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Abstract
This paper concerns those people whom ended up in poorhouses in New York State during the 19th 

century. The intention with this paper is to investigate the significance of drinking habits for indivi-

duals enrolled in the system of poorhouses in the state of New York. The time period that this paper 

concerns is the year 1892. The foundation in the competence is the ethnic and social economic 

factors. The questions that this paper answers is:  

• Which role did the drinking habits in the poorhouses play for Swedish born respective for the 

American born enrolled?  

• What socioeconomic and educational background did the enrolled individuals have, distributed 

on the selected poorhouses?  

• In which way does the socioeconomic and educational background differ between the enrolled 

individuals in the poorhouses?  

This paper presents a quantitative survey. The data has been has been collected from documents be-

longing to the archives from four different poorhouses. The documents where set out at the time for 

the enrollment of the individuals. The results show that the drinking habits between the Swedish 

born and the American born does differ. It was more common that the American born that were 

found in the poorhouses had a drinking problem. We can also see in the results that the socioeco-

nomic and education did differ between the enrolled in the poorhouses. The results also show that in 

some poorhouses the enrolled had a better occupation then their fathers. The meaning of this can be 

that they climbed in social mobility. But the most common for the enrolled individuals were the op-

posite, meaning that the enrolled had an occupation that had a lower status than their fathers and 

that they therefor sunk in social mobility.  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Sammanfattning
Denna uppsats kommer beröra de som hamnade på fattighus i staten New York under 1800-talet. 

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka alkoholvanornas betydelse för människors inskrivning 

vid fattighus i New York state i USA. Den tidsperiod som behandlas i uppsatsen är år 1892. De fak-

torer som ligger till grund för jämförelsen är etniska och socioekonomiska faktorer. De frågeställ-

ningar som kommer besvaras är:  

• Vilken roll spelar alkoholvanorna för inskrivningen på fattighusen för svenskfödda respektive in-

födda? 

• Vilken socioekonomisk och utbildningsmässig bakgrund hade de inskrivna, fördelat på de utvalda 

fattighusen? 

• På vilket sätt skiljer sig den socioekonomiska och utbildningsmässiga bakgrunden mellan de in-

skrivna på fattighusen? 

För att undersöka detta har inskrivningskort från fattighusen i staten New York använts och sedan 

har det gjorts en kvantitativ undersökning. De resultat som visar sig i denna uppsats är att alkohol-

vanorna för svenskfödda och infödda faktiskt skiljde sig. Det var vanligare att de som var födda i 

Amerika hade alkoholproblem som påverkat deras situation, än vad det var för de svenskfödda. Re-

sultatet visar även på att den sociala mobiliteten varierade mellan de valda fattighusen som under-

söktes. Dock var det vanligare i alla fattighusen att de inskrivna hade sjunkit i kategorier av yrken 

och i de sociala rummen.  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1. Inledning

Ännu var det inte mycket för ögonen att upptäcka. De seglade uppför mynningen av en 
bred flod, som bredde ut sig som en stor havsfjärd. Det var inte full dager ännu och över 
land låg dis och dimma: Amerika sov ännu denna morgon och hade inte kastat av sig nat-
tens täcke. Land höjde sig både för ut och på båda sidorna om fartyget, men i gryningens 
töcken framstod det endast styckevis för de inseglande, här och där avklätt, här och där 
fördolt. Ännu kunde ingen se om detta land var magert eller bördigt, rikt eller fattigt, vac-
kert eller fult. Men de var framme vid Amerikas strand- och den vetskapen var  
mycket nog för dem.  1

Vilhelm Moberg 

Så skriver Vilhelm Moberg i sin bok Utvandrarna om hur det var för passagerarna på Charlotta när 

de såg Amerika på midsommarafton 1850.  Det kan tänkas att detta inte var en helt ovanlig tanke 2

för de som kom till Amerika med båt under 1800-talet från olika länder i världen. Hur landet kom 

att visa sig för de som kom till Amerika, om det kom att ge dem rikedomar eller fattigdom, skulle 

variera. I denna uppsats kommer det att fokuseras på de personer som inte fann rikedomen utan 

hamnade i fattigdomen och därmed på fattighusen i staten New York.  

I Sverige under 1800-talet var det en mycket hög alkoholkonsumtion, den var fyra gånger högre än 

vad den är idag.  I en tidigare uppsats, Livet innan fattighuset- en jämförelse av inskrivningsorsak 3

mellan svenskfödda kvinnor och män på fattighus i New York, undersökte jag en aspekt av detta 

samhällsproblem, nämligen i vad mån just alkoholvanorna bidrog till att svenskfödda män och 

kvinnor skrevs in på fattighusen i New York under åren 1880-1899. Uppsatsen visade dock att de 

flesta av dem var helnykterister eller hade måttlig alkoholkonsumtion. Detta förvånade. Jag fortsät-

ter nu undersökningen genom att se om detta gällde generellt vid fattighusen i staten New York vid 

den aktuella tiden eller om de svenskfödda fattiga på den punkten skiljde sig från övriga intagna.  4

I slutet av 1800-talet var fattighusen ett internationellt fenomen i Västeuropa och USA. Alkoholen 

var en av orsakerna till att människor hamnade här, men långt ifrån den enda. I och med industriali-

 Moberg,Vilhelm, Utvandrarna, Albert Bonniers Klassiker, Stockholm, 2013, s. 566-5671

 Moberg, 2013, s. 5732

 Hedenberg, Susanna och Kvarnström, Lars, Det svenska samhället 1720-2006. Arbetarnas och böndernas 3

tid, Studentlitteratur, Lund, 2013, s.243

 Blidstam, Linnea, Livet innan fattighuset- en jämförelse av inskrivningsorsak mellan svenskfödda kvinnor 4

och män på fattighus i New York, Karlstad Universitet, 2015
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seringen blev vissa tvingade att flytta på sig och vända sig till fabrