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Summary 

 

The thesis deals with the so-called regulation time (“reglementeringstiden) 

(in 1812-1918) when regulations were introduced to prevent the spread of 

venereal diseases. It focuses on Stockholm and how these regulations 

affected women during this time and highlights this from a gender 

perspective. It gives a brief background to Sweden and the situation of 

women in the 19th century. The thesis continues with a presentation of the 

regulations in chronological order, with an interjection to describe the 

brothel business in Stockholm during this time. It begins with a description 

of the origin of the first regulation, the 1812s circular, and its purpose and 

background to its introduction. It also describes to some extent the 

discussion about this issue and which groups in society are involved in it. 

The same process is applied to the two later rules, the 1847s regulation and 

the 1859s regulation, also known as prostitution regulation 

(“prostitutionsregleringen”). Based on this, a discussion follows regarding 

the development of the regulations. Mainly it focuses on if there has been a 

shift from a preventive medical purpose to a moral and how women's 

freedom in the public space is more and more limited for each new 

regulation. 
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Sammanfattning 

Uppsatsen avhandlar den s.k. reglementeringstiden (år 1812-1918) då 

regleringar infördes för att hindra spridningen av veneriska sjukdomar. Den 

fokuserar på Stockholm och på hur dessa regleringar drabbade kvinnor 

under denna tid samt belyser detta ur ett genusperspektiv. Den ger en kort 

bakgrund till Sverige samt kvinnornas situation under 1800-talet. Sedan 

avhandlas regleringarna under denna tid i kronologisk ordning, med ett kort 

avbrott för att beskriva bordellverksamheten i Stockholm under denna tid. 

Det inleds med en beskrivning av uppkomsten av den första regleringen, 

1812 års cirkulär, samt dess syfte och bakgrunden till dess införande. Det 

beskrivs också i viss utsträckning hur diskussionen kring denna fråga går 

och vilka grupper i samhället som är inblandade. Samma process tillämpas 

på de två senare regleringarna, 1847 års reglering samt 1859 års reglering, 

också känt som Prostitutionsregleringen. Utifrån detta förs sedan en 

diskussion om regleringarnas utveckling. Vad som belyses är framförallt allt 

om det har skett en förskjutning från ett preventivt medicinskt syfte till ett 

moraliskt samt hur kvinnors frihet i det offentliga rummet begränsas mer 

och mer för varje ny reglering.  
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Förord 

Sveriges nuvarande sexköpslagstiftning har varit mycket debatterad och har 

både hyllats och kritiserats. När den infördes 1999 var den unik med att 

lägga ansvaret på köparen medan säljaren inte riskerade straff. Den har 

beskrivits som feministisk, men samtidigt fått kritik för att göra de som 

säljer sexuella tjänster mer utsatta. Den har även införts i andra länder än 

Sverige. Historiskt har även Sverige kopierat andra länders 

prostitutionslagstiftning. Ett exempel på detta var under 1800-talet, vilket 

också är vad den här uppsatsen handlar om. 

Idén till uppsatsen kom från ett avsnitt av podcasten ”Bildningspodden” 

som handlande om prostitutionens historia. Förutom att fokusera på den 

svenska prostitutionens historia inriktar den sig också speciellt på en tid 

under 1800-talet som ofta benämns som ”reglementeringstiden”.  
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1 Inledning   

1.1 Metod 

Arbetet är en rättshistorisk uppsats, baserad på litteraturstudier och utifrån 

ett genusperspektiv. Utgångspunkten för insamlandet av material och källor 

är framförallt via en avhandling av Yvonne Svanström, som medverkar i 

flera av de modernare källorna inom området. En stor del av materialet 

kommer också från den historiska period som avhandlas (1812-1918), tack 

vare digitala kopior. Dessa primärkällor används också flitigt i de senare 

verken. Att kunna gå tillbaka till de primära källorna har därför varit av stort 

värde, eftersom det går att förhålla sig till hur dessa har tolkats av andra 

författare. De mer sentida verken inom området har gett en tydlig överblick 

av ämnet och en kronologisk följd som har varit ovärderlig för en förståelse 

av händelseförloppen, medan de primära har gett en djupare inblick i 

dåtiden. Processen inleddes med insamlande av relevanta källor samt att 

sätta sig in i dessa och därigenom kunna avgränsa uppsatsens omfattning 

och huvudsakliga syfte. Detta kombinerades med skrivandet av den 

bakgrund som behövs för att förstå ämnet samt övrig relevant fakta som i 

korthet beskriver tidsperioden. Med tanke på uppsatsens begränsningar har 

detta behövts hållas till ett minimum och många intressanta och relevanta 

perspektiv har tyvärr inte kunnat tas upp. Ett exempel på detta är 

kvinnorörelsens uppkomst och utveckling, som på många sätt var avgörande 

för reglementeringens avskaffande, men som skulle kräva ett mer 

omfattande arbete än detta för att kunna göras rättvisa.   

 

1.2 Avgränsningar 

Uppsatsen fokuserar på den s.k. reglementeringstiden som varade från 1812 

till 1918. Viss bakgrund som lagstiftning innan denna tid belyses kort, såväl 

som en kort beskrivning av vad som hände efter dess avskaffning, men 

framförallt ligger uppsatsens fokus på denna tidsepok. Vidare fokuserar den 
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nästan uteslutande på Stockholm under denna tid, även fast många likheter 

fanns mellan de flesta svenska städer. Detta eftersom det fanns ett större 

utbud av källmaterial, men också eftersom det var den största svenska 

staden och även den där de beslutsfattande organen var belägna. När det 

kommer till gruppnivå så avhandlas i princip uteslutande de kvinnor som 

påverkades av reglementeringen. Återigen är det dels beroende på utbud av 

källmaterial, men även för att det i första hand drabbade denna grupp och 

för att det möjliggör att belysa detta ur ett genusperspektiv. 

 

1.3 Begrepp 

Språkbruket som används under den period som avhandlas i uppsatsen 

skiljer sig på flera sätt från vår tids. Dels mindre olägenheter som stavning 

och meningsuppbyggnader, men även mer problematiska som förändringar i 

begrepps betydelse och samhällets attityder till dessa. Ordet ”prostitution” 

och ”prostituerade” får idag anses allmänt vedertagna när man pratar om 

ersättning, främst monetär, för sexuella tjänster även om det såklart går att 

problematisera. Det går inte heller att helt översätta en modern förståelse för 

ett begrepp till en annan historisk epok. Trots detta används ordet 

prostituerad ibland i uppsatsen som ett samlingsbegrepp för de kvinnor som 

regleringarna under denna tid var riktade åt, även fast de omfattade en större 

skara än vad man idag skulle förstå med ordet. 

