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Abstract 

 

This study focuses on the poor relief in Norra Råda parish in central Sweden, between the years of 

1850 – 1905. The main questions of the study is: 1) What types of poor relief was practised? 2) What 

where the costs of poor relief, and how did they impact the economy of the Parish? 3) How, when and 

why where the decisions taken that led to the building of the poorhouse in Myra, Norra Råda? The aim 

is to contribute to better understanding of the poor relief in Norra Råda parish in the second half of the 

19th century. The analysis is based on sources found in the Hagfors kommun town archive. The study 

combines a qualitative investigation of the source material with Abram de Swaans theories of 

collectivization processes and his criteria in the classification of poverty.  

The starting point for the study on the poor relief practices is that the costs starting point for the study 

on the poor relief practices is that the costs of poor relief for Norra Råda between 1850 and 1905 are 

the major expenses of the parish. The forms of poor relief practice in the Norra Råda parish are not 

unique and can be found in many other parts of Sweden during this time. They had also been practised 

for a for a long time. The study presents that the poor relief practices are resilient structures, that are 

not abandoned even in the face of sharply rising costs. Furthermore, the study looks into the reasons 

for the building of a large poorhouse in the parish in 1905. 

 

Key words: Poor relief, Sweden, 1800s, Costs. 
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Sammanfattning 

Den här undersökningen behandlar fattigvården i Norra Råda socken i Mellansverige under åren mellan 

1850 och 1905. Undersökningen centreras runt tre frågor: 1) Vilka former av fattigvård praktiserades i 

Norra Råda socken innan år 1905? 2)Hur såg kostnaderna för fattigvården ut, och hur stor del av 

kommunens utgiftsberäkningar utgjorde dessa? 3) Hur, när och varför togs de beslut som ledde fram 

till byggandet av det så kallade Vård- och Ålderdomshemmet i Myra i Norra Råda, och hur såg 

underlaget ut? Med hjälp av dessa frågor hoppas undersökningen skapa ökad förståelse för 

fattigvården under undersökningsperioden. Genom kvalitativ analys av källor från kommunarkivet i 

Hagfors, och genom att applicera Abram de Swaans teorier om kollektiviseringsprocesser och de tre 

dimensioner som underbygger klassificeringen att fattiga, söker uppsatsen svara på de frågor som tas 

upp ovan. 

Undersökningen finner att kostnaden för fattigvården mellan 1850 och 1905 är den kommunens 

huvudsakliga utgiftspost. De former fattigvården tar i Norra Råda liknar de som under perioden 

förekommer i andra delar av Sverige, och som har praktiserats i landet under lång tid. De är 

motståndskraftiga strukturer, som den här undersökningen visar, och överges inte ens när kostnaderna 

för fattigvården skjuter i höjden. Det krävs att kostnaderna kombineras med en växande liberal 

reformrörelse under 1800-talets slut och 1900-talets början, för att kommunen ska överge de 

hävdvunna fattigvårdsformerna och ta beslutet att kollektivisera fattigvården ytterligare genom 

byggandet av ett så kallat ålderdomshem. 

 

Nyckelord: Fattigvård, Sverige, 1800-tal, kostnader. 
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1. Inledningskapitel 

1.1 Problemformulering 

 

”De, som äro intagna å fattiggården, skola visa dess föreståndare och föreståndarinna 

hörsamhet och lydnad, såsom tjenare mot husbonde.” 

 -Reglemente för St. Kils fattiggård och Lökene egendom 1901, §5 

 

1.1.1. Social utveckling på landsbygden under 1800-talet. 

Under 1800-talets andra hälft och ända in på början av 1900-talet var det agrara Sverige statt i 

förändring. Landet hade sedan 1700-talet haft en god befolkningstillväxt, trots perioder av nedgång i 

krigs- och pesttider. Som Lundsjö visar, ökade skillnaden mellan döds- och födelsetal kraftigt under 

hela 1800-talet; vid århundradets mitt är den relativa folkökningen i Sverige över 50 % högre än vid 

dess början.1 

Efter att fred slutits mellan Sverige och Danmark i Kiel 1814 skapade den varaktiga freden ett underlag 

för en fortsatt stark tillväxt under resten av århundradet.2 Det är väl gott och väl att människorna blir 

fler; det krävs dock även att de kan försörja sig. Sverige var i början av 1800-talet fortfarande 

övervägande agrart, och även om järnhantering samt bergs- och skogsbruk gav utkomst åt människor i 

vissa delar av landet, var det ännu långt kvar innan landet i någon vidare utsträckning skulle komma att 

industrialiseras. Och även om det, som Magnusson påpekar, skedde en kraftig nyodling under 1700- 

och 1800-tal, kom ändå andelen egendomslösa jordbruksarbetare att öka kraftigt. 

Till dessa faktorer, befolkningsökningen och jordbruksberoendet, kommer så en tredje, nämligen 

motståndet mot hemmansklyvning. Hemmansklyvningen, eller bruket att dela upp ett hemmans jord i 

mindre delar för att skapa försörjning åt barnen, motarbetades från statligt håll. 

 Staten å sin sida ansåg att allt för långtgående hemmansklyvning hotade effektiviteten i jordbruket och 

sökte förhindra detta genom lagstiftning. Ett antal skiftesreformer genomfördes under andra hälften av 

1700-talet och början av 1800-talet, med den uttalade tanken att skapa större sammanhängande 

jordområden för varje bonde, och på så viss effektivisera driften. Skiftesreformerna inleddes 1757 med 

den relativt milda och inte så vitt spridda storskiftesförordningen. Mer genomgripande förändringar 

                                                           
1 Olle Lundsjö, Fattigdomen på den svenska landsbygden under 1800-talet. Ekonomisk-historiska institutionen, Stockholms universitet, 1975, 11 

2 Arthur Montgomery, Svensk socialpolitik under 1800-talet.  Stockholm, Kooperativa förbundets bokförlag, 1951, 14 ff. 
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skedde med start år 1803 i det så kallade enskiftet. Med start i Skåne kom enskiftet att få stor påverkan 

på markägande och bysammansättningar, främst på slättbygderna. Fortfarande stod dock delar av det 

svenska jordbruket opåverkade, främst i skogig och oländig terräng. När laga skifte utfärdades 1827 

drogs även dessa trakter in i skiftesivern. I 1827 års förordning fanns utflyttningstvånget också 

inskrivet, och det var nu som de gamla byarna till slut exploderade i stora delar av Sverige. Om ägorna 

runt en by låg på ett sådant sätt att de inte kunde slås ihop och brukas utan att utflyttning från byn 

skedde, ja då tvingades helt enkelt en eller flera bybor att lämna hus och hem och bygga nytt.3 

Befolkningen ökade således kraftigt. Jordarna koncentrerades i större ägor, och byarna sprängdes i 

stora delar av Sverige. Gårdarna gick ofta i arv till äldste son, och övriga barn i skaran blev lottlösa. 

Industrin var ännu alltför svagt utbyggd för att erbjuda ett verkligt alternativ till utkomst. Istället växer 

en grupp egendomslösa lantarbetare fram. Torpare, inhyseshjon, backstugusittare och statare blir allt 

vanligare från slutet av 1700-talet. Förbättrade produktionsmetoder och arbetssätt gjorde vidare att 

allt fler av de obesuttna på landsbygden ställdes utan försörjning. Hela systemet var så att säga skört, 

och i perioder av missväxt ökar andelen fattiga kraftigt, som Lundsjö visar.4 Det är dessa gruppers 

behov som den svenska landsbygdens fattigvård (städerna mötte egna, unika problem med 

fattigvården) från och med 1800-talet kommer behöva utvecklas för att möta. 

 

1.1.2. Social utveckling i Norra Råda socken. 

För det område som den här undersökningen behandlar, Norra Råda socken i nuvarande Hagfors 

kommun så kan en kraftig befolkningstillväxt ses under 1800-talet. Mellan 1751 och 1860 var den 

genomsnittliga årliga tillväxten 0,92 %. Jämfört med genomsnittet för hela Värmland (0,84 %) och 

Sverige i stort (0,76 %) ligger Norra Råda som synes en bra bit över genomsnittet.5 Enligt Jörgen 

Svensson kan också en tydlig uppgång i antalet backstugor ses i socknen i samband med både storskifte 

och/eller enskifte (som tidigare nämnts genomfördes de olika skiften vid olika tillfällen i landet) samt 

efter 1827 års laga skifte.6 Att antalet backstugor ökar är ett tecken på att antalet fattiga och 

egendomslösa jordbruksarbetare växer i skiftesreformernas spår. I byar där utflyttningsgraden (det vill 

säga hur stor andel av byborna som lämnade byn i samband med skiften) är hög, ses också en högre 

tillväxt av backstugor.7 

                                                           
3 Jörgen Svensson. Kollektiv, skiftesreformer och individualisering. Högskolan i Karlstad, 1991, 4ff. 
4 Lundsjö. Fattigdomen på den svenska landsbygden, 85.  
5 Svensson. Kollektiv, skiftesreformer och individualisering, 26. 
6 Ibid, 28. 
7 Ibid, 31 ff. 
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Den höga befolkningstillväxten är inte endast en statistisk kuriositet, utan gav också avtryck vid tiden. 

Vid Uddeholmsbolagets bolagsstämma år 1827 uttrycks oro för den kraftiga tillväxten. Så till den grad 

oroliga är man att man anser sig tvingade att skärpa reglerna för bolagets gratialsystem, det vill säga de 

understöd som bolaget lämnade till anställda med helt eller delvis nedsatt arbetsförmåga. Mer om 

detta längre fram.8   

Norra Råda socken upplevde vid den tid den undersökningen befattar sig med således en kraftig 

befolkningstillväxt. Skiftesreformer och effektivisering av jordbruket inom socknen skapade en allt 

större klass obesuttna jordbruksarbetare, och fattigdomen blev ett allt allvarligare problem. Att 

andelen fattiga ökade under 1800-talet är inte unikt för Norra Råda, utan är, som Lundsjö visar, 

symptomatiskt för inte bara Värmland i stort utan även för stora delar av övriga landet.9 

Det är således denna situation Norra Råda socken befinner sig i mitten av 1800-talet, och det är där 

den här undersökningen tar sin början. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att försöka utreda hur fattigvården i Norra Råda socken bedrevs före uppförandet 

av Vård- och ålderdomshemmet i Myra 1905. Fokus ligger på att undersöka vilken typ av fattigvård som 

bedrevs i socknen, att i ljuset från de kraftiga folkökningarna under 1800-talet inspektera hur stor del 

av socknens tillgängliga kapital som lades på fattigvård, samt reda ut hur och varför beslutet togs att 

bygga och driva ett ålderdomshem. Vid tiden för hemmets uppförande fanns inga lagliga krav på 

kommunerna att tillhandahålla denna form av fattigvård, och därtill var byggandet och driften en 

massiv investering för en liten landsortskommun. För att skapa reda i denna mängd av trådar kommer 

undersökningen utgå från följande frågeställningar: 

 Vilka former av fattigvård praktiserades i Norra Råda socken innan år 1905? 

 Hur såg kostnaderna för fattigvården ut, och hur stor del av kommunens utgiftsberäkningar 

utgjorde dessa?  

 Hur, när och varför togs de beslut som ledde fram till byggandet av det så kallade Vård- och 

Ålderdomshemmet i Myra i Norra Råda, och hur såg underlaget ut? 

 

                                                           
8 Berith Carlsson, Håkan Forsberg, Kjell-Eric Halvardsson. Stjernsfors bruk 1817 – 1884. Högskolan i Karlstad, 1977, 134. 
9 Lundsjö. Fattigdomen på den svenska landsbygden, 103. 
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1.3 Teoretisk utgångspunkt 
 

Abram de Swaan beskriver i boken In care of the state – Health care, education and Welfare in Europe 

and the USA in the Modern Era10 hur kollektiva och obligatoriska former av fattigvård, sjukvård och 

utbildning uppkommer som resultat av nationalstaternas formande och det kapitalistiska 

marknadssystemets framväxt. De Swaan menar att fattigvården, och de välfärdsstater som växte fram 

ur den, är ett resultat av en från medeltiden och framåt allt mer prominent kollektivisering. Vården av 

de fattiga, som länge hanterades enbart på lokal nivå, kom när de fattigas antal växte att tvingas in i ett 

kollektiv. Det vill säga, när de fattiga blev så många att lokala byar eller samhällen inte längre ansåg sig 

ha resurser att ta hand om dem, och de började röra sig mellan samhällen, tvingades var och ett av 

samhällen inom en viss omkrets ta hänsyn till hur de övriga kunde tänkas agera. Om ett samhälle tog in 

och tog hand om de fattiga, medans andra stängde portarna, skulle det samhället snart översvämmas. 

Om alla portar var stängda, skulle de fattiga snart, eller det var åtminstone vad de Swaan påstår att 

samhällena fruktade, ta till vapen.  

De Swaan ställer vidare upp tre dimensioner han menar kan användas för att förstå fattigvårdspolitiken 

vid en given tidpunkt: arbetsförhet, närhet och undergivenhet. de Swaan skriver i sin bok inte om 

Sverige, men dessa dimensioner är ytterst överförbara även på den svenska fattigvårdspolitiken under 

den perioden den här undersökningen befattar sig med. De fattigas rätt till underhåll värderas utifrån 

deras förmåga till arbete, deras sociala och rumsliga närhet till den beslutande makten (i den här 

undersökningens fall sockenstämman), och deras undergivenhet, det vill säga hur tacksamt hjälpen tas 

emot. I Norra Råda är undergivenheten på ett sätt underförstådd; ingenstans i källorna finns det några 

exempel på understödstagare som på något vis beklagar sig eller visar missnöje. Inför byggandet av 

fattighuset, som behandlas närmare i undersökningskapitlet blir detta ytterst tydligt. De listor över 

fattiga som anses lämpliga att tas in på ett eventuellt fattighus tar ingen som helst hänsyn till de 

fattigas egna vilja.  

Under 1700- och 1800-talen börjar så stater runt om i Europa ta allt mer ansvar för, och kontroll över, 

fattigvården, och med industrialiseringen utökas denna kontroll nu ytterligare. De Swaan menar att 

detta sker då den lokala nivån inte längre räcker till för att hantera den mängd obesuttna som skapas 

av en expanderande löneekonomi. På flera håll i Europa uppkommer nu så kallade arbetsinrättningar, 

där fattiga av olika bakgrunder får byta den arbetskraft de har att erbjuda mot underhåll. För Sveriges, 

och Värmlands, del blev arbetsinrättningar ingen vanligt förekommande typ av fattigvård. Istället blev 

                                                           
10 Abram de Swaan. In care of the state – Health care, education and welfare in Europe and the USA in the modern era. Polity Press, 1988. 
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man vid det gamla, och de Swaan beskriver väl hur en sådan fattigvårdsform som de så kallade 

fattigrotarna kunde existera så länge.  

