AIb:89. LST–U:lkt. ULA.
661 Borgen eller andra garantier att aldrig falla fattigvården till last förekom på många håll: se
t.ex. Petersson 1983, s. 197.
662 Om borgen, krav på förbindelse se t.ex.: Sockenstämmoprotokoll 1828–02–24. KI:2. KI:5.
Barkarö församling; dito 1829–11–28, 1832–12–09 § 1. KI:4. Bergs församling; dito 1821–05–06,
1833–10–13. KI:5. Dingtuna församling; dito 1834–03–16, 1834–06–01 1834–11–30 § 1. KI:3. Heds
församling; dito 1832–08–05 § 2. KI:1. Huddunge församling; dito 1819–09–19 § 2, 1837–11–26 §
10. KI:4. Kolbäcks församling; dito 1819–04–21, 1831–11–10. KI:1. Lillhärads församling; dito 1838–
05–27 § 4, 1838–11–04. KI:3. Lundby församling; dito 1820–06–18, 1830–12–12. KI:4. 1836–03–20
§ 4. KI:5. Munktorps församling; dito 1826–07–20 § 8, 1828–07–20 § 8. KI:2. Västerlövsta församling. ULA. Fattigdirektionens protokoll 1840-02–05 § 22. A1:4. Socialnämndens i Västerås
arkiv. VSA. För inflyttning till Västerås se Irene Artaeus 1992, s. 81–84.20. Artaeus drar slutsatsen
att en kvinna inte kunde flytta in till staden om hon inte hade tjänst, förmögenhet eller skriftliga
garantier. Se äv. Johnsson 2001, s. 40 ff. I Västerås var inflyttningen delegerad till en socken-
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uttryck som i Dingtuna: det var helt enkelt en skrift som tills vidare förvarades i
kyrkans kista och om den det gällde flyttade ur församlingen skulle förbindelsen
upphöra och skriften återlämnas. Vid flyttning inom församlingen kvarlåg skriften i kyrkokistan om inte någon annan eventuell husbonde åtog sig att ingå en
ny.663 Att ingå en borgensförbindelse kunde således bli en långvarigt åtagande.
En borgensförbindelse kunde men behövde inte nödvändigtvis vara kopplat till
att den som borgen gällde för bodde på borgenärens mark eller var i borgenärens tjänst.
I Hed kopplades laga försvar och vistelserätt direkt och explicit samman med
borgensförbindelsen. Inför 1842 års skattskrivning skulle så kallat inflyttade
personer och deras rättigheter att skattskrivas granskas på stämman. Det konstaterades att ”kvinnspersonen” Anna Greta Jansdotter med två ”oäkta” barn som
kommit till socknen som hushållerska hos sin bror, en klensmed, år 1838
[...] saknar försvar sedan hennes Slägtinge f.d. Br. Bonden Hansson i Gottland
som 1840 för henne gick i borgen nu till Skinskatteberg afflyttat. Sägsman skulle
tillsäga henne antingen om ny borgen eller ock om uttagandet af attest at afflytta
till sin födelseort, hvarifrån hon kom.664

Inflyttad på borgen innebar således i Hed att den det gällde riskerade att beordras att lämna församlingen.
Själva mantalsskrivningen var en stor lokal händelse. Det var en ritual där
människor inkluderades och exkluderades vilket kunde innebära verbala protester, påtryckningar och konflikter. Vid mantalsskrivningen i Västerlövsta inför år
1832 hade exempelvis en änka anmält att hon antagit en torpare men då bymännen protesterade tog hon genom sin närvarande son tillbaka anhållan.665 Prosten Muncktell belyser i sin dagbok hur prekär situationen för folket på ägorna
kunde vara inför skattskrivningarna. I slutet av 1810-talet konstaterade Muncktell, då prost i Sevalla:
För en lång Socknestämma fick ej äta middag förrän kl. ½ til 4. På hög befallning neml. var fogdens ombud här, at uprätta förteckning på alla tienstlösa personer, som gjorde omkring 30 personer, dock inberäknade alla inhyses- och
backstuguhjon, efven gifta, som här kallas torpare, och [hvilka] bönderne ej vilja
i år gifva någon jord, elr på något sätt fästa, utan söka vräka från egorna.666

Mantalsskrivningstider kunde innebära vräkningstider för en obesutten med
veritabla räfster efter obehöriga som skulle ur församlingen för att de inte skulle
bli skrivna. Ulric Liljeberg med hushåll beordrades vara ute ur Lundby före
stämmokommitté som inte har lämnat något material efter sig. Ibland togs inflyttningsärenden
upp på sockenstämman och någon gång i fattigvårdsdirektionen.
663 Sockenstämmoprotokoll 1833–10–13 § 1. KI:6. Dingtuna församling. ULA.
664 Sockenstämmoprotokoll 1841–11–21 3o. KI:4. Heds församling. ULA.
665 Sockenstämmoprotokoll 1831–12 § 1. KI:3. Västerlövsta församling. ULA.
666 Muncktell 1982, 1818–10–18, s. 220.
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mantalsskrivningen: hans laga försvar underkändes på stämman och ”det Liljebergska hjonelaget skulle återfå sitt Besked och sig före Mantalsskrifningen utur
Socknen begifva”.667 I Hed gick man systematiskt tillväga och inför mantalsskrivningarna kunde människor som betecknas som inflyttade och som inte
ansågs ha laga försvar få viss tid på sig att skaffa antingen försvar eller en borgen.
Ett hushåll om man och hustru och två barn fick vid ett tillfälle veta att om
försvar eller borgen inte ordnats inom två veckor skulle de ”genast därefter genom fjerdingsmannens försorg öfverlämnas till häradets krono Länsman at afföras till Rytterns församling där de sednast vistats och skall hafva sine Prestebevis”.668 Det är inget orimligt antagande att besuttenheten kunde ha behov av
arbetskraft; en arbetskraft som man däremot inte ville ta något ansvar för eller
ville tillåta skrivas. En viss tolerans mot att människor rörde sig i och genom
församlingarna var nödvändig, hur skulle det annars ha varit, men att göra anspråk på tillhörighet är en annan historia.
Tisdagen den 25 november 1831 hölls mantalsförrättning i Rytterne.669 Carl
Ridderstolpe fick då höra talas om en dräng vid namn Lars vilken under hela
året vistats i socknen utan att vara vare sig mantals- eller kyrkoskriven. Han
skall ha gått under namnet änkan Smedbergs dräng och hon, skrev Ridderstolpe
till KB, var själv inhyses och hade därför ingen rätt att antaga någon dräng och
därför borde de båda ställas till ansvar. En vecka senare gick en remiss från KB
till kronofogde Iverus. Remissen var den här gången signerad Fredric Ludvig
Ridderstolpe jämte landssekretare Ahlborg. Tio dagar senare sände Iverus in
länsman Hillboms rapport om drängen Lars där han redogjorde för de upplysningar han fått:
Oäckte Gossen Lars Peter, som skall vara omkring 16 år gammal, född i Björksta
Sockn och hafva sin Moder på Målhammars ägor, har enligt Enkan Sandbergs
upgift uppehållit sig här i Socknen i 5 år, däraf 2ne år hos Torparen Per Ersson i
Tegelbruket Fiholms äg. 1 år hos Anders Larsson i Kohlsta, 1 år hos Tegelslagaren Lundquist vid Fiholm, och 1 år hos Enkan Sandberg på Giresta ägor. De 4
föregående åren har Gossen arbetat vid Fiholm och det sista året vid Stora Ekeby
Säterier i Rytterns Sokn. Efter Enkan Sandbergs upgift, har Gossen Lars Peter
gådt ifrån henne Fredagen den 22 sistl November, som hon tror, till Björksta
Socken för at upsöka sin Moder. Vid efterfrågan på Stora Ekeby, har jag fått det
svar, at han ej varit där i arbete på 14 dagar.670

Lars, eller Lars Peter, skall alltså ha vistats i Rytterne i flera år utan att ha varit
skriven där, och gossen skall ha arbetat vid självaste Fiholm och bott på Ridderstolpes mark. Saken väcker frågor. Hur gick det till när Hillbom utfrågade än667 Sockenstämmoprotokoll 1832–11–25 § 1. KI:3. Lundby församling. ULA.
668 Sockenstämmoprotokoll 1841–11–21 3o. K:4. Heds församling. ULA.
669 Ärendet om drängen Lars finns i: Skrivelser från enskilda personer (avgjorda mål, resolverade akter), 1832 januari nr 126 s. 182, DIV:422 ½. LST–U:lkt. ULA.
670 Ibid: citatet från länsman Hillboms rapport daterad 1831–12–06.
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kan Sandberg? Vad innebar det för henne att hon namngav vilka personer hon
trodde att Lars tidigare arbetat hos? Var verkligen Ridderstolpe okunnig om
drängen Lars eller fanns det fler oskrivna ynglingar som vistades beständigt i
socknen men när som helst kunde köras ut?
När Hubbo och Lundby församlingar tvistade om underhållsskyldigheten för
en tvåårig pojke vars ogifta mor gått bort när hon var i tjänst vid Johannisberg i
Lundby – hon hade utackorderat sitt barn till en torpare i Hubbo – yttrade
Hubbo sockenmän att detta, att utackordera sitt barn, vore både allmänt och
bruklig; annars kunde ju modern inte ta tjänst i det fall hon inte fick ha med sig
sitt barn.671 Kanske hade Lars varit ett av alla de barn som av försörjningsskäl
varit åtskilt från sin mor och som i juridiskt avseende – utomäktenskapligt
barns tillhörighet följde på moderns – hörde hemma någon annanstans än där
han vistades. Ingen kunde hur som helst spåra upp Lars: länsman i Yttertjurbo
härad där Målhammars gård och ägor ligger, hade gjort förfrågningar om både
Lars och hans mor men inte kunnat få reda på någonting. Lars var en av alla de
människor som vistades på en plats de inte var formellt tillhöriga och som i
källorna blir till en skugga. Var han skriven någonstans? Hittade han sin mor?
Eller hamnade han ute på vägarna? Lars hade riskerat att hamna på fångskjutsen
från Rytterne till Västerås om han stannat kvar. Han blev på så vis som så
många andra vi har mött i den här boken till flykting i eget land.
Vid mantalsskrivningarna flätades alltså bestämmelserna om laga försvar
samman med 1788 års förordning om hemortsrätt men också med ett lokalt
förankrat gränsbevakande som inte behövde ha att göra med några nationella
författningar. Det fanns människor besuttenheten helt enkelt inte ville ha där
trots att de enligt författningarna inte borde ha kunnat vägras mantalsskrivning.
”Församlingen är vid denna tid som en egen nation som bevakar sina gränser
mot vad den betraktar som en farlig, fattig, grå massa som hotar att invadera
deras socken”, har Peter Aronsson skrivit.672 Den tid han syftar på är 1840-talet
och de församlingar han undersökt är småländska, men formuleringen hade lika
gärna kunnat gälla västmanländskt 1830-tal. Alla som inflyttade skulle kunna
försörja sig. Det var det önskvärda. Annars riskerade de att falla församlingen
till last på ett eller annat sätt oavsett om de var statare med för liten stat, en
oberoende arbetare som kommit upp i åren, eller som Västerås magistrat konstaterade om en före detta handlare att om han nu tilläts bli skriven i staden
skulle staden ”näppeligen sedan [...] blifva utaf honom”.673 Konflikter om bosättning och tillhörighet uppstod mellan församlingar, mellan individer och
671 Skrivelser från enskilda personer (avgjorda mål, resolverade akter), juni 1840, inlaga daterad
Hubbo sockenstämma 1840–05–25 i ärendet Peter Ramstedt vid Alfsta mot Westerås stad och
Lundby församling att endera måtte åtaga sig vården om afl. Pigan Christina Lindquist oäkta
barn Gustaf Paul, DIV a 113. LST–U:lkt. ULA.
672 Aronsson 1992, s. 222.
673 Inkommande skrivelser från övriga myndigheter Dillman och Västerås magistrat till KB
Västmanland 1838–01–30. DIII:254. LST–U:lkt. ULA.
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församlingar och inom församlingarna: mellan de som exempelvis intog utsocknes folk och de som var emot något sådant.674 Mantalsskrivningars och inflyttningsreglers betydelse för församlingarnas gränser för medlemskap kan inte
överskattas. Det var ett komplext system för inkludering och exkludering som
inte kan reduceras till en enkel uppdelning i in- och utsocknes. Lokalsamhällena
var inte statiska och både besuttenhet och obesuttenhet flyttade, bytte tillhörighet, rörde sig över gränser. Flödet mellan inne och ute styrdes inte minst av
principer om klass och nytta för den lokala besuttenheten. Vi har i den här
boken sett hur en sockenstämma kunde köra ut formellt tillhöriga människor,
men det handlade givetvis inte om besuttna utan om fattigt folk. Vi har också
sett att resande/romani kunde misstänkliggöras inte minst utifrån argument
som bland annat kan härledas till att de inte antogs försörja sig på jordbruk. Vid
tillhörighetsanspråk kunde människor anföra att de var födda på platsen, att de
arbetat där länge och så vidare. Men som vi har sett var sådana argument eller
ett sådant kapital inte alltid särskilt tungt vägande när de hävdades av eller om
obesuttna. Att obesuttna kunde strida för sin rättighet att vara skrivna, att vara
tillhöriga en viss församling, har visats i den här boken. Anledningarna till det
kan i ett land med en generellt knapp och mycket restriktiv fattigvård i jämförelse med framförallt England före dess nya fattigvårdslag av år 1834, förstås i
ljuset av övervägningar och val där viktiga faktorer för en preferens var de nätverk en människa hade, de arbetstillfällen hon kunde förväntas få och möjligheter till bostad. Det handlade om strategier för överlevnad.
1788 års förordning kan tolkas som ett sätt av statsmakten att försöka bringa
ordning i lokalsamhällenas migrations- och bosättningspolitik som växt fram
hand i hand med proletarisering och fattigvårdsansvar. Lis och Soly har framhållit att den repressiva lösdriverikontrollen inte bara implementerades uppifrån
utan också initierades lokalt. Det är något vi har sett i den är boken och det var
inget specifikt svenskt fenomen utan snarare nordvästeuropeiskt.675
Att insmyga i en församling eller att helt enkelt trotsa sockenstämman, var
ingen enkel sak.676 Det blottställde människor för polisiära ingripanden men

674 Jfr för engelsk och walesisk del under 1600-talet: Hindle 2009 (2004), s. 354–355.
675 Lis & Soly, s. 460–461. I svensk forskning diskuteras sällan hemortsrätt och inflyttning i ett

komparativt perspektiv eller i dialog med internationell forskning även om olika översikter kan
göras. Gerger 1992, s. 29 har betonat hemortsrättens betydelse för svensk fattigvård var grundläggande precis som i England. Elisbeth Engberg förhåller sig i sin studie av fattigvården i Skellefteå
bl.a. till K.D.M. Snells diskussion om lokal xenofobi och hon understryker betydelsen också av
bygränserna: Engberg 2005, s. 115, 190, 196, 328. Men de principiella likheter till trots kan lokala
normer och attityder antas ha skilt sig åt en hel del mellan länderna eftersom fattigvårdssystemen i
Sverige och i England/Wales såg mycket olika ut. I Sverige, med sina lokala variationer och lokalt
olikartade fattigvårdssystem, bör förhållandena ha kunnat variera.
676 Svensson 2005, s. 206–208 har behandlat hur inflyttade kunde strunta i församlingens beslut och flytta in trots en vägran, en del av dessa överklagade hos KB medan andra inte gjorde det.
Svensson finner att flera av dessa verkar ha klarat sig och tids nog också skrivits i församlingen.
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också för den allmänna osäkerheten i en sådan situation. Det var också fallet vid
skenförsvar eller olaga städsel som kunde ingås som avtal mellan människor av
lite olika anledning mot legostadgans regler. Forskning har visat att en hel del
bönder hade stor anledning att motsätta sig en hård lösdriverikontroll, de behövde arbetskraft och kunde därför också olagligen skattskriva folk hos sig som
tjänstehjon trots att de i praktiken inte helt eller alls var det. Det var ett arrangemang som visserligen var emot lagen men som var en anpassning till arbetskraftsbehovet som varierade över året.677 Det var sannolikt ett utbrett fenomen också i Västmanland under 1830-talet och vi har redan mött Johan Eric
Granlind som med sin husbondes tillstånd utskar hästar omkring landet.678
Borgensförbindelser vid inflyttning bör dock ha kunnat ha en restriktiv inverkan på olaga skattskrivningar av utsocknes inflyttare och benägenheten att anmäla dylika arrangemang kan ha varierat. Det är svårt att föreställa sig att myndigheterna hade möjlighet att hårdbevaka frågan om skenförsvar, men det förekom att människor lagfördes. Änkan Greta Svensdotter i Munktorp fick böta
då hon låtit drängen Lilja skattskrivas på henne fastän han arbetat med annat,
som att laga skor, och varit hos sin mor.679 Bonden Lars Jansson lät sin städslade dräng arbeta för dagspenning efter jul då han inte hade något arbete åt
honom och också han fick böta.680 När Carl Gustaf Berg rannsakades för stöld
vid Siende häradsrätt år 1836 uppdagades bland annat att han vistats hos en
änka och arbetat hos henne i sex år utan att vara städslad av henne utan av en
bonde; de fick båda böta.681 Att agera mot församlingars uttalade beslut eller att
försöka kringgå nationella författningar och lokala regelverk gjorde människor
med skiftande grad av framgång, men det innebar risker och att leva under
sådana osäkra villkor och förhållanden bör ha inneburit både bekymmer och
oro.682 Vid en rättegång i Västerås anförde drängen Törnqvist att han var skriven hos apotekaren Zimmerman på det viset att han hade maten hos honom
och 8 skillingar i lön, vilket antagligen var dagpenningen. Tidigare i denna bok
redogjordes för ett vittnesmål där borgmästare Ekholm och apotekare Zimmerman beskrevs misshandla Törnqvist. Efter denna händelse överlämnade
Ekholm Törnqvist till KB som försvarslös och han sattes i häkte. Eftersom Törnqvist i samband med skiljandet ur tjänsten som skedde i anslutning till missAndra har han inte kunnat finna i kyrkoböckerna. I Svenssons socknar fanns också områden som
socknarna hade svårt att kontrollera och där människor bosatte sig.
677 Harnesk 1990, s. 91, kap. 9, s. 205. Jfr Magnusson 2005 (1987), s. 115–131 för skyddande och
olaga städsel etc. vid mitten av 1700-talet.
678 Som Börje Harnesk har påpekat är det omöjligt att uppskatta hur många som var städslade
på ett sådant vis: Harnesk 1990, s. 205.
679 Dombok vid ordinarie ting hösttinget § 63. AIa:63. Snevringe häradsrätt. ULA.
680 Dombok vid ordinarie ting hösttinget § 50. AIa:63. Snevringe häradsrätt. ULA.
681 Dombok vid ordinarie ting hösttinget 1836–10–01 § 42, 1836–10–14. AIa:42. Siende häradsrätt. ULA.
682 Jfr Aronsson 1992, s. 222.

475

handeln anklagades för att ha okvädat Zimmerman följde rättegång vid kämnärsrätten. Då framgick lönevillkoren liksom att Zimmerman städslat Törnqvist
utan att den senare uppvisat giltig orlovssedel från sin förre husbonde. Zimmerman fick därför böta 6 riksdaler 32 skilllingar banco. Men huruvida städseln
eller lönevillkoren överensstämde med legostadgans paragrafer tycks inte ha
varit något Ekholm fäste avseende vid då han skilde drängen ur tjänsten och
också utdelade husaga.683 Att kalla på polis för att bli av med en arbetare som
var olaga städslad innebar således ingen större kostnad för en någorlunda välbeställd person medan arbetaren riskerade att behandlas som försvarslös. Människors beroende av arbete och samtidiga brist på arbete under det att tjänstetvång
rådde, kunde leda till exploatering av människor; ett förhållande som knappast
underlättades av att församlingarna kunde vägra människor inflyttning.684
”Arbetaren Enkeman Anders Olsson, utan hemvist” benämnde prosten
Muncktell i dödboken den man som dog i Irsta kyrkoby, förd från by till by
med sina två pojkar: ”Fick ingen säker arbetsförtjenst sedan Oct 1832. Uppehöll
sig med barnen på flera ställen gick slutel. omkring med dem och begärde födan.”685 Arbetaren Anders Olsson kunde inte köpa jord, han klagade aldrig hos
KB, han fick vare sig något försvar eller skenförsvar, han fördes inte till slottshäktet. Han födde sig och sina barn med sitt arbete och tiggeri när ingen ville
ha hans arbetskraft, när ingen församling släppte in dem. Och Anders Olsson
vandrade vidare med sina barn tills han i sitt 44:e år mötte sitt mål där i Irsta
kyrkoby en januaridag år 1835. När Anders Olssons vandring på den här jorden
var slut, träder barnen fram ur källorna. Striden om att slippa dem kunde nu
börja, de som tidigare inte riktigt funnits utan varit som skuggor som släpptes
fram genom landskapet och som nu materialiserades till bråk om husbonde-,
jordägar- och församlingsansvar och gränserna för desamma. Men syster Eva
Gustafvas vandring fortsatte, tilldelad en hemort men fortfarande hemlös. I
källorna har hennes fotsteg genom landskapet inte lämnat några spår efter sig
men de var trots det inte mindre verkliga än någon annans. Människor fanns
även om de inte stod i kyrkoboken. Det är bara det att de inte syns.

4.8 Tiggeri, tillstånd och tillhörighet: en
sammanfattning av resultaten
I detta kapitel har rumsliga aspekter på ”lösdriveri” och försvarslöshet undersökts. Hur människors rörelse skulle kontrolleras var föremål för omfattande
omregleringar under 1800-talets första decennier. År 1811 och 1812 kom således
683 Dombok 1838–06–29, 1838–06–12 § 3. AI:38. Kämnärsrätten i Västerås. ULA.
684 Jfr Montgomery 1951 (1934), s. 58.
685 Dödbok nr 2 Anders Olsson 1835–01–04. FI.2. Irsta församling. AD.
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de externa och interna allmänna passtvången och under förra hälften av 1820talet kom ytterligare förordningar i detta avseende. I kapitlet visades att såväl
vid rörelse i rummet som vid de årliga mantalsskrivningarna ökade risken för
människor att få sitt laga försvar granskat.
Inledningsvis analyserades tiggeriet som fram till 1833 utgjorde ett särskilt
riskmoment vid sidan av tjuvnad för att dömas till tvångsarbete för försvarslöshet. Några större systematiska studier av tiggeriets praktiker på svenska förhållanden finns inte. I kapitlet visades att tiggeri, eller misstanke om tiggeri, hade
stor betydelse för huruvida en människa tilldelades en rättighet, som ett pass, att
röra sig i rummet, samtidigt som tiggeriet för många bör ha varit en anledning
till rörelse i rummet.
Den betydelse som tiggeriet hade för utfärdande och utformning av olika
lösdriveriförfattningar liksom fattigvårdsinrättningar i Västeuropa kan inte överskattas. 1819 års förordning jämställde i princip tiggeri med tjuvnad men det var
bara en i raden av författningar som band samman tiggeri och ”lösdriveri”. Det
framgår tydligt i kapitlet att trots påbud från centralmakt och KB liksom lokala
regelverk för hur man skulle göra med särskilt utsocknes tiggare, fortsatte tiggandet. Församlingsgränserna utgjorde de ramar inom vilka tiggeri kunde tillåtas.
På vissa platser gick fler gränser inom församlingarna, mellan rotarna. Tiggeriet
tangerade frågor om tillhörighet, fattigförsörjning och kontroll, om faktiskt
uppfattad nöd liksom föreställningar om lättja och omoral. Statsmakten ville se
ett slut på det och vapnen bestod av tiggeriförbud, tjänstetvång och inskärpande
av städers och socknars axlande av sitt ålagda ansvar för fattigvården.
Kapitlet visade att möjligen var visst och vissas tiggeri mer tolererat än andras: barns mer än vuxnas, kvinnors mer än mäns, insocknes mer än utsocknes.
Medan de ”egna” fattiga kunde bli föremål för tillsägelser och också fattigvård,
togs de främmande tiggarna oftare om hand av polisen och återbördades till sina
hemorter. Acceptansen för tiggare och därmed också vilka risker det innebar att
tigga kan sålunda antas ha varierat i enlighet med olika faktorer: egenskaper hos
den som tiggde (kön, ålder), var personen hörde hemma (insocknes/utsocknes),
hur tiggeriet gick till (pockande tiggeri var normstridande) och på vilken plats
tiggeriet skedde. I Västerås kunde dock vid ett tillfälle vid 1840-talets början
pragmatiken vinna över det principiella motståndet mot så kallat främmande
tiggare och ett soppkök grundades under svåra konflikter dit sådana kunde
anvisas. Under nödåren 1837 och 1838 var man från KB Västmanlands håll särskilt oroad över anstormande tiggare från Dalarna.
Det var i allmänhet ingen frisk skara människor som var ute och tiggde utan
det finns belägg för sjukdomar, ofärdighet, och olika handikapp. I kapitlet
framgår att tiggeriet utgjorde ett komplement till eller ersättning för arbete när
sådant inte fanns att få. Den kluvna inställningen till tiggeri delades även av
samhällets övre skikt vilket bland annat avspeglas i att de gav allmosor.
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Hysande av passlösa och försvarslösa kunde resultera i höga böter. Enligt 1812
års passförordning var bötessumman 25 riksdaler banco. Det var ett av statsmaktens sätt att upprätthålla passtvånget. Ett giltigt, uppvisat pass utgjorde en förutsättning för att få övernatta, för att få vila och skydd. Förmodligen var det allmänt känt bland folk att hysande var belagt med höga böter. Det förekom, som
undersökningen visat, trots det att människor arbetade och hystes i Västerås
utan att myndigheterna informerats och flera lagrum och böter kunde tillämpas
och utdömas för att stävja detta. Under åren 1834 till 1838 skedde åtminstone 31
bötfällningar för otillåtna hysningar i Västerås.
Av Västerås fångrullor framgår att det förekom att stadsbor av och till satt av
böterna för hysande i slottshäktet. En del av de som bötfälldes var gårdsägare,
andra hyrde själva rum och hyrde ut i andra hand. På landsbygden dömdes mer
sällan människor för olovligt hysande. Mot bakgrund av hur få länsmännen var
bör de praktiska förutsättningarna för kronobetjäningen att ensam försöka
övervaka att olaga hysningar inte skedde på landsbygden ha varit relativt små.
Det ligger i linje med de förhållanden Jan Sundin har visat för Linköping och
Härnösand.
Att göra det olagligt och dyrt att härbärgera passlösa liksom försvarslösa eller
att bryta mot de lokala regler som kunde gälla för hysandet av kringresande,
vandrande personer, var alltså ett av statsmaktens och de lokala myndigheternas
viktigaste vapen mot att människor rörde sig utan handlingar, utan lagliga tillstånd och för att förebygga att passlösa fick nattlogi i den egna staden eller
socknen.
I kapitlet visades att på landsbygden var sockenstämmorna vid sidan av kronobetjäningen, tämligen aktiva i sina försök att hålla borta utsocknes folk, och
därför kunde böter utdömas för hysande enligt lokala regelverk. Det fanns dock
hinder för människors vilja att faktiskt ange passlösa, såsom moraliska överväganden om att hjälpa sin nästa. Särskilt resande/romani som för sin försörjning
ofta var på rörlig fot var i ett stort behov av nätverk av hus där de kunde övernatta i de geografiska områden de rörde sig i. De var således i behov av att upprätthålla goda relationer med omgivningen för att vara välkomna. Precis som
Miika Tervonen har visat för det sena 1800- och tidiga 1900-talet, förekom
också i Västmanland under 1830-talet särskilda lokala hysandeförbud som uttryckligen bötesbelade ”skojare” men samtidigt hystes ändå resande/romani.
Allas dörrar var inte stängda.
Det allmänna passtvånget stipulerade att alla skulle ha pass där de inte var
allmänt kända. Enligt 1812 års passförordning var de ”som efter gammal plägsed” arbetsvandrade undantagna från kravet på att ta ut pass. Det gällde vandringsarbetare från Dalarna och Värmland, men enligt borgmästaren i Sala var
det dock vanligt att också ”norrlänningar” och ”ångermanlänningar” reste på
prästattest. Det framgår inte av källmaterialet hur dessa bevis var utformade och
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vad som exakt avsågs. Undersökningen har visat att ett bevis som dög på en
plats inte nödvändigtvis dög på en annan eller för en annan tjänsteman.
Passtvånget var allmänt och alla skulle ha någon form av bevis med sig på sin
färd, för en del gick det bra med arbetsbetyg medan andra skulle ha ett reguljärt
pass. Det stora undantaget var om man var allmänt känd, då behövdes inget
pass. Vad det innebar i praktiken bör ha varit oklart och det kan ha varit svårt
för den enskilde att veta om det räckte med prästbetyg och bevis om god frejd
eller en orlovssedel. Pass kunde utfärdas av flera myndigheter och tjänstemän
vid sidan av KB och dess funktionärer. Magistrater hade rätt att utfärda pass till
de egna stadsinvånarna i alla städer som inte var residensstäder. Det faktum att
det kunde vara långt till residensstaden föranledde att det år 1812 gjordes möjligt
för länsstyrelserna att utse bofasta och pålitliga så kallade passkommissionärer
vilka ägde rätt att utfärda pass till dem vilka hade långt till residensstaden.
Undersökningen har visat att det fanns sådana i Västmanland åtminstone vid
1810-talets slut, antagligen också senare.
Lösdrivarpass utfärdades enligt 1833 års försvarslöshetsförordning av KB med
ett visstidsföreläggande; detta pass kunde sedan förlängas av KB i annat län.
Undersökningen visade att när personer gripna för ”lösdriveri” släpptes ur
slottshäktet, fick de i princip alltid ett pass oavsett om de fått föreläggande om
laga försvar eller inte. Reguljärt pass var absolut nödvändigt för den som var
ansedd som försvarslös. För en människa som betraktades som ”lösdrivare”,
räckte inget prästbetyg, inget arbetsbetyg, utan hon var passlös.
Det rådde inget generellt tvång att ha pass för resa inom länet, men fattiga
människor gjorde säkrast i att ha någon form av bevis om sin person på sig om
de rörde sig där de inte var så kallat allmänt kända också inom länet, i den händelse en ordningens väktares intresse av någon anledning väcktes. Det framkom
emellertid i undersökningen att det under åren förekom en hel del människor
som inte hade några intyg alls på sig. I sådana fall kunde de tas in i häktet och
utredning skedde av personens identitet och tillhörighet utifrån förhör och
inhämtade uppgifter.
Om en människa inte fick omgivningens misstänksamma blickar på sig, om
hon inte tiggde, om hon inte såg för fattig, sjuk och eländig ut, om hon motsvarade bilden av en vanlig herrarbetare, så skulle ett giltigt prästbetyg räcka som
resebevis för den dalska och värmländska ”allmogen”. Men som undersökningen har visat kunde behovet av ett pass utfärdat vid landskansliet uppstå under
vägen: undantaget gällde ju inte ”lösdrivare” och ingen var heller undantagen
giltig personlig dokumentation där man inte var allmänt känd. Det var den
tjänsteman som kontrollerade dokument, som bestämde vad som var en giltig
handling. När en människas fattigdom blev iögonenfallande kunde det få konsekvenser för vilka beslut som fattades av KB på samma vis som iögonenfallande
fattigdom också kunde vara själva anledningen till både gripande och förhör.
Det har också visats i undersökningen.
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Det fanns flera skäl till att vissa människor var utan pass eller betyg. Som
undersökningen har visat hade inte alla människor en formell församlingstillhörighet och de fick följaktligen svårt att få fram krävda intyg och rekommendationer. Att då ansöka om pass kunde synas som synnerligen farligt; att vara
oskriven och sedan också gripas för passlöshet kan beskrivas som en ond cirkel.
År 1830 utfärdades vid KB Västmanland åtminstone 159 pass, en del pass var
för flera personer. Under ett enda år, 1830, uppvisades dessutom pass för omkring 525 personer vid Västerås landskansli. En majoritet av dessa var obesuttna
och arbetare av olika slag. Gesällerna utgjorde runt 40 procent. Kvinnor tog
sällan ut pass. 2,5 procent av alla pass som uppvisades hade kvinnor som principaler och totalt utgör kvinnor som figurerar i diariet för uppvisade pass endast
runt 6 procent.
Ett viktigt resultat av undersökningen är att hela hanteringen av tillstånd för
resa präglades av osäkerhet och godtycke, precis som andra delar av försvarslöshetssystemet. Utfärdandet av pass var omgärdat av restriktioner med avseende
på frågor om försörjning, laga försvar och samhällsfarlighet. Ett tillstånd för resa
givet av en KB eller magistrat kunde när som helst hävas och förändras av en
annan. I diarierna för utfärdade och uppvisade pass som fördes vid Västerås
landskansli kunde särskilda ålägganden tecknas. Pass skyddade människor, pass
gav rättigheter men det var hela tiden något som kunde förändras.
Kapitlet visade att tjänstemännens uppskattningar och bedömningar av en
människa bestämde den tillåtna färdvägen: kunde resan göras utan tiggande,
hade han eller hon tiggt, hade han eller hon laga försvar? En enskild tjänstemans
makt var stor, han kunde hota med häkte, skriva ner ett snabbt föreläggande
om laga försvar, ett förständigande att inte tigga, att hålla sig på stora landsvägen på någons pass: ord som följde passinnehavaren på vägen, som var med vid
nästa möte med nästa tjänsteman. KB kunde agera på olika sätt inför okända
människor, men källorna är inte särskilt utförliga när det gäller vad som i ett
visst fall gjorde att tjänstemännen trodde att en människa ljög eller talade sanning. Tjänstemännens vilja att minska på arbetsbördan genom att göra sig av
med människor på olika sätt hade antagligen stor betydelse för hur de agerade.
Det tangerar också det här påvisade tillståndet av rättsosäkerhet och godtycke.
De som hade ambulerande försörjningssätt och rörde sig över länsgränserna
mötte många olika tjänstemän och det fanns all anledning för en lumpsamlare
eller lumpsamlerska, smideshandlare eller smideshandlerska att vara noga med
sina papper vid denna tid då statsmakten ytterligare försökte strypa utrymmet
för den ambulerande handeln. Den på papper bevarade och explicit uttalade
anledningen till de relativt många polisiära ingripandena mot resande/romani
var dock aldrig att de var ”ziguenare”, ”tartarer” eller ”skojare”, utan det som
åberopades var passlöshet, kringstrykande eller, exempelvis, otillräckligt med
pengar för att kunna föda sin häst under resan.
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Hand i hand med utvecklingen av ett passväsende går utvecklingen av olika
identifieringstekniker: de som kontrollerar pass behöver veta att bäraren av resebeviset är rätt person. De identifieringstekniker som stod till buds på 1830talet var inte visuella till sin karaktär, men de kunde trots detta vara effektiva. I
Sverige hade man exempelvis en mycket utvecklad kyrkobokföring som i kombination med andra hjälpmedel kunde användas för att identifiera människor. I
undersökningen visades att de olika länsstyrelserna gick till väga på olika sätt när
de utformade pass, signalementsbeskrivningar och försök till autentisering. KB
Västmanlands pass saknade under 1830-talet märkligt nog förtryckt rad om
namnunderskrift. Det visades att tjänstemännen vid KB Kopparbergs län generellt var noggrannare och där noterades i diariet för lösdrivarpass skrivförmåga
för samtliga som fått pass utfärdat.
Också vid häktet behövde KB hålla reda på vem som var vem och en fånges
historik kunde dessutom av en mängd skäl vara intressant. I Västerås fångrullor
finns inga fysiska beskrivningar och inte heller några egentliga personuppgifter.
Att vid en given tidpunkt hålla isär olika fångar bör dock inte i ett mindre häkte
ha utgjort något större problem. Det framkom i undersökningen att viktigare
än signalementet var att man från år 1840 hade vissa personuppgifter lätt tillgängliga i fångrullan som ålder och födelseort. Att man inte hade det tidigare
var en allvarligare brist ur ett polisiärt och rättssäkerhetsperspektiv än avsaknaden av signalement. Rättssäkerheten för den enskilde var mot denna bakgrund
bristfällig.
En viktig aspekt på identifiering i relation till ”lösdriveri” är hur det kunde
gå till när man försökte utröna vem det var som man hade framför sig. Det
kunde vara svårt för en människa att övertyga omgivningen om sin identitet när
hon inte kunde uppvisa skriftliga bevis. I 1833 års försvarslöshetstadga stipulerades att den som var okänd och vägrade uppge vem han eller hon var eller om
”rätta förhållandet” inte omedelbart kunde utredas, skulle sändas till korrektionsinrättning och förvaras i enskilt rum tills det funnits ut vem vederbörande
var. En kvinna dömdes i Västmanland till Norrmalm uttryckligen av detta skäl.
De tjänstemän som förhörde människor hade nytta av god geografisk kunskap, av att känna igen namnen på socknar men självklart också av att läsa av
människor. Det visades i kapitlet att människors kläder, deras kroppar, var viktiga ledtrådar, inte minst om det inte fanns några dokument överhuvudtaget
men också för att koppla ihop människan med dokumenten. Systemet var beroende av personlig kunskap, noggrannhet liksom sanningsenligheten hos de som
lämnade uppgifter.
Det visades att märken på människors kroppar kunde vara betydelsefulla för
identifiering och vid förhör kunde människor tvingas klä av sig sina kläder. Att
bli avklädd eller själv klä av sig kläderna inför ämbetsmännen under förhör visar
också på de svåra villkoren i häktet och de häktades utsatthet. Flera gånger i
kapitlet betonades vikten av synlig fattigdom som visar sig inte minst i trasiga
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kläder eller i avsaknad av kläder överhuvudtaget, för att få en fråga om pass, för
att få ett pass alls eller få bli fri. Det är ett viktigt resultat i undersökningen som
visar på fattiga människors osäkra situation i relation till rättigheten att röra sig i
rummet.
Genom kyrkoböcker och skattelängder kontrollerades givna uppgifter (att
personen var den hon utgav sig för att vara, att hon faktiskt var skriven, att hon
hade laga försvar) och till vilken plats hon formellt hörde. Som framgår i förhör
både i Falun och Västerås kunde frågan handla om var en människa sist varit
mantalsskriven, och det kunde ibland vara för väldigt många år sedan. Det
fanns människor som sade sig aldrig ha varit mantalsskrivna överhuvudtaget,
men hemortsrätt skulle normalt enligt författningarna avgöras av mantalsskrivningsort. Skattskrivningen kunde rädda en människa från att sättas på fångskjuts fram och tillbaka mellan olika slottshäkten. Den kunde åtminstone göra
så att hon blev frisläppt till hemorten. I undersökningen visades att det förekom
att människor uteslöts ur eller inte skrevs in i kyrkoböcker vilket gjorde att de
kunde få svårt att bevisa sina uppgifter.
Alla, vare sig de var ”lösdrivare” eller försvarslösa, skulle vara upptagna i
mantalslängder och kyrkoböcker. Men så var det i praktiken inte och särskilt
utsatta var resande/romani. Att utesluta människor ur officiella dokument är ett
sätt att förneka dem de rättigheter som kan följa av att vara formellt tillhörig.
När det gäller kyrkoskrivningen finns det många skäl till och sätt på vilka människor uteslöts. Det kunde handla om att barn inte fördes in i dopboken eller
att hela hushåll inte var införda i husförhörslängden. I undersökningen exemplifierades vilka konsekvenser detta kunde få för en människa som satt häktad för
”lösdriveri”.
Människors namn kunde förändras över tid, men en del människor verkar
inte riktigt ha vetat vad de hette i efternamn. En del brukade endast ett namn
vilket kunde vara patronymikon eller något annat tillnamn. Andra använde sig
av två namn: patronymikon och ytterligare ett tillnamn. Det visades i kapitlet
att byte av namn kunde skapa problem för en gripen person, i det fall hans eller
hennes uppgifter blev svåra att kontrollera beroende på att namnet i olika skriftliga dokument inte stämde med det personen kallade sig.
I kapitlet analyserades de olika sätt KB kunde använda sig av för att kontrollera lämnade uppgifter såsom genom skrivelser och konfrontation. Att utreda
någon visades kunna ta tid, inte minst beroende på postgången liksom den tid
det kunde ta att skicka människor till olika platser. När man hörde sig för hos
andra myndigheter om en person som satt gripen vars identitet betvivlades
hände det att en tjänsteman fysiskt beskrev den person som satt i förvar.
En hel del gripanden skedde beroende på olaga rörelse i rummet, och risken
att häktas var en realitet för den som inte hade sina papper i ordning. Som en
följd förekom därför passförfalskningar, användanden av andras pass eller andra
identitetshandlingar liksom förvanskningar av både pass och prästbetyg.
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Undersökningen har visat att det inte bara var en restriktiv fattigvård som
gjorde att människor begav sig av eller befann sig i rörelse. Det fanns hinder för
att bosätta sig, hinder för att vinna församlingstillhörighet, det förekom att
församlingar genom sockenstämmorna förnekade människors tillhörighet och
även försökte göra sig av med dem som var formellt tillhöriga. Om detta var KB
i Västmanlands län i högsta grad medvetet och statlig och lokal fattigpolitik var
ett område laddat med målkonflikter. På samma sätt som KB kunde ge människor förelägganden om laga försvar kunde KB också ge församlingar förelägganden om att se till att människor fick fattigförsörjning och husrum. Församlingar
kunde i sin tur ge människor laga försvar och de kunde därför också göra människor försvarslösa.
När tvivel uppstod om en människas hemort kunde KB också vid behov bestämma var en människa lagligen hörde hemma framförallt utifrån kriteriet sista
mantalsskrivningsort men även födelseort. Att mantalsskriva någon mot församlingens vilja kunde dock vara en prekär sak och det handlade inte bara om en
rädsla för fattigvårdsutgifter. De konflikter som kunde uppstå vid bråk om någons hemort tangerade frågor om församlingarnas gränser, inkludering och
exkludering, om sockenstämmornas och städernas självbestämmande. Konflikterna kunde gå vertikalt men också horisontellt inom församlingarna.
I forskningen finns åtskilliga åsikter och viktiga observationer om de praktiska konsekvenserna av 1788 års förordning om hemortsrätt. Att oron över obehöriga inflyttningar kulminerade under 1830- och särskilt under 1840-talen är
man tämligen överens om. En fråga som diskuterats är huruvida inflyttningskontrollen hade någon betydelse för den totala rörligheten i samhället. I kapitlet
argumenterades för att det föreligger flera källmässiga problem som gör det svårt
att kvantitativt uppskatta detta. För friska, unga pigor och drängar utan barn
betydde inflyttningsrestriktionerna antagligen ingenting. Men för ett vräkt,
sjukt statarhushåll eller för en gammal man som åtföljde och försörjdes av sin
dotter kunde det se annorlunda ut och för dem kunde en flyttning vara livsviktig.
Allas rörlighet syns dessutom inte i kyrkobokföringen. Människor behövde
inte heller bo och vistas där de var skrivna. Sådant var inte alltid en källa till
konflikt utan kunde vara ett resultat av en tyst eller skriftlig överenskommelse.
Alla kunde stundtals vinna på att en person var kvarskriven i en församling men
levde i en annan, som till exempel när en gammal förälder fick vistas och vårdas
hos ett barn. Men det gick inte alltid så smidigt till och i kapitlet visades att
sockenstämmorna i församlingarna kunde finna många olika vägar för att göra
sig av med oönskade människor.
Innehavet av en bit tillräckligt stor jord eller en fastighet skyddade människor från inflyttningsrestriktioner, även om det ibland krävde ett överklagande
av lokala beslut. Om en person ägde tillräckligt med jord kunde hon också häktas och gripas för exempelvis passlöshet utan att därmed riskera tvångsarbete.
483