 

1.4 Disposition 

Arbetet inleds med en kort beskrivning av Sverige som samhälle under den 

tid som avhandlas, samt en kort beskrivning av kvinnors situation under 

samma period. Vidare beskrivs uppkomsten av reglementeringstiden, samt 

hur bakgrund till detta och hur regleringarna utvecklades. En stor del av 

arbetet utgörs av denna del eftersom på grund av dess centrala roll i arbetet. 

Arbetet avslutas med en diskussion samt en sammanfattning av vilka 

slutsatser som dras. 
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1.5 Syfte 

Att kritiskt granska regleringarna under den s.k. reglementeringstiden samt 

hur dessa påverkade kvinnor. 

 

1.6 Frågeställningar 

– Vad är reglementeringen? 

– Hur såg prostitutionen i Sverige ut under denna tid? 

– Vilka metoder användes under tiden för att reglera prostitution? 

– Hur omfattande var reglementeringen? 

– Varför infördes den?  

– Hur såg lagstiftningen ut innan/efter? 
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2 Bakgrund 

 

2.1 Sverige under 1800-talet.  

Under 1800-talet genomgick Sverige stora förändringar. Såväl inom den 

politiska sfären som den ekonomiska. Det var fortfarande ett jordbruksland, 

men städerna växer sig långsamt större. I mitten av 1800-talet inledde 

Sverige en industrialiseringsprocess vilket också ledde till uppkomsten av 

en ny samhällsklass, arbetarklassen. Ungefär en tredjedel av denna klass 

bestod av kvinnor. Från 1800-talets början till dess slut genomgick Sverige 

många stora förändringar, och en av de största exemplen på detta var 

rösträttsfrågan som framförallt intensifierades framåt seklets slut.1  

 

2.2 Kvinnors roll i samhället 

Kvinnans förutsättningar under 1800-talet skiljer sig markant från hur det 

ser ut i dagsläget. Den mest iögonfallande och juridiskt sett den som 

påverkade deras situation var att de i princip alltid stod under 

förmyndarskap. Innan de var gifta var det fadern som var förmyndare och 

vid giftermål så övertog maken förmyndarskapet. För de gifta kvinnorna så 

skulle deras ekonomiska behov säkerställas av maken, vilken de också var 

underkastade. De behövde sin förmyndares tillstånd för att kunna gå i tjänst 

eller bedriva verksamhet. Detta innebar att de inte kunde utöva någon 

självständig ekonomisk verksamhet och därmed blev beroende av sin 

make.2 En gift kvinna kunde alltså med sin make/förmyndares goda vilja 

inbringa en viss inkomst. Det var inte förrän 1858 som ogifta kvinnor kunde 

                                                
1 Svanström (2006) s. 233. 
2 Björlingson (1990) s. 16. 
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ansöka om att bli myndighetsförklarade av en domstol och det dröjde till 

1863 innan de blev det utan att behöva ansöka.3 

 

2.3 Sexuallagstiftning innan 
reglementeringen 

Enligt 1734 års lag var allt utomäktenskapligt sexuellt umgänge förbjudet. 

Dessa regleringar fanns i missgärningsbalken.4 Det delades in i tre olika 

lagbrott: Enkelt hor, dubbelt hor och lönskaläge. Horbrotten gällde då 

personer som var gifta och hade utomäktenskapliga sexuella relationer. 

Enkelt hor var när endast en av parterna var gift och dubbelt hor var när 

båda parterna begick äktenskapsbrott mot sina respektive makar. 

Lönskaläge var då ogifta personer hade sexuellt umgänge och således inte 

omfattades av äktenskapets helgd. 1734 års lag gällde i frågor om sexualitet 

fram till 1864. Då avskaffades lönskaläge som brott, men horbrotten fanns 

kvar ända fram till 1937.5 Trots den rådande tidsandan under 1700-talet som 

ofta benämns som ”Upplysningen”, då slagord som framförallt ”förnuft” 

och ”rationalitet” genomsyrade rättsläran6 så präglas snarare den svenska 

lagstiftningen av ett äldre synsätt som kanske mer speglar 15-1600 tals 

värderingar. Skiftet från släkt och familj i centrum till den mer 

individcentrerade som präglar en upplysningsorienterad och modern rättssyn 

hade alltså ännu inte skett på detta rättsområde. En skillnad mellan 1734 års 

lag och äldre bestämmelser var dock att brottet mökränkning tidigare 

existerat. Det hade inneburit att kvinnan inte straffades vid sexuellt 

umgänge utanför äktenskapet, utan mannen var den som, i rättens ögon, 

hade felat. Straffet för mökränkning var böter, men ersättningen betaldes 

inte till den kvinna som varit inblandad utan till dennes familj och en mindre 

summa till staten.7 De brott som var mer kopplade till prostitution, eller 

sexuella tjänster mot betalning fanns i missgärningsbalkens 57 kap. Ett 

                                                
3 Svanström (2006) s. 76. 
4 Lundquist (1982) s. 63. 
5 Häthén (2014) s. 163ff. 
6 Häthén, Christian s. 119. 
7 Svanström (2006) s. 28. 
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exempel är koppleri och hållande av hus eller samkväm, där otukt bedrevs. 

Straffet för detta kunde vara skamstraff, hudstrykning eller allmänt arbete i 

tre år. Även livstidsstraff kunde bli aktuellt om brottet upprepades. I samma 

kapitels andra paragraf stadgas det att ”kvinnor, vilka lät sig brukas till 

skörlevnad i hus där otukt bedrevs” (”prostituerade” på 

bordell/bordelliknande inrättning) kunde straffas genom att sättas i häkte, 

böter eller allmänt arbete.8   

 

2.4 Veneriska sjukdomar 

Under sent 1700-tal samt tidigt 1800-tal sågs sexuellt överförbara 

sjukdomar, eller veneriska sjukdomar, som ett ökande problem.9 Framförallt 

eftersom antalet smittade av syfilis och gonorré ökade kraftigt. Syfilis var 

extra oroväckande då det inte enbart sprids genom sexuellt umgänge och att 

den kan leda till döden.10 Idag är sjukdomarna möjliga att bota med hjälp av 

penicillin. Det är svårt att fastställa exakt när svenska läkarkåren var ense 

om att syfilis smittade via könsligt umgänge, men det verkar klart att det 

fanns en gängse uppfattning om en korrelation framåt mitten av 1800-talet.11 

Den offentliga vården för veneriska sjukdomar bedrevs under 1800-talet på 

sjukhus, lasarett och så kallade kurhus. I de senare så fick de drabbade 

kostnadsfri vård via en skatt som beslutades om år 1815 och som kom att 

kallas för ”kurhusavgift”.12 

Till följd av detta infördes vad som kom att kallas för 1812 års cirkulär, som 

är reglementeringstidens första reglering.  