 

1.4 Forskningsläge 

Forskningen kring den svenska socialpolitikens förändringar och fattigvårdens utformning och 

reformering under 1800- och tidigt 1900-tal är vittomfattande och varierad. För den här uppsatsen har 

jag valt att fokusera på material som främst behandlar eller tangerar fattigvården, fattigdomens 

utbredning och de fattiga i sig själva, både lokalt och i större perspektiv, samt socknars och senare 

kommuners olika förhållningssätt till de utmaningar som fattigdomen och de fattiga förde med sig. För 

att få grepp om den svenska fattigvårdsdebatten och dess utveckling under undersökningens tidsspann 

har annan litteratur valts ut, företrädesvis sammanställningar av och kortare texter om svensk 

socialpolitik under 1800-talet och 1900-talets början. 

Att de fattiga ökade i antal på landsbygden under 1800-talet visar nu avlidne historikern Olle Lundsjö 

tydligt i sin doktorsavhandling Fattigdomen på den svenska landsbygden under 1800-talet,11 vilken 

tillsammans med ekonom-historikern Johan Söderbergs avhandling nedan ingår i det så kallade 

Agrarprojektet. Lundsjö lägger engelska ekonomhistorikerns H.J: Habakkuks teoretiska trestegsmodell 

för befolkningsutveckling till det svenska källmaterialet, och genom att kombinera detta med strikt 

definition av vad fattigdom innebär, kan han följa ökningar och minskningar i den andel av den totala 

befolkningen på landsbygden som de fattiga utgjorde under 1800-talet, samt visa att ökningen av 

antalet fattiga är kraftigast i samband med missväxter eller andra ekonomiska nedgångar. Lundsjö drar 

den försiktiga slutsatsen att ekonomisk utveckling snarare än endast befolkningsökning är den 

viktigaste faktorn för fattigdomens tillväxt eller tillbakagång. Avhandlingen ger viktiga statiska data för 

olika delar av landet, för den här undersökningen särskilt relevant då de behandlar samma tidsperiod, 

och tydligt visar hur fattigdomen i Värmland förändrades. Även om resultaten av undersökningen inte 

ger en helhetsbild, då stora delar av främst norra Sverige saknar relevanta källor för tiden, och att det 

helt saknas individperspektiv, är det ändå en givande gruva att undersöka för den här uppsatsens 

syften. 

Ekonom-historikern Johan Söderbergs avhandling Agrar fattigdom i Sydsverige under 1800-talet12 utgår 

från de fattigdomsdefinitioner som Lundsjö fastslagit. Undersökningen skiljer sig dock från Lundsjös 

genom ett mer detaljerat perspektiv, där fattigdomens förändring följs genom studier på individnivå 

                                                           
11 Olle Lundsjö. Fattigdomen på den svenska landsbygden under 1800-talet. Stockholms universitet: Ekonomisk-historiska institutionen, 1975. 
12 Johan Söderberg. Agrar fattigdom i Sydsverige under 1800-talet. Almqvist & Wicksell, 1978. 
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över tid i ett fåtal socknar i södra Sverige. Avhandlingen visar tydligt hur fattigdomen ökade i 

Sydsverige under tiden efter 1850, vilket gör den intressant för den här uppsatsen. 

Övergripande undersökningar av hur fattigvården i Sverige praktiserades under 1800-talet saknas. 

Urvalet av avhandlingar och uppsatser som behandlar eller tangerar dessa frågor ur lokalt perspektiv är 

dock många. Historikern Elisabeth Engbergs avhandling Under fattiga omständigheter – fattigvårdens 

former och understödstagare i Skellefteå socken under 1800-talet13 behandlar som titeln antyder just 

fattigvården och de fattiga i Skellefteå socken mellan 1830 och 1875. Engberg väljer efter en kort 

genomgång av större teoretiska sätt att definiera fattigdom att utgå från materialet i sig självt: det vill 

säga att de som vid tiden ansågs medelsvaga nog att motta fattigvård är de som i undersökningen går 

under benämningen fattiga. Engbergs avhandling visar hur den lokala fattigvårdens strukturer ofta 

visade sig vara mycket motståndskraftiga mot statliga normer, något som blir tydligt i beskrivningen av 

det motstånd den lokala sockennämnden visade mot de förändringar i fattigvården som lagstadgades 

från statligt håll. Även Engberg kan visa en ökning av antalet fattiga, och problem för fattigvården efter 

1850. Historikern Christina Gerger undersöker i sin avhandling Där nöden var som störst – En studie av 

fattigdom och fattigvård i en småländsk landsbygdssocken åren 1835–191514 på ett liknande sätt som 

Engberg fattigdomen i en annan del av Sverige. Också här tydliggörs den trend som forskningen övrigt 

visat: fattigvården blev efter 1850 ett allt större projekt för socknarna, och allt mer tungrodd. 

Jörgens Svenssons D-uppsats i ekonomisk historia, Kollektiv, skiftesreformer och individualisering – En 

studie av samhälle och människa i förändring15 undersöker hur de stora skiftesreformerna påverkade 

människors liv i två värmländska socknar. Svensson beskriver hur den gamla bygdegemenskapens 

kollektiv alltmer kom att ersättas av individualism, och hur detta påverkade människorna. För den här 

uppsatsens syften är det naturligtvis allra mest intressant att Svenssons arbete behandlar just Norra 

Råda socken, och utifrån de sammanställningar författaren gjort kan en tydlig tillväxt av så kallad 

sekundär bebyggelse ses i samband med skiftningarna.  

Ytterligare bevis för, och effekter av, den kraftiga folkökningen i Norra Råda under 1800- och början av 

1900-talet kan ses i Rolf Larssons uppsats Skolväsendet i Norra Råda socken i början av 1900-talet.16 

Fokus för studien ligger på hur skolväsendet växte fram och expanderade under början av 1900-talet, 

samt hur undervisningen utfördes och lärarnas roll. Socknens skolväsen expanderade kraftigt som följd 

                                                           
13 Elisabeth Engberg. I fattiga omständigheter. Fattigvårdens former och understödstagare i Skellefteå socken under 1800-talet. Umeå: Original, 2005. 
14 Christina Gerger. Där nöden var som störst – En studie av fattigdom och fattigvård i en småländsk landsbygdssocken åren 1835 – 1915. Edsbruk: 
Akademitryck AB, 1992. 
15 Jörgen Svensson. Kollektiv, skiftesreformer och individualisering – en studie av samhälle och människa i förändring. Högskolan i Karlstad, 1998. 
16 Rolf Larsson. Skolväsendet i Norra Råda socken i början av 1900-talet. Göteborgs universitet, 1979. 



9 
 

av folkökningen, och genom väl genomförda statistiska sammanställningar visar Larsson tydligt detta 

sammanhang. 

Ett annat perspektiv på hur folkökning och samhällsförändringar påverkade människors liv i Norra Råda 

under 1800-talet ges i Berith Carlsson, Håkan Forsberg och Kjell-Eric Halvardssons omfångsrika arbete 

Stjernfors bruk 1817 – 1884 – Perspektiv på arbetskraftens ekonomiska och sociala villkor.17 Här 

avhandlas hur de olika yrkesgrupper som arbetade vid bruket behandlades, samt hur deras livsvillkor 

såg ut. Att befolkningsökningen ansågs oroande klargörs här, och författarna visar även hur viktigt 

Uddeholmsbolaget var för bygden. Inte bara hade bolaget en egen pseudofattigvård för utslitna 

arbetare; man tillsköt också rena pengasummor till sjukstugebyggen och annat. Att det inom socknen 

fanns en så pass stor arbetsgivare som Uddeholmsbolaget (bolaget drev förutom bruket i Stjärnsfors 

även ett antal andra större och mindre fabriker och smedjor), men att fattigdomen i socknen i stort 

ändå ökade, ger en intressant bild av läget.  

Vidare har ett antal andra verk använts för att ge bakgrund till de samhällsförändringar som påverkade 

fattigvården och synen på de fattiga under arbetet med undersökningen. Ett flertal kapitel i 

Villkorandets politik – Fattigdomens premisser och samhällets åtgärder – då och nu18 skrivna av bl.a. H. 

Swärd, H. Johansson och S. Sunesson belyser på olika sätt den nya liberalare fattigvårdstankens 

framväxt och hur fattigvården och de fattiga själva påverkades av detta nya. Arthur Montgomerys 

Svensk Socialpolitik under 1800-talet19 är en måhända något översiktlig men genomgående beskrivning 

av den svenska socialpolitikens rötter och förändringar under 1700- och 1800-talet, samt en ingång i 

det så kallade jordbruksproletariatets framväxt. Sveriges ekonomiska historia, 20 författad av 

historikern Lars Magnusson, har bidragit med förståelse för det svenska jordbrukets förändring. Lars O. 

Lagerqvists bok Vad kostade det? Priser och löner från medeltid till våra dagar21 har varit behjälplig i att 

skapa förståelse för den förvirrande valutasituation som rådde i Sverige under stora delar av 1800-

talet. Daniel Lindmark och Olle Sundströms De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och 

samerna har gett en inblick i fattigvårdens utformning i norra Sverige under tiden efter 1850.22 

I relation till de verk som räknas upp ovan, ger den här uppsatsen en närmare inblick i de utmaningar 

en specifik socken tvingades hantera när det handlar om fattigvård under andra halvan av 1800-talet. 

Genom att visa hur Norra Rådas sockens ekonomi till stor del dominerades av fattigvården, samt hur 

                                                           
17 B. Carlsson, H. Forsberg & K-E. Halvardsson. Stjernsfors bruk 1817 – 1889. Perspektiv på arbetskraftens ekonomiska och sociala villkor. Högskolan i 
Karlstad, 1977. 
18 Hans Swärd & Marie-Anne Egerö (red.). Villkorandets politik – fattigdomens premisser och samhällets åtgärder då och nu. Egalité förlag, 2008.  
19 Arthur Montgomery. Svensk socialpolitik under 1800-talet. Stockholm: Kooperativa förbundets bokförlag, 1951. 
20 Lars Magnusson. Sveriges ekonomiska historia. Lund: Studentlitteratur AB, 2014. 
21 Lars O. Lagerqvist. Vad kostade det? Priser och löner från medeltid till våra dagar. Historiska Media, 2011. 
22 Daniel Lindmark & Olle Sundström (red.). De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna – En vetenskaplig antologi. Umeå: Artos & 
Norma, 2016. 
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det sena 1800-talets liberala tankeströmmar kombineras med ökande kostnader och skapar en 

reformvilja inom kommunen, visar den här undersökningen de lokala effekterna av den ökande 

fattigdom som beskrivs i den forskning som tas upp ovan. 

 

 

1.5 Avgränsningar 

Undersökningen begränsas tidsmässigt av två faktorer: Vård och ålderdomshemmet i Myras 

uppförande 1905 med påföljande förändringar i fattigvården i Norra Råda socken, samt det faktum att 

det tillgängliga arkivmaterialet blir mycket tunnsått före 1850. Således begränsar sig undersökningen 

till åren mellan 1850 och 1905.Undersökningen behandlar ur en enskild sockens perspektiv ett problem 

som stora delar av Sveriges socknar tvingades hantera under 1800-talet: en ökning av andelen fattiga 

som behövde någon form av understöd. Som visas i del 1.4 saknas inte forskning angående 

fattigdomen upp- och nedgångar, men hur löste enskilda socknarna de problem som detta skapade? 

Studien begränsar sig vidare till att endast undersöka de former fattigvården i Norra Råda socken tog, 

kostnaderna för dessa, samt processen runt uppförandet av det så kallade Vård- och 

ålderdomshemmet i Myra. Genom att begränsa studien till en socken är förhoppningen att studien ska 

kunna skina något litet ljus över detta.  

 

1.6 Metod och material 

För den här undersökningen har arkivmaterial från Hagfors kommunarkiv använts. Protokoll från 

sammanträden med Fattigvårdsstyrelsen och senare från kommunalstämman, samt arkiverade 

anteckningar från dessa som inte förts in i protokollen i sig har utgjort stommen för undersökningen. 

Där bilagor till protokollen funnits har dessa också använts, och rörande förfarandet runt Vård- och 

ålderdomshemmets uppförande har de delar som finns kvar av den utredning som gjordes vid tiden 

brukats som underlag för uppsatsen. Källmaterialet har studerats kvalitativt, och en enkel numerär 

analys har gjorts på kostnader, kostnadsposter och fattiga över tid. Metoden har gett en översiktlig bild 

av fattigvården och dess kostnader, men har vissa nackdelar: de individuella fattiga får ingen plats i 

uppsatsen så som hade varit önskvärt, och det händer lätt att människoliv blir siffror och statistik. 

Kanske kan dessa siffror dock leda till närmare undersökningar längre fram. 

Arkivmaterialet håller väl för en källkritisk granskning. Det är svårt att se någon orsak till att protokollen 

inte skulle spegla den verklighet som de skapades i, eller till att någon vid tiden skulle haft orsak att 

förvanska dem. Socknens ekonomi framställs inte i någon förskönande dager, och de problem som 



11 
 

socknen ställdes inför, exempelvis det tydligen utbredda ”lönnkrogeriet”, avhandlas sakligt.23 Detta gör 

att materialet anses hålla för en källkritisk belysning.  

Det finns dock brister i källorna, som kommer tas upp närmare i undersökningsdelen av uppsatsen. 

Kort kan dock sägas att protokoll saknas för ett flertal år. Detta försvårar uppgiften och gör den 

måhända något mer tandlös, och naturligtvis kan det i det saknade källmaterialet ha funnits 

information som motsäger de källor som använts i arbetet med undersökningen. Att källorna har dessa 

luckor, gör att undersökningen försvåras, och gör slutresultatet något mer osäkert, men omöjliggör det 

inte på något sätt.  

En svårighet, som också tagits i beaktande under arbetet med undersökningen är det faktum att mellan 

1850 och 1905 genomgår Sveriges ekonomi ett antal förändringar med avseende på landets valuta. I 

periodens början används olika former av Riksdaler (benämnda banko och specie), samt de mindre 

valörerna skilling banko respektive specie. 1855 införs också Riksdaler riksmynt, efter att 

decimalsystemet introducerats i det svenska valutasystemet. En Riksdaler riksmynt delas i 100 öre, en 

valör som således också införs 1855. För att ytterligare förvirra läget följer var och en av de olika 

valutorna separata valutakurser, vilket gör det svårt att veta vilken valuta som avses i källorna där det 

inte specifikt anges. Riksdaler banko samt Specie avvecklas båda under den senare delen av 1850-talet, 

men benämningarna fortsätter användas ute i landet, som Lagerqvist skriver.24 1873 införs så kronan, 

och övriga valutor avvecklas. Från 1873 är det således svårt att direkt förhålla kostnader till tiden före, 

då det som sagt ibland är svårt att avgöra vilken valuta källorna avser. För att på bästa sätt arbeta runt 

dessa problem bortses där det är möjligt från det absoluta värdet, och fokus läggs istället på hur olika 

kostnader förhåller sig till varandra. Det vill säga, hur siffrorna varierar över tid. 

Källorna har systematiskt studerats med en kvalitativ metod för att så långt som möjligt kunna avläsa 

vilka former av fattigvård som utövades. När det ansetts lämpligt har källmaterialet sammanställts i 

tabeller och diagram som sedan analyserats.  

Där det anses behjälpligt har också digitaliserat material från Statens Statistiska Centralbyrå använts. 

Både Kommunernas fattigvård och finanser25 liksom Landshövdingen i Värmlands läns 

femårsberättelser26 har kommit till nytta. Främst används statistiken från SCB då siffror för kostnaden 

för fattigvård saknas i källmaterialet. Lundsjö påtalar att dessa källor ofta har anklagats för att vara 

                                                           
23 Hagfors kommunarkiv, Norra Råda fattigvårdsstyrelse. AI:1 
24 Lagerqvist. Vad kostade det?, 37. 
25 Statistiska Centralbyrån. BISOS U – Kommunernas fattigvård 1874 – 1917. http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Historisk-statistik/Sok-publikationer-
efter-amne/?Statistikserie=BISOS+U+Kommunernas+fattigv%u00e5rd+1874-1917.  
26 Statistiska Centralbyrån. BISOS H – Femårsberättelser Värmlands län 1856 – 1905. http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Historisk-statistik/Sok-
publikationer-efter-amne/?Statistikserie=Fem%C3%A5rsber%C3%A4ttelser+V%C3%A4rmlands+l%C3%A4n+1856-1905+(BISOS+H).  

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Historisk-statistik/Sok-publikationer-efter-amne/?Statistikserie=BISOS+U+Kommunernas+fattigv%u00e5rd+1874-1917
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Historisk-statistik/Sok-publikationer-efter-amne/?Statistikserie=BISOS+U+Kommunernas+fattigv%u00e5rd+1874-1917
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Historisk-statistik/Sok-publikationer-efter-amne/?Statistikserie=Fem%C3%A5rsber%C3%A4ttelser+V%C3%A4rmlands+l%C3%A4n+1856-1905+(BISOS+H)
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Historisk-statistik/Sok-publikationer-efter-amne/?Statistikserie=Fem%C3%A5rsber%C3%A4ttelser+V%C3%A4rmlands+l%C3%A4n+1856-1905+(BISOS+H)
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oprecisa och ibland felaktiga, men att de ändå kan användas för att få en ungefärlig uppfattning om 

olika förhållanden som vore omständligt, för arbetsintensivt eller omöjligt att skaffa fram på annat 

sätt.27 Materialets svaghet för den här uppsatsen ligger också i att endast tre former av fattigvård 

omnämns: ”fullt försörjda”, ”på fattighus”, samt ”utackorderade”. Att flera former av fattigvård 

förekom i socknen framkommer av arkivmaterialet, och det är svårt, för att inte säga omöjligt att veta 

hur dessa har sorterats i SCB:s material. Som det Meeuwisse och Swärd noterar, så ingår i kategorin 

utackorderade även personer som bortauktionerats vid fattigauktioner.28 Kommunernas fattigvård och 

finanser utgör således ett slött redskap, som ändå är användbart om dess begränsningar tas i 

beaktande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27 Lundsjö. Fattigdomen på den svenska landsbygden, 12 ff. 
28 Swärd & Egerö (red.). Villkorandets politik, 189. 
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2. Undersökningskapitel 

2.1 Bakgrund 

I uppsatsens inledningskapitel ges en kort sammanfattning av orsaken till ökningen av obesuttna 

landsortsbor under 1800-talet. För att ge läsaren en inblick i svensk fattigvårdspolitik under den för 

undersökningen aktuella tidsperioden ges här en kort beskrivning av hur tankarna runt fattigvården 

utvecklats, samt hur ideologiska och ekonomiska förändringar lett till att fattigvårdens institutioner 

skapats och utvecklats. 

Under 1500-talet börjar den utbredda fattigdomen att allt mer ses som ett problem runt om i Europa.29 

Med reformationen förändras den tidigare ganska fördragsamma synen på fattiga, och många länder 

väljer efterhand att instifta fattigdomslagar för att försöka komma tillrätta med det som nu börjar ses 

som ett problem; fattigdomen ansågs skapa oro och oordning i samhället, och de fattiga sågs ofta som 

ovilliga till arbete, och därmed skyldiga till sitt eget elände. Det som de Swaan menar var grunden för 

tidigare kristen välgörenhet, att man bidrog till de fattigas väl för att det kunde förväntas att andra runt 

omkring skulle göra det samma, bröt samman när synen på orsaken till fattigdomen förändrades.30 

Swärd menar att det som tidigare varit en kristlig plikt; att hjälpa de fattiga, under 1500- och 1600-

talen alltmer kom att bli en statlig angelägenhet.31 Lutheransk syn på arbetet kombinerades med 

lagstiftning, och skapade ett klimat där de fattiga i allt högre utsträckning kom att disciplineras och 

kontrolleras. Att kravlöst hjälpa för att det var Gudi behagligt ansågs inte längre nog, eller ens önskvärt 

- fattigdomen var något som borde kontrolleras och åtgärdas. Karsten Åström menar att det under 

1700- och 1800-talet i upplysningens kölvatten skedde en omvärdering av staten. Förändringen i roll 

från kunglig administration till en stat för befolkningen gjorde att staten kunde ”iklädas ansvar och 

skyldigheter gentemot den enskilde medborgaren”, samt att den enskildes rättigheter och skyldigheter 

inför staten tydligare kunde identifieras.32 Nu kom fattigvården att i än högre utsträckning bli en statlig 

och lagligt reglerad verksamhet. 

Sveriges första egentliga lagstiftning som befattar sig med regleringen av fattigvården är 1763 års 

hospitalsförordning. De upplysningsfilosofiska tankarna ger här tydliga avtryck. Bland annat fastslås att 

nödlidande och värnlösas rätt ska vårdas (vilket innebär att dessa grupper faktiskt har rättigheter), 

samt att socknarna har ansvar för sina fattiga åldringar.33 Upplysningsidealen får dock snart ge vika för 

                                                           
29 Swärd & Egerö (red.). Villkorandets politik, 37. 
30 De Swaan. In care of the state, 6. 
31 Engberg. I fattiga omständigheter, 21. 
32 Ibid, 82 
33 Swärd & Egerö (red.). Villkorandets politik, 82. 
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kallare och mer realpolitiska omständigheter, och när fattigvårdskommittén 1839 lägger fram sitt 

betänkande är det en kraftig markering mot fattigvård som rättighet.34 När så Sveriges första nationella 

lagstiftning gällande fattigvården, fattigvårdsstadgan av år 1847 träder i kraft är den både en 

uppstramning av ansvaret för fattigvården och en inskränkning i rätten till densamma. Hjälpbehovet 

kommer nu prövas av de fattigvårdssamhällen som skapas i varje socken, samtidigt som det egna 

försörjningsansvaret kraftigt skärps. 1853 revideras förordningen efter att socknarna kraftigt 

protesterat, bland annat mot den fria inflyttningsrätten.35 De Swaans närhetsdimension är här tydligt 

synlig: till socknen inflyttande fattiga ansågs inte omfattas av socknens ansvar, och sågs som enbart 

dränerande. 36 De fattigas rätt att fritt flytta mellan socknar försämras nu kraftigt. 1871 införs en helt 

ny fattigvårdsförordning i riket, och som följd av ekonomiska bekymmer i riket är den ytterligt 

restriktiv. Försörjningskravet skärps ytterligare; bland annat blir nu makar skyldiga att försörja 

varandra, och vuxna barn sina föräldrar, och fattigvårdsstyrelsen kunde kräva full återbetalning av 

individer som mottog fattighjälp.37 Vidare togs den så kallade besvärsrätten, det vill säga rätten att 

överklaga fattigvårdssamhällets beslut, bort. Det fanns inte heller någon direkt statlig 

kontrollverksamhet av de lokala fattigvårdssamhällena, och kommunerna hade rätt att utforma 

fattigvården på det sätt som de ansåg mest lämpligt.38 Detta innebar att de former av fattigvård som 

varit hävdvunna runt om i Sverige ofta fortsatte praktiseras.  

Nästan genast efter fattigvårdsförordningens utfärdande börjar den ses som gammalmodig och allt för 

restriktiv. Liberala grupper börjar under 1800-talets slut se fattigvårdens utformning som kränkande, 

och propagera för en reformering. Detta ligger dock till stor del utanför den här undersökningens 

tidsspann.  

 

 

2.2 Undersökning 

Uppsatsens undersökningskapitel är uppdelat i ett antal underkapitel. Inledningsvis görs en kort 

genomgång av Norra Råda sockens befolkningstillväxt under 1800-talet, effekterna av denna samt hur 

skiftesreformerna påverkade socknen. Detta följs av en metodisk genomgång av de olika former av 

fattigvård som enligt tillgängliga källor praktiserades i Norra Råda. Den andra huvudsakliga delen av 

undersökningen utgörs av en blick in i socknens, och senare kommunens ekonomi, och fattigvårdens 

                                                           
34 Ibid, 83 
35 Ibid, 84 
36 De Swaan. In care of the state, 16, 17. 
37 Swärd & Egerö (red.). Villkorandets politik, 73. 
38 Ibid, 22 
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effekt på denna, samt när, hur och varför de beslut togs som ledde till byggandet av socknens 

ålderdomshem. 

 

2.3 Fattigvården och de fattiga 

 

Norra Råda socken har under hela 1800-talet en stark befolkningstillväxt. Carlsson, m.fl. visar att för 

åren 1817 till 1884 är det endast under åren 1826, 1852, 1857, 1870 samt 1882 som 

befolkningsökningen vänder till det negativa. Vidare visar samma studie att tillväxten är positiv trots att 

utflyttningen under perioden med några få undantag är större än inflyttningen.39 Vilka det var som 

valde att lämna socknen ligger utanför den här uppsatsens område, men Swärd menar att en kraftig 

utflyttning från mindre landsortskommuner är att förväntas under 1800-talet, då många yngre valde 

att lämna ett jordbruk med allt mindre utkomstmöjligheter för stadens och utlandets lockande 

möjligheter.40 Det bör också  tilläggas att utlandet kanske lockade Norra Rådas flyttvilliga mindre än på 

andra platser; mellan 1865 och 1885 emigrerade 285 personer medan den totala utflyttningen mellan 

1865 och -84 var 3403.41 Befolkningsökningen får således helt tillskrivas de ökande skillnaderna mellan 

antalet födda och antalet döda, och Lundsjö har visat att en liknande tillväxt kan spåras i stora delar av 

Mellansverige.42 Gällande tiden efter 1884 visar Kommunernas Fattigvård och finanser en fortsatt 

ökning av befolkningsmängden mellan 1884 och 1905  – från 6884 personer år 1884 till 8934 stycken år 

1905.43  

Fler barn överlever alltså till vuxen ålder, vilket i förlängningen skapar en allt yngre befolkning. Som 

nämnts ovan var huvuddelen av Sveriges befolkning fortfarande sysselsatta främst inom jordbruket, 

och Norra Råda socken utgjorde inget undantag. Svensson visar att det under perioden 1827 – 1861 

skiftades sammanlagt 40 byar i Norra Råda. Följden av detta blev, menar Svensson vidare, en 

minskning av antalet torp och en ökning av så kallad ”sekundärbebyggelse”, i Norra Rådas fall 

backstugor, i socknen.44 Skillnaden mellan de olika formerna av torp och de allt mer utbredda 

backstugorna ligger främst i möjligheterna till försörjning. En torpare kunde oftast med möda överleva 

på den jord som tillhörde torpet, medan en backstugusittare måhända hade tillgång till en 

köksträdgård, men tvingades överleva på olika tillfälliga påhugg och säsongsarbeten, i den utsträckning 

                                                           
39 Carlsson, m.fl. Stjernfors bruk, tabellbilaga, 2. 
40 Swärd & Egerö (red.). Villkorandets politik, 23. 
41 Carlsson, m.fl. Stjernfors bruk, tabellbilaga, 2, 4. 
42 Lundsjö. Fattigdomen på den svenska landsbygden, 91.  
43 SCB, Kommunernas fattigvård och finanser för åren 1884 – 1905. Statistiska Centralbyrån, http://www.scb.se/sv_/hitta-statistik/historisk-statistik/sok-
publikationer-efter-amne/?Statistikserie=BISOS+U+Kommunernas+fattigv%u00e5rd+1874-1917.  
44 Svensson. Kollektiv, skiftesreformer och individualisering, 26 ff. 

http://www.scb.se/sv_/hitta-statistik/historisk-statistik/sok-publikationer-efter-amne/?Statistikserie=BISOS+U+Kommunernas+fattigv%u00e5rd+1874-1917
http://www.scb.se/sv_/hitta-statistik/historisk-statistik/sok-publikationer-efter-amne/?Statistikserie=BISOS+U+Kommunernas+fattigv%u00e5rd+1874-1917
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dessa möjligheter gavs. Montgomery benämner denna ökande grupp egendomslösa 

”jordbruksproletariat”, och kan visa att den över landet i stort växer betydligt snabbare än de 

jordägande klasserna.45  Gerger visar i sin avhandling tydligt hur det laga skiftet under 1800-talet kunde 

påverka bebyggelse och försörjningsmöjligheter i en liten landsbygdssocken. Hennes exempel från 

Locknevi i Småland är talande: förut jordbruksdrivande torp blev till endast bostäder när marken 

styckas av och såldes till bönder från socknen eller utifrån. Många av de före detta torparna sätts på 

undantag, tvingas bli dagsverkare eller ta stat.46  

Vid mitten av 1800-talet finns i Norra Råda socken således en växande grupp som är i behov av 

understöd för att klara sin försörjning. Sockennämnden, socknens högsta beslutade organ utgör också 

dess fattigvårdsstyrelse, och har ansvar för att i enlighet med 1847 års fattigvårdsförordning ”lemna 

nödtorftig wård” till de boende som anses vara i behov denna. I övrigt är Norra Rådas 

fattigvårdsstyrelse, precis som deras gelikar i övriga Sverige, fria att utforma fattigvården som de själva 

anser bäst.47  

 

      2.4 Fattigvårdens former – Den yttre fattigvården  

Den 25:e Juni år 1849 antas vid den ordinarie fattigstämman i Norra Råda socken ”nya grunder för 

meddelande af fattigunderstöd”. De nya grunderna utgörs av fyra ganska kortfattade punkter 

föreslagna av Herr Hovjägmästare Falk, och träder i kraft den första Maj året efter. Fram till 1856 

kommer detta vara underlaget för det som i källorna benämns yttre fattigvård (det vill säga fattigvård i 

form av direkta understöd till behövande i form av kontanter eller i natura) i socknen.48 I källorna 

omnämns senare att ett nytt fattigvårdsreglemente har antagits den 13:e Februari 1856; hur detta var 

utformat och vilka förändringar som gjordes av 1849 års punkter är svårt att avgöra, då endast 

anteckningar till de nya förslagen återstår i arkivet. Hur det nya fattigvårdsreglementet slutligen kom 

att utformas kan endast anas genom dessa anteckningar. 

Kort sammanfattat säger punkterna som slås fast 1849 följande: 

1. Så mycket som möjligt av fattigunderstödet skall betalas ut i spannmål, om styrelsen inte 
finner orsak till undantag. Fattigvårdsstyrelsen bör köpa in lämplig mängd spannmål till 
bästa möjliga pris. 

                                                           
45 Montgomery. Svensk socialpolitik, 16, 17. 
46 Gerger. Där nöden var som störst, 167 ff. 
47 Swärd & Egerö (red.). Villkorandets politik, 22. 
48 Hagfors Kommunarkiv, Norra Råda Fattigvårdsstyrelse. AI:1, Protokoll 25/6/1849. 
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2. Föräldrar som låtit barnen ta över vad de ägt kan inte få fattigunderstöd så länge barnen har 
möjlighet att försörja dem. 

3. Den som bevisligen använder understödet till annat än det är menat, ska genast förlora 
rätten till understöd. Fattigvårdsstyrelsen kan dock mildra konsekvenserna beroende på 
omständigheterna. 

4. Den som innehar ett torp med möjlighet att hålla sig med ko kan bara få fattigunderstöd 
tillfälligt, om arbetsförmågan påverkats av sjukdom eller olycka.  

 

Punkterna är tydligt i linje med fattigvårdsförordningen av år 1847; barnens försörjningsplikt mot 

föräldrarna är ett typexempel på den skärpta försörjningsplikt förordningen fört med sig.49 Gällande 

punkt ett ger den en intressant inblick i svårigheterna med fattigvårdens utformning under 1800-talet. 

Trots den i 1847 års förordning införda fattigvårdsavgift som alla mantalsskrivna i en socken skulle 

avlägga (denna avgift togs bort igen i 1853 års revision av förordningen), verkar socknen haft svårt att 

finansiera fattigvården. Montgomery skriver att det innan 1847 års förordning var vanligt att 

sockenborna lämnade sina bidrag till fattigvården i natura, helt enkelt för att det var lättare att få fram 

varor än reda pengar.50 Valet att i så hög utsträckning som möjligt lämna bidrag i natura även efter 

1847 kan också tyda på svårigheter i att kontrollera hur kontanta medel faktiskt användes, en 

misstanke som ytterligare stärks av punkt tre. Kanske är det även ett tecken på den 

traditionsbundenhet som den svenska fattigvården dras med under 1800-talet; trots mycken vilja till 

förändring behåller fattigvården ändå sina hävdvunna former ute i bygderna. De Swaans tankar om 

arbetsförhet som en dimension avgörande för rätten till fattigvård kan sägas ha förts över på de 

närmast stående i punkt tre ovan. Det räckte nu inte längre att den sökande själv kunde påvisas vara 

arbetsoförmögen; i de fall där barnen tagit över föräldrarnas ägor är det nu dessas arbetsförmåga som 

prövas.  

De grunder som fastslås 1849 är alltså avgörande för de beslut om utbetalning av direkt 

fattigunderstöd som tas av fattigvårdsstyrelsen i Norra Råda socken; de direkta utbetalningarna är en 

av de former fattigvården tar i socknen. Under de ordinarie fattigstämmor som hålls i endera april, maj 

eller juni varje år beslutas om vilka individer eller familjer som under kommande år ska komma att få 

motta understöd, samt understödets storlek. I tabeller antecknas ort, civilstatus, namn, födelseår, samt 

understödets storlek i kontanta medel respektive råg. I tabell 1 finns ett exempel från fattigstämmans 

protokoll från 19:e Juni 1850.  

                                                           
49 Swärd & Egerö (red.). Villkorandets politik, 22. 
50 Montgomery. Svensk socialpolitik, 76. 
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Understödet betalas som synes ut i endera kontanta riksdaler banko och penningar eller i tunnor råg. 

Kombinationer av de bägge förekommer, men generellt kan sägas att det i enlighet med grunderna för 

fattigunderstöd i socknen betalas ut mer råg än reda pengar. Vad som avgjorde vilken form 

understödet skulle ta för varje individuell sökande framkommer inte i det tillgängliga materialet; dock 

är det fullt tänkbart att kontanta medel främst betalas ut där behovet är tvingande, och risken för att 

medlen förslösas bedöms vara liten. Värt att nämna är att när hushåll med barn får understöd utbetalt 

räknas barnen noggrant upp i tabellen, och enligt §5 i protokollet för fattigvårdsstämman den 19:e 

måste det innan understöd som villkorats för att betala för barns skolhållning betalas ut, inkomma ett 

betyg från ansvarig skollärare eller pastor som bevisar att ”barnen vistas i skolan åtminstone större 

delen av en läsetermin”.51  

 Att understöd på olika vis villkorades på detta sätt var vanligt förekommande, och ett kan ses som ett 

resultat av förstatligandet av fattigvården som ägde rum från slutet av 1700-talet och fram till 1900-

talets början – när fattigvården inte längre var välgörenhet krävdes i allt högre utsträckning någonting i 

utbyte från givarens sida. Fattigvården skulle, som Qvarsell uttrycker det, lära de fattiga ”… vikten av 

att arbeta, hushålla med begränsade tillgångar…” samt hålla sig nyktra och sköta sig.52 De Swaans 

tredje dimension för rätten till underhåll, undergivenhet, kan också spåras här. Att kräva ett intyg av 

understödstagare, som villkor för deras försörjning, kan också sägas vara att kräva deras underdånighet 

och foglighet gentemot de styrande.  

Antalet fattiga som får sitt understöd på detta vis ökar stadigt år för år. I Kommunernas fattigvård och 

finanser för åren mellan 1875 och 1905 ligger det närmast till hands att sortera in dessa 

understödstagare under kategorin ”fullt försörjda”; det vill säga personer som för sin försörjning är helt 

beroende av fattighjälp från kommunen, men inte sitter på fattighus eller är utackorderade.  

Förutom de ovan nämnda på årsbasis beslutade understöden för enskilda och familjer, tar också 

fattigvårdsstyrelsen vid extrastämmor och ordinarie stämmor under året upp andra frågor som har 

med de fattiga och deras underhåll att göra. Ärendena är av varierande slag; under den ordinarie 

stämman den andra Maj 1856 beslutas i §4 att en begravning skall betalas med fattigkassans medel, 

och att den avlidna enkefru Pihlgrens kvarlåtenskap skall säljas till förmån för fattigkassan.53 Att sälja 

avlidna hjons tillhörigheter på detta sätt var som Gerger skriver vanligt förekommande, och en 

konsekvens av att fattigvården enligt lag fick mål- och husmansrätt över individer som helt försörjdes 

av fattigvården.54  30:e April 1861 tas i §5 ärendet om Jonas i Solbergstäppas ”svagsinta dotter” Britta 

                                                           
51 Hagfors Kommunarkiv, Norra Råda fattigvårdsstyrelse. AI:1, Protokoll 19/06/1850. 
52 Swärd & Egerö (red.). Villkorandets politik, 71. 
53 Hagfors Kommunarkiv, Norra Råda fattigvårdsstyrelse. AI:1., Protokoll 02/05/1856. 
54 Gerger. Där nöden var som störst, 30. 
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upp. Det sägs att hon ofta misshandlas med ”hugg och slag” i hemmet, och fattigvårdsstyrelsen 

beslutar att hon skall bortauktioneras på ett år för att skötas och vårdas. Föräldrarna åläggs att 

återbetala socknens utlägg för detta, och den fjärde Maj 1863 fastställs kostnaden till 30 riksdaler. 

Socknens möjlighet att utan vidare skicka bort flickan grundar sig i att samhället i och med 1847 års 

fattigvårdsförordning gavs husbonderätt över understödstagarna (och med 1856 års revidering 

utvidgades denna).55  

Vid samma stämma där det beslutas att flickan Britta skall bortauktioneras behandlas också ett par 

andra ärenden som här får fungera som typexempel för de sorters enskilda ärenden som 

fattigvårdsstyrelsen under undersökningsperioden har att hantera. I §7 beslutas om att en pigstuga i 

Skålviken ska repareras på fattigkassans bekostnad, och i följande paragraf nämns att en viss Stefan 

Janssons i Abborrängen bostad är förfallen till den grad att den är obeboelig och måste repareras. Även 

här bekostar fattigkassan det nödvändiga arbetet. Likaså betalas Britta Andersdotters nya tak. 1861 är 

ett extremt år för den här typen av ärenden; antalet överstiger vida något annat år, men de 

återkommer ändå från år till år.56  

 

    2.4.1 Fattigvårdens former – Fattigrotarna. 

Precis som i stora delar av övriga Sverige, liksom delvis även i Norge och Finland var också Norra Råda 

socken indelad i så kallade fattigrotar. Enligt Montgomery berättas det 1832 från Karlstads stift att den 

så kallade rotegången var den vanligast förekommande formen av fattigvård på landsbygden. 

Socknarna delade upp sig ett antal mindre enheter, bestående av ett eller flera hemman, och varje rote 

tog på sig att vårda ett eller flera fattighjon.57 Ibland skedde detta genom att hjonet inackorderades i 

ett hushåll, oftare genom att den fattige fick vandra mellan gårdarna i tur och ordning: man gick roten 

runt, eller rotegång. Engberg berättar också om hur hjonen i den Norrlandssocken hon undersöker 

skulle ”föras runt socknen”, det vill säga byta rote.58 

 I utbyte mot mat, sovplats och eventuell vård förväntades hjonet arbeta efter bästa förmåga. Detta 

krav på någon form av ansträngning i utbyte mot underhåll kan ses som (DE SWAAN).  

Karlsson och Liliequist skriver att rundgången (rotegång hade olika namn på olika platser) var den 

äldsta formen av fattigvård, och att belägg finns från hela landet om den dåliga behandling hjonen 

                                                           
55 Engberg. I fattiga omständigheter, 65. 
56 Hagfors Kommunarkiv, Norra Råda fattigvårdsstyrelse. AI:1.  
57 Montgomery. Svensk socialpolitik, 74, 75. 
58 Engberg.  I fattiga omständigheter, 86. 
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utsattes för under sina vandringar. 59 Trots de nya fattigvårdsförfattningar som under 1800-talet syftar 

till att reformera fattigvården, består rotesystemen runt om i landet. Systemet var gammalt, 

någorlunda fungerande, och kanske framförallt relativt billigt för socknarna att administrera. Att 

rotarna fortsatte ta emot fattiga kan se som ett utslag av de förväntningar de Swaan skriver om; 

systemet att ta emot fattiga i sitt hem, även om det innebär viss tillgång till arbetskraft och/eller viss 

ersättning fungerar endast om det förväntas att alla gör det samma.60 Också de Swaans 

närhetsdimension är tydligt i fattigrotesystemet: socknens fattiga är synliga för alla när de rör sig 

mellan hemmanen, och det kan sägas bidra till att skapa en igenkänning, en känsla av att de ’hör till’. 

 

      2.4.2 Roteindelningen av Norra Råda socken 

Norra Råda sockens roteindelning skedde i enlighet med hemmanens mantal, i kombination med deras 

taxeringsvärde. Mantalet var ett mått på hur mycket spannmål ett hemmans mark kunde producera 

och användes som grund för beskattning. Som Engberg skriver kom mantalet under 1700-talet att 

alltmer bli en kameral enhet, som kanske inte alltid helt speglade det verkliga jordinnehavet eller hur 

mycket jorden faktiskt kunde producera. 61 Likväl användes mantalet när socknarna delades upp i 

fattigrotar, även om det som i Norra Rådas fall inte alltid är helt tydligt hur uppdelningen gått till. Enligt 

de anteckningar som bevarats från arbetet inför 1856 år nya reglemente, så förväntades rotehjonen 

”rotera mellan åboende i den ordning som utav roten bestämts”, samt arbeta efter förmåga.62 

Rotesystemet är också en typ av fattigvård där de Swaans tre dimensioner kan sägas sammanfalla: det 

krävdes ofta en viss arbetsförhet för att kunna tilldelas en rote, och ofta också att de fattig för egen 

maskin kunde förflytta sig mellan de hemman som ingick i en rote. Rotesystemet var vidare nästan 

uteslutande till för de fattiga från den egna socknen. Under de perioder då fri inflyttningsrätt fanns, 

förekom det sällan att utifrån kommande fattiga infogades i rotesystemet.63 Som bland andra Gerger 

nämner, fanns det heller ingen kontroll över hur de fattiga behandlades i rotesystemet, och det 

krävdes således att de skulle visa stor undergivenhet både gentemot fattigvårdsstämman och 

hemmansägarna.64 Vidare kan fattigrotarna också sägas vara en tidig form av den typ av 

kollektivisering av fattigvården som de Swaan nämner. Systemet bygger på att alla i en rote ingående 

                                                           
59 Lindmark & Sundström (red.). De historiska relationerna mellan svenska kyrkan och samerna, 889. 
60 De Swaan. In care of the state, 26. 
61 Engberg. I fattiga omständigheter, 170. 
62 Hagfors kommunarkiv, Norra Råda fattigvårdsstyrelse, AI:3, Förslag för Norra Råda sockens fattigvård. 
63 Lindmark & Sundström (red.). De historiska relationerna mellan svenska kyrkan och samerna, 891. 
64 Gerger. Där nöden var som störst, 28. 
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hemman delar på ansvaret, och de Swaan menar att denna typ av kollektiv insats kräver att det finns 

en tilltro till att de övriga i kollektivet kommer ställa upp.  

I tabell 5 (se bilaga) finns en transkriberad version av den rotlängd över Norra Råda som återfinns i 

arkivet. Det går inte att avgöra när exakt längden kan dateras till, men den torde skapats någon gång 

mellan 1835 och 1850. Rotlängden ligger till grund när ”socknens indelta fattigrotar tillsättas och 

innehafvas”, en stående paragraf vid de ordinarie fattigstämmomötena i april eller maj varje år.   

I rotlängden anges varje hemmans mantal och taxeringsvärde. Dessa faktorer tillsammans är 

avgörande för antalet hjon roten förväntas omhänderta. Som synes är det vanligt att hemman med 

mindre mantal tillsammans får utgöra en rote, för att på så vis kunna erbjuda underlag för underhållet 

av ett rotehjon. Dessutom verkar taxeringsvärdet för endera den enskilda roten eller i fallet med de 

sammanslagna för alla ingående sammanlagt, vara avgörande för hur många hjon roten anses vara 

kapabel att ta hand om. Exempelvis är Ufvedshagen och Asplund sammanslagna till en rote, och 

uppnår tillsammans ett mantal på 0.5. Deras sammanslagna taxeringsvärde uppnår dock endast 9600 

riksdaler, och antalet hjon blir därmed endast 0.5. Den sammanslagna rote som Höje och Mjönäs utgör 

har ett lika stort mantal, men ett betydligt högre taxeringsvärde. Hjonantalet sätts här till 1.   Likadant 

för Åhlby, som med ett mantal på 0.25 ensamt utgör en rote med hjonantalet 1. Det är svårt i avsaknad 

av källor att avgöra precis vart gränserna gått, men av det tillgängliga materialet att döma går det en 

gräns på ett taxeringsvärde om sammanlagt 10 000 riksdaler; över den gränsen spelar mantalet ingen 

roll för rotens ansedda förmåga att underhålla de fattiga. De övriga två kolumnerna, ”erhållet 

rotfyllnadsmedel” samt ”erlägger tillskottsmedel” får sin förklaring i de anteckningar som fördes inför 

skapandet av det nya fattigvårdsreglementet 1856. Tillskottmedel är, skriver Engberg, en särskild avgift 

socknarna kunde ta ut om de redan utkrävda fattigvårdsavgifterna inte räckte till för att täcka 

kostnaderna för fattigvården.65  Tillskottsmedlet beräknades efter skatt, och var således störst för de 

högst taxerade hemmanen. I Norra Rådas fall utkrävs tillskottsmedel för de rotar vars taxeringsvärde 

överstiger 30 000.66 

Rotefyllnadsmedel är än mer svårgripbart, men verkar ha varit en kompensation från socknen till de 

rotar som hade ett högre hjontal än deras mantal och taxeringsvärden egentligen skulle tillåta. I 

Skellefteå socken, berättar Engberg, bidrog socknen med medel till kläder och andra omkostnader till 

                                                           
65 Engberg. I fattiga omständigheter, 107. 
66 Hagfors kommunarkiv, Norra Råda fattigvårdsstyrelse, AI:3, Förslag till Norra Råda sockens fattigvård. 
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rotehjonen.67 Enligt anteckningarna i källorna betalas rotefyllnadsmedel ut till de rotar i Norra Råda 

socken vars taxeringsvärde understiger 30 000 riksdaler.68 

Ett hjon kan också inneha en mindre andel av en rote. I tabell 3 anges att Anna Nilsdotter innehar ¾-

delar av Östra och Westra Rådas sammanlagt två rotar, och att Kerstin Persdotter innehar ytterligare 

3/4-delar. Roten får då erlägga en så kallad vakansavgift för den del av rotarna som inte är besatt. Vilka 

hjon som ansågs behöva inneha en hel rote, och vilka som ansågs klara sig med en mindre del är 

svårförståeligt utifrån det tillgängliga materialet. Enligt de kvarvarande anteckningar inför 1856 års 

reglemente, får en rote om ett ”hjon dör, tre månader ledigt, emot att roten ombesörjer att 

bortgångna hjonet begrafvas”, och blir roten ledig längre än tre månader, erläggs vakansavgift.69 Enligt 

samma källa erläggs också vakansavgift om rotehjonet måste ”bortackorderas för vård”.70 Som ovan 

nämnts tillsätts fattigrotarna på våren varje år, och i protokollen ger detta avtryck i långa listor. Ett 

utdrag ur protokollet från den ordinarie fattigstämman den 19:e Juni 1850 får här tjäna som exempel, 

och kan ses i tabell 3. 

Som synes har vissa förändringar skett i jämförelse med rotlängden i tabell 2. Roten Håkansbol är 

försvunnen, och Risäter och Ås, samt Östra och Westra Råda har fått antalet rotar ökade till två.  

Orsakerna till detta ligger utanför undersökningens område; besättningen av fattigrotar i Norra Råda 

socken fungerade på samma sätt så långt som åtminstone 1865, därefter saknas arkivmaterial. 

Kommunernas fattigvård och finanser anger antalet rotar i Norra Råda till 24 stycken fram tills år 1888, 

därefter lämnas kolumnen tom.71 Om detta innebär att systemet med fattigrotar når vägs ände vid den 

tiden är utifrån det tillgängliga materialet omöjligt att säga. 

Vid den ordinarie fattigvårdsstämman den femte Maj 1856 berättas i paragraf fem om att de 

”nytillkomna hjonen” enligt det nya fattigvårdsreglementet (vilket som tidigare nämnts inte står att 

återfinna i arkivet) ska fördelas ”på de rotar de tillhör.” I protokollen från vårstämmorna från och med 

detta datum tas dessa rotar alltid upp separat från de rotar som tas upp i rotlängden. 

 I protokollet från den tionde Maj 1859 sägs följande om dessa nya rotar: ”Till de fattighjon som enligt 

fattigvårdsreglementet af den 13:e Februari 1856 ej tillhöra socknens gemensamma fattigvård, anslogs 

följande underhåll på ett år”, och därefter följer en uppräkning av inledningsvis åtta stycken rotar som 

existerar separat från övriga.72 Den största av dem benämns Uddeholmsbolaget, och besätts av ett 

                                                           
67 Engberg. I fattiga omständigheter, 86. 
68 Hagfors kommunarkiv, Norra Råda fattigvårdsstyrelse, AI:3, Förslag till Norra Råda sockens fattigvård. 
69 Ibid 
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stort antal hjon. Detta kan te sig märkligt, då Uddeholmsbolaget enligt Carlsson, m.fl. tillhandahöll sin 

egen fattigvård, eller gratialer, till arbetare som blivit arbetsoförmögna liksom till änkor och barn efter 

avlidna smeder och andra.73 Varifrån dessa nytillkomna hjon sprang så plötsligt är kanske från det 

material som använts för den här uppsatsen omöjligt att reda ut. Tydligt är dock att de nytillkomna på 

något sätt både uppfyller och inte uppfyller de Swaans närhetsdimension; de anses tillhöra socknen 

tillräckligt för att erhålla underhåll, men inte tillräckligt för att infogas i befintliga system.  

 

     2.4.3 Fattigvårdens former – Utackorderingen 

Ovan nämndes att den lokala fattigvårdsstyrelsen genom den målsmans- och husbonderätt som lagen 

av år 1847 gav över de av fattigvården fullt understödda fattiga hade möjlighet att utackordera 

individer som annars var svåra att ta hand om. Det kunde handla om gamla, sjuka och lytta; individer 

vars arbetsförmåga var betydligt begränsad av någon orsak kunde auktioneras ut vid offentliga 

tillställningar.74 Den som på detta sätt auktionerades ut blev under en viss tid inackorderad hos den 

som mot lägst kostnad för socknen ropade in hjonet i fråga. Som Engberg säger var bortauktionering 

också ett sätt för socknen att ordna försörjning för barn som av en eller annan orsak inte kunde 

försörjas i hemmet. 75 Innan 1900-talets början fanns inga bestämmelser gällande vem som hade 

ansvaret för vården av försummade barn, och ofta behandlades fattiga barn på samma sätt som fattiga 

vuxna.  

Som visades i exemplet med den misshandlade flickan Britta ovan, användes utackordering även i 

Norra Råda socken, även om det är svårt att avgöra i vilken utsträckning innan 1854. I protokollet för 

stämman som hölls den åttonde Maj det året består §2 av en lista kallad ”följande barn utackorderas 

på ett år”. Tabell 4 (se bilaga) ger ett transkriberat exempel. 

Listan över utackorderade barn har inalles 29 poster år 1854, varav de allra flest precis som i exemplet 

ovan tillhör större syskonskaror. Värt att lägga märke till är att i de fall där flera syskon från samma 

familj utackorderas, nedtecknas de i fyra av fem fall som barn till pappan; pigan Anna ovan utgör 

undantaget. Vad detta beror på kan givetvis diskuteras, och ligger kanske något utanför den 

undersökningens fokus, men som Jordansson säger låg det i tiden att tydligt betona mannens och 

kvinnans olika uppgifter i samhället. Fattiga kvinnor med barn avkrävdes ofta ingen egen försörjning, 

skriver Jordansson, utan det ansågs nog om hon tog hand om sina barn.76 Sedlighet och uppfostran föll 

                                                           
73 Carlsson, m.fl. Stjernsfors bruk, 133 ff. 
74 Gerger. Där nöden var som störst, 30. 
75 Engberg. I fattiga omständigheter, 87. 
76 Swärd & Egerö (red.). Villkorandets politik, 117. 
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på kvinnan i hushållet enligt borgerlig praxis. På detta följer måhända att en ensam man inte ansågs 

kapabel att uppfostra sina barn på egen hand. På mannen låg försörjningsansvaret; det var han som 

genom arbete skulle försörja sig själv och de sina. Om ingen fanns i hemmet som kunde ta hand om 

barnen under tiden som mannen arbetade, kunde fattigvården i brist på statlig barnavård kliva in på 

det sätt som visas ovan.  

Paragraf fyra i samma protokoll (08/05/1854) pekar på att den här formen av utackordering i större 

skala är något nytt. Här sägs att  

alla de som hafva inaccorderade barn, hwilkas underhåll bekostas av fattigvården, skola hädanefter inställa nämnde barnen, 
på den ordinarie fattigstämma som årligen hållas i slutet af april eller början av maj månaden.77 

 

Den sjunde Maj 1855 hålls en ordinarie stämma, och barnen utackorderas på nytt. Proceduren, hur den 

nu såg ut (om det rör sig om en offentlig auktion går inte att se i protokollen), upprepas. Många av 

barnen byter fosterhem, och några nya barn tillkommer. Några faller bort. Nu fastställs också att bevis 

för närvaro i de fall understöd betalas ut för barns skolgång också måste uppvisas av fosterföräldrar, 

samt att fosterföräldrar som inte inställer sina barn vid stämman på det sätt som nämnts ovan kommer 

bli bötesskyldiga.  

Utackorderingarna upprepas den femte Maj 1856, samt den 13:e Maj 1857. Därefter omnämns inte 

utackordering av barn längre i det tillgängliga materialet.  

 

2.5.    Kostnaderna för fattigvården 

I följande kapitel kommer kostnaden för fattigvården i Norra Råda socken undersökas. Tyvärr förhåller 

det sig så att kompletta ”Utgifts- och inkomstförslag”, som det kallas i protokollen endast är tillgängliga 

för åren 1864 till 1867, samt år 1900 till 1905. Dessa uppgifter är tagna från de protokoll och 

anteckningar som finns bevarade från socken- och kommunstämmor från den tid undersökningen 

befattar sig med. För åren från 1850 till 1866 finns endast protokoll från fattigstämmorna bevarade, 

och där tas endast kostnaderna för fattigvården upp. Det skall också sägas att även för de år 

budgetförslag finns bevarade, är de av varierande värde för undersökningen, då de som kommer visas 

nedan skiljer sig i vilka poster som antecknas. 

 

 

      2.5.1. Kostnaderna – Yttre fattigvården, utackordering, och utanstående hjon 
 

                                                           
77 Hagfors Kommunarkiv, Norra Råda fattigvårdsstyrelse. AI:1, Protokoll 05/08/1854. 
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Den yttre fattigvården var som nämnts tidigare i undersökningen, ständigt en stor utgiftspost för Norra 

Råda socken. I tabell 5 (se bilaga) har för uppsatsen en sammanställning gjorts av kostnaderna så som 

dem anges i fattigstämmoprotokollen för åren mellan 1850 och 1866. Utgifterna varierar som synes 

betydligt under perioden, särskilt den kontanta delen av understödet genomgår kraftiga förändringar. 

Mängden råg ligger något jämnare, men det sker en kraftig stegring av även utbetalningarna i råg med 

start 1862. Samtidigt minskar andelen kontant understöd. Utgifts och Inkomstförslagen för åren 1864 

och 1865 förklarar detta förhållande något: 1864 beräknas de kontanta utgifterna för ”fattige och 

orkeslösa” till 500 kronor, samt kostnaden för utbetalningar i spannmål till 1250 kronor. 1865 beräknas 

kostnaderna till 312 respektive 890 kronor. För att sätta dessa siffror i perspektiv; 1865 beräknas 

kostnaden för den yttre fattigvården bli sammanlagt 1200 kronor. De ytterligare poster som tas upp i 

utgiftsberäkningen beräknas tillsammans kosta 696 kronor, och inkluderar bland annat lön till 

barnmorskan, orgeltramparen och ringaren. Den yttre fattigvården är således den allra största 

utgiftsposten för kommunen med stor marginal.78  

För att få mer exakta siffror för kostnaden av den yttre fattigvården för de år då uppgifter finns att 

tillgå, kommer här även kostnaderna för de utackorderade barnen samt de så kallade ”utanstående 

hjonen” att läggas samman med siffrorna i tabell 5. Kostnaden för utackorderingar finns angivna i 

källorna för åren mellan 1854 och 1857, och för de tillkomna hjonen mellan 1859 och 1866.  

Gulmarkerade celler är de kostnader som tillkommer för året. Det är något märkligt att 

utackorderingarna upphör bara något år innan de så kallade utanstående hjonen nämns för första 

gången; kanske rör det sig om två olika sätt att benämna samma understödstagare i två olika former av 

fattigvård? Vilka de än var, så ökar kostnaderna för de utanstående hjonen kraftigt efter 1860; 1865 är 

kostnaderna betydligt högre än för den ordinarie yttre fattigvården i kommunen.  

 

När kostnaderna för utackorderingar, ordinarie yttre fattigvård samt de tillkomna hjonen sammanställs 

och tydliggörs kan en tydlig trend spåras.  

 

De kontanta utbetalningarna går kraftigt ner i samband med att utackorderingarna försvinner ur 

protokollen, för att sedan åter öka i samband med att de utanstående hjonen börjar omnämnas. 

Mängden råg som betalas ut ökar även den kraftigt från år 1865. Enligt protokollet från den ordinarie 

fattigstämman den femte maj 1856 skall ”nytillkomna hjon fördelas på de rotar de tillhör”, en praxis 

                                                           
78 Hagfors kommunarkiv, Norra Råda fattigvårdsstyrelse, AI:1, Förslag till inkomster och utgifter för Norra Råda socken 1865. 
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som inte borde ha skapat en kostnadsökning av det slag som kan ses i diagrammet ovan.79 Systemet 

med fattigrotar var generellt billigt för socknen, som diskuterats tidigare i uppsatsen. Någon form av 

förändring i fattigvårdens utformning verkar således ha ägt rum i Norra Råda socken runt 1861. Mer 

exakt vad som förändrades går utifrån nuvarande källäge inte att undersöka.  

Tiden efter 1865 är som sagt illa representerad i källorna, och för att få åtminstone en någorlunda 

övergripande vetskap om kostnaderna för fattigvården i stort mellan 1865 och 1905 är det enda 

materialet som finns tillgängligt Kommunernas Fattigvård och finanser. Detta material har som sagt  

svagheter, och den största av dem för den här undersökningens vidkommande är det faktum att 

kostnaderna för fattigvården endast anges som en klumpsumma; det finns inget sätt att närmare ta 

reda på hur pengarna fördelades. Summan i sig är också, speciellt under undersökningsperiodens 

slutskede, märkligt stor, medans den i periodens inledning under några år sjunker drastiskt utan vidare 

förklaring. Utifrån materialet så som det är kan det sägas att kostnaderna för fattigvården i Norra Råda 

ökar under hela undersökningsperioden. Från en fattigvårdsutgift på 19 742 kronor år 1875 till 53 597 

kronor år 1905 är sannerligen är kraftig ökning.80 Orsaken ligger något utanför undersökningens 

egentliga syfte, men lockar sannerligen till ytterligare forskning.  

 

2.5.2.  Fattigvårdskostnaderna del av kommunens ekonomi. 

För att få en uppfattning om hur stor del av kommunens utgifter som utgjordes av fattigvården 

används här de tio så kallade inkomst- och utgiftsförslag som finns bevarade i Hagfors kommunarkiv. 

Som har nämnts tidigare i uppsatsen, ökade både antalet understödstagare och kostnaden för   

fattigvården i stort under hela perioden, och detta faktum gör att de få bevarade inkomst- och 

utgiftsförslagen ändå kan anses ge en någorlunda representativ bild av socknens ekonomi under 

undersökningens valda tidsperiod. I tabell 7 (se bilaga) presenteras socknens utgifter som de anges för 

år 1865.  Av tabellen framgår att av sammanlagda beräknade utgifter på 1896 riksdaler utgör kostnader 

som kan härledas till fattigvården (understöd i spannmål och kontanter, skolhållning av fattiga barn 

samt fyllnadsmedel) 1245 riksdaler, eller nästan 66%. Det sägs också samma protokoll att ”utgifterna 

öfverstiger inkomsterna med 444 riksdaler”, ett säkerligen inte särskilt välkommet tillägg.81 För de 

övriga åren under 1860-talet som källorna har att berätta om ser läget liknande ut. 1864 utgör 

fattigvårdskostnaderna 76% av de beräknade utgifterna, likaså 1866, och 1867 ligger andelen på 66%. 

                                                           
79 Hagfors kommunarkiv, Norra Råda fattigvårdsstyrelse, AI:1, Protokoll 05/05/1856. 
80 SCB, Kommunernas fattigvård och finanser 1874 – 1917, http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Historisk-statistik/Sok-publikationer-efter-
amne/?Statistikserie=BISOS+U+Kommunernas+fattigv%u00e5rd+1874-1917.  
81 Hagfors kommunarkiv, Norra Råda fattigvårdsstyrelse, AI:1, Protokoll 16/12/1864. 

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Historisk-statistik/Sok-publikationer-efter-amne/?Statistikserie=BISOS+U+Kommunernas+fattigv%u00e5rd+1874-1917
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Historisk-statistik/Sok-publikationer-efter-amne/?Statistikserie=BISOS+U+Kommunernas+fattigv%u00e5rd+1874-1917
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För åren under 1900-talet ökar fattigvårdsutgifterna ytterligare: 90% av de totala utgifterna år 1900, 

76% år 1901, 93% år 1902, 86% 1903, 88% 1904 och avslutningsvis 87% år 1905. För en kommun av 

Norra Rådas storlek är detta givetvis en enorm utgiftspost. Sätts fattigvårdsutgifterna i relation till inte 

bara de totala utgifterna utan även till kommunens inkomster blir det tydligt vilken stor del av den 

ekonomiska kakan de utgjorde. Uppgifter om kommunens totala inkomster finns endast för åren 

mellan 1900 och 1905; i övriga protokoll saknas inkomsterna från uttaxeringen av de skattepliktiga 

hemmanen, kommunens största inkomstkälla. För åren på 1900-talet består kommunens inkomster av 

tre eller fyra poster: behållning från tidigare år (i de fall sådan förekommer), medel från 

brännvinsförsäljningen, rotevakansavgifter samt uttaxerade fyrktal. I tabell 8 (se bilaga) finns 

inkomsterna sammanställda per år. När inkomsterna sätts i relation till fattigvårdsutgifterna blir det 

tydligt vilken stor post fattigvården utgör för Norra Råda kommun, vilket ytterligare tydliggörs i 

diagram 4. 

Även om förhållandena under fem år inte kan ses som representativt för hela undersökningsperioden, 

finns det ändå skäl att tro, med tanke på ökningen av antalet understödstagare och kostnaderna för 

vården av dessa, att fattigvården under hela perioden utgjort en stor utgiftspost för Norra Råda 

kommun. Även Kommunernas fattigvård och finanser visar en konstant stegring av 

fattigvårdskostnaderna i kommunen för perioden mellan 1875 och 1905 med undantag för åren 1877 

till 1882.82 Även Lundsjö har visat att andelen fattiga över 18 år ökade i Värmland i stort under nästan 

hela 1800-talet, och säger vidare att ”först under 1890-talets allra sista år nådde Värmland tillbaka till 

den fattigdomsnivå som rått vid mitten av 1860-talet”.83 Under åren vid 1860-talets mitt låg andelen 

fattiga över 18 år i Värmland på runt 24 – 25% enligt Lundsjö.84 Lägg till detta de fattiga som utelämnas 

genom den definition av fattigdom som Lundsjö arbetar utifrån (en fattigdefinition som utgår från att 

vara befriad från att erlägga skatt), och andelen fattiga som behöver försörjas av socknarna ökar 

ytterligare.  

 

2.6 Ålderdomshemmets tillkomst. 

Att fattigvårdskostnaderna alltmer börjar vara betungande för kommunen, och att de styrande börjar 

fundera på alternativ märks tydligt med start 1901. De Swaan talar om den punkt där de gamla, lokala 

                                                           
82 SCB, Kommunernas fattigvård och finanser 1874 -1917. http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Historisk-statistik/Sok-publikationer-efter-
amne/?Statistikserie=BISOS+U+Kommunernas+fattigv%u00e5rd+1874-1917.  
83 Lundsjö s. 142. 
84 Ibid s. 103 

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Historisk-statistik/Sok-publikationer-efter-amne/?Statistikserie=BISOS+U+Kommunernas+fattigv%u00e5rd+1874-1917
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Historisk-statistik/Sok-publikationer-efter-amne/?Statistikserie=BISOS+U+Kommunernas+fattigv%u00e5rd+1874-1917
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fattigvårdsalternativen bryter samman, och hur detta ofta tvingar fram en ännu bredare 

kollektivisering.85 I ett utdrag från den ordinarie kommunalstämmans protokoll från den 28:e mars  

 

1901 sägs i paragraf sju att det: ”beslöts tillsättande af en kommitté för utredning af frågan om 

inrättande av en fattiggård inom socknen”.86 Till medlemmar i denna kommitté utses brukspatron R. 

Geijer, löjtnant J.H. Widmark samt nämndeman Jonas Andersson.  

 

 

             2.6.1 Kommitténs arbete 

Ett antal protokoll, anteckningar och andra mer kortfattade textfragment, samt delar av den utredning 

som genomfördes finns bevarade från den så kallade Kommittén för anordnande av fattiggård i norra 

Råda socken; genom dessa kan kommitténs arbete följas i en relativt rak linje. Ett tidigt sammanträde 

hålls redan den 14:e december 1901. Kommittén nämner inledningsvis att efter genomgång av 

stämmoprotokoll har man funnit att summan av ”de beviljade fattigunderstöden” ökat från 15 000 

kronor år 1890 till 26 000 kronor år 1899.87 Detta ligger väl i linje med vad den här undersökningen har 

funnit, och är en god ingång i ett försök att besvara den tredje forskningsfrågan uppsatsen har förutsatt 

sig.  

Den 14:e december för också kommitténs medlemmar Andersson och Widmark i uppdrag att ”taga 

vidare reda på fattiggårdsförhållandena” i Stora Kil, östra Ullerud, Nyed, samt Ljusdal respektive.88 Det 

här är en del av det uppdrag som förelagts kommittén av kommunalstyrelsen, och kommer vara en del 

av det förslag som senare läggs fram.  

Nästa sammanträde som lämnat avtryck i källorna äger rum den 25:e mars 1902, det vill säga nästan 

ett år efter att kommittén tillsattes. De undersökningar av fattiggårdar som uppdrogs år ledamöterna 

är nu genomförda. De kommitterade har också utrett hur många av kommunens nuvarande 

understödstagare som ”lämpligen kunna å fattiggård intagas”. Undersökningen baseras på 

understödstagarens kostnad per år i underhåll, och en gräns sätts på en kostnad på 40 kronor per år. 

Med utgång i en sådan definition av lämpliga understödstagare beräknar kommittén att 128 personer i 

                                                           
85 De Swaan. In care of the state, 27 ff. 
86 Hagfors kommunarkiv, Norra Råda fattigvårdsstyrelse, AI:1, Protokoll 28/03/1901. 
87 Ibid 
88 Ibid 
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kommunen skulle kunna intagas på en eventuell fattiggård. En lång lista sammanställs över lämplig 

understödstagare. Här räknas endast deras boendeort, namn och understödets storlek upp. Utifrån 

listan är det omöjligt att få någon mer information än kön och kostnad för socknen; vilka åldrar de 

presumtiva fattiggårdsinflyttarna har verkar inte ha spelat någon roll. 

 Kostnaden per år för detta skulle då bli 15 615 kronor. Antalet hjon anses vara tillräckligt för att 

kommittén skall gå vidare med sitt arbete, och ta fram ett fullständigt underlag för en fattiggård med 

100 platser.89  

Samma dag, den 25:e mars 1902, skriver också de kommitterade genom R. Geijer ett brev till ”norra 

Råda sockens kommunalstämma”. Det är svårt att veta om det brev som finns bevarat är originalet 

eller en kopia; det är svårläst och tätskrivet. Geijer meddelar här kommunalstämman om de 

undersökningar kommittén har gjort, och som här tas upp ovan. Vidare skriver Geijer att kommittén 

anser det lämpligt att upprätta en fattiggård ”under antagandet att kommunen på kunde på arrende 

erhålla lämplig egendom af det omfång att på densamma kunde födas 2 hästar och 12 kor”. Det vore 

också lämpligt om egendom var bebyggd på lämpligt sätt, så att endast nybyggnation av två 

paviljongsbyggnader med 12 rum i korridorer och ett par ekonomihus vore nödvändigt. Kan lämplig 

egendom arrenderas, fortsätter Geijer, blir kostnaden för nybyggnationerna inte mer än 35 000 kronor, 

vilket avbetalat på 40 år till 4,5% ränta skulle kosta kommunen 1902 kronor per år. Lägg till detta löner 

och dagskostnaden för intagna hjon, och den totala kostnaden blir ungefär 34,66 öre per dag och hjon. 

Även om detta är något högre än nuvarande kostnader menar Geijer att 

Vi våga uttala vår mening, grundad på erfarenhet från åtskilliga kommuner der fattiggårdar blifvit uppförda att denna ökade 
kostnad mer än väl uppväges utaf besparingar på andra sätt i fattigvårdstungan, och det synes ock dessutom att en 
fattiggård skulle bereda de gamle orkeslöse, fattige ett mera tillfredställande och säker vård än som i eget hem, ett skäl till 
insättande av fattiggård, som synts oss tungt vägande.90 

 

Tills sist sägs att kompletta ritningar och kostnadsförslag kommer tas fram när kommunalstämman 

beslutat för eller emot fattiggårdens uppförande. 

Den 12:e april 1902 hålls en extra kommunalstämma i Norra Råda socken. Protokollet berättar att 

stämman var ”ovanligt talrikt besökt”, och efter en ”liflig diskussion” uttala sig stämman enhälligt för 

inrättandet av en fattiggård. Widmark, Geijer och Andersson kommitteras än en gång, denna gång för 

att ta fram en fullständig utredning, innehållande ritningar och definitivt kostnadsförslag. Lämplig mark 

skall också utredas och arrenderas.  