Men egendomslöshet utgjorde för många människor ett tillstånd som de aldrig
kunde ta sig ur.
Från 1833 kunde den som var att betrakta som försvarslös ställa en borgen för
året. Samma sak praktiserades vid inflyttningar: en person kunde få inflytta
under villkor att aldrig någonsin falla församlingen till last. Mantalsskrivningstider kunde innebära vräkningstider för en obesutten med veritabla räfster efter
obehöriga som skulle ur församlingen för att de inte skulle bli skrivna. I kapitlet
visades hur sockenstämman i Hed gick systematiskt till väga inför mantalsskrivningarna. Människor som betecknades som inflyttade, och som inte ansågs ha
laga försvar, fick viss tid på sig att skaffa det eller en borgen. Annars skulle de ur
socknen. I Hed kunde också formellt tillhöriga obesuttna hotas med uteslutning.
Kapitlet har visat att bestämmelserna om laga försvar vid mantalsskrivningarna flätades samman med 1788 års förordning om hemortsrätt men också med
ett lokalt förankrat gränsbevakande som inte behövde ha att göra med några
nationella författningar. Det fanns människor som männen på sockenstämman
helt enkelt inte ville ha där trots att de enligt författningarna inte borde ha kunnat vägras mantalsskrivning.
Att flytta in mot församlingens vetskap eller vilja, att genom överenskommelser skrivas som någons tjänstehjon men i verkligheten exempelvis arbeta för
dagslön förekom. Det blottställde emellertid människor för polisiära ingripanden och för den allmänna osäkerheten av att leva i en sådan situation. Det
gjorde dem utsatta. Det är också den övergripande slutsatsen som kan dra utifrån de resultat som redogjorts för: de obesuttnas osäkra situation i förhållande
till tillstånd och tillhörighet.
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KAPITEL 5

Konturer av ett osäkerhetstillstånd – en
avslutning

5.1 Syfte, frågeställningar och perspektiv
I flera hundra år rådde, precis som på många andra håll i Europa, tjänstetvång i
Sverige. Tjänstetvånget var en del av ett större rättsligt system som kan kallas för
den dåtida arbetar- eller fattigpolitiken. Legostadgor, tjänstetvång, hinder för
fysisk rörlighet, förbud mot tiggeri och en restriktiv fattigvård syftade till att
kringskära de löneberoendes frihet och handlingsutrymme, och de bör ses som
delar av en och samma politik. Ur besuttenhetens perspektiv kunde man genom
dessa rättsliga arrangemang råda bot på en mängd olika problem som lättja,
brist på arbetskraft, allmän oordning, höga löner, tiggeri, krav på fattighjälp,
oönskad inflyttning och rörelse i rummet. Försvarslöshet och ”lösdriveri” var
statusbrott, brott utan handling, kriminalisering av ett tillstånd, av att vara fattig och samtidigt utan tjänst eller vissa bestämda resurser eller garantier. Att vara
utan årstjänst eller på annat sätt sakna laga försvar var förknippat med avsevärda
risker för en människa då hon riskerade att dömas till straffarbete eller utsättas
för någon annan tvångsåtgärd.
Trots att tjänstetvånget och andra lösdriveribestämmelser är välkända och
ofta berörs i forskningen har vi vetat mycket lite om hur de praktiserades. Om
vad besuttenhet och elit sade om dessa lagrum och om de obesuttna vet vi en
del, särskilt vad gäller 1830- och 1840-talen, men praktiken har endast i liten
utsträckning behandlats i tidigare forskning. Arthur Montgomery har talat om
att de obesuttna befann sig i ett osäkerhetstillstånd i förhållande till försvarslöshetsförordningar och flyttningsrätt. Anne Lise Seip har beskrivit vad hon kallar
för ett gränsland när det gällde de löneberoende människornas rättigheter och
tjänstetvånget. Väinö Helgesson fäste uppmärksamheten på hur djupa ingrepp
försvarslöshetslagstiftningen gjorde i de obesuttnas ställning i samhället.1

1 Montgomery 1951 (1934); Seip 1984; Helgesson 1978. För alla vidare referenser till dessa forskare hänvisas till denna fotnot.

485

Syftet med denna avhandling var att undersöka detta osäkerhetstillstånd,
detta gränsland, dessa djupa ingrepp, och genom att begripliggöra ”lösdriveriets” sociala praktik analysera det system som baserade sig på begreppen ”lösdriveri” och försvarslöshet. Fokus har i huvudsak avgränsats till praktiserandet av
bestämmelser om laga försvar, men även fysisk rörlighet och bosättning har
undersökts. Även om de inte är lösdriveriförfattningar per se hänger regler för
fysisk rörlighet och bosättning intimt samman i ett sådant rättsligt system som
omtalades ovan. Undersökningen har operationaliserats genom ett nedbrytande
av syftet i fyra delområden: det rättsliga regelverket, ordningsmaktens hantering
av ”lösdriveriet”, när och i vilka situationer laga försvar kunde ges betydelse
samt vilka de människor var som greps eller på annat sätt anklagades för ”lösdriveri” eller försvarslöshet.
Studien motiverades inte bara av brist på kunskap om tjänstetvång eller ”lösdriveriets” praktiker generellt. Det handlade framför allt om en problematisering av perspektiv och källval. Genom att stanna vid besuttenhetens och elitens
tal om ”lösdriveri” eller om fattiga människor överhuvudtaget förbiser vi de
människor som det talades om. Vi behöver emellertid inte bara mer kunskap
om det komplexa centrala rättsförhållande som tjänstetvånget utgjorde, med
dess många samverkande författningar, vi behöver också mer kunskap om relationen mellan besuttna och obesuttna i vardagen. Som A.L. Beier också har skrivit behöver ”lösdrivaren” lyftas upp ur den snäva kontext elitens perspektiv
utgör.2 Riksdagsdebatter ger ingen kunskap om människors vardagsverklighet.
Men allt hänger samman: för att förstå hur fattiga människor försökte klara sig i
ett samhälle som var fattigt, ojämlikt och fyllt av institutionella hinder av olika
slag, kan vi inte förbigå vare sig lagar, regler eller eliten. Det ena beror av det
andra och rik såväl som fattig bör kontextualiseras, bör behandlas som handlande subjekt. Avhandlingen är på så sätt en vidgning, fördjupning och nyansering av den tidigare svenska forskningen inom området. Både Montgomery och
Helgesson har främst fokuserat på själva dömandet av försvarslösa till arbetshus
eller korrektionsinrättning. Vidgningen i avhandlingen bestod i att studera
försvarslöshetssystemets praktiker i en lång rad olika situationer som vid KB,
ute på vägarna och i lokalsamhällena. Genom att använda en rad olika källmaterial kunde studien fördjupas och resultaten nyanseras utifrån insikten att
försvarslösheten studeras som ett system med olika led som hakade i varandra.
De ingrepp som straffbestämmelserna utgjorde var bara några av de många sätt
försvarslöshetssystemet drabbade människor.
I historisk forskning har inte sällan historikerna själva övertagit den dåtida
elitens verklighetsbeskrivningar och problemförståelse. Så har det varit i Sverige
men också på andra håll. ”Lösdrivarna” har haft dåligt rykte genom historien:
de har förknippats med avvikelse, marginalitet, kriminalitet. Och så har det
alltså fortsatt också i forskningen trots att ”lösdriveri” som brott är en juridisk
2 Beier 1985.
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konstruktion, en etikett som sätts på någon av någon annan. Det går inte att
utifrån ett övertagande av ett tankesystem, där löneberoende människor, arbetande fattiga, kunde ses som djur och ohyra, sluta sig till trovärdiga slutsatser
om samma människors vardagsverklighet. ”Lösdriveriets” sociala praktik kan
inte förstås genom att tala med exempelvis en landshövding: han är en sida, en
del, men han är inte hela historien. Vad en besutten kunde kalla lättja, kunde
vara något helt annat för den som omtalades som lättjefull: arbetslöshet, ovilja
att arbeta enligt legostadgans villkor, en legitim löneförhandling.
Arkiven flödar förvisso inte med arbetande fattigas egenhändigt författade
skrifter (även om de finns), men genom att kombinera olika källmaterial går det
att vinna kunskap också om mycket fattiga eller på annat sätt utsatta människors liv. ”Lösdriveriets” och försvarslöshetssystemets praktik har nämligen
lämnat en hel del källmaterial efter sig. Informationen om de människor som
var blottade för lösdriverisystemets djupa ingrepp är dock ofta inte mer än korta
ögonblicksbilder i ett förhör, i en mantalslängd, i ett sockenstämmoprotokoll,
en födelsebok et cetera. Det har därför varit nödvändigt att samla in data extensivt i många arkiv för att hitta dessa spridda informationsbitar. Analysen bygger
på tillgång till beskrivningar av vardagliga situationer och relationer: om hur
gripanden kunde gå till, om förhör, om varför människor var ute på vägarna
och så vidare. De resande/romani kan lyftas fram som ett tydligt exempel på hur
skilda källmaterial kan ge skilda verklighetsbeskrivningar: i ett material existerar
de inte, i ett annat är de högst närvarande. En okritisk användning av vissa
källmaterial, såsom domböcker, riskerar också att reproducera besuttenhetens
syn på fattiga och i synnerhet resande/romani snarare än de fattigas och de resandes/romani egna livsvillkor och erfarenheter. I avhandlingen kombinerades
deskriptiv kvantitativ metod med kvalitativ närläsning genom sammanställning
av stora mängder uppgifter ur olika källor.
Det narrativanalytiska framställningssättet som använts syftade till att se
människor i olika situationer för att ta fasta på vad de erfor. Endast genom att
fokusera på konkreta situationer kan man lyfta fram hur inhumant försvarslöshetssystemet faktiskt kunde vara för de arbetande fattiga. Först då går det att på
ett konkret visa på systemets praktiska verkningar som de speglades i de konsekvenser de kunde få i människors dagliga liv.
Avhandlingen är rumsligt avgränsad till i första hand Västmanlands län och
tidsmässigt ligger betoningen på 1830-talet. Det var en nödvändighet att ha en
sådan kort undersökningsperiod just för att kunna använda extensivt extraherad
information från en mängd olika arkivbildare. Undersökningen ska placeras in i
ett större europeiskt forskningssammanhang av hur tjänstetvång och olika lösdriveriregler formade människors liv och hur det kunde beskära deras handlingsutrymme men också i ett sammanhang som handlar om de arbetande fattigas explicit uttryckta eller tolkade erfarenheter av att leva i ett sådant samhälle.
Catharina Lis och Hugo Solys monumentala bok om besuttenhetens attityder
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mot arbete och arbetare har visat hur det på det diskursiva planet fanns ett
månghundraårigt förakt inte mot arbete i sig, men däremot mot arbetare.3
Tjänstetvånget spelade en central roll i en sådan västeuropeisk diskurs eftersom
de arbetande sågs som i grunden arbetsskygga och omoraliska. På vilka sätt den
repressiva diskursen, om vilken vår kunskap är ganska stor, omsattes i en repressiv praktik (hur och om alls), har vi vetat mindre. Avhandlingen har bidragit till
att öka och precisera kunskapen om tjänstetvångets och därmed sammanhängande lagrums praktiker på svensk botten.

5.2 Fattigpolitik och det nationella regelverket
I bokens andra kapitel analyserades det institutionella, juridiska ramverket och
något av en samtida nationell kontext. Utifrån landshövding Fredric Ludvig
Ridderstolpes svar på 1825 års lösdrivarkommittés enkät visades hur olika författningar och lagrum i ett vittförgrenat juridiskt ramverk för en dåtida ämbetsman hängde samman. Legostadgor, 1734 års landshövdingeinstruktion,
bestämmelser om fattigvård, passförordningar, hemortsrätt och så vidare var
relaterade till varandra och utgjorde ett system av lösdriveriförfattningar med
vida tolkningsramar. Laga försvar hade således betydelse för mycket annat än att
enbart reglera vem som skulle dömas till tvångsarbete, och på ett för tidens
besuttenhets typiskt sätt såg Ridderstolpe oberoende arbetare som både moraliskt och ekonomiskt farliga.
I kapitlet redovisades några grundläggande faktorer för försvarslöshetssystemets utövande. Utgifterna för den svenska fångvården mer än femfaldigades
mellan 1824 och 1841 och kostnaderna för hantering av de ”försvarslösa” var
betydande. Tusentals människor satt varje år häktade eller dömda för försvarslöshet, men dessa människor och hanteringen av dem utgjorde bara toppen på
ett isberg av statsmaktens kostnader för att administrera försvarslöshetssystemet.
I litteraturen har försvarslöshetsfrågan beskrivits som tidens stora kriminalpolitiska nyckelfråga. Möjligheterna att döma människor till tvångsarbete för försvarslöshet var beroende av fängelsesystemets kapacitet och mellan åren 1835 och
1839 var hälften av alla fångar på landets fängelser intagna för försvarslöshet.
Den revidering som skedde av försvarslöshetsbestämmelserna år 1846 kan inte
förstås annat än utifrån omorganiseringen av landets fångvård och utifrån statsfinansiella behov. De höga kostnaderna och fängelsesystemets begränsade kapacitet har poängterats i tidigare forskning, men konsekvenserna av hur detta
påverkade ”lösdriveriets” praktik och vilka källor man då måste använda för att
undersöka ”lösdriveriets” praktik har inte dragits.

3 Lis & Soly 2012. Alla vidare referenser till Lis & Soly hänvisas till denna fotnot.
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Samtliga de författningar som är relevanta för denna framställning var i huvudsak desamma under hela 1830-talet med två viktiga undantag. År 1833 utfärdades först en ny försvarslöshetsstadga och därefter en ny legostadga. Den nya
försvarslöshetsstadgan kan ses som ett uttryck för den allmänt i hela Nordvästeuropa hårdnande inställningen och politiken mot fattiga som tog sig uttryck i
både nya lagar och i nya metoder som exempelvis användandet av trampkvarnar. Något erkännande av strukturell arbetslöshet som fattigdomsorsak värdig
samhällets undsättning fanns inte i författningarna under 1830-talet.
En förordning från 1819, både under dåtiden och idag betraktad som en
mildring av tjänstetvånget, ansågs i slutet av 1820-talet ha resulterat i stegrade
löner och brist på arbetskraft. Dessa utgör två klassiska problem för besuttenheten i relation till arbetarpolitikens utformning och tillika, tillsammans med
bekämpandet av oönskad rörelse i rummet, de klassiska motiven för tjänstetvång och andra lösdriveriförfattningar. I Västmanlands län kunde förvisso daglönerna fluktuera men några stora löneökningar kan utifrån befintlig statistik
inte sägas ha skett under 1820- och 1830-talet. Många människor levde i stor
fattigdom och ännu under denna tid kunde en missväxt vara på liv och död för
en obesutten.
Ett stärkt tjänstetvång önskades också av moraliska och polisiära skäl: ökad
frihet ansågs leda till lättja, kriminalitet, självsvåld. Även om de inte dominerade debatten, fanns det tjänstemän och debattörer som tillhörde besuttenheten
eller någon form av elit vilka kritiserade bestämmelserna om laga försvar. Den
vid mitten av 1830-talet nytillträdde chefen för Styrelsen för fängelser och arbetsinrättningar, Clas Livijn, var den mest betydande. Ett av hans många argument mot bestämmelserna om laga försvar var att de kostade staten oerhört
mycket pengar. I kapitlet analyserades de viktigaste lagrummen som skulle reglera ”lösdriveri” och arbetskraftens villkor i allmänhet och det framkom också
att det historiografiskt finns skiljaktiga tolkningar av hur olika författningar
samverkade. Samtliga författningar är väl kända: 1805- och 1833- års legostadgor,
1819 års förordning om mäns dömande till allmänna arbetsställen, 1788 års förordning om hemortsrätt, några olika författningar som reglerade fysisk rörelse
som 1812 års passtvång och regler rörande fattigvård. Det framgick att ”ziguenare”, som länge varit i statsmaktens särskilda skottglugg när det gällde att försöka hindra oönskad rörlighet, under 1820-talet fortsatt var föremål för lagstiftarens intresse. När 1804 års förordning om allmänna arbetsställen försvann,
nämndes inte längre ”ziguenare” eller ”tartarer” uttryckligen i lösdriveriförfattningarna, men under 1810-talet och 1820-talet diskuterades de i riksdagen, det
var inte minst dem man var ute efter i de olika förordningar som syftade till att
få bukt med vissa typer av tidigare tillåten ambulerande handel från gård till
gård: förande av glas, smide och porslin med mera.
1833 kom alltså en ny försvarslöshetsförordning. Den vanliga berättelsen om
den rättsliga utvecklingen i modernare historisk forskning har varit att 1819 års
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förordning innebar en mildring av tjänstetvånget då endast de som tiggt eller
straffats för tjuvnad kunde dömas till tvångsarbete. År 1833 blev det åter möjligt
att även döma så kallat oförvitliga försvarslösa. Emellertid gällde inte 1819 års
förordning kvinnor. De skulle istället dömas utifrån ett kungligt cirkulärbrev av
den 11 maj 1814. En kvinna behövde enligt detta brev vare sig ha tiggt eller begått något brott för att dömas till spinnhusarbete. I modern historisk forskning
har det också förekommit en uppfattning om att kvinnor på något sätt skulle ha
varit undantagna från tjänstetvånget under 1800-talets första hälft och att detta
skulle ha haft med vårdnad om barn att göra. I kapitlet visades att detta är en
felaktig tolkning av lagen. I 1805 års legostadga är vårdnad som undantag från
att skaffa årstjänst skrivet utan angivande av kön. Detta skiljer sig från 1739 års
legostadga. I 1819 års förordning om mäns dömande till arbetsinrättning nämns
inte explicit vårdande som ett undantag som kunde ge försvar vilket kan tyda på
att vårdandeundantaget inte gällde män. Dock nämndes något vårdandeundantag inte heller i 1814 års cirkulärbrev. Men även om det fanns ett vårdandeundantag bör det betonas att undantag i författningen gjordes endast för den som
vårdade späda barn och gamla, bräckliga föräldrar; inte barn eller föräldrar i
allmänhet. Tjänstetvånget gällde alltså, i motsats till vad som ibland hävdats,
både kvinnor och män. 1833 års försvarslöshetsstadga, driven av stark klassificeringsiver, var i övrigt helt könsneutralt skriven i den del som handlade om vad
som skulle göras med minderåriga barn i det fall förälder inte kunde få tjänst
eller skulle dömas till tvångsarbete.
Det viktigaste resultatet i kapitlet är att ”lösdriveriets” betydelse för samhället
och enskilda människor inte kan förstås endast utifrån lagtexter. Det måste
undersökas empiriskt. Författningarna gav stort utrymme för tolkning och det
var också meningen. De obesuttna som inte hade tjänst levde därför mycket
riktigt i ett osäkerhetsläge, i ett gränsland och kunde gå från en laglig till en
olaglig status genom en statlig tjänstemans beslut. En undersökning av försvarslöshetssystemets praktiker leder in på en rad olika undersökningar, varav det
polisiära nätet spelar en viktig roll.

5.3 Det polisiära nätet
KB Västmanland, högst ansvarig för ordningen i länet, var en arbetstyngd myndighet där det kunde slarvas en del med handläggning och arkivering. Det fysiska slottet där myndigheten var inrymd utgjorde länsförvaltningens hjärta och
det var en plats med många olika funktioner. Länsförvaltningens högsta tjänstemän arbetade i den absoluta fysiska närheten av länshäktet, fångarna satt endast några minuters gångväg bort.
Vi vet utifrån tidigare forskning mycket lite om hur KB i de svenska länen
konkret och i vardagen arbetade med frågor om ”lösdriveri” och försvarslöshet.
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I kapitlet analyserades hur de olika länkarna i det polisiära nätet hakade i
varandra, alltifrån landshövdingen själv, hans närmaste tjänstemän, ordningsmakten på land och i stad, lokala bestämmelser och deras praktiserande, fångtransporterna, och inte minst hur den årliga mantalsskrivningen fungerade som
en kontroll av laga försvar.
Bestämmelserna om laga försvar liksom om pass var, som nämndes ovan, juridiskt luddigt formulerade. De kunde därför utgöra verkningsfulla verktyg mot
svagare motparter på alla nivåer: från KB ner till vilket beslut en enskild länsman valde att fatta på en landsväg. I kapitlet visades att det faktum att KB var
en arbetstyngd myndighet kunde ge olika resultat: det kunde vara enklare att
exempelvis släppa någon fri med ett pass än att hålla någon kvar i häktet och
utreda personen grundligt. Det belyser en viktig egenskap hos det polisiära nätet: det var oberäkneligt. En central slutsats i kapitlet är att oberäkneligheten i
myndighetsutövningen och regelverkets flexibilitet samverkade och gav det
polisiära nätet mycket av dess styrka gentemot de arbetande fattiga.
1833 kom en ny försvarslöshetsstadga som KB Västmanland snabbt inskärpte
hos underliggande myndigheter. Ett par år senare utgick också en särskild order
hur man skulle förfara med de som tecknats som försvarslösa vid mantalsskrivningarna. Medan handläggningen av de som greps för olaga rörelse i rummet
inte förändrades i och med 1833 år försvarslöshetsförordning, innebar den emellertid att kontrollen av laga försvar vid mantalsskrivningarna rutiniserades. I
kapitlet framkom att i Västmanland innebar detta att trycket på människor att
ha någon form av laga försvar tveklöst ökade vid mantalsskrivningarna. Den
stress människor måste ha upplevt när de inte visste vad som skulle hända måste
ha varit stor. Att tvingas ordna fram en borgen, ett laga försvar, att någon gick
god för en, kan inte alltid ha varit gjort i en handvändning. Församlingarnas
formella makt över vilka som kunde anses ha laga försvar hade ökat och preciserats genom den nya försvarslöshetsförordningen. Mantalsskrivningen, som var
en händelse men också skall förstås som en process, var mycket viktig i detta
avseende. De som tecknades som försvarslösa och uppfördes på lösdriverilistor
fick viss tid på sig att skaffa försvar med hot om förhör vid landskansliet. Dessa
förhållanden var mycket likartade med de som Väinö Helgesson har visat för
Uppsala läns del år 1844.
Vidare framkom i kapitlet att det är tydligt att man lokalt förhöll sig olika till
påbuden från ovan. I en socken som Lillhärad hade lösdriverilistor ingen större
betydelse medan man på andra håll i samma härad, och i Arboga och Västerås,
kunde uppföra en hel del personer på dessa listor. De som drabbades var städernas fattigare arbetarbefolkning av båda kön och i olika åldrar. I Västerås finns
det inget som tyder på att särskilt många av de som upptecknades var vanfrejdade eller brottsligt belastade. Detsamma gäller i Arboga. Det var kronobetjäningen på landet och i Västerås och Arboga magistraten som bevakade vad som
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hände efter att någon tecknats som försvarslös. Det var samma myndighetspersoner som också var huvudansvariga för att KB:s olika beslut följdes upp.
Huvudkontrollen över ”lösdriveriet” skedde, såsom visades i undersökningen, vardagligen ute på marken, i städer och socknar. I städerna, åtminstone i
Västerås, fanns fler människor med polisiära befogenheter på en relativt liten yta
om man jämför med hur det var på landsbygden där vidsträckta ytor skulle
bevakas av kronofogdar, länsmän, fjärdings- och sexmän. Gränserna för vad
som var regelrätt polis var likaledes suddiga: en borgmästare kunde exempelvis
ta sig polisiära befogenheter och ingripa med våld. Länsmännen var den enskilt
vanligaste kategorin tjänstemän som lät införpassa människor gripna för ”lösdriveri” till häktet i Västerås. Kontroll av pass eller andra giltiga identitetshandlingar visade sig vara en av nyckelteknikerna som användes före ett intagande.
Lösdriverikontrollen handlade vanligen om att hålla människor ute från församlingarna eller tvinga människor ut därifrån. Passregler och tjänstetvång framstår
i detta avseende som flexibla verktyg för att kunna ingripa mot människor som
uppfattades som någon form av hot. Ingrepp mot ”lösdriveri” behövde inte
sluta i häktet: det kunde exempelvis fattas lokala beslut utan inblandning av
kronobetjäningen om att skjutsa någon med klubbskjuts. Kronobetjäning och
sockenpolis (fjärdingsmän, sexmän et cetera.) kunde säkerligen gå till väga på en
mängd olika sätt för att tvinga någon från en viss plats utan att göra sig omaket
att skjutsa någon till Västerås.
I författningarna fanns ett vite om 6 riksdaler 32 skillingar banco för den som
olovligen hyste en försvarslös. Det togs också olika lokala initiativ för att uppmuntra eller piska till lösdriverikontroll genom pekuniära belöningar eller bestraffningar. Människor bör ha haft blandade känslor inför en polis som när
som helst kunde störta in i deras hem och kontrollera pass. I städerna fanns
överhuvudtaget bättre förutsättningar för att genomdriva denna form av kontroll av laga försvar, resande och folk i allmänhet beroende på personalstyrkans
numerär och rumsliga faktorer.
Undersökningen visar att den faktiska fattigpolitikens utformning varierade:
lösdriverireglernas praktik var ett resultat av en mängd olika faktorer och skiftade från plats till plats. Socioekonomisk struktur hade betydelse för den dynamik som uppstod mellan statliga ämbetsmän, sockenstämma, jordägare och
prästerskap. För de arbetande fattiga var det svårt att direkt påverka den lokala
fattigpolitiken. De var utsatta genom sin bräckliga försörjningssituation, genom
avsaknad av olika resurser, genom ett kringskuret handlingsutrymme. Bestämmelserna om laga försvar kunde användas mot människor i olika situationer:
när någon sökte klaga över en sockens fattigvård, när någon blev vräkt. Att gå
till kungs, att alltså försöka utverka någonting inom systemet, kunde leda till att
en människa istället fick ett föreläggande om laga försvar då det riktade ljuset
mot henne. Det kunde sätta igång något som inte alls hade varit den enskildes
avsikt vilket är ett av undersökningens resultat. Försvarslöshetssystemet kan
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beskrivas som en rättslig operationalisering av de obesuttnas beroende av de
besuttna vars praktik präglades av de senares behov och intressen. Att vara sin
omgivning till lags måste ha varit viktigt för den arbetande fattiga människa
som ville lämnas i fred. I vardagen fick hon vara mycket aktiv för att överleva,
hon fick förhandla om husrum, om lön och så vidare, men allt detta gjordes i
ett sammanhang av strukturellt förtryck, i en kontext av tvång, dominans, underkastelse. Vikten av att få ett föreläggande om laga försvar kan inte förstås
utan en insikt om beroendet, behovet att vara till lags och den skriande fattigdomen. Vad visste KB om vad som hände ute i städer och socknar? När motparterna var svaga, bör utrymmet för de lokala makthavarna varit relativt stort
utan att KB skulle blanda sig i.
Det framgår i undersökningen att inte alla som drabbades av föreläggande
om laga försvar greps eller sattes i häktet. Men eftersom ett frihetsberövande
utgör ett stort ingrepp i en människas liv lämnades stort utrymme till intagningarna i häktet. Jag visade hur statistiken kunde förhållas sig till det primärmaterial den grundar sig på, fångrullorna och hur brottsrubriceringarna kunde
skifta. De kunde också skilja sig mellan länen. Allt detta kan ses som en konsekvens av att ”lösdriveri” och försvarslöshet är opreciserade statusbrott.
I Västmanlands län, liksom i riket som helhet, utgjorde de som intogs för
”lösdriveri” en stor del av samtliga intagna: de utgjorde aldrig mindre än 40
procent under åren 1829 till 1838. Antalet intagningar för ”lösdriveri” ökade från
år 1827 men hölls ganska konstant fram till de stora nödåren 1837 och 1838. Med
enda brottsrubricering av ”lösdriveri” skedde 1066 intagningar. Merparten var
intagna från länet och 34 procent av samtliga intagningar skedde under nämnda
nödår. De som skickades vidare, och därför kan ha ansetts vara hemmahörande
i andra län, kom från närliggande län. Kopparbergs län var vanligast. 1833 års
förordning hade alltså ingen betydelse för antalet som intogs i häktet. Förordningen hade inte heller någon betydelse för antalet som dömdes. Undersökningen har således kunnat visa att i Västmanlands län kan inte 1833 års försvarslöshetsförordning som sådan kopplas till vare sig fler intagningar i häktet eller
fler dömda.
Undersökningen visar att merparten, 52 procent av alla intagningar, gjordes
från städer. Den överväldigande majoriteten av dessa hade gripits i residensstaden Västerås. Från landsbygden kom intagningarna främst från residensstadens
omland. De härad vilka löper som en halvcirkel direkt väster, norr och öster om
Västerås svarade för drygt 39 procent av alla införpassningar. Avståndet till häktet i Västerås hade betydelse för antalet intagningar. Fångskjutsväsendet var
förvisso väl organiserat men dess kostnader i både arbete och pengar gör att man
kan dra slutsatsen att antalet intagningar för ett statusbrott som ”lösdriveri” bör
ha hållits nere. Fångskjutsen utgjorde således en viktig flaskhals i systemet. Både
i stad och land rådde ungefär samma förhållande mellan tid på året och antalet
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intagningar. Flest intagningar skedde under sensommaren och tidig höst med
betoning på september månad.
De 1066 som infördes till slottshäktet bara för ”lösdriveri” kan tyckas som ett
myller av människor men myllret uppvisade vissa regelbundenheter. Även om
1812 års passförordning inte var en lösdriveriförfattning per se är det uppenbart
att de som intogs för obehörig rörelse i rummet var samma människor som
lösdriveriförfattningar brukar vända sig mot: fattiga, tjänst- eller arbetslösa,
rörliga människor. Merparten av de som greps befann sig utanför sin formella
hemort vid gripandetillfället. De kunde förvisso ha olika relationer till den plats
där de greps, men de var just där och just då persona non grata. De allra flesta
var vidare män även om omkring 20 procent var kvinnor. 87 procent av männen var under 50 år och 84 procent av kvinnorna var det likaledes. Merparten
var alltså relativt unga. En tydlig skillnad mellan män och kvinnor fanns dock.
Kvinnor i åldersgruppen 30–39 år var överrepresenterade med ca 50 procent
jämfört med deras andel av befolkningen medan ålderskategorin 22–29 motsvarade cirka hälften av deras relativa andel av befolkningen. Åldersfördelningen
för de intagna männen däremot speglar deras relativa andel av befolkningen i
stort väl. Ett slags medelkarakteristika kan tecknas: de som greps var utsocknes,
fattiga män och kvinnor under 50 år. Några större sällskap togs sällan in i häktet. Det vanligaste intagandet var av en ensam man. Numerärt näst störst efter
de ensamma männen var kvinnor som hade barn med sig. Även om de direkta
orsakerna till att olika människor intogs i häktet kunde variera, framkommer i
undersökningen ett genomgående tema: svårigheterna för vissa människor att
vinna en församlingstillhörighet, för andra att behålla den, för ytterligare andra
bara att få röra sig lagligt i landskapet. Frågor rörande lokal status (tillhörig eller
inte tillhörig, behörig eller obehörig) var centrala i lösdriverikontrollen.
Kunskapen om de förindustriella länshäktena har varit liten. I avhandlingen
har något gjorts för att öka denna kunskap vilket var nödvändigt då länshäktena
precis som fångskjutsen var mycket viktiga för det polisiära nätets logistik, deras
roll i försvarslöshetssystemets infrastruktur var av största betydelse vilket tidigare
forskning inte tagit någon hänsyn till. Det slott dit de gripna fördes kan beskrivas som Benthams mardröm. Med sina inbäddade arrestlokaler kan det illustrera den närhet och den distans som rådde mellan överheten och ”den farliga
underklassen”: den så kallade kvinnfolksarresten var exempelvis inrymd i våningen ovanför landskansliets tjänstemäns rum, direkt över deras huvuden.
Våld förekom i häktet och en slottsvaktmästare skall ha gjort sig skyldig till
misshandel. Det var också ofta överbelagt. Här blandades små barn med brottsligt belastade personer. Rymningar inträffade och en slottsvaktmästare knivhöggs. Häktet förefaller ha varit en svår plats för de intagna. 90 procent av de
som intogs för ”lösdriveri” tillbringade minst en natt i häktet, 60 procent mellan två och tio dagar. Placering i häktet kan betraktas som ett frihetsstraff i sin
egen rätt vilket genomleds i en svår miljö under det att man inte visste vad som
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skulle hända härnäst. Detta kastar ljus på det otillräckliga i att räkna hur många
som dömdes till tvångsarbete för att ens förstå hur många som faktiskt frihetsberövades för ”lösdriveri” och försvarslöshet. Detta var alltså något som drabbade många fler människor än antalet som slutligen dömdes.
KB var restriktiv med att släppa folk till andra län fria med pass: det var därför mer frekvent förekommande att gripna lämnade häktet på fångskjuts. De
var således då fortfarande och fortsatt frihetsberövade.
Minst 53 procent av de som intogs i häktet och ansågs hörande till länet fick
föreläggande om laga försvar. Kön hade viss betydelse men inte mycket: 43 respektive 32 procent av samtliga de gripna männen och kvinnorna fick föreläggande. Trots att män egentligen enligt 1819 års förordning om allmänna arbetsställen, alltså innan utfärdandet av försvarslöshetsförordningen år 1833, inte
kunde dömas till tvångsarbete om de inte gjort sig skyldiga till tiggeri eller tjuvnad, fick de ändå förelägganden om laga försvar med hot om att behandlas som
”lösdrivare”. Ibland verkar inte tjänstemännen riktigt har vetat vilket lagrum
som gällde. Man kan då fråga sig hur en intagen tänkte om sin egen situation.
Barn under 15 år var inte helt fredade från tjänstetvånget. De kunde ges föreläggande vid inkallelse lokalt efter mantalsskrivning, det skedde vid magistraten
i Västerås, men också då de gripits och satt häktade. Två pojkar dömdes också
som försvarslösa till Långholmen. Ytterligare en pojke skulle ha skickats dit om
han inte hunnit avlida innan fångskjutsen gick iväg.
Bedömd arbetsförmåga framstår som ett synnerligen viktig kriterium för hur
tjänstemännen valde att behandla människor. Emellertid skall arbetsförhet inte
ses som ett antingen eller: folk kunde bedömas som mer eller mindre arbetsföra.
100 domar, omkring en femtedel gällde kvinnor, utmynnade i fångskjuts till
Norrmalm, Långholmen eller Pionjärkåren vid Karlsborg under åren 1829 till
1838. De exakta skälen till att någon dömdes är svåra att bestämt avgöra. Väinö
Helgessons har utifrån sin undersökning dragit slutsatsen, utifrån Montgomerys
antagande, att risken för laglydiga att drabbas av systemets straffbestämmelser
var liten. Han anser att de arbetsvilliga och laglydiga i Uppsala län var underkastade obetydlig risk att dömas till tvångsarbete. När så skedde var det på
”kort” tid. Majoriteten av de som dömdes i Västerås var också dömda för brott,
men alla var det inte. En grundläggande förutsättning för att en dom skulle
utfärdas var i vilket fall att personen i fråga var i avsaknad av vissa resurser. Det
var inte brottet i sig utan avsaknaden av resurser som ledde till tvångsarbete.
Straffbestämmelserna var en del av systemet, men försvarslöshetsfrågan kan inte
reduceras till enbart det. Varje gång en människa frihetsberövades, precis som
varje gång en människa namn uppfördes på en lösdriverilista med allt vad det
innebar, gjordes djupa ingrepp i den individuella friheten, och dessa ingrepp
kunde göras då alla människor inte var lika inför lagen. Även om allt annat var
lika var människors nätverk, deras status i relation till lokal tillhörighet liksom
utrymme på inrättningarna faktorer som avgjorde huruvida någon i slutänden
495