 

2.5 Reglementeringen 

Reglementeringstiden kan man kalla den period under 1800-talet då det 

infördes bestämmelser för att försöka kontrollera den stora spridningen av 

                                                
8 Lundquist (1982) s. 63. 
9 Ibid. s. 40. 
10 Ibid. s. 30ff. 
11 Ibid. s. 34. 
12 Ibid. s. 61. 
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veneriska sjukdomar. Det var flera reglementeringar som infördes vid olika 

tillfällen under århundrandet och som hade olika sätt att bekämpa de på den 

tiden obotliga och inte sällan dödliga sexuellt överförbara sjukdomarna. 

Sverige var varken det enda eller det första landet som prövade det här 

systemet. Redan innan den franska revolutionen fanns ett liknande system i 

Frankrike, även fast det fick ett större genomslag efter revolutionen. 

Reglementering kom också att kallas för ”det franska systemet”.13 Precis 

som i Sverige så var läkarkåren i Frankrike en stor del av 

reglementeringsprocessen. Den franske läkaren Alexandre-Jean-Babtiste 

Parent Duchâtelet anses vara reglementeringstankens ”fader”, även fast han 

inte var först med tanken. Han presenterade en idé där myndigheter 

reglerade prostitution genom att det förlades till vissa stadsdelar och att 

bordellerna utformades så att övervakning inom bordellen var möjligt, t.ex. 

genom fönsterförsedda dörrar till de rum där det sexuella umgänget 

skedde.14 

 

1812 års cirkulär kan ses som början på reglementeringstiden i Sverige. Den 

stora ökningen som läkarkåren såg hos de sexuellt överförbara sjukdomarna 

uppmärksammades även utanför deras skrå. Problematiken var inte okänd 

och år 1809 la adelsmannen Anders Nordenstolpe fram en motion i 

riksdagen om att motarbeta spridningen av veneriska sjukdomar. Han 

beskrev det som en patriotisk kamp och beskrev sjukdomarna som en fara 

mot hela landet.15 Tre år senare införs också 1812 års cirkulär, som till stor 

del bygger på Collegium Medicums, eller Sundhetskollegiet, (föregångaren 

till dagens Medicinalstyrelse) cirkulär från 1811. Denna institution hade 

också länge yrkat för att, vad de såg som riskgrupper, skulle utsättas för 

”sundhetsvisitationer”. 1812 års cirkulär kom att bli den grundläggande för 

att minska den veneriska smittans spridning och den influerade 

efterkommande bestämmelser. Cirkuläret riktade endast in sig på spårandet 

av smittor och dess källor och skulle därmed verka preventivt.16 

Bestämmelsen omfattade inte hela befolkningen utan fokuserade på olika 

                                                
13 Jansdotter och Svanström (2007) s. 12.  
14 Jansdotter och Svanström (2007) s. 14.  
15 Svanström (2006) s. 40. 
16 Lundquist (1982) s. 55. 
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yrkesgrupper, de som p.g.a. av sitt yrke reste runt i landet. Dessa 

kringresande behövde ett s.k. sundhetsbevis som intygade att de inte var 

smittade av någon venerisk sjukdom. Sundhetsbeviset var ett krav för att 

kunna få ett pass. Flera yrkesgrupper och tillhåll pekas ut i cirkuläret. 

Personer som uppehåller sig vid gästgivaregårdar (dåtida värdshusliknande 

inrättningar där kost och logi erbjöds), eftersom dessa hade pekats ut som 

smittohärdar.17 Lösdrivare och lösaktiga kvinnor, med vilket inte 

nödvändigtvis avsåg vad vi idag skulle kategorisera som prostituerade, utan 

det var kvinnor som fanns ute i det offentliga. 

  

De som behövde sundhetsintyg fick själva betala för sundhetsvisitationerna. 

Olika grupper fick också betala olika mycket. Kvinnor fick betala 12 

skilling (sk) medan yrkesgrupper som t.ex. glasblåsare fick betala 16 sk. En 

av de centrala bestämmelserna i 1812 års cirkulär var att den högsta lokala 

hälsovårdsmyndigheten fick rätt att besluta om undersökning av personer 

som misstänktes vara smittade av veneriska sjukdomar. Vid denna tidpunkt 

var det landshövdingsämbetet.18  

Trots dessa åtgärder så observerades en ökning av spridningen av veneriska 

sjukdomar under 1820-30-talet i Stockholm. En stor ökning kunde ses runt 

stadens garnison. År 1829 rapporterades det att 100 fall av veneriska 

sjukdomar hade behandlats på garnisonssjukhuset. Denna siffra ökade 

frekvent och sex år senare, 1835, var siffran 253.19 Det föranledde 

Överståthållarämbetet, den högsta civila förvaltningsmyndigheten för 

Stockholm under denna tid,20 att i en skrivelse 1830 föreslå ett närmare 

samarbete mellan läkare och poliser. Förslaget gick ut på att läkare efter 

besök hos en person med fastställd ha en venerisk sjukdom inte enbart såg 

till att personen hamnade på en vårdinrättning, utan att läkaren också 

notifierade polisen om denna potentiella ”smittokälla”.21 Redan innan denna 

officiella förklaring hade detta förekommit. Pigor i stadens värdshus hade på 

polisens begäran fått genomgå undersökningar eller så hade läkare meddelat 

                                                
17 Welander (1905) s. 114. 
18 Lundquist (1982) s. 57. 
19 Ibid. s. 64. 
20 Gästgiveri 
21 Lundquist (1982) s. 64. 
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resultat till dem utan officiella uppmaningar. Polisen hade också sedan 1812 

års cirkulär infördes bedrivit razzior mot diverse näringsverksamheter där 

kvinnor befann sig. Från den 5 mars till den 11 augusti samma år som 

införandet genomförde polisen sammanlagt 24 tillslag mot bl.a. värdshus 

och s.k. spiskvarter. I samband med detta fördes kvinnorna till häktet där de 

undersöktes. Över 150 kvinnor undersöktes under denna korta tidsperiod. 