                                                           
89 Hagfors kommunarkiv, Norra Råda fattigvårdsstyrelse, AI:3, Blandade brev, protokoll och anteckningar. 
90 Ibid 



30 
 

Nästa bevarade protokoll från sammanträde med fattiggårdskommittén dateras den 31: a oktober 

1903. Kommitténs arbete med det ovan nämnda förslaget till en fattiggård är nu färdigt. Enligt paragraf 

1 har mark med rätt ”läge, storlek och lämplighet för ändamålet”, funnits, och R. Geijer uppdras att 

vända sig till markägaren Uddeholms aktiebolag med förfrågan om för uppförande av fattiggård få 

arrendera den mark i Myra kommittén anser lämplig. Löjtnant Widmark å sin sida skall sätta sig i 

kontakt med stadsarkitekten i Karlstad för att skapa ett officiellt byggnads- och kostnadsförslag i 

enlighet med de förslag som togs fram av kommittén den 25:e mars 1902.91  

1905 hålls en extra kommunalstämma den 11:e maj för att behandla frågan om fattiggård, samt bevilja 

och anskaffa medel till den samma. De ritningar och kostnadsförslag som 1902 uppdrogs åt Geijer, 

Widmark och Andersson att ta fram har nu inkommit. Enligt protokollet är även denna stämma ovanligt 

välbesökt, och diskussionerna är åter livliga. Speciellt ägnas talutrymmet åt att propagera för att barn 

inte bör få intagas på inrättningen. Efter att denna fråga avhandlats, tas så beslut om ”uppförande av 

ett Vård- och ålderdomshem för åldriga, orkeslöse och vanföra personer”.92 Vidare beslutas att 

kostnaden mera noggrant bör utredas, och en ny kommitté tillsätts, åter bestående av Geijer, Widmark 

och Andersson.93 Formuleringen om ”åldriga, orkeslösa och vanföra” är intressant, och med de Swaans 

tre dimensioner i minne är det tydligt att skarpa gränser sätts här för vilka individer som kan komma 

ifråga för intagning på det nya hemmet. Det är endast de icke arbetsföra som kommer i fråga. Även de 

Swaans andra två dimensioner, närhet och undergivenhet, kan tydligt spåras i materialet. Det faktum 

att en noggrann inventering av kommunens understödstagare görs, medans angränsande kommuner 

och deras fattiga överhuvudtaget inte verkar ha funnits med i beräkningarna tydliggör hur viktigt den 

geografiska närheten är för möjligheten att få underhåll. Inventeringen av de fattiga tydliggör också 

vikten av undergivenhet: ingenstans i materialet sägs det något om understödstagarnas egna vilja att 

intas eller inte intas på den tilltänkta institutionen. Underlaget hanterar endast den monetära sidan av 

understödet, och berör överhuvudtaget inte de känslomässiga aspekterna. Detta talar för att det 

förväntades att understödstagarna skulle visa om inte tacksamhet, så åtminstone undergivenhet- 

Hur kommitténs arbete ser ut i den här frågan går inte att svara på. Inga källor har bevarats, och i 

protokollen för kommunalstämman nämns inget om fattiggården förrän den nionde oktober 1905. I 

paragraf 2 sägs att det efter av kommittén inlämnat förslag har beslutats om att i sammanhang med 

Vård- och ålderdomshemmet uppföra en vårdanstalt för sinnessjuka. Kostnaden för detta beräknas bli 

mellan 34 000 och 38 000 kronor. Kommunalstämman beslutar vidare att ta ett lån på 200 000 kronor 

under 40 år, för anordnande av vård- och ålderdomshem samt vårdanstalt för sinnessjuka. En herr J.A. 
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Hård samt brukspatron R. Geijer ges i uppdrag att ”ingå till kungligt majestät med begäran om tillstånd 

att upptaga ett lån å 200 000 kronor att amorteras under loppet av 40 år för anordnande af ett vård- 

och ålderdomshem för 100 personer samt en vårdanstalt för sinnessjuka afsedd för 14 personer”. 

Efter detta omnämns Vård- och ålderdomshemmet endast kort i protokollen; en telefonlinje skall dras, 

men i vilket rum ska telefonen ställas? Hur bred ska väga vara, och kan anstaltens hjon gräva den? De 

stora besluten, som är av vikt för den här uppsatsen, avhandlas ovan. 

Beslutet om att skapa en större institution för vården av de fattiga kan i ljuset av de Swaans teori om 

kollektivisering ses som ett naturligt steg: genom att samla de allra mest resurskrävande fattiga under 

ett tak blir omhändertagandet av dem enklare, och kontrollen över både individer och resurser ökar. 

De Swaan beskriver tidigare försök i samma anda, nämligen de arbetshus som under 1700-talet börjar 

skapas ibland annat England. Skillnaderna mellan ålderdomshemmet i Norra Råda socken och de 

engelska arbetshusen är förvisso stora, men de har ändå vissa saker gemensamt: bägge typerna av 

institutioner byggdes för att kollektivisera, förstatliga och effektivisera omhändertagandet av de 

individer som samhället såg som mest dränerande på de gemensamma resurserna. Dock kan det se ut 

som om skapandet av dylika institutioner går emot en av de Swaans egna dimensioner för att anses 

vara en ’acceptabel’ fattig. Ålderdomshemmet kan verka gå emot närhetsdimensionen, det vill säga att 

kollektivet har lättast att hjälpa de som anses höra till den egna gruppen. Men som visats ovan, är det 

endast socknens egna fattiga som kommer i fråga för intagning vid det nya hemmet. Närhetsprincipen 

är alltså fortfarande viktig för att avgöra vilka som kan kommer få ingå i det nya kollektiv av fattiga som 

skapas i Myra. 
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3. Slutsatser och sammanfattande diskussion 

Nedan kommer de forskningsfrågor som formulerades i avsnitt 1.2 att diskuterats utifrån den 

information som framkommit i uppsatsen undersökningsdel, samt sättas i relation till den forskning 

som använts i skrivandet av uppsatsen och den teoretiska utgångspunkt som valdes. 

 

3.1 Slutsatser  

Uppsatsen skrevs utifrån viljan att besvara tre breda forskningsfrågor: 1) Vilka former av fattigvård 

praktiserades i Norra Råda socken innan år 1905? 2) Hur såg kostnaderna för fattigvården ut, och hur 

stor del av kommunens utgiftsberäkningar utgjorde dessa? 3) Hur, när och varför togs de beslut som 

ledde fram till byggandet av det så kallade Vård- och Ålderdomshemmet i Myra i Norra Råda, och hur 

såg underlaget ut? Genom att göra kvalitativa närstudier av det befintliga arkivmaterialet i Hagfors 

kommunarkiv, har uppsatsen kunnat visa att fattigvården i Norra Råda socken ifrån 

undersökningsperiodens början hade liknande former som rapporterats från andra delar av Sverige. 

Som anförts i kapitel 2, visar Engberg, liksom Karlsson & Liliequist att både rotegång och 

utackorderingar förekom i andra delar av landet under undersökningsperioden. 

Norra Råda sockens fattigvård bestod av två huvudsakliga former: fattigrotarna samt den så kallade 

yttre fattigvården. Fattigrotarna var ett väl fungerande sätt att hantera ett mindre antal fattiga, som 

helst skulle vara någorlunda arbetsföra, och verkar som de Swaan pekar på att ha fungerat under en 

lång tid efter principen om att varje hemmansägare antog att de andra skulle ta emot ett hjon i sitt 

hem, så dörrarna förblev öppna. Rotesystemet är dock ett illa anpassat system för den ökning av 

antalet fattiga som både den här undersökningen liksom Lundsjös och Söderbergs har visat. En rote 

kunde inte tvingas att ta emot fler hjon än dess hemmantal och beskattningsvärde enligt rotelängden 

tillät. Systemet skulle, om de Swaans tankar överförs från medeltida byar till fattigrotar i 1800-talets 

Sverige, ha rasat samman om hemmansägarna ansett sina resurser överutnyttjade och börjat dra sig 

ur.94  

Fattigrotarna kompletterades av den så kallade yttre fattigvården. För att en sådan form av fattigvård 

ens skulle kunna fungera, krävdes det att staten (här i form av de fattigvårdssamhällen som tillkommit i 

och med 1847 års förordning) blivit så pass stark, och så pass intresserad, att fattigvård i det egna 

                                                           
94 De Swaan. In care of the state, 23. 



33 
 

hemmet kunde finansieras. De källor som använts visar inte hur det bestämdes vem som skulle 

underhållas i hemmet, men det finns indikationer i materialet på att det främst handlar om kvinnor, 

barn och äldre. Detta följer således de tre dimensioner som de Swaan ställt upp: grupper som ansågs 

vara utan arbetsförmåga, som ansågs höra till den egna socknen, och som visade lämplig 

underdånighet.95  

Den sista formen av fattigvård som bevisligen utövades i Norra Råda socken är den i källorna så kallade 

utackorderingen. Som både Engberg och Karlsson & Liliequist visar var bortauktionering eller 

utackordering en vanligt förekommande typ av fattigvård under hela 1800-talet. I Norra Råda verkar 

förfarandet främst ha använts vid hanterandet av barn som saknade försörjare. Varje vår 

utauktionerades barnen till lägstbjudande. Det verkar inte ha förekommit någon form av kontroll över 

dessa fosterföräldrar; snarare ger protokollen en inblick i en relativt oreglerad verksamhet. Vid 

upprepade tillfällen tvingas sockenstämman upprepa att fosterföräldrar måste presentera bevis på 

barnens skolgång, något som ger intrycket av att skolgången lätt blev lidande för de barn som 

bortackorderades på detta sätt.  

Efter bara ett par år slutar bortackorderingarna nämnas i protokollen. Vad detta beror på är svårt att 

avgöra. Någon lagstiftning i frågan fanns inte vid tiden, och inte heller omnämns i materialet någon 

form av alternativ för den ändå ganska ansenliga skara barn som utauktionerades varje vår. Måhända 

fortsatte verksamheten som förut, kanske kan den stora mängd nya hjon som enligt protokollen 

tillkommer 1856, en kort tid efter bortackorderingarnas försvinnande ur materialet.  

Vid sidan av de ovan nämnda typerna av fattigvård ägnade sig Norra Rådas fattigvårdsstämma även åt 

enskilda ärenden på löpande basis. Läckande tak, nedgångna bostäder och misshandlade döttrar 

avverkas i protokollen.  

Allt detta frestade naturligtvis på socknens ekonomi. Uppsatsens andra forskningsfråga, hur såg 

kostnaderna för fattigvården ut, och hur stor del av kommunens utgiftsberäkningar utgjorde dessa, har 

använts för att så långt det är möjligt sammanställa de kostnader fattigvården skapade. 

Undersökningen visade en kraftig tillväxt av antalet fattig i socknen under perioden, och en 

medföljande ökad kostnad för vård och underhåll av dessa. Den ökning av så kallad sekundär 

bebyggelse i socknen som Svensson visar, och som anförts tidigare i uppsatsen, visar sig också i en 

ökning av fattigvårdsutgifterna under hela undersökningsperioden. Diagram 4 visa detta tydligt under 

undersökningsperiodens slutskede: fattigvårdsutgifterna är ofta nästan lika stora som kommunens 

                                                           
95 Ibid, 15, 16 
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samlade inkomster, något som också omtalas i källorna. Huruvida detta förhållande är extremt eller 

inte i Sverige i stort är svårt att säga. Att antalet fattiga ökar under 1800-talet visar flera olika forskare; 

men den stora effekt fattigdomsökningen får på en enskild kommun är mindre undersökt så här 

långt.96 Klart står dock att kostnaderna för de fattiga ökar under hela perioden för att nå sina högsta 

andelar under 1900-talets första år. En svaghet i undersökningen av fattigvårdens kostnader är att de 

kostnader för fattigrotar och enskilda ärenden som socknen står inför mycket sällan nämns i det 

tillgängliga materialet. Det står ofta att läsa att en rote erhåller fyllnadsmedel, men mycket sällan hur 

mycket. I enskilda ärenden nämns sällan hur den summa det trasiga taket faktiskt kostade att 

iordningställa. Detta är förvisso negativt för undersökningen, men troligtvis är inte dessa siffror stora 

nog att påverka kostnaden för fattigvården i någon vidare utsträckning. 

Det är också just under dessa år som det i protokollen börjar nämnas tankar på att förändra 

fattigvårdens utformning. Den tredje forskningsfrågan användes för att utreda detta: hur, när och 

varför togs de beslut som ledde fram till byggandet av det så kallade Vård- och Ålderdomshemmet i 

Myra i Norra Råda, och hur såg underlaget ut? 1901 omnämns idéerna om en fattiggård för första 

gången. Kostnaderna för fattigvården ansågs vara så betungande att en förändring var av nöden, och 

en kommitté tillsätts för att utreda möjligheten och lämpligheten i att sätta upp en fattiggård. Ett 

underlag tas fram, bestående av exempel från andra fattiggårdar runt om i Värmland, en inventering av 

lämpliga fattiga att inta på en fattiggård baserat på hur mycket de kostar socknen per år, samt en 

ungefärlig kostnad för byggandet av en tillräckligt stor fattiginrättning. Enligt inventeringen finns 124 

lämpliga fattiga i socknen, vilket anses tillräckligt för att fortskrida med utredningen. 1902 skickar 

kommitténs ordförande R. Geijer ett brev till kommunalstyrelsen där det underlag som tagits fram 

presenteras. Detta behandlas vid en enligt protokollen välbesökt extrastämma 1902, där beslut 

slutligen tas om att en fattiggård skall uppföras.  

Kommitténs får nu i uppdrag att ta fram ett fullständigt underlag, vilket är genomfört 1903. Marken 

arrenderas av Uddeholmsbolaget. 1905 tas så slutligen beslut om att byggandet av det som nu kallas 

Vård- och ålderdomshemmet i Myra ska inledas. Namnbytet är ett tecken i tiden: ordet fattiggård hade 

fått dålig klang. Att beslutet om byggandet av ett ålderdomshem tas i just den tid det gör kan till viss 

del förklaras genom den svåra ekonomiska situation kostnaderna för fattigvården satte kommunen i, 

men inte helt och hållet. De liberala tankeströmningar som genomsyrade fattigvårdsdebatten vid slutet 

av 1800-talet och början av 1900-talet är ytterligare en del i förklaringen. Som sista del i pusslet kan de 

Swaans tankar om förstatligandet av fattigvården som kollektiviseringens naturliga följd nämnas. 

                                                           
96 Se Montgomery, Lundsjö, Söderberg m.fl. 
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Kollektiviseringen av fattigvården var enligt de Swaan samhällets svar på ett allt mer akut problem. 

Vidare menar han att med en växande löneekonomi skapas ett växande antal obesuttna, som de små 

kollektiva fattigvårdssystemen kommer ha allt svårare att hantera. Detta är tydligt i Norra Råda. Svaret 

på problemet blir i slutändan, enligt de Swaan, att en starkare stat tar allt mer av ansvaret. Staten i 

fallet med Norra Råda representeras av kommunalstämman, som när de gamla kollektiva åtgärderna 

visar sig otillräckliga tar över och förändrar fattigvården, här i form av investeringen i byggandet av ett 

ålderdomshem.  