dömdes. Det framgår av undersökningen att det var en försvårande omständighet att inte ha någon formell församlingstillhörighet i det fall KB valde att undersöka saken. Det kunde emellertid få olika följder. Eftersom staten eftersträvade att alla skulle ha en laglig tillhörighet kunde en människa genom KB:s
beslut också tilldelas en sådan. KB kunde resolvera att en människa tillhörde en
viss församling. Men KB kunde också döma en person till tvångsarbete delvis
till följd av att hon inte tillskrevs någon laglig tillhörighet. Varför man valde att
göra på ett visst sätt i ett fall och på ett annat i ett annat, varierade: det berodde
på omständigheterna, på arbetsbörda, på skäl som i efterhand är svåra att utreda. Att människors välfärd och handlingsutrymme till en mycket stor del var
beroende av att ha en församlingstillhörighet är däremot helt säkert och det
visades i undersökningen.

5.4 Risksituationer och lösdriverikontroll
Lösdriveriregler handlar om möjligheten att kunna ingripa, inte om att ett ingripande under vissa förhållanden nödvändigt måste göras. I avhandlingens två
sista empiriska kapitel visades att under vissa omständigheter kunde risken att
granskas öka. Det gällde särskilt vid de mantalsskrivningar som skulle fungera
som en sorts årlig försvarskontroll, i synnerhet från år 1833, och vid fysisk rörelse
i rummet. Vid och efter rättegångar, i samband med avstraffningar för olika
brott, granskades också laga försvar. Människor kunde uttryckligen överlämnas
av en domstol till KB som försvarslös. Av olika skäl anmäldes också människor
till KB av myndigheterna. Alla dessa var huvudsakliga sätt på vilka människors
status kom till KB:s kännedom. De var desamma i Västmanlands län under
1830-talet som Väinö Helgesson har visat för Uppsala län år 1844.
Kontroll av giltig personlig dokumentation och själva mantalsskrivningen
var alltså viktiga kontrollinstrument. En anteckning som försvarslös i en mantalsslängd kunde vara föranledd av flera olika saker: en vilja att disciplinera och
fostra, det kunde också vara ett resultat av att någons arbetskraft och närvaro
inte var önskad. Men förelägganden om laga försvar kunde också ges på andra
sätt: som resultat av en vräkning, i samband med en ansökning om fattigvård
till KB eller för att man lämnat tjänsten. Detta måste alltså fogas in som ytterligare en kontrollmekanism, en del av systemet. Överhuvudtaget fick obesuttna
tänka på att vara till lags, att inte hamna i konflikt, att inte få ögonen på sig för
att inte riskera att råka ut för ett granskande.
I avhandlingens sista empiriska kapitel analyserades särskilt den rumsliga
aspekten på ”lösdriveri” och försvarslöshet. Fokus riktades mot tiggeri, tillhörighet och tillstånd (pass, prästbevis). Bekämpandet av tiggeriet var ett centralt
tema i europeisk fattigpolitik sedan århundranden. För svensk del har vi vetat
lite om dess praktiker. Olika tillstånd för behörighet att vistas eller röra sig i
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rummet har varit ett sätt för staten (men också församlingar och lokala myndigheter) att övervaka och kontrollera rörelse i rummet. Det interna passystemet
var en integrerad del av försvarslöshetssystemet och lösdriverikontrollen, där
kunskapen om svenska förhållanden har varit liten. En rad viktiga studier och
observationer finns om inflyttningsrestriktionernas praktik som emellertid sällan har kopplats till en kvalitativ förståelse av deras betydelse för försvarslöshetssystemet eller för församlingarna som kulturella likväl som juridiska enheter.
Med något undantag har de svenska resultaten inte kopplats till i synnerhet
brittisk forskning som, trots substantiella skillnader vad gäller fattigvårdsbestämmelser och praxis, hade liknande bosättningslagar vilka föranledde likartade
svåra konflikter som påvisades för Västmanlands län under 1830-talet. 1788 års
förordning, dess praxis, bör kopplas till ett nordvästeuropeiskt mönster där, från
1500-talet och framåt, lokalsamhällena var en synnerligen aktiv part i skapandet
av gränserna för inkludering och exkludering.
En hel del människor rörde sig ute på vägarna och de tiggde också fastän det
var förbjudet. Tiggeri var endast lagligt vid tillstånd inom den egna församlingen. I 1819 års förordning om allmänna arbetsställen för män jämställdes tiggeri
med tjuvnad och var ett av två möjliga villkor för att en man skulle kunna dömas till tvångsarbete. Att tigga var alltså förenat med fara och risk för polisiära
ingrepp. Tiggeri framstår som något som människor hade en kluven inställning
till även inom de burgnare samhällsskikten av flera skäl. Samtidigt som det var
en källa till irritation och sågs som ordningsstörande eller uttryck för lättja,
kunde människor av moraliska, normativa, religiösa och andra skäl både ge
allmosor och låta bli att ange tiggare. Det är tydligt att tiggandet var utbrett och
utgjorde ett komplement till eller ersättning för arbete när något arbete inte
längre fanns att få. Det kunde vara det enda sättet att ta sig fram under en vandring. Dalfolk kunde tigga i Västmanlands län, de kunde vandra ända till Västerås där risken var större för att gripas. Samtidigt var skiljelinjen mellan de
egna tiggarna och utsocknes tiggare viktig. Toleransen mot utsocknes tiggare
var generellt lägre än mot de egna.
Det rådde allmänt passtvång vilket stipulerade att alla skulle ha pass där de
inte var allmänt kända. Dessutom rådde särskilda bestämmelser om ”lösdrivare”
och familjer som tillhörde de arbetande klasserna men inte var bofasta enligt ett
brev av den 18 maj 1824: dessa skulle endast efter prövning kunna få pass utom
länet. I Kopparbergs och Värmlands län fick prästerskapet utfärda resebevis som
gällde som pass. Enligt en uppgift från Sala år 1832 skall det ha varit vanligt att
även norrlänningar och ångermanlänningar åkte på prästbetyget. Vad som var
ett giltigt resedokument kunde antagligen skifta, men vikten av att ha ett dokument som accepterades var stor för att vara fredad från tvångsingrepp. Pass
och andra giltiga dokument för vistande eller vandring skyddade människor.
Människor som släppts ur häktet och fått föreläggande om laga försvar gavs i
princip alltid pass. Alla okända kunde tillfrågas om papper och i kapitlet fram497

kommer att det interna passtvångets kraft och betydelse för lösdriverikontrollen
knappast kan överskattas.
Majoriteten av de människor som intogs till Västerås slottshäkte befann sig
utanför sin hemort och ansågs därmed obehöriga på den plats där de befann sig.
I Västmanlands län under 1830-talet var risken att få frågan om tillståndsbevis av
något slag, liksom att gripas för tiggeri, störst när man befann sig utanför sin
hemort. I förlängningen innebar detta en risk för att få ett föreläggande om laga
försvar. Utifrån de passjournaler som fördes vid Västerås landskansli kan man
säga att pass inte vanligen togs ut för resa inom länet men det betyder emellertid
inte att man var fredad från att gripas i sitt hemlän.
Böter kunde utgå för hysande av passlös liksom för försvarslös. I Västerås
dömdes människor för hysande. Det hände mer sällan på landsbygden vilket är
i linje med vad Jan Sundin har funnit i sin undersökning av bötfällda för hysande i Linköping och Härnösand.4 Passtvånget krävde, för att kunna fungera
tillfredsställande, både att människor kände till det och att man kunde läsa
själva handlingen. Troligen kände folk i Västerås till att hysande var belagt med
böter. Både där och på landsbygden kunde extra belöningar eller viten utfästas
lokalt för att uppmuntra till angivande av passlösa, men flera faktorer kan ha
verkat återhållande på människors angiveri. Man kan ha sett det som omoraliskt, som stridande mot de normer som omgav resande och hur man borde
bemöta sin nästa i en situation då hon behövde tak över huvudet. Hysandet var
antagligen omgärdat av ett eget normsystem som kunde innebära betalning och
olika former av byten, men det kunde också vara en gärning bottnande i solidaritet och medkänsla. Hysandet skapade vidare personliga möten och fysisk närhet mellan människor som mellan resande/romani och bondebefolkningen. I
undersökningen visades att resande var välkomna i människors hus. Men när
människor hystes så kunde dörren till en människas hem alltid slås upp av
länsman, av stadsbetjäningen, av företrädare för överheten.
I kapitlet visades att frågor om pass eller tillstånd föranleddes inte minst av
olika yttre attribut. I staden gick stadsbetjäningen runt på gator och krogar och
frågade efter papper. Det verkar ha varit förenat med skam att få frågan om
pass. Att ett ansikte var okänt eller att någon uppvisade yttre attribut (synbar
fattigdom, trasiga kläder, misstänkta ärr och så vidare) ökade sannolikt risken
för att frågan skulle ställas. Misstankar om tiggeri hade betydelse vilket också
kan kopplas till fattigdomsmarkörer. Det interna passtvånget var allmänt men
det kom inte till för att kontrollera alla, utan för att kunna kontrollera de som
ansågs misstänkta av en eller annan orsak. De resande/romani var särskilt utsatta: de försörjningssätt de ofta ägnade sig åt som lumpsamling var föremål för
särskild lagstiftning och man försökte kringskära deras rörelse i rummet. De
dåtida tjänstemännen hade vittgående befogenheter och det framkom i kapitlet
att de kunde hålla kvar folk i häktet för ”lösdriveri” lite som de ville. JK och JO
4 Sundin 1992.
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kontrollerade dock de fånglistor som inskickades och gjorde under åren några
förfrågningar om häktestider och fångars brutna ben. Möjligheten för tjänstemän på alla nivåer, från länsman till KB, att kunna frihetsberöva någon för att
det var något man inte gillade eller tecken som inte stämde var polisiärt användbar.
Pass eller likvärdiga handlingar utfärdades av KB, magistrater i städer som
inte var residensstäder, på vissa platser av länsmän och prästerskap. Dessutom
fanns så kallade passkommissionärer som utsågs av KB. Det fanns dock flera
skäl till att människor inte ansökte om resehandlingar hos dessa myndigheter.
De kunde vara rädda för att få ögonen på sig, de kunde tro att något pass ändå
inte skulle utverkas. Men fattiga människor som var stadda på vandring eller
vistades på platser där de inte var allmänt kända gjorde bäst i att ha på sig giltig
dokumentation för att vara fredade från ingrepp. Det gällde också inom länet.
Utfärdandet av pass var omgärdat av restriktioner som tangerade frågor om
försörjning, laga försvar och samhällsfarlighet. En människa kunde helt enkelt
vägras pass, hon kunde tvingas att lämna en plats med en anteckning om marche route i handlingen. Det fanns ett stort utrymme för maktmissbruk och
trakasserier. För de människor som hade rörliga försörjningssätt var giltiga bevis
särskilt viktiga för att inte gripas, och giltiga bevis som inte var rena lösdrivarpass var beroende av att man hade en laglig lokal status. Detta var något som för
människor, inte minst för en hel del resande/romani, var svårt att få ihop. På så
vis kunde systemet skapa ”lösdrivare”.
Det fysiska passet skulle innehålla personuppgifter. Det skulle också i vissa
fall och för vissa personer innehålla signalement. Signalement skulle skrivas in
bland annat för de som inte var bofasta och för ”lösdrivare”. Sätten att beskriva
människor skiftade mellan olika län, det fanns ingen standard. I ett pass utfärdat av KB Västmanland i början av 1830-talet var uppgifter om födelseort, ålder,
växt, hår, ögon och ansikte förtryckta. I Falun fördes från 1833 noggranna register över utgivna lösdrivarpass vilket man slarvade med i Västerås. Det säger sig
själv att diarier var viktiga för att kunna arkivera informationen om de pass som
utgavs och som passinnehavaren bar med sig. För de personer som hade motiv
att göra det och hade kunskapen och skickligheten, gick det självklart att lura
systemet. Några enkelt sökbara nationella register fanns ju inte.
Fastställandet av en människas individuella identitet föregår fastställandet av
hennes legala tillhörighet som i sin tur kan ge en människa vissa rättigheter.
Hela hanteringen av ”lösdriveriet” var beroende av att alla hade eller kunde
tillskrivas en sådan tillhörighet. Att under svenskt 1830-talet inte ha en hemort,
att vara oskriven eller odokumenterad, kunde vara en risksituation i sig själv om
någon blev föremål för myndigheternas intresse. Identifiering är en kollektiv
process och även om signalementen på passen, var begränsade verktyg, användes
de i kombination med andra tekniker. Tjänstemännen förhörde människor,
skickade skrivelser och förfrågningar, de läste människors tal, språk, kroppar,
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kläder och så vidare. De använde vittnen, gjorde konfrontationer. Att knyta en
person vars identitet KB ville fastställa eller betvivlade till en viss plats var viktigt. Genom kyrkobokföringen kunde man spåra människor, bekräfta eller dementera människors uppgifter. Kyrkobokföring och mantalslängder var mycket
viktiga som instrument då tjänstemännen försökte fastställa vem en person var
och var hon hörde eller hade hört hemma. Man var alltså beroende av tillförlitligheten hos dessa register och de män som upprättade och hade hand om dem.
Att utreda en människa kunde vara både arbets- och tidsödande. I det arbete
KB lade ner för att bestämma människors tillhörighet eller hemort fanns källor
och frön till konflikter. Staten ville att alla skulle höra någonstans till, individen
hade intresse av det, men lokala intressen kunde istället vara inriktade på att
hålla människor utanför. Det kunde lokalt finnas incitament att förneka människor, att inte föra in dem i formella register. Det kunde leda inte bara till svårighet att bestämma en hemort utan vem en människa överhuvudtaget var.
Staten hade en sista utväg för de man inte ville släppa ut men vars identitet och
tillhörighet var okända: de kunde helt enkelt dömas till Långholmen och
Norrmalm på bekännelse på obestämd tid.
Statlig och lokal fattigpolitik kunde alltså komma på kollissionskurs. KB
hade visserligen makt att bestämma någons lagliga tillhörighet, det var KB som
dömde försvarslösa och avgjorde till vilken myndighet gripna skulle föras, men
en stor del av lösdriverikontrollen skedde lokalt. Det var i församlingarna som
laglig status i första hand avgjordes och efter 1833 var församlingarnas möjlighet
att dessutom ge försvar explicit kodifierad. Mantalsskrivning och inflyttning (då
man bytte mantalsskrivningsort) var, vid sidan av den vanliga kontrollen av
obehöriga, viktiga för församlingarnas bevakning av laglig tillhörighet eller laglig status. Genom 1788 års förordning om hemortsrätt var framförallt inhyseshjonens status sådan att de alltid kunde vägras inflyttning. Även om 1788 års
förordning brukar benämnas som fattigvårdsförordning, så betydde den således
att det försvar ett inhyseshjon ägde inte var av samma slag som det ett tjänstehjon hade som var städslat enligt legostadgan. Han eller hon kunde vägras inflyttning och mantalsskrivning.
Jag argumenterade för att man inte kan uttala sig i allmänhet om betydelsen
av detta lagrum utifrån studier av enstaka församlingar och att man under inga
omständigheter utifrån sockenstämmoprotokoll kan sluta sig till hur många
människor som vägrades mantalsskrivning och inflyttning. I Tuhundra härad
under 1830-talet var borgensförbindelser det normala om någon, vars försörjningsförmåga ifrågasattes, ville inflytta. Detsamma gällde i socknarna Berg,
Hed, Huddunge, Kolbäck, Munktorp, Västerlövsta och i Västerås. De som
skulle hindras var ingen homogen skara även om flertalet hade gemensamt att
de var i behov av att arbeta för att kunna försörja sig. Det kunde röra sig om
familjer antagna på stat hos någon stor jordägare – i vars intresse det sålunda låg
att de tilläts inflytta – likväl som oberoende arbetande fattiga. Det kunde likale500

des röra sig om människor som församlingarna av andra skäl än fruktan för
ökade fattigvårdsutgifter ville hålla borta: ökända, straffade, de som ansågs överflödiga.
Om människor ändå flyttade in, var lösdriverianklagelser, angivande till
kronobetjäning och KB sätt att försöka driva bort dem. På vissa platser, som i
Hed, kunde sockenstämman gå långt och ge egna föreläggande. Sockenstämman kunde ålägga människor att lämna socknen trots att de var lagligen tillhöriga. Sådant skedde också på andra håll.
Fattigpolitiken kunde gestalta sig mycket olika från plats till plats, men det är
uppenbart att KB Västmanland försökte motverka alltför hårda restriktioner för
inflyttning. KB försökte också bevaka att människor mantalsskrevs där de, enligt KB, borde mantalsskrivas. Men KB:s möjligheter till styrning var beroende
av information, att människor klagade och anmälde saker. Obesuttna gjorde
inte det särskilt ofta i Västmanlands län vid denna tid och det var inte bara
konsekvensen av begränsad kunskap, skrivkunnighet eller andra resurser. Man
kan anta att människor kunde uppleva stor maktlöshet inför sin livssituation
och rädsla för att på något sätt protestera. De fanns de som gjorde det, de fanns
också de som exempelvis flyttade in i en församling mot socknens vilja. Men
dessa människor exponerade sig, de tog sig ibland ett förhandlingsutrymme som
de egentligen inte hade och det framgår utifrån de ärenden som finns i materialet att priset kunde bli högt att betala. För många var inte sådant ett alternativ
och därför kunde det hända att människor förblev oskrivna i åratal, att de vandrade runt också med barn utan att någon anmälde dem. Oskrivna, utfattiga
människor kunde leda till svåra konflikter om hemortsrätt som församlingar
kunde tänkas vilja undvika.

5.5 De försvarslösa
Vilka drabbades av bestämmelser om laga försvar? Att det huvudsakligen var
obesuttna är givet men i övrigt så var variationen stor. De som intogs och häktades, i första hand för att de var obehöriga, var som framgått vanligen fattiga,
ensamma män. Män utgjorde ca 80 procent av de häktade. Men en hel del var
också kvinnor och alla var inte ensamma utan en hel del hade barn med sig. De
gripna kan inte som kollektiv betecknas som utslagna eller marginaliserade, men
en viktig anledning till att många hamnade i häktet var den effekt den lokala
fattigpolitiken kunde ha på människors liv. Flera av de som greps hade just då
ingen formell tillhörighet, ingen laglig lokal status, en del stod inte ens i en
födelsebok. I detta avseende var sannolikt resande/romani hårdare drabbade än
obesuttna generellt. Människor med en ambulerande försörjning var särskilt
utsatta för frågor om tillstånd såsom pass. De observationer som gjordes om
resande här, där dock resande inte särskilt har studerats, styrker vad Miika Ter501

vonen har funnit för finska kaaleromers och svenska resandes situation under
sent 1800- och tidigt 1900-tal: hela deras försörjningssätt gjorde att de hela tiden
interagerade med bondesamhället. Att de drabbades särskilt hårt av lösdriverikontrollen betyder inte att de stod utanför samhället eller att de var något isolat.5
Vid mantalsskrivningarna var den könsmässiga skillnaden inte lika iögonenfallande som i länshäktets fångrullor. Kvinnor utgjorde 45 procent och män
utgjorde 55 procent av de som mantalsskrevs som försvarslösa i Västerås och
Tuhundra härad. Kvinnor såväl som män lydde under tjänstetvånget, kvinnor
såväl som män kunde vara oönskade och i församlingarnas blickfång. Ostraffade
likväl som kriminellt belastade kunde få föreläggande och också dömas till
tvångsarbete.
Det fanns flera olika skäl till att använda sig av bestämmelser om laga försvar
och andra lösdriveriregler och egentligen gick ingen obesutten, tjänstlös person
riktigt säker. På så vis var godtyckligheten en del av systemet, en av dess viktigaste egenskaper, en del av den rättsordning som reglerade förhållandet mellan
besuttenhet och de arbetande fattiga. I avhandlingen har således studiet av försvarslöshetssystemets praktik utvidgats betydligt i jämförelse med Helgessons
pionjärstudie.
Avhandlingen visade att då en människa blev försvarslös handlade det om
mycket mer än hennes relation till arbete eller hennes karaktär. Försvarslöshetssystemet innefattade frågor om tillhörighet, att ha rätt papper på sig, att vara
känd, att vara till lags, att inte dra uppmärksamheten till sig, att inte se fattig ut,
att ha ett socialt nätverk som kunde ge en borgen med mera. ”Lösdriveri” och
försvarslöshet måste förstås som en dynamisk process där kategoriseringen sker
kontinuerligt i vardagliga möten i konkreta situationer byggda på relationer
karaktäriserade av fysisk närhet och social distans. Det är en central slutsats som
kan dras utifrån undersökningen.

5.6 Vårt fredliga samhälle
Försvarslöshetssystemet var ett för staten kostsamt maskineri som kunde drabba
människor godtyckligt. Somliga var dock i blickfånget mer än andra, såsom
antagligen många resande/romani. Men godtycket var givetvis inte totalt och
det fanns mekanismer i systemet som syftade till att bevaka myndigheters och
församlingars maktutövning. JO och JK hade viss inblick i hur fångar i häkten
behandlades eller åtminstone hur länge de satt häktade. Dömda försvarslösa
kunde överklaga hos Nedre justitierevisionen. Lokala beslut överklagades hos
KB som kunde gripa in och tilldöma människor lokal tillhörighet eller fattig5 Tervonen 2010.
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vård. Kronofogdar och länsmän som kontrollerade lösdriverilistorna såg många
gånger till att lokalsamhällena inte kunde praktisera bestämmelserna om laga
försvar helt som de ville i de fall det stred mot författningarna. På en del platser
var fattigpolitiken mindre repressiv än på andra. Eftersom det polisiära nätets
maskor var tämligen grovt knutna, åtminstone på landsbygden, kunde människor, på gott och ont, leva och vandra länge utan att ha laga försvar, utan att ha
giltiga papper eller en tillhörighet. Ett gripande kunde innebära ett djupt ingrepp i den individuella friheten, men medan det för merparten ledde till discplinerande åtgärder på ett eller annat sätt, kunde det för andra vara ett första
steg mot att tilldelas en laglig tillhörighet.
Statens och lokalsamhällenas intressen jämkades samman i slottet vid Svartån. Ibland kunde det innebära att obesuttna vann något, ibland inte. Samhället,
djupt plågat av ekonomiska avgrunder mellan människor, präglades samtidigt
av fysisk närhet mellan hög och låg, ackompanjerat av en extrem social distans.
En landshövding bodde i samma slott där människor satt häktade. Mitt i en
kyrkoby bodde människor i kojor. I staden fanns slumgårdar snarare än slumkvarter. De fattiga människornas synliga närvaro och de återkommande mötena
mellan hög och låg gick hand i hand med förtrycket. Det var skillnad på folk
och folk, på män och män, kvinnor och kvinnor, barn och barn, och de arbetande fattiga skulle arbeta på ett sätt och under former som gillades av överheten. Det var deras tilldelade roll. Själva fattig- och arbetarpolitiken som sådan var
svår för obesuttna, arbetande fattiga att påverka.
Undersökningen har visat – JO, JK och suppliker till trots – att det dåtida
samhället präglades av förtryck av fattiga, arbetande, obesuttna människor.
Lösdriveriförfattningar var ett bärande element i detta förtryck och kunde användas på sätt som inte hör hemma i en rättsstat. Undersökningen riktade också
ljuset mot att det dåtida Sverige inte alls var så homogent, fredligt, förhandlande och välordnat som kyrko- och historieböcker kan ge sken av. Människor
for illa av församlingarnas upprätthållande av gränser, av försvarslöshetsbestämmelser, av en fattigdom som inte lindrades. Fattigvården var restriktiv,
knapp och otillräcklig samtidigt som tiggeri utan tillstånd var olagligt. Tusentals
människor kunde under ett år gripas i Sverige för att de tiggt, varit papperslösa,
för att de rört sig över gränser utan pass. Hur många människor som levde papperslösa, utan tillhörighet, är omöjligt att säga. En del människor hade bara sitt
namn i en enda kyrkobok, i dödboken. Andra hade inte ens det. Allt detta är en
del av Sveriges historia och utgör i sin tur en variant på västeuropeisk fattig- och
arbetarpolitik.
Den här bokens titel är hämtad från en utdragen konflikt i Västerås som stod
mellan stadens myndigheter och Anders Hellberg, soldatson född i Grytnäs på
1780-talet, före detta vice organist vid Domkyrkan och bland annat anlitad av
människor för att uppsätta olika skrifter. Myndigheterna ville ha bort honom
från, som de äldste uttryckte sig, ”vårt fredliga samhälle” och Hellberg beskrevs
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som en av dess allra otrevligaste gäster. Hellberg karakteriseras således som en
gäst; han var inte en riktig del av den egentliga staden fastän han bott i Västerås
i decennier.6 Hellberg ställde sig dock fullständigt likgiltig inför formuleringen
och han påpekade att Västerås knappast var så fredligt som det hävdades. Han
kvalificerade påståendet genom att påpeka att borgmästaren i staden vid kämnärsrätten anklagats för att ha slagit ner en gesäll på gatan; en händelse som har
behandlats i denna bok. Genom suppliker och argumentation försökte Hellberg
påverka den lokala fattig- och arbetarpolitiken i Västerås och hans föregivna
blindhet skyddade honom från lösdriverianklagelser. Hellberg kunde tala om
sådana ting som vikten av erfarenheten av att ha varit fattig. Till KB skrev han
att de fattiga ”[...] hafva ingen målsman som, erfarit hur fattigdom och nöd
verkeligen är, och som kan, wid Öfverläggningar om deras behandling, tala för
deras bästa och bevaka deras rätt [...]”.7 Hellberg vägrade att låta sig reduceras
till vansinnig, pretentiös, bråkig eller vad nu stadens myndighetspersoner ville
göra honom till för att kunna få bort honom från staden och hans ord får avsluta denna bok påminnande oss om att det är förenat med stora svårigheter att
förstå de förtrycka eller förtryckets verkningar utifrån förtryckarna:
Att mitt inre eller min själs tillstånd, endast kan kännas och bedömas af den Allvetande, men lika litet af Herr Borgmästaren och dess anhängare, som Mullvaderna kunna förstå och begripa Astronomin och Mathematiken [...].8

6 Se t.ex.: Husförhörslängd,1801–1805 under rubrik tjänstehjon av manskön Anders Hellberg f.
1784 ank. fr. Grytnäs 1796 moder Anna f. 1755. AIa:8. Västerås domkyrkoförsamling. AD.
7 Konseljakt avskrift av supplik inlämnad av Anders Hellberg till KB Västmanland dat. 23 mars
1844. Konselj 1845–02–10. Ecklesiastikdepartementet. RA.
8 Ibid.
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Summary

Between 1664 and 1885 labour in Sweden was regulated by compulsory-service
statutes. Able-bodied but idle persons could be compelled to submit to employment as a servant. Compulsory service was part of a larger system of laws
and regulations that regulated mobility, settlement, begging, and poor relief, all
of which aimed at restricting the labouring poor’s freedom and agency. Some
parts of this system had medieval roots, such as vagrancy laws. From the perspective of the propertied classes, this system of interacting regulations served
several purposes, such as fighting idleness, labour shortage, high wages, begging,
demands for poor relief, unwanted settlement in the parishes, and geographical
movement.
“Vagrancy” – försvarslöshet or lacking laga försvar (literally legal protection)
were the specific contemporary Swedish terms – was a status crime. A status
crime is defined not by a person’s actions, but by her position in society. Failure
to comply with these service statutes was punishable by being treated as a “vagrant”, which could mean being jailed in a house of correction or simply being
ordered to find employment within a specific period of time. In short, it was
illegal to be without work or other means of supporting oneself, such as property. The contents of the compulsory-service statutes and other related vagrancy
laws are well known. Likewise, we have a deep understanding of elite opinion
regarding the laws and the labouring poor in general, particularly in the 1830s
and 1840s. However, what is less known is the practical application of these laws
and about the views of the labouring poor. Arthur Montgomery has claimed
that the settlement and “vagrancy” laws created a situation of precariousness for
the labouring poor, while Anne Lise Seip has termed the relationship between
compulsory-service statutes and the rights of the labouring poor as a ’shadow
zone’. Väinö Helgesson has paid attention to how the compulsory-service statutes affected the lives of the labouring poor in a variety of ways.
The purpose of this thesis is to increase our knowledge about this precarious
situation for the labouring poor, while at the same time trying to make sense of
what might be called the social practices of the “vagrancy” laws. The focus has
been on the practice of the compulsory statutes and related issues such as mobility and settlement. The thesis has dealt with four areas of inquiry: the judicial
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framework, the policing of “vagrancy”, in what situations people were exempt
from having to comply with the compulsory-service statues, and the identity of
the “vagrants”. The rationale for undertaking this study is not only because we
lack knowledge of the compulsory-service statues and related “vagrancy” laws; it
is to also question the perspectives and source selection of previous research. By
limiting their inquiry to elite views and normative sources produced by this
elite, previous research has failed to acknowledge the people who were accused
of being “vagrants”: the labouring poor. We need to more fully understand the
institutional framework related to the compulsory service statutes and other
ordinances, and we need to know more about the everyday relations between
labouring poor and the elite. As A.L. Beier has argued, the “vagrants” need to
be removed from a narrow approach of studying the elite and their views of
“vagrancy”. The debates in the Diet and the pamphlet literature provide clues
to the everyday realities for the labouring poor. We need a more complete picture to understand this unequal society, including both the elite and their views,
and the labouring poor and their survival strategies that were restricted by various institutions. Both the elite and the labouring poor need to be placed into
context and treated as acting subjects.
Many historians, both in Sweden and elsewhere, have often taken over the
contemporary elite’s understanding and description of the “vagrancy” problem.
The “vagrants” have had a bad reputation throughout history. They have been
associated with deviancy and crime, and historians have depicted them as marginalised by society. It is not possible to draw any serious conclusions about the
labouring poor’s everyday experiences if we adopt the mind-set, based on contemporary prejudices, that the labouring poor are soulless animals and vermin.
We cannot understand the social practice of “vagrancy” by relying on the
speeches of a county governor. He demonstrates one side of the picture, but he
does not provide the whole picture. What the propertied classes called laziness
was, for the poor, unemployment. What the elite called refusal to take service
could, for the poor, be part of a wage negotiation.
The archives are not full of self-penned life histories written by the poor
themselves (even though some do exist), but by combining different sources it is
possible to gain information about the lives of the poor and itinerant workers.
The system for dealing with “vagrancy” has left a large number of sources, and
different sources give different images of the poor. This applies most clearly in
the case of the Swedish Romani population, the resande. In some sources they
are invisible (such as in many census lists), in some highly visible (examinations
of “vagrants” when arrested for various reasons).
The thesis deals with the county (län) of Västmanland during the 1830s. It
was necessary to have such a short-time frame of investigation in order to do
justice to this complicated subject matter and to use many sources covering
different aspects. The thesis highlights how the compulsory-service statutes and
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related vagrancy laws shaped the lives of people and points to how these institutions restricted poor people’s agency and formed their experiences.
In chapter 2 of the thesis, the contemporary institutional and judicial framework was analysed. There was a large number of vagrancy and related statutes in
force and even for a contemporary county governor these laws were difficult to
overlook. Compulsory-service statutes, instructions to the county governors,
mobility and settlement laws, poor laws, passport regulations, and so on, constituted a complex institutional and judicial framework. The essence of the
compulsory-service statutes cannot be restricted to issues concerning sentencing
people to correction houses for lacking employment.
All relevant vagrancy and related statutes remained unchanged during the
1830s with two exceptions. In 1833 a new vagrancy act (försvarslöshetsstdaga) and
a new master and servants act (tjänstehjonsstadga) was promulgated. The new
vagrancy act prescribed harsher treatment of the unemployed and poor than the
previous act (enacted in 1805). Thus, its enactment was typical of hardening
attitudes and policies towards the poor that were widespread elsewhere in North
Western Europe during the 1830s. The elite saw the “dangerous classes” as another species. The viewpoint that the poor were not part of the same species was
used as justification for the repressive policies towards the poor. The labouring
poor should not be allowed any freedoms, or the societal order would be threatened and chaos awaited. There was no judicial recognition of the existence of
structural unemployment, i.e., that it was possible to be unemployed because
there were no available jobs. That the compulsory-service statute was not abolished until 1885 is case in point.
In 1819 an act related to the compulsory-service statutes was promulgated. It
resulted in a relaxation towards compelling people to find employment. Contemporaries believed that an immediate effect of this relaxation of the law was a
shortage of labour and a concomitant rise in their wages. Shortage of labour and
a rise in wages, together with the itinerant workers’ geographical movements,
are the underlying reason for compulsory-service statutes, master and servants
acts, and related vagrancy legislations.
Day wages for labourers fluctuated in Västmanland, but there is a constant
overall trend between 1820 and 1840 of no rise in wages. Poverty was widespread
and a failed harvest was the difference between life and death for many people.
The elite sought a stricter compulsory-service statute in the 1820s and 1830s
for moral, economic, and legal reasons. The increased freedom among the labouring classes was condemned by the elite and it was thought to lead to crime
and idleness. However, there were dissenting voices among the ruling elite. The
newly appointed Head of the Board of Prisons and Workhouses, (Styrelsen för
fängelser och arbetsinrättningar), Clas Livijn, directed significant critique against
the vagrancy laws. One of his most important arguments was that the penal
system was overburdened by “vagrants”, resulting in a substantial monetary cost
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for the state. Historians of the prison system have described the vagrancy laws as
the most important criminal issue of the time. Between 1835 and 1839, more
than half of Sweden’s inmates were jailed for not having any legally recognised
employment, i.e, they were unable to comply to the compulsory-service statutes. Chapter 2 also deals with the most important laws and regulations concerning vagrancy and labour in general: the master and servants acts of 1805 and
1833, the statute of 1819 allowing for men to be sent to workhouses, the Settlement Act of 1788, and various other laws regulating physical movements, such
as the 1812 Passport Act, and the poor laws. Of particular importance concerning Romani, resande, was that during the first half of the nineteenth century the
state consistently tried to restrict their movements and opportunities to support
themselves by peddling goods.
The Master and Servant Act of 1739 was not gender neutral, as women could
be exempted from the obligation to serve if they cared for their elderly parents.
The acts of 1805 and 1833, however, were gender neutral concerning care for
parents or children. Previous research has claimed that women were generally
exempted from the obligation to serve if they cared for their parents or children.
The chapter concludes that this is a misreading of the law, and not in accordance with practice. Men and women were both obliged to serve according to
the master and servants statutes.
The county governors were the highest state authority in the counties. They
and their administrators were overburdened by their many responsibilities and
were understaffed. For that reason, the handling of administrative matters was
characterised by negligence and not all official documents, such as incoming
letters and verdicts, were registered according to the regulations. The castle
where the county governor of Västmanland resided was situated in Västerås and
was a place with many functions. The civil servants worked in close proximity
to the county jail, with its prisoners within just a few minute walk.
The regulations concerning the compulsory-service statute, laga försvar, and
the use of passports, were vague. For that reason, they were effective and powerful tools that county governors, police, and parish officers could use when
policing the labouring poor. The fact that the county administration was overburdened by work resulted in differing verdicts in similar cases.
The unpredictability of the laws was one of its strengths: the labouring poor
who were at risk of being treated as “vagrants” had a difficult time understanding what they must do and what was done to them when exposed to scrutinising officials. The new Vagrancy Act of 1833 did not increase the number of
people arrested for vagrancy crimes, but the control of people without legally
recognised employment increased. Every year the census registers, mantalslängder, were recorded and at those times officials investigated who had to comply
with the compulsory-service statutes. This procedure became standardized and
embedded after 1833. In Västmanland, the pressure increased on those who were
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at risk of lacking employment. There must have been significant stress for the
poor in such situations. A poor able-bodied person had to find work that was
accepted by the authorities as an honest way of making a living, or to find
someone who could bail him or her out and in doing so guarantee that he or
she would not make any claims for poor relief. This could not always have been
an easy task since the poor had to have someone wealthy enough to bail him or
her out in his or her social network. The Vagrancy Act of 1833 increased the
power of parishes to control who lacked legally recognised employment, laga
försvar, and could thus be treated as a “vagrant”. The yearly census registrations
played an important role in the registration process which involved several steps
over a number of months during which people’s employment and status as
“vagrants” was checked. If someone lacked legally recognized employment, she
could be sent to the county governor for interrogation.
Each parish had their own procedure for controlling people’s employment
and status as potential “vagrants”. People considered “vagrants” were then entered into a so-called vagrancy list. In some parishes the vagrancy lists contained
none or few names, whereas in others, and in the towns such as Arboga and
Västerås, the lists could contain a number of names. There is no evidence that
people on these lists were present because they had a criminal record or were
otherwise known to have been disorderly. Local authorities decided how to
proceed with those that ended up on the vagrancy lists.
Vagrancy control was exercised continuously throughout the year: on the
roads, in the towns, and in the parishes. The towns had officials who would
check people’s status and ask for passports or other travel papers. The number
of officials and police were far greater in the towns than in the parishes, where a
small number of police and parish officials oversaw wide stretches of land.
Town officials, such as mayors and magistrates, could also interrogate people in
the streets and even beat suspected “vagrants” in public. However, bailiffs,
länsmän, was the category of official that arrested the largest number of “vagrants” and accompanied them to the jail in Västerås.
The control of passports and other identity documents was key to establishing if a person was a suspected “vagrant” that should be transported to jail. The
parishes used a variety of techniques in order to exclude “vagrants” or people
who were unable to support themselves. People could also be expelled from the
parishes because they were unwanted in general. Many interrogations of suspected “vagrants” in the streets or in the parishes did not result in the “vagrant”
being jailed. Suspected “vagrants” could simply be put on a list and physically
removed from a particular parish.
According to national laws, it was illegal to house a “vagrant”. High fines,
corresponding to a 10-day wage, could be imposed on anyone who was caught
allowing “vagrants” to stay in their home. Furthermore, there were numerous
local regulations that also stipulated high fines for housing “vagrants”, and for
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omitting to report to the authorities that a suspected “vagrant” was residing in a
person’s home. Economic rewards were offered to those who reported suspected
“vagrants” to the authorities. Many people probably had mixed feelings reporting poor people wandering around the countryside to the police since many of
them were in similar economic and social positions. The police had the right,
whenever they judged it necessary, to enter people’s homes in search for “vagrants”. The small towns had more police and were thus easier to control.
The vagrancy laws were many and multi-facetted and there were local variations in how they were practised, depending on several factors. A parish’s socioeconomic structure was important in determining the relationships between
state servants, parish assemblies, manorial lords, and parish priests. The labouring poor themselves had few opportunities to influence the policies towards
the poor. Because of their vulnerable position and poverty, they were exposed to
arbitrary decisions and their freedom of movement and agency was restricted.
The laws related to “vagrancy” and other issues could be used against the poor
in various contingent ways. An appeal against a parish decision not to give poor
relief or an appeal against an eviction was not without risks. Raising your voice
in situations like that was dangerous as you became exposed to the authorities.
It did happen that people submitting appeals on behalf of others could be considered a “vagrant” themselves and ordered to find employment.
The vagrancy laws defined the legal dependence of the poor on the elite, and
the practices of the vagrancy laws were determined by the elite’s ideologies and
interests. A poor person who wanted to be left alone and avoid harassment had
to understand the elite’s mentality and keep a low profile. In their everyday
lives, the poor worked hard trying to survive, negotiate for somewhere to live,
for wages, and so on, but these activities were constrained by the vagrancy laws
in a context of dominance and submission. Being ordered by the county governor to find employment within a specified time or otherwise face imprisonment, guaranteed that people, because of their poverty and vulnerability, were
exposed to the arbitrary treatment of local authorities.
Far from everyone who was ordered to find employment was arrested and
sent to jail. Chapter 2 also showed that the recording of vagrancy crimes in
official statistics and in the primary material (such as prison rolls) varied between counties. This presents a challenge for anyone researching “vagrancy”.
In Västmanland, like in other counties, “vagrants” constituted a large portion
of all arrests. 40 percent of all arrests between 1829–1838 were “vagrancy” related. Bad harvests (1837–1838) resulted in a sharp increase in arrests. The thesis
analyses 1,066 arrests where “vagrancy” is the only registered crime. Most “vagrants” came from Västmanland and one third of all arrests were made in 1837–
1838. The new Vagrancy Act of 1833 had little effect on the number of arrests.
The majority, 52 percent, of all arrests were made in one of Västmanland’s
four cities, despite the fact that only nine percent of the county’s population
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was living in one of these cities. Most arrests were made in Västerås where the
county governor’s castle was situated. Most arrests in the countryside were
made in the areas close to Västerås. The geographical proximity to Västerås was
an important factor determining the chances for a “vagrant” to be arrested.
The system of transporting prisoners was well organized but expensive,
which must have reduced the number of “vagrants” actually taken to the county
jail in Västerås. Most arrests were made in the summer (June to September).
The majority of the 1,066 “vagrants” taken to the county jail were arrested outside their home parishes when they were on the move. 80 percent were men and
20 percent women. Most were under 50 years old. Few arrests concerned people
travelling in large groups. A single male was the most frequent arrest, followed
by a woman with children.
The county jail was situated in the castle of Västerås and can be characterised
as Bentham’s nightmare. The castle illustrates the social distance and physical
proximity between the elite and the labouring poor. Acts of violence occurred
within the jail’s walls and one guard was convicted of battery. The jail was often
overcrowded and it was a difficult place for inmates. Of those arrested for vagrancy, 90 percent spent at least one night in that prison. 60 percent spent between two and ten days. The detainment was spent in uncertainty since no one
could predict how long someone would have to sit in this fearsome place.
“Vagrants” from adjoining counties were commonly not trusted to be released to walk back home, instead they were brought on special carts, sometimes guarded, which was an expensive operation. Slightly more than half of the
inmates were released with orders to find employment within a specified time.
It seems officials were not always aware of which laws were applicable, resulting
in inmates being treated in an arbitrary manner. This probably caused detainees
serious stress. Children under the age of 15 were not entirely exempt from the
obligation to work and could also be ordered to find employment. They could
also be arrested and put in jail for lacking employment. Two boys were sentenced to prison in Stockholm (Långholmen).
The state officials took into account a person’s capacity to work when they
sentenced people or ordered them to find employment. 100 verdicts of imprisonment were issued. About one fifth of these were women. Why someone was
sentenced to prison while others in similar situations were released to find employment is difficult to determine. Chance played a large role. Not formally
belonging to a parish, or that the prisons were full, were two factors influencing
if a person would end up in prison or being set free with orders to find employment. About 80 percent had some criminal record, but 18 verdicts concerned people who did not or who were only accused of begging.
According to the law, everybody should belong somewhere and the county
governor could – against the will of the parishes – decide where a particular
person belonged and order for that person to be included on the census lists.
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The county governor could also sentence someone to prison because that person did not belong to any parish: it was a way of solving a problem when no
parish could easily be forced to include someone as a member. Why someone
was sentenced to prison and someone else was assigned to a parish was contingent on the specific circumstances. These are difficult to ascertain. Having
somewhere to belong was of utmost importance for people’s well-being.
Vagrancy laws are about the possibility to act. They do not necessarily compel authorities to do so. Under certain circumstances the chance of being subject to interrogations, arrest, and imprisonment was greatly increased. Such
risky situations were particularly when people were on the move and during the
yearly census registrations when people were checked if they had legally recognised employment. A note in the census registers indicating that the person
lacked legally recognised employment could indicate several things: that the
person was unwanted in the parish, or that the authorities wanted to discipline
and frighten her into submission. Being ordered to find legally recognised employment could happen in other situations, such as when someone was evicted
from a croft, when a person petitioned for poor relief, or when a person left
service before the contracted end date.
In chapter 4, “vagrancy” is investigated from a spatial perspective. Many
people were wandering about on the roads, often begging, despite its prohibition. Begging was only allowed in a person’s home parish and only with explicit
permission. For men, unlawful begging was a crime as serious as theft, and men
could be sentenced to houses of correction for begging. Begging annoyed the
rich, since they viewed it as an expression of idleness. At the same time, people
would give alms to beggars due to religious sentiments or pity. Begging was
common and was a complement to occasional day work. It was often the only
way poor people travelling from place to place were able to survive out on the
roads. There was a clear distinction between begging in one’s home parish and
outside. There was little tolerance for beggars coming from other parishes.
Every person needed to have a passport while travelling in Sweden (and also
when they travelled abroad), with the exception of when they travelled where
“they were known”. Furthermore, “vagrants” and their families were subject to
several travel restrictions. For instance, they could only leave the county looking
for work with a special permit. In the counties Kopparberg and Värmland, but
only there, the parish priests had the right to issue special travel documents that
functioned as a form of passport. However, evidence from Sala suggests that
farmers from Norrland also travelled with papers issued by the priests. What
papers counted as valid probably varied from place to place and case to case, but
it was required to have the necessary papers to reduce the risk of interrogations
and imprisonment. Passports, and other travel documents, protected people. A
person released from jail with orders to find employment were always equipped
with a passport. Any unknown person could always, and in almost any place, be
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asked for papers and the control of passports and other documents was an integral and important part of “vagrancy” control.
The majority of those arrested for vagrancy crimes and taken to the county
jail were staying or moving illegally in the place where they were arrested. The
risk of being asked for papers, and having one’s identity checked, was greater
when someone was far from home. Being arrested often resulted in an order to
find employment within a specified period of time. The passport registers from
Västerås show that although passports were usually not required for travel within a person’s home county (where it could be assumed you were “known”),
people could still be arrested for lacking the right documents in their home
county. Hefty fines were levied for housing “vagrants” or people without passports. This was not as common in the countryside as it was in the towns. In
order for the passport laws to function, people had to be aware of the law itself
and able to read and understand what was written on the travel documents. It
appears that the townspeople of Västerås were well aware that fines could be
levied for housing “vagrants” and people who lacked passports. In Västerås, as
in the countryside, monetary rewards were offered to induce people to tell the
police if they were aware of “vagrants” staying illegally in a house without passports. Despite this, several factors tempered people’s willingness to tell the police. It was seen as unethical not to help a poor traveller, and many poor people
in the countryside sympathised with the poor “vagrant”. Housing guests for the
night was based on solidarity, and there is no evidence in the sources that money changed hands. Romani, resande, often stayed in peasants’ homes. However,
a closed door could always be opened by the bailiff, town administrators, or
higher state officials.
Who was asked to show their identity papers? It seems that physical attributes attracted suspicion, such as scars, torn clothes, etc. Signs of poverty was
connected to suspicions of begging, which increased the likelihood of being
asked for papers. It appears to have been shameful to be asked to identify oneself. Citizens had to carry a passport, but not all were asked to show them. The
passports worked as a control mechanism to check those who for one reason or
another looked suspicious. Romani, resande, were particularly subject to controls. Common Romani occupations, such as peddling, were subject to special
legal regulations aimed at, among other things, restricting the Romanis’ movements.
Passports were issued by the county governor’s office, and by town officials
(unless the town was the administrative centre of the county), and in some
places local police, and parish priests. In some places, the county governor also
had commissioned so-called passport commissioners. Despite everyone being
expected to carry a passport, not everyone applied for one. There were many
reasons people did not apply for passports. One reason was that it was unlikely
that they would be allowed to leave the county and by not applying for a pass513