En annan grupp som också drabbades av detta var kvinnor som var utan 

arbete, s.k. sysslolösa. Det antogs att dessa personer var prostituerade och 

därmed ansågs de vara en risk för spridning av veneriska sjukdomar.22  

 

2.6 Bordeller i Stockholm  

Som tidigare beskrivits så var bordeller, eller ”koppleri och hållande av hus 

eller samkväm, där otukt bedrevs” förbjudet enligt 1734 års lag, som 

fortfarande var den aktuella lagstiftningen. Trots detta upprättades bordeller 

år 1838 i Stockholm. Det var två stycken, Stadt Hamburg beläget på 

Järntorget och London, som låg på Skeppsbron. De öppnades och drevs av 

två kvinnor, Maria Martell som ansvarade för Stadt Hamburg, och Anna 

Maria Carlström som ansvarade för London. De benämndes inte som 

bordeller, utan snarare som ”kaffehus” med tillstånd att ”hålla hus”. 

Huruvida de hade tillstånd eller inte, kan beskrivas som något av en gråzon. 

Den stora spridningen av sexuellt överförbara sjukdomar var ett stort 

bekymmer för staden och som svar på detta gav dåvarande överståthållare 

Jakob Wilhelm Sprengtporten tillstånd att öppna de två etablissemangen. 

Tanken var att de som sålde sexuella tjänster på bordellerna skulle genomgå 

rutinmässiga läkarbesök och att man på så sätt kunde hindra smittans 

spridning.23 Bordellerna hade inte ett officiellt stöd i lag, men 

myndigheterna såg det som ett mindre ont.24   

 

                                                
22 Svanström (2006) s. 43 
23 Ibid. s. 45f. 
24 Jansdotter och Svanström (2007) s. 15. 
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2.7 1847 års reglering 

År 1836 hade antalet behandlingar för veneriska sjukdomar uppnått 423 på 

garnisonssjukhuset. Denna dramatiska ökning fick kommendanten för 

garnisonen att agera. 1837 inkom en skrivelse till Kungen (Kungl. Maj:t) 

med en begäran om åtgärder mot detta. Tre olika instanser underställdes för 

yttrande: tidigare nämnda Överståthållarämbetet, Sundhetskollegiet och 

Justitiekanslern (JK). Överståthållarämbetet förespråkade besiktningstvång 

d.v.s. att vad de refererade till som ”lösa kvinnor” (prostituerade) med 

regelbundenhet skulle genomgå läkarundersökningar för att stävja 

spridningen. De menade att orsaken till ökningen var en ökad sedeslöshet i 

samband med en större utbredning av lösdriveri.25 En ökad reglering skulle 

alltså minska spridningen enligt dem. Den aktör som var mest drivande i 

besiktningsfrågan var dåvarande överståthållare Jakob Wilhelm 

Sprengtporten. Förutom sin post på Överståthållarämbetet satt han som 

högste polischef och som ordförande i kurhusets direktion.26 Även 

Sundhetskollegiet förespråkade en ökad reglering. Denna reglering skulle 

dock omfatta en större krets kvinnor. De som arbetade på värdshus, krogar 

och likande inrättningar skulle veckovis underkastas läkarundersökningar. I 

likhet med Överståthållarämbetet förespråkade även Sundhetskollegiet att 

s.k. ”löst folk” (personer utan arbete och prostituerade) skulle genomgå 

samma behandling. Förutom dessa kvinnor så hade de även 

uppmärksammat att en stor del av de smittade var hantverksgesäller, varpå 

de föreslog att skråna också skulle testa sina gesäller, om än inte med 

samma regelbundenhet. Detsamma gällde kvinnor som arbetade i fabrik.27 

JK håller förvisso med Sundhetskollegiet, men problematiserar frågan. JK 

håller visserligen med om att detta är rätt metod, men avgränsningen utgör 

en problematik enligt dennes uppfattning. JK menade att i.o.m. 1812 års 

cirkulär fanns både rätten och skyldigheten att besiktiga ”lösa och liderliga 

kvinnor”, men svårigheten består i att särskilja de kvinnor för vilket detta är 

nödvändigt och för vilka det skulle framstå som ”motbjudande och 

                                                
25 Lundquist (1982) s. 64. 
26 Svanström (2006) s. 56. 
27 Lundquist (1982) s. 65. 
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onödigt”. Bland gesällerna kan det t.ex. finnas personer ur medelklassen, för 

vilka detta inte skulle behövas. JK föreslog därför en alternativ metod. Att 

övervakningen av att tjänstehjonsstadgan efterlevdes skärptes, eftersom 

denna ålägger arbetsgivaren att ge vård åt sjukt tjänstehjon.28 

Med detta som bakgrund kom en skrivelse från Kungl. Maj:t till 

Överståthållarämbetet 1839, som gav ökade befogenheter till polisiära 

ingripanden för att kunna stävja spridningen av veneriska sjukdomar. Ett 

exempel på sådana ingripanden var undersökningar av, vad som i skrivelsen 

kallas för ”liderliga kvinnor”, oavsett om de hade anställning på 

utskänkningsställen, eller om de var ”lösa”.29 Det som avses med ”lösa 

kvinnor” kan översättas till prostituerade30 eller personer som säljer sexuella 

tjänster, men också till personer som saknade fast anställning.31 Denna 

resolution innebar alltså att man kunde tillsätta hårdare tvångsmedel mot 

prostituerade.32  

Trots detta så fortsatte spridningen att öka. Från 962 fall år 1843 till 1656 

fall bara tre år senare. Detta ledde till uppmaningar från direktören för 

kurhusen i Stockholm till polisen att upprätta förteckningar av vissa sorters 

kvinnor. Återigen benämns ”lösa kvinnor”, samt de som redan stod under 

speciell övervakning, t.ex. kvinnor med anställning på utskänkningsställen. 

De skulle också varje vecka undergå läkarundersökningar eftersom de 

misstänktes bidra till spridningen. Detta förslag till reglementeringar ledde 

till att Stadsnämnden godkände en skrivelse 1847 motsvarande 

kurhusdirektörens uppmaningar. Stockholm delads in i två distrikt där 

varsina besiktningslokaler skulle upprättas. Förutom besiktningar av de 

prostituerade så fanns även möjlighet för allmänheten att få kostnadsfria 

konsultationer.33 De kvinnor som var smittade blev tvångsinlagda på kurhus. 

Hitintills hade myndigheter alltså börjat införa tvångsåtgärder mot 

prostituerade i den utsträckning att de ska genomgå läkarkontroller. En 

grund för att detta system skulle fungera i praktiken var att de prostituerade 

självmant infann sig för besiktning. Visserligen fanns det möjlighet för polis 

                                                
28 Ibid. sid 65f. 
29 Welander (1905) s. 235 
30 Lundquist (1982) s. 65. 
31 Welander (1905) s. 242 
32 Lundquist (1982) s. 65 
33 Ibid. s. 68f.  
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att tvinga de prostituerade att infinna sig men då måste dessa uppsökas. I 

och med detta väcks debatten om övervakning av prostituerade och i vilka 

former detta skulle kunna ske. Ett försök till kontroll var de tidigare nämnda 

bordellerna, som om inte tilläts officiellt ändå tolererades av staten.  

 

2.8 Besiktningsbyrån och 
prostitutionsreglementet 

I början av 1850-talet intensifieras debatten inom läkarkåren om prostitution 

och inrättandet av bordeller. Detta leder till ett förslag framlagt av en 

kurhusläkare, som vidarebefordras från Sundhetskollegiet till 

Överståthållarämbetet. Förslaget går ut på att separera de prostituerade från 

övriga patienter under deras vistelse på sjukhusinrättningar. Anledningen är 

att skydda de övriga patienterna från ”moraliskt fördärv”. Vidare föreslås 

det också att de kvinnliga patienter som förts dit av polis själva ska bekosta 

sin vistelse och vård. Anledningen till att samma sak inte ska gälla för 

männen förklaras med att kvinnor inte upplever samma smärta vid samlag 

när de är smittade.34 Debatten var såklart inte bara begränsad till läkare. 

T.ex. bidrog kyrkoherden N. J. Ekdahl till debatten med en skrift som hette 

”Osedligheten i Stockholm och dess botemedel”. Han beskriver ämnet som 

bl.a. ”dystert” och prostitutionen i Stockholm som ”styggelse”, och 

kritiserar polisen för det nya systemet, som han anser är helt fel väg att gå.35 

Flera förslag från olika läkare inkom, med liknande tankar, bl.a. att införa 

bordeller. Denna avvisades dock av polismyndigheten som såg de två 

existerande bordellerna som ett misslyckande, dels eftersom de inte såg 

någon minskning av spridningen av sexuellt överförbara infektioner, och 

dels såg de det som moraliskt förkastligt. Överståthållarämbetet agerade 

dock och i samarbete med Kurhusdirektion arbetade de fram ett 

prostitutionsreglemente som trädde i kraft år 1859.36 Dess huvudsakliga 

syfte var att ordna besiktningar av ”sedeslösa kvinnor” genom att införa vad 

                                                
34 Ibid. s. 69 
35 ”Osedligheten i Stockholm och dess botemedel” 
36 Lundquist (1982) s. 70. 
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de kallade för Besiktningsbyrån. Den skulle bestå av en medicinsk 

avdelning och en polisiär. Den medicinska skulle hantera besiktningen av de 

prostituerade och den polisiära skulle hålla uppsikt över de prostituerade, 

vilket de gjorde genom att skapa register över de kvinnor som ansågs vara 

prostituerade. De kvinnor som skulle övervakas var de som ”…låter sig till 

skörlefnad bruka”.37 De skulle också genomgå en medicinsk 

sundhetsbesiktning, vilket den medicinska avdelningen stod för. Om de inte 

inställde sig så skulle den polisiära avdelningen leta reda på dem och ta in 

dem för undersökning. Besiktningarna skulle fortsätta vara kostnadsfria, om 

kvinnorna inställde sig frivilligt, men vid underlåtelse skulle de själva 

behöva bekosta undersökningen.38 Utvecklingen i denna reglering jämfört 

med 1847 års reglering var att det inte längre enbart rörde en medicinsk 

kontroll av kvinnorna, utan även en rumslig. Var och hur kvinnorna fick 

uppehålla sig skulle regleras och även deras sätt att bete sig. Det som ansågs 

vara utmärkande för prostitution skulle förbjudas. T.ex. uppseendeväckande 

klädsel, eller vissa sorters gardiner. Dessa regleringar kontrollerade också 

kvinnornas beteende i det offentliga – de skulle inte dra till sig 

uppmärksamhet genom utrop eller tilltal, utan vara tysta och inte uppehålla 

sig på samma plats för länge utan giltig anledning.39 Underlåtelse att följa 

regleringarna ledde till sanktioner. Vid de första två tillfällena var vid sidan 

om varningar, böter och vite de aktuella straffen. En tredje underlåtelse 

kunde dock leda till straffarbete i allt från två månader till ett år. Detta 

skedde i samband med den s.k. lösdrivarlagen som stadgade att alla 

medborgare måste ha ett yrke, eller någon form av försörjning.40 

Dessa nya, strängare, regleringar var inte utan komplikationer för 

Besiktningsbyrån. Ett flertal protester, ofta i form av brev, från de som 

ansågs sig ha registrerats felaktigt inkom till byrån och även från de som 

uteblivit från sina besiktningar med förklaringar för varför de inte kunnat 

närvara (stockholmskällan – besiktningsbyrån).41 Ett exempel på det förra är 

ett brev av sömmerskan Ingrid Sofia Johansson som protesterar mot att hon 

                                                
37 Welander (1905) s. 247f. 
38 Ibid. s. 249. 
39 Svanström (2006) s. 80ff. 
40 Ibid. s. 84 
41 Besiktningsbyrån 
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blivit registrerad och anmodats följa med en polis till underökning. Hon 

inleder med:  

”Sömmerskan Ingrid Johansson som i slutet af Mars månad detta år blifvit 

inskrifven att undergå läkarebesigtning emot brytandet af sedligheten så 

anhåller jag hos herr polismästaren Östlund få framställa min talan det jag 

aldrig sådant uselt beteende låtit komma mig till last ej heller jag under min 

återstående lifstid sådant ämnar mig företaga visserligen är det mycket 

svårt för en fattig qvinna att kunna på ärligt vis försörja sig i anseende till 

den ringa betalning jag har att föräkna men som jag ännu hittills haft jemnt 

arbete så tycker jag det är nästan för mycket att på ett sådant sätt blifva 

skymfad det jag aldrig gjordt mig skyldig till dylika förseelser som här 

ofvan anfört”.42  

 

Det var dock inte endast protester som inkom, utan även angivelser. En 

angivare kunde vara anonym, men detta kunde ändå räcka till för att 

Besiktningsbyrån skulle undersöka.43 Ett exempel på detta kunde se ut så 

här:  

 

”Hög: Herr Komisarien Lindgren 

 

Anmodas vederbörande att taga i besittning uppasserskan Emma i tjenst hos 

Källarmästaren Rudbeck No2 Skärgårdsgatan 1 tr upp. Emedan hon förer 

ett lösaktigt lefverne nattetid så att husfolket häraf blir störda sann uppgift 

af 

 

N.N. 

 

16/3-7144 

 

Det fanns tre sätt för en kvinna att strykas från de register som 

Besiktningsbyrån upprättat. Hon kunde sluta prostituera sig och hitta ett 

alternativt sätt att försörja sig, hennes försörjning kunde ansvaras för av en 

                                                
42 Protestbrev 
43 Anonyma angivelser 
44 Angivelse 
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målsman, som t.ex. föräldrar eller annan familjemedlem eller så kunde hon 

ingå äktenskap.45 

Antalet inskrivna och registrerade av Besiktningsbyrån ökade ända fram till 

1900-talets början. I en utredning av stor betydelse för reglementeringens 

avskaffande, ”Statistisk utredning angående reglementeringen i Stockholm” 

från 1908 så diskuterar författaren, J.E. Johansson vilka faktorer som spelar 

roll för detta. Han menar att den moraliska nivån i samhället inte spelar roll 

för ökningen, utan ser snarare ett samband mellan ekonomiska faktorer.46  

Samme författare skriver också att införandet av reglementeringen kunde 

motiveras med att de som prostituerade sig gjorde så inte av ett ekonomiskt 

behov, utan av lathet och begär. När regleringarna år 1859 infördes var 

utomäktenskapligt sexuellt umgänge fortfarande förbjudet i och med 1734 

års missgärningsbalk. Detta avskaffades dock 1864. Under dessa år 

accepterades alltså prostitution, så länge de prostituerade följde de 

regleringar som satts upp, medan sexuellt umgänge utanför äktenskap som 

inte skedde mellan en säljare och en köpare av sexuella tjänster var 

förbjudet.47 Stockholm var den stad där reglementeringen först infördes och 

även den där det sist kom att avskaffas. År 1903 är det som flest 

reglementerade kvinnor hittills, 936 totalt. Majoriteten av dessa kvinnor var 

inneboende och hade alltså inte ett eget boende. Detta ledde till att 

prostitutionen sällan skedde i hemmet, utan ofta på s.k. partihotell, där rum 

gick att hyras per timme. Dessa ansågs inte ”hålla hus”, d.v.s. vara bordeller, 

men kunde ändå ibland utsättas för polisutredningar och ibland även 

rättegångar.48 

 

2.9 Reglementeringens avskaffande 

Den reglering som infördes 1859 kom att kvarstå fram tills 1918, vilket 

också blir slutet på reglementeringstiden. Den ersätts av den s.k. ”Lex 

Veneris” som träder i kraft år 1919.49 Anledningarna till reglementeringens 

                                                
45 Svanström (2006) s. 85f. 
46 Lundquist (1982) s. 73. 
47 Svanström (2006) s. 84. 
48 Ibid. s. 267ff. 
49 Ibid. s. 290. 
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avskaffande är många och omfattande. De många och omfattande reformer 

som har skett under seklet har förändrat samhället i en mycket omfattande 

utsträckning. Rösträttskampen – både den allmänna men också den 

kvinnliga har burit frukt och kvinnor har myndighetsförklarats, 1864 har 

sexuellt umgänge utanför äktenskapet avkriminaliserats.50 1903 läggs en 

motion i andra kammaren om att reglementeringen bör utredas. Anledningen 

är att man vill se en humanare behandling än den under 

reglementeringstiden. Den ansvarige för utredningen blev tidigare nämnda J. 

E. Johansson som färdigställde denna 1910. Ett av utredningens resultat var 

att dela in prostituerade i två kategorier: s.k. ”helprostituerade” och 

”halvprostituerade”. Den första gruppen var de som försörjde sig 

uteslutande på prostitution, medan den andra gruppen även hade andra 

inkomstkällor. De ”helprostituerade” föreslogs vidare övervakning och 

obligatoriska medicinska undersökningar på, men istället via den s.k. 

lösdriverilagen. De ”halvprostituerade” sågs däremot inte som ett lika stort 

problem och därför ansågs det att de inte behövde fortsatt reglering.51 I ett 

remissvar från Medicinalstyrelsen kan man se att de är eniga om att 

reglementeringen bör upphöra.52 Denna utredning kom att ligga till grund 

för det lagförslag som ersatte 1812 års cirkulär samt efterföljande 

regleringar på området med den nya lagen Lex Veneris. Detta markerar 

slutet på reglementeringstiden.53 

   

 

 

 

 

 

 

 

                                                
50 Ibid. s. 233ff. 
51 Svanström (2006) s. 272 ff.  
52 Medicinalstyrelsens utlåtande 
53 Svanström (2006). s. 290ff. 
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3 Diskussion 

Tanken på att vi idag skulle ha ett system liknande det under 

reglementeringstiden, som så uttryckligt gör skillnad mellan grupper i 

samhället känns väldigt främmande. Självklart går det att problematisera 

många moderna lagstiftningar för att slå hårdare mot olika grupper i 

samhället, men det är ändå stor skillnad mellan dem och 

reglementeringstidens regleringar. De pekade inte bara uttryckligen ut 

kvinnor som grupp, utan kvinnor med låg inkomst och status i samhället.  

 

I diskussionen läggs det fram argument för att: Det sker en förändring i 

fokus under reglementeringstiden från medicinsk till polisiär, samt hur detta 

påverkar de grupper som pekas ut. Att en liknande förändring sker i syftet 

med regleringarna, från en hälsofråga till en moralfråga. Vidare läggs det 

fram tankar på hur detta drabbade kvinnor, utifrån samhällets utveckling 

likväl som införandet av nya regleringar.  

 

Det framgår tydligt att de första regleringarna, framförallt 1812 års cirkulär, 

lägger den största vikten på den medicinska ”renligheten”. Att syftet var att 

hindra spridning av en smitta som vid den tiden var obotlig syns inte bara i 

cirkuläret, utan även i uppkomsten. Läkarkåren, som var i stort sätt enig om 

att sjukdomarna smittade via sexuellt umgänge, var drivande i 

genomförandet och regleringen byggde i stor del på deras synpunkter. I 

dagens samhälle inger kliniska vetenskaper ett förtroende. Läkare har också 

ett högt förtroende idag, och med tanke på de regleringar som infördes och 

hur involverade läkarkåren var verkar det rimligt att anta att så också var 

fallet under 1800-talet. Att de hade identifierat vad de ansåg vara 

”riskgrupper” i samhället för att sedan kunna minimera risker att de skulle 

föra smittan vidare innebar att dessa också pekades ut speciellt i regleringen. 

Värdshusliknande inrättningar kontrollerades, eftersom de var medvetna om 

att där träffades människor från olika delar av landet under sociala former. 

Flera yrken där folk reste runt reglerades också, inte bara sådana som var 

kvinnodominerade. Det uttalade syftet med 1812 års reglering var att 
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minska spridningen av sexuellt överförbara sjukdomar, och utifrån hur de 

till en början efterlevs syns inga andra motiv med samma tydlighet. 

Metoderna var endast preventiva, och saknade sanktioner. Visserligen går 

det att argumentera för att det faktum att de behövde genomgå 

sundhetsbesiktningarna för att få ett pass och att de själva fick stå för 

kostnaden säkert var en stor olägenhet för dem, men det kan ändå inte ses 

som sanktioner. Det är vad som går att utläsa från regleringarna, men hur 

myndigheterna agerade skiljer sig åt. Rapporterna om polisrazzior redan 

innan 1859 års reglering mot platser som kunde ses som ”smittohärdar” 

finner man inte lagstöd för i 1812 års reglering. Dessa razzior var riktade 

mot verksamheter där kvinnor arbetade. Trots att regementen ständigt 

påvisade ökande patientantal p.g.a. veneriska sjukdomar infördes inga 

sanktioner mot de som var verksamma där. Det blir uppenbart vilka som 

stämplas som smittspridare och vilka som ses bara som smittade. Desto 

längre in i reglementeringstiden man kommer, desto mer upptäcker man en 

förskjutning i såväl metoder som syften. Läkarkåren förblir inblandad, men 

även polisen blir mer och mer betydelsefull. Detta syns tydligt vid 

Besiktningsbyråns uppkomst, då den delades in i just en medicinsk 

avdelning och en polisiär. Det framkommer att polisen på flera sätt även 

tidigare har haft en stor inblandning i reglementeringen, men här får de 

officiellt ett stort ansvar för reglementeringen. Ytterligare ett exempel på 

hur dessa två grupper är avgörande för reglementeringens pådrivande är 

Jakob Wilhelm Sprengtporten, som var inblandad i båda dessa i Stockholm, 

och som var drivande för införandet av ytterligare regleringar. 

 

Ett möjligt perspektiv är att det sker en ökad stigmatisering av kvinnor 

under reglementeringstiden. Att först ses som ”smittbärare” och stämplas 

som sådana i och med den medicinska bakgrunden till införandet av de 

första regleringarna är redan det ett socialt stigma. Att sedan också på sätt 

och vis ses som ett kriminellt element i samhället genom att behandlas av 

polis förstärker ytterligare deras utsatta situation. Det sker också en tydlig 

avgränsning i regleringarna genom tiden. 1812 års cirkulär pekar ut olika 

grupper, varpå 1847 års reglering samt 1859 års prostitutionsreglemente i 

ökande grad fokuserar på en specifik grupp – de ”offentliga kvinnorna”.      
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Att Sverige under 1800-talet upplevde inledningen till industrialisering och 

på så vis även urbanisering visar på att landet genomgick stora förändringar. 

Livet i en, för den tiden, stor stad som Stockholm skiljer sig på många sätt 

från livet i bysamhället. I ett mindre samhälle blir det lättare att hålla koll på 

invånarnas rykten och handlingar. Det skulle därför vara lättare att veta 

vilka kvinnor som var ”respektabla damer” och vilka som var ”lösa och 

liderliga”. Ett exempel som kan stödja hur detta tar sig uttryck i lagtext är 

från 1859 års regleringar där offentliga kvinnors beteende och klädsel 

regleras. De får inte klä sig på ett sätt som kan förvilla, d.v.s. de får inte klä 

sig i finare klädsel för att dra till sig uppmärksamhet. Detta går att se som ett 

sätt för andra att i ett större samhälle kunna placera in dem i deras ”rätta” 

socioekonomiska grupp. Bara det faktum att det diskuterades om 

problematiken att ”fel” sorts kvinnor ska drabbas av regleringarna gör det 

tydligt att det är en viss grupp av kvinnor i samhället som blev särskilt 

utsatta.  

 

Det är också tydligt genomgående att utöver att kvinnorna under 

reglementeringstiden behandlades som den felaktiga parten och att de är de 

klandervärda framgår tydligt. Man kan också argumentera för att kvinnorna 

sågs som objekt under denna tid. I 1859 års reglering så finns det tre sätt att 

avregistreras, vilka alla går ut på att kvinnan ”tas hand om” av en annan 

part. Självständiga kvinnor som syntes i offentligheten misstänkliggjordes 

och behövde kontrolleras. Man kan se det som att i brist på en förmyndare i 

form av make, familje- eller släktmedlemmar så blir staten kvinnans 

förmyndare. Det är intressant att notera att enbart några år efter att 

prostitutionsreglementet införts så kan kvinnor för första gången bli 

myndiga, men att reglementeringen ändå fanns kvar under en relativt lång 

tid framöver. Ända fram till det att kvinnlig rösträtt infördes.   

 

Anledningarna till reglementerings avskaffande är många och omfattande. 

Sverige i början av 1800-talet och i dess slut skiljer sig avsevärt. 

Industrialiseringen är ett tydligt exempel på det. Med denna kommer 

förändringar som framväxten av arbetarklassen och med dessa kommer även 
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folkrörelser. Arbetarrörelsen, men framförallt kvinnorörelsen kan ses som 

avgörande, på mer eller mindre direkta sätt, för att reglementeringen upphör. 

Denna utveckling påverkar alla delar av samhället, och kvinnorollen 

förändras i stor utsträckning under 1800-talet. Dels genom kvinnorörelsen, 

men också genom ökade ekonomiska tillgångar för denna grupp. Som sagt 

utgjordes den nya arbetarklassen av kvinnor, vilket gjorde att de kunde 

försörja sig själva på ett sätt som de inte tidigare varit möjligt. Det är troligt 

att detta samverkade med utvecklingen av kvinnlig frigörelse, eftersom det 

visade att kvinnorna inte behövde ”tas hand om” av en förmyndare. Det går 

att se det som att tidigare värderingar kring kvinnorollen och sexualitet lever 

kvar trots att de är på väg att ändras. Reglementeringstiden kan ses som 

väldigt paradoxal med tanke på den utveckling som skedde i samhället, men 

det går också att förklara den som en ”backlash”. Samtidigt som kvinnor 

fick möjligheter att bli friare, infördes restriktioner mot denna frihet. Deras 

sätt att röra sig i samhället reglerades, deras val av kläder reglerades och 

framförallt deras sexualliv reglerades. De blev också registrerade på ytterst 

arbiträra grunder. Det framgår bland annat av den stora mängd brev som 

inkom till Besiktningsbyrån om felaktiga registreringar. Det kunde räcka 

med att en anonym angivelse för att Besiktningsbyrån skulle undersöka och 

möjligen registrera en kvinna. Det behövde inte ens röra sig om prostitution 

så som vi förstår den idag, utan att kvinnan hade visat sig vara ”lös” eller 

”liderlig”, d.v.s. att hon hade sexuellt umgänge utanför äktenskapet.     

 

Det går att se en förskjutning i prostitutionsfrågan. Dels från en medicinsk 

angelägenhet till en polisiär, men också från en medicinsk till en moralisk. 

Självklart var det även inledningsvis under reglementeringstiden, och även 

innan, en moralfråga, men utvecklingen av regleringarna kan tolkas som att 

de går från en renlighet av kroppen till en renlighet i karaktär. Något som 

styrker det är bl.a. kyrkoherden Ekdahls inlägg i debatten. Han behandlar 

ämnet strikt ur ett religiöst och moraliskt perspektiv. Ytterligare en aspekt 

till stöd för detta är ”acceptansen” av bordeller. Att de sågs som ett 

nödvändigt ont för att hindra spridning av veneriska sjukdomar visar 

visserligen att staten inte ansåg det vara rätt, men att huvudsaken fortfarande 

var folkhälsan. Att saken sedan blir mer och mer en polisär angelägenhet 
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talar också för att ämnet fått en mer moralisk karaktär. Som exempel går att 

göra en analogi till hur homosexualitet har behandlats i samhället. Det var 

först olagligt, men gick senare över till att behandlas som ett 

sjukdomstillstånd innan även detta avskaffades. Under reglementeringstiden 

kan man se en utveckling som kontrasterar mot denna. Visserligen var 

prostitution inte lagligt, men det accepterades under denna tid, av vad som 

framgår är praktiska skäl. Sedan återkommer den polisiära inblandningen 

och även om prostitution inte ”återkriminaliserades” (dels eftersom det 

aldrig legaliserades, dels för att det inte handlade om direkta straff utan om 

tvångsåtgärder) så kan man se det som ett tecken på vilken ställning 

samhället har tagit i frågan.  

 

Sammanfattningsvis kan man tydligt se hur kvinnor som grupp var utsatta 

under reglementeringstiden. Framförallt de kvinnor ur samhällets lägre 

samhällsklasser. Det går också att se en utveckling från att se på 

problematiken ur ett ”kliniskt” perspektiv till ett moraliskt och det framgår 

tydligt att regleringarna ständigt blev mer och mer inskränkande för de 

berörda grupperna, som också smalnas av i och med att mer och mer fokus 

läggs på de prostituerade. En förskjutning från att enbart arbeta preventivt 

till att straffa överträdelser framträder också klart i en jämförelse med de 

tidigare och senare regleringarna. Värt att notera är också att bara för att 

regleringarna försvinner, fortsätter de medicinska besiktningarna av 

prostituerade, men med en begränsning av vilka som omfattas. Endast de 

kvinnor som uteslutande försörjde sig genom prostitution fortsatte regleras. 

Med tanke på hur allvarliga konsekvenserna blev för de som drabbades av 

t.ex. syfilis, och den dramatiska ökningen av antalet smittade, var möjligen 

statens ingripande nödvändigt. 1812 års cirkulär är visserligen både 

utpekande för vad de bedömde som riskgrupper, men den var utan 

tvångsåtgärder för dessa grupper. Den utveckling som regleringarna sedan 

tar kontrasterar däremot mot den ”liberalisering” som sker i resten av 

samhället. Exempelvis avskaffandet av 1734 års lönskaläge. 

Reglementeringstiden kan alltså ses som att den till en början var ett sätt att 

hindra spridning av veneriska sjukdomar, men att den utvecklades till ett 
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system att kontrollera kvinnor. Från en folkhälsa i kroppslig betydelse, till 

en ”folkmoral”.     



 26 

Käll- och litteraturförteckning 

3.1 Litteratur 

 

Björlingson, Frey, Kvinnorna och rättvisan: en framställning grundad i 

huvudsak på Uppsala kämnersrätts dombok åren 1815-1838, Iustus, 

Uppsala, 1990 

 

Häthén, Christian, Stat och straff: rättshistoriska perspektiv, 2., 

[uppdaterade] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2014 

 

Jansdotter, Anna & Svanström, Yvonne (red.), Sedligt, renligt, lagligt: 

prostitution i Norden 1880-1940, Makadam, Göteborg, 2007 

 

Lundquist, Tommie, Den disciplinerade dubbelmoralen: studier i den 

reglementerade prostitutionens historia i Sverige 1859-1918, Historiska 

inst., Univ., Diss. Göteborg : Univ.,Göteborg, 1982 

 

Svanström, Yvonne, Offentliga kvinnor: prostitution i Sverige 1812-1918, 

Ordfront, Stockholm, 2006 

 

Welander, Edvard, Bidrag till de veneriska sjukdomarnes historia i Sverige, 

2., tillökade uppl., Wilhelm Billes bokförlag, Stockholm, 1905 

 

 

 

3.2 Elektroniska källor 

 

Stockholmskällan.se 

 



 27 

Angivelse 

https://stockholmskallan.stockholm.se/post/19244 

(Hämtad 2018-12-10) 

 

Besiktningsbyrån 

https://stockholmskallan.stockholm.se/sok/?q=besiktningsbyr%C3%A5n 

(Hämtad 2019-01-08) 

 

”Reglementeringen i Stockholm” 

https://stockholmskallan.stockholm.se/PostFiles/SSA/Bibliotek/120_27_223

/SE_SSA_BIBL_120_27_223.pdf 

(Hämtad 2019-01-08) 

 

Protestbrev 

https://stockholmskallan.stockholm.se/post/19749  

(Hämtad 2018-12-10) 

 

Anonyma angivelser 

https://stockholmskallan.stockholm.se/sok/?q=Anonyma%20angivelser  

(Hämtad 2019-01-05) 

 

”Osedligheten i Stockholm och dess botemedel” 

https://stockholmskallan.stockholm.se/PostFiles/SMF/SD/SSMB_0023881_

01.pdf  

(Hämtad 2018-11-27) 

 

NE.se, ” Gästgiveri” 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/g%C3%A4stgiv

eri 

 

LIBRIS, ”Medicinalstyrelsens utlåtande” 

https://libris.kb.se/bib/3058080?tab2=ill#more_info  

(Hämtad 2019-01-03) 

 