Det får anses att det i Norra Råda socken under undersökningsperioden skedde en kollektivisering, så 

som de Swaan beskriver den. De gamla formerna av kollektiv fattigvård, sockengång och utackordering, 

kompletteras i socknen med en förstatligad form, den så kallade ”yttre fattigvården”. Att på detta sätt 

ge understöd i hemmet kräver en väl organiserad styresform, här i form av en stabilt fungerande och 

välfinansierad sockenstämma. Dock uppehåller man sig länge vid de gamla, kollektiva formerna av 

fattigvård. När stora mängder av fattighjon plötsligt dyker upp, reagerar fattigvårdssamhället genom 

att skapa nya rotar, och organisera och finansiera vården på samma sätt som förr. Dimensionerna 

närhet, arbetsförhet och undergivenhet är fortfarande vägledande. Märk väl, dock att de nya hjonen 

inte infogas i gamla strukturer, utan att strukturerna (fattigrotarna i det här fallet) expanderas. På 

något verkar alltså de nya hjonen ha setts som annorlunda än de som förut understötts av socken. 

Överhuvudtaget är de Swaans tre dimensioner genomgående relativt att synliga. Socknens regler för 

fattigvård, som de fastslås 1849, gör det tydligt att det endast är de arbetsoförmögna som kan komma 

ifråga. Kriteriet sträcker sig så långt som till nästa generation: kan barnen ta hand om sina gamla, 

förväntas de göra så. Närhetsprincipen är något svårare att få syn på, men är hela tiden närvarande. De 

fattiga var genom rotegången och utackorderingarna hela tiden närvarande på socknen, och i 

människors vardag. De utackorderade barnen flyttades runt till nya fosterföräldrar, och avlidna hjon 

ersattes av nya i rotarna. Här blir också det tredje kriteriet, undergivenhet, tydligt. Inte minst i fråga om 

utackorderingarna finns det inget i det kvarvarande materialet som tyder på att barnens och 

ungdomarnas egna åsikter spelade in i processen. Besättningen av rotarna verkar ha fungerat på ett 

liknande sätt; fanns det en ledig plats, fick ett hjon ta den i besittning, oavsett om personen i fråga 

hade någon koppling till rotens hemman och människor eller ej. Undergivenheten verkar således ha 

varit förväntad. Om det fanns fall där de fattiga protesterade mot behandlingen, och vad som då 

hände, vet tyvärr inte källorna att berätta.  

 

 



36 
 

3.2 Sammanfattande diskussion 

Undersökningen förutsatte sig att besvara tre frågor, och genom att göra detta skapa en inblick i hur 

fattigvården i en mindre landsortskommun fungerade under andra hälften av 1800-talet samt början, 

samt vilka ekonomiska krav som ställdes på de styrande. Genom kvalitativ analys av de kvarvarande 

källorna och ett disciplinerat statistiskt arbetssätt har frågorna fått så goda svar som får anses möjligt, 

och kunskap om hur den ekonomiska situationen i en svensk socken med kraftigt växande fattigdom 

kunde se ut har åstadkommits. 

Uppsatsen visar att socknen tvingas förhålla sig till kraftigt stigande fattigvårdskostnader under 

perioden. Svårigheterna med ökande utgifter försöker de styrande under den största delen av 

undersökningsperioden lösa genom en utökning av de befintliga fattigvårdsformerna; nya rotar skapas 

för att underhålla de hjon som tillkommer, och utackordering av barn förekommer under en kort 

period. Sockenstämman försöker också genom att skärpa kraven på de fattiga, samt i så stor 

utsträckning som möjligt betala ut understöd i spannmål synligen dra ner på kostnaderna och öka 

kontrollen över understöden.  

Undersökningen visar att kostnaderna trots de åtgärder som genomförs fortsätter öka, och att 

fattigvårdsutgifterna i början av 1900-talet utgör huvuddelen av kommunens omkostnader. Under 

1902 och 1903 är kostnaderna för fattigvården nästan lika stora som kommunens samlade inkomster.  

Det är också under 1900-tales första år som beslut tas att genomföra en utredning om lämpligheten i 

att uppföra en fattiggård i kommunen. Att detta kan kopplas direkt till de stora fattigvårdskostnaderna 

ställs utom alla tvivel. Undersökningen kan visa hur ärendegången runt fattiggårdens utförande går till, 

från inledande undersökningar av andra fattiggårdar i Värmland, till en inventering av fattiga runt om i 

Norra Råda som anses lämpliga att intas. Barnens vara eller icke vara på fattiggården diskuteras, och 

det beslutas om ett antal vårdplatser för sinnessjuka i anslutning till huvudbyggnaden. Slutligen tas så 

beslut om uppförande av det så kallade Vård- och ålderdomshemmet I Myra 1905.  

Beslutet att på detta sätt förändra fattigvården i Norra Råda kan ses som en slutpunkt för de gamla 

formerna av fattigvård.  

Förhoppningsvis ger resultaten den här uppsatsen ett existensberättigande i ett mycket brett och väl 

utforskat fält. Uppsatsen saknar, och skulle måhända må bra av, ett individperspektiv. Det finns många 

människor bakom alla siffror och protokoll som tyvärr här inte getts möjligheten att få sina historier 

berättade. Förhoppningsvis kan resultaten som presenteras ovan och i undersökningsdelen ändå väcka 

ett intresse, och leda andra vidare på andra stigar. 
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Tabell 1. Exempel på beslutat understöd. 

[Citera källan här.] 

Diagram 1. Antal understödstagare resp. fullt försörjda. 

[Citera källan här.] 
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[Citera källan här.] 

Norra Råda Fattigvårdsstyrelse, AI:1 

[Citera källan här.] 

Bilaga – Tabeller och diagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

No Från Namn Födelseår Banco Råg 

1 V. Råda Cajsa Halfvarsdtr. Ofärdig 1791 - 16 

2 Ö. Råda Ingeborg Jonasdtr. 1775 1 - 

3 Ö. Råda Enkan Katarina Jonsdtr. Med ett 
Barn om 10 år som skolhålles (obs. den 16 
Årige sonens skolgång betalas skolkassan?) 

 - 8 

4 Ö. Råda Enkan Engelborg Ersdtr. Sjukl. 1806 - 8 

5 Högheden Enkan Ehster Svensdtr. (hos D.P.S) 1800 - 12 

6 Ö. Råda Brams Enka med en sjuklig dotter 21 år, en dotter 21 år, en son 11 
år, barnen skolhållas. (obs fattigkassan betalar dessutom dotterns 
vistelse vid skoga brunn?) 

1800 - 24 

7 Ö. Råda Afl. Soldat Bårfelts Enka Maria Persdtr med tre barn om 15, 11 och 8 
år med villkor att  
Barnen skolhållas 

1804 - 24 

8 Backåsarne Enkl. Erik Råd 1785 - 12 

9 Prästbohl Pigan Britta Larsdtr. Nära döf 1796 - 16 
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Tabell 2. Rotlängd över Norra Råda socken. 

[Citera källan här.] 

Norra Råda fattigvårdsstyrelse. AIb:1 

 

[Citera källan här.] 

Tabell 3. Exempel på indelta fattigrotar. 

[Citera källan här.] 

Norra Råda Fattigvårdsstyrelse, AI:1 

 

[Citera källan här.] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mantal Namn Rotehjon Taxeringsvärde Summa taxeringsvärde Erhåller rotfyllnadsmedel Erlägger tillskottsmedel

1 Backa 1 52800                                       30.40

1 Haftersbol 1 52800                                       30.40

              0.5 Prestbol

              0.5 Håkanbol 1 52800                                       30.40

Ås 7200

           0.75 Risäter 1 30000 37200                                          9.60

1 Östra Råda 1 51600                                       36.80

              0.5 Westra Råda 1 21600                                          11.20

1 Stjern 1 38400                                       11.20

1 Thorsby 1 52800                                       30.40

           0.25 Ufvedshagen 4800

           0.25 Asplund               0.5 4800 9600                                            7.20

           0.33 Norra Bogerud 17600

           0.25 Södra Bogerud 1 12000 29600                                            0.53

           0.25 Höje 11300

           0.25 Mjönäs 1 10560 21860                                          10.85

             0.5 By 24000

           0.25 Nybacka 1 6000 30000

1 Östra Skymnäs 1 52800                                       30.40

           0.33 Skymnäshagen 1 17600                                          16.15

           0.33 Uddheden 17600

           0.25 Höjeberg 1 12000 29600                                            0.53

             0.5 Lilla Skymnäs 1 29000                                            1.33

1 Westra Skymnäs 1 57600                                       36.80

           0.33 Duvenäs 12800

           0.25 Forshult 1 7200 20000                                          13.33

             0.5 Sörby 1 26366                                            4.84

           0.25 Åhlby 1 13200                                          22.40

1 Lakne 1 57600 36

             0.5 Laknestorp 1 29800                                            0.27

           0.25 Östra Hedetorp 9600

           0.33 Westra Hedetorp 11200

           0.25 Kolbäcken 1 4800 25600                                            5.87

1 Uddeholm               1.5 192000 196

1 Risberg 48000

           0.25 Sjögränd 8400 56400 75

Risberg och Sjögränd "äro från rothjon befriade mot erläggande af 
vakansafgift."

No Namn Rotar Hjon Rote

1 Backa 1 rote Gamla pigan Lena Larsdotter (1778) Hel rote

2 Haftersbol 1 rote Gamla pigan Marit Halvarsdotter (1761)

3 Prestbohl 1 rote Fånig flickan Carolina Andersdotter (1825)

         4 & 5 Risäter & Ås 2ne rotar Lars Ersson under Risäter (1774) och Magnus Sonesson i Westra Råda (1795)

         6 & 7 Östra & Westra Råda 2ne rotar Fåniga pigan Anna Nilsdotter 3/4 rote, samt ekan Kerstin Persdotter från 

Storheden (1782) 3/4 rote. Vakansavgift erlägges således för 1/2 rote samt dessutom

vanliga rotefyllnadsmedel.
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No. Sven Sundströms barn: född Råg Banko

1 Cajsa. Emottagen 19/5 -52 af Per Nilsson 1843

på Broddheden för          16.32

2 Lisa. Mottagen 7/3 -52 af Bernhard Svensson i Lilla 1845

Skymnäs för 20

3 Hvitsand. Gossen Per Persson, mottagen af Jonas 1841

Svensson  (oläsligt) för 10

Högheden Piga Anna Henriksdotters barn:

4 Anna, mottagen 9/3 -53 af Anders Jonsson i Kärrtorp 1841          13.16

för

5 Britta, mottagen 15/4 -52 af (oläsligt) M. Nilsson 1845

Hfors för 20

6 Carolina, mottagen af mjölnaren Lars Henriksson 1851

Stfors för 20

7 Fader och moderlösa flickan Gunilla Jonsdotter, 1846

mottagen af Lars Perssons enka vid (oläsligt) Eksh. För          13.16

Tabell 4. Exempel på utackorderade barn. 

[Citera källan här.] 

Norra Råda Fattigvårdsstyrelse, AI:1 

 

[Citera källan här.] 

Tabell 5. Fattigvårdskostnader 1850 – 1865. 

[Citera källan här.] 

Tabell 6. Kostnader 1850 – 1865, inkl. utackorderingar, tillkomna hjon. 

[Citera källan här.] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

År Kontant Råg (Tunnor)

1850 383,16 45,4

1851 428,16 46,28

1852 387 55,24

1853 514,32 47,2

1854 602,32 48,24

1855 512,16 42,8

1856 539 47,24

1857 196,5 53,6

1858 327,32 43,4

1859 496 40,8

1860 658 41,18

1861 542 39,6

1862 342,5 259,9

1863 204,7 154,4

1864 306 222,6

1865 312 214,11

Norra råda fattigvårdsstyrelse, AI:1 

 

År Kontant Råg (Tunnor)

1850 383,16 45,4

1851 428,16 46,28

1852 387 55,24

1853 514,32 47,2

1854 602,32 48,24

331,16 Utackorderingar

1855 512,16 42,8

285 Utackorderingar

1856 539 47,24

256,32 Utackorderingar

1857 196,5 53,6

1858 327,32 43,4

1859 496 40,8

36 10,7 Utanstående hjon

1860 658 41,18

52 12,96 Utanstående hjon

1861 542 39,6

162,5 15,1 Utanstående hjon

1862 342,5 259,9

208 153 Utanstående hjon

1863 204,7 154,4

123,8 115,9 Utanstående hjon

1864 306 222,6

199,5 175,7 Utanstående hjon

1865 312 214,11

530,5 449,8 Utanstående hjon

Norra råda fattigvårdsstyrelse, AI:1 

 

[Citera källan här.] 
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Diagram 2. Kostnader för den yttre fattigvården 1850 – 1865. 

Norra Råda fattigvårdsstyrelse, AI:1 

 

[Citera källan här.] 

Diagram 3. Kostnader 1875 - 1905 

[Citera källan här.] 

SCB, Kommunernas fattigvård och finanser 1875 – 1905. 

 

[Citera källan här.] 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865

Kostnader, yttre fattigvård 1850 - 1865

Kontanter Råg

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

1875 1880 1885 1890 1895 1900 1905

Kostnad

Kostnad

Till fattige spannmål (220 fat) 890

                      Kontanter 310

Barnmorskans lön 250

Orgeltramparen 30

Ringaren 30

Söndagsskolan 30

Oblater och kyrkvin 80

Kyrkljus 45

Arrenden 11

Diverse ombud 15

Skollhållning av fattiga barn 10

Fyllnadsmedel 35

Övrigt 160

Tabell 7. Utgifter för år 1865. 

[Citera källan här.] 

Norra Råda fattigvårdsstyrelse, AI:1 

[Citera källan här.] 
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Diagram 4. Beräknade inkomster och utgifter, 1900 – 1905. 

[Citera källan här.]a 

Norra Råda Fattigvårdsstyrelse, AI:1 

[Citera källan här.] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

År Beräknad inkomst (kronor) 

1900 2 999 4,4 

1901 36 900 ,24 

1902 3 407 3,1 

1903 34 533 

1904 34 516 

1905 38 217 ,68 

Tabell 8. Inkomster 1900 – 1905. 

 

 

 

 

[Citera källan här.] 

Norra Råda fattigvårdsstyrelse, AI:1. 

[Citera källan här.] 
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