port they avoided the suspicious eyes of state officials. However, poor people
faced significant trouble if they lacked a passport when asked. The issuing of
passports was surrounded by a number of restrictions concerning employment,
“vagrancy”, and perceptions of whether the person was regarded as harmful to
the community. A person who applied for a passport could be denied one and
could then be ordered to promptly leave the town or parish. There were significant opportunities for harassment and abuse of power. For people that supported themselves by peddling, not being able to legally move around was a big
obstacle to their way of lives and livelihood. This particularly concerned the
Romani.
The passport document had to contain information about the bearer. For
some, it was necessary to provide a description of the bearer. Descriptions of the
person were especially important for non-residents and “vagrants”. The techniques for describing people differed between the counties and there was no
standardized procedure. The passports from Västmanland in the 1830s had preprinted information requests about birthplace, age, height, hair, eyes, and facial
form. In the adjacent county of Kopparberg, the passport registers were handled
more meticulously and special vagrancy passports were issued from the start of
1833. This was not done in Västmanland. The passport registers kept at the
issuers’ offices held information about the issued passports and about the bearer. Overall, the crude descriptions and the haphazard way of registering the
passports made it difficult to verity the authenticity of the passports.
Determining a person’s identity was a collective process, involving several
people and a variety of techniques besides the actual passports themselves. Interrogations, gathering of information, observation of the suspect’s speech, language, body, clothes, and so on. Witnesses were heard and suspects were confronted with people that should have known them providing they were who
they claimed to be. It was very important to determine where a person belonged. Church records and tax registers were used to determine a person’s
place of belonging. The authorities were dependent on the existence and quality
of these different kinds of papers and registers and on the men who were responsible for them.
The authority of contemporary civil servants was far reaching. They could
detain suspected “vagrants” in arbitrary ways. This was the great advantage
from the police’s point of view: it was possible to detain anyone the police did
not like or who looked suspicious. Making inquiries about a person’s identity
took time and resources, and conflicts could emerge during the county administration’s investigation into a person’s identity and place of belonging. The
state demanded that everyone should belong somewhere, that the person was
registered in the church records, and that they paid taxes. However, strong local
interest to exclude unwanted persons from a parish could counteract the state’s
intentions. In some parishes, new born babies were not registered in the church
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records and were not entered into the census registers. When the government
was unable to find out a person’s true identity or place of belonging, it had a
last resort: send them to prison an undefined period of time.
A large part of vagrancy control was handled at a local level, in the parishes.
After 1833, the parishes were legally empowered to guarantee a person laga
försvar, i.e., guarantee that people were able to support themselves despite not
being on a one-year contract. Since 1788, poor people who resided with others,
inhyseshjon, could legally be refused settlement in a parish and their right of
residence was always much weaker compared to a servant on a one-year contract. In order to understand how common it was to refuse people settlement in
a parish, it is not enough to study just one or two parishes. Several parishes
must be included in such a study. Furthermore, the parish assembly minutes
that previous research has relied on is a poor source of information on this issue
since many refusals of settlement were made without documentation and discussion at the parish assembly.
In the parishes in Tuhundra härad in Västmanland, the standard procedure
when a poor person sought settlement was that someone else had to provide
bail for that person if it was perceived that there was a risk he or she may ask for
poor relief. This situation was similar to the parishes of Berg, Hed, Huddunge,
Kolbäck, Munktorp, Västerlövsta, and Västerås. Those refused settlement were
a heterogeneous group of people. Among them were married agricultural labourers with children (statare) whose settlement was demanded by manorial
lords but not by most other farmers, along with poor independent labourers of
both sexes, as well as others not connected to poor relief that the parish wanted
to keep out. It could be an infamous, destitute noble man, or an elderly former
merchant that the parish feared they would never be able to get rid of, and so
on. If someone tried to reside unlawfully, charges of “vagrancy” and harassment
and arrests by the police could follow. In some places, such as Hed, the parish
assembly would order people to leave the parish even if they had settlement
rights. In other words, unwanted people could be expelled.
There were great variations between different parishes in terms of how the
settlement laws were practiced. The county administration, however, worked
hard to counteract the settlement laws being too strenuously applied. The county administration also took a strong interest in making sure that people were
registered in the tax registers. The county administration was, however, dependant on getting information about misuses of the law and one such canal of
information was petitions. It appears that few people petitioned against misuses.
This was not only because they did not know the procedures or that they were
unable to read and write. By petitioning against a parish because they were not
allowed to settle, people exposed themselves and drew attention to themselves.
In a few instances where people were actually granted the right to settle following a petition, there are indications that this could be followed by harassment
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by other parish members. For that reason, many people probably accepted their
situation of living unlawfully, trying to avoid attention. But having no formal
place of belonging was, however, a source of conflict between parishes whenever
the county administration investigated where a “vagrant” should belong.
The “vagrants” themselves were poor, casually employed with little means –
people trying to find work but often unable to do so. Those interrogated and
subsequently jailed were most frequently impoverished single men. Some were
women, and it was not unusual for them to have children. Those who were
arrested cannot in general be depicted as marginalised outcasts, as the older
historical research assumed. A common feature among people who were arrested was that they had no legal place of belonging: they did not have their
names in church records or census lists. In that respect, the Romani, resande,
were particularly affected. At the yearly census registration, both men and
women were exposed to the scrutinizing eyes of state and parish officials. Exprisoners and those with no previous convictions could both be sentenced to a
house of correction.
There were many reasons why the local elite and state officials used the vagrancy laws. No one among the labouring poor was safe from interrogations,
arrests, and convictions. The arbitrary approach to unemployed “vagrants” was
part of the system, part of the relations between rich and poor. Despite the
great social distances between the rich and the poor, they lived side by side, in
physical proximity every day. The same place, the castle in Västerås, that
housed the county jail was also the residence of the county governor. Thus,
festivities could take place just a few minutes’ walk from the prisoners, some of
whom were even dying within earshot.
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Bilaga 1. Källöverblick

Länsstyrelsen i Västmanlands län: landskansliet, ULA
Fler källserier har använts men de mest omfattande insamlingarna av data har
gjorts ur följande serier där samtliga år fullständigt gåtts igenom när inget annat
nämns. Se även löpande källhänvisningar och källförteckning. Se bilaga 2 för
exkurs om suppliker, tillhörande handlingar och resolutionskoncept.
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Protokoll och brevkoncept (AIa), 1830–1838
Protokoll med handlingar (AIIa), 1828–1840
Resolutionskoncept (AIb), 1830–1833, 1835–1839, se vidare bilaga 2
Brevdiarier (BI), 1810–1838, endast centrala myndigheter till och med 1828
Supplikdiarier, (BII), 1830–1838, se bilaga 2
Skrivelser från Kongl. Maj:t och centrala myndigheter (D1): rekvirering utifrån
BI under åren 1810–1838
Skrivelser från övriga myndigheter (DIII): Samtliga inkommande skrivelser för
åren 1830–1832 och 1837–1838 har bladats igenom. För tiden däremellan har rekvirering av skrivelser gjorts via diariet
Skrivelser från enskilda personer (avgjorda mål, resolverade akter) (DIa–
DIVb), se bilaga 2
Passjournaler (EV), 1830–1838

Länsstyrelsen i Kopparbergs län: landskansliet, ULA
•
•
•

Protokoll över förhör med arrestanter (AIe), 1823–1836
Passjournaler (CVI) reguljär passjournal och diarier för lösdrivarpass från 1823
till 1838 respektive 1833 till 1838. De senare in extenso
Om fånglistor, se bilaga 3

Församlingsarkiv, ULA samt ArkivDigital
Sockenstämmoprotokoll för följande församlingar och år har studerats:
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Barkarö, 1796–1843, Berg, 1828–1839, Dingtuna, 1819–1841, Hed, 1805–1843,
Huddunge, 1809–1839, Kolbäck, 1819–1840, Lillhärad, 1817–1842, Lundby,
1799–1843, Munktorp, 1819–1838, Sala landsförsamling, 1817–1839, Västerlövsta, 1813–1838, Västerås stadsförsamling, 1798–1847.

Den mest omfattande datainsamlingen har gjorts ur protokollen för Västerås,
Tuhundra härad (Barkarö, Dingtuna, Lillhärad, Lundby) och Hed. Församlingarna inkluderar alltså en stad (Västerås), en godssocken (Barkarö), flera
bondesocknar och ett par socknar där det fanns bruk (Hed, Västerlövsta). Flertalet församlingar tillhör den jordbruksdominerade mälardalska slättbygden.
En stor mängd kyrkoböcker av olika slag har använts. En inte ringa del av de
gripna i Västerås har kunnat spåras till olika längder. Kyrkoböcker har också
använts på andra sätt vilket redovisas för i de empiriska kapitlen.

Domböcker, ULA
•
•
•
•
•

Norrbo häradsrätt
Siende häradsrätt
Snevringe häradsrätt
Tuhundra häradsrätt
Västerås kämnärsrätt

Samtliga ovanstående utom Västerås kämnärsrätt har bearbetats utifrån saköreslängder under åren 1830–1838. Kämnärsrätten i Västerås har genomgåtts fullständigt för samtliga år. Ett år, 1831, är dock mycket dåligt bevarat. Persondata
från rättegångar har också använts för att exempelvis åldersbestämma personer.
Residensstaden Västerås och det intill liggande häradet Tuhundra belyses utifrån de gjorda urvalen särskilt. För Västerås del har också andra källmaterial
använts som:
•
•
•

Västerås fattigvårdsdirektions protokoll (AI) som bearbetats från år 1814 fram
till 1847 (med luckor): Socialnämndens i Västerås arkiv, Västerås stadsarkiv
Rådhusrätten och magistratens domböcker (AII) för vissa år (1830–1834, 1838):
Västerås rådhusrätt och magistrat, ULA
Lokala kungörelser (BII) för åren 1822–1846: Västerås rådhusrätt och magistrat, ULA

För Västerås stadsförsamling och Tuhundra härad har även mantalslängder
systematiskt gåtts igenom för vissa bestämda år.
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Bilaga 2. Om suppliker vid Västerås
landskanslis arkiv

Suppliker (eller ansökningar alternativt besvär) kunde framföras både muntligen
och skriftligen. De få muntliga ansökningar jag har funnit bevis för fördes inte
in i ansökningsdiariet. Det finns inte heller några resolutionskoncept över dessa
bevarade.
Om man vill följa de skriftliga besvären som inkom kan man först gå igenom
ansökningsdiariet, BII, som är indelat under olika rubriker som skuldmål, justitie- ekonomi samt politimål och besvär. Ärenderubriken är ofta inte är särskilt
upplysande, så det kan vara svårt att veta vad ett ärende egentligen handlade
endast utifrån diariet. I diariet skall det finnas ett nummer. Numret syftar på
ärendets plats i ytterligare ett diarium, expeditionsdiariet (BVII). Genom detta
kan man, om man har tur, finna ett resolutionsdatum och/eller ett aktnummer.
Resolutionen skall då, om inget har hänt, kunna hämtas bland resolutionskoncepten (AIb). Själva handlingarna är arkiverade i serien DIV. Från år 1836 är
serien uppdelad i två delar: DIVa och DIVb. I DIVa kan man finna handlingar
till ansökningar sorterade efter aktnummer, den andra serien är ett mindre antal
handlingar som vid någon tidpunkt påträffats i arkivet och inte haft någon påskrift om aktnummer och därför har förts dit.
Det finns alltså olika sätt att gå tillväga om man vill studera ansökningar med
olika för- och nackdelar. Man skall också tänka på att resolutioner ibland saknas. Dessutom är gränsdragningen mellan vilka ärenden som hamnade i det
vanliga brevdiariet över skrivelser från Kunglig majestät, ämbetsmyndigheter,
samt ämbets- och tjänstemän och vilka som hamnade i ansökningsdiariet inte
glasklar för eftervärlden. En prost hade olika roller: som ämbetsman fördes hans
skrivelse vanligen in brevdiariet men om han i egenskap av ordförande på
stämman besvärade sig å socknens vägnar fördes det istället in i ansökningsdiariet – men undantag finns. Samma sak gäller privatpersoners ansökningar som
ibland kan finnas också i brevdiariet (BI). Hur man än går till väga är det omöjligt att täcka in alla muntliga såväl som skriftliga ansökningar som gjordes till
länsstyrelsen.
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Suppliker är alltså ganska komplicerade material att arbeta med eftersom ett
ärende består av flera olika led. Initialt gick jag till väga som beskrevs här ovan:
jag följde inkommande ärenden framåt i beslutsprocessen för åren 1830 till 1832.
Detta visade sig vara mycket tidsödande. Därför valde jag att för resterande år
istället gå baklänges: jag började med resolutionskoncepten där man har en
fördragning av ärendet och ett beslut. Utifrån dessa är det enkelt att rekvirera
själva handlingarna vid intresse. Man ser då också vilka ärenden som är relevanta. Detta förfarande har flera nackdelar som att man då bara kommer åt de
ärenden som resolverats, men fördelarna är flera inte minst arbetsekonomiska.
Jag har bladat igenom ansökningsdiarier för samtliga år men således excerperat
handlingar via diariet endast för åren 1830 till 1832. Jag har också gått igenom
samtliga volymer av besvärshandlingar (DIV) för åren 1830 till 1833. Därefter har
jag gått den andra vägen och använt mig av resolutionskoncepten utom för år
1834 som exkluderades på grund av källmaterialets tillstånd. Utifrån resolutionskoncepten har alltså handlingarna vid behov kunnat rekvireras.
Datainsamlingen har varit omfattande och omfattar nära 200 ansökningar
och ärenden som rör vräkningar, fattigvård, inflyttning, föreläggande om laga
försvar, arbetskontrakt, begäran om husrum med mer.
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Bilaga 3. Urvalsprinciper för fångrullor och
fånglistor

Fångjournalet (D2b), Kriminalvårdsanstalten i Västerås arkiv,
ULA
De intaganden i häktet där personen har ett eller flera lösdriveribrott antecknade i brottskolumnen eller lösdriveribrott i kombination med annat brott ingår i det urval som gjorts för undersökningarna. Samtliga som har fått förelägganden i häktet om att skaffa laga försvar har också tagits med oavsett orsak till
införpassande i häkte.
Det förekommer intagningar med hänvisning till anledningar av karaktären
vansinnig, dumb et cetera vilka också ingår i urvalet liksom samtliga rymlingar
ur tjänst och återkomna fästningsfångar vilka befunnits utan försvar utan att
anteckning om avsaknad av försvar eller dylikt gjorts i brottskolumnen. Den
grupp som statistiken verkar ha haft vissa problem att hantera, de medföljande
barnen, har självklart inte undantagits. De delade sin förälder eller sina föräldrars villkor i häktet. En hel del barn under 15 år passerade genom Västerås
slottshäktes portar under 1830-talet. Nedan följer de kategorier som ingår i
undersökningen:
1.

Samtliga vilka har en notering om ”lösdriveri” (definierat som kringstrykande, försvarslös, lösdriveri, passlöshet, försvarslöshet, tiggeri och så vidare) som enda orsak till gripandet: 1066 poster.

2.

Samtliga som har en notering om ”lösdriveri” (definierat som ovan) kombination med annan orsak (fylleri, snatteri osv.): 63 poster.

3.

Samtliga som har blivit ålagda att skaffa sig laga försvar i häktet även om de
införpassats av annan orsak enligt fångrullans brottskolumn (denna kategori består nästan undantagslöst av lagförda personer): 189 poster.
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4.

Införpassade som noterats i brottskolumnen som ”rymlingar” eller ”förrymd” med flera varianter. I undersökningen ingår de som rymt ur tjänst
och rymt hemifrån. En del av dessa har även kombinationsrubriceringar
som ”rymt och stöld”. Rymlingar från exempelvis Långholmen eller Västerås hospital ingår inte undersökningen då de inte är relevanta för frågor
om laga försvar: 60 poster.

5.

Frigivna och till Västerås införpassade och i länet hemmahörande före detta
fästningsfångar. De som ingår i undersökningen är de som fått förelägganden om laga försvar. En del av dessa står som försvarslösa i brottskolumnen, en del har inte denna notering men har anmärkning om föreläggande
att skaffa laga försvar i fångrullans femte kolumn: 23 poster.

6.

Införpassningar med en notering i brottskolumnen som inte är ett brott
(”dumb”, ”vansinnig”, ”till sina sinnen mindre väl förvarade och så vidare)
men som handläggs som ett lösdriveriärende i betydelsen att man utreder
personen ifråga med avseende på hemvist, identitet, huruvida personen
verkligen är ”dumb” osv. I Västerås är dessa mycket få: tre stycken under
undersökningsperioden. De är fler i exempelvis Falun.

Ytterligare data har använts. Det gäller framför allt personer som gripits för
förfalskningar av identitetshandlingar (pass, flyttningsattester). Förutom att vara
intressanta i sin egen sak, kan sådana brottmål ge information om vad som
ansågs vanligt och brukligt vid resande och flyttningar, det vill säga om resandets och flyttningens praktik. Totalt har data ur fångrullorna gällande omkring
1600 intaganden i häktet registrerats. Data rörande ytterligare omkring 600
intaganden för åren 1785–1794 (JK:s fånglistor, EIIIcc) och 1820–1828 (D2b med
lucka år 1822), har också registrerats mindre extensivt då de endast används för
mindre jämförelser. Sökbara är för dessa år samtliga intagningar under kategori
1 ovan. I den fångrulla som fördes mellan 1820 och 1826 förekommer också
information om fångskjutsen i relation till enskilda fångar som senare skrivare
inte förde in och som därför har varit värdefull.
De olika kategorierna behandlas på lite olika sätt. Exempelvis ingår inte
människor som gripits för stöld och sedan blivit förklarade utan laga försvar i
häktet vid en kvantifiering av antalet intagningar för lösdriveribrott och vid ett
beräknande av antalet gripanden i Västmanlands län ingår inte sådana som
inkommit från andra län. Förtydligande av vilka data som används sker där det
är relevant.
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Övrig fångdata
Data också hämtats från andra län enligt samma principer som ovan. Samtliga
fånglistor inskickade till JO finns på respektive landsarkiv dit länet för häktet
hör.
• Fånglistor inskickade till JO från Falu länshäkte, åren 1830–1831,
1835, 1837–1838.
• Fångjournal förd vid Nyköpings länshäkte, 1830–31 (DIII), Fångvårdsanstalten i Nyköping samt 1838 (EX), Länsstyrelsen i Södermanlands län: landskanliet, båda ULA.
• Fångrullor för Örebro länshäkte 1830–1831, (DIIIa), Länsfängelset i
Örebro arkiv, ULA.
JK:s och JO:s fånglistor är inte alltid kompletta avskrifter av originalrullorna
men det finns inget som tyder på brister hos listorna för Falun. Att jag inte har
använt mig av originalrullorna beror på deras kvalitet; fånglistorna inskickade
till JO är mindre kladdiga, tydligare förda och finns bevarade för samtliga år.
Fånglistor från både JK och JO för många andra länshäkten har vidare använts för att följa gripna till och från Västerås slottshäkte. Det har bland annat
varit en förutsättning för att kunna bestämma var människor ursprungligen
gripits.

Centralfängelset på Norrmalm, Stockholms stadsarkiv
•

Stamrullor gemensamma för straff- och arbetsfångar (D2a): samtliga
nyintagna 1830, 1832, 1834. Observationer om samtliga kvinnor som
dömts av KB Västerås har gjorts oavsett år för intagande.
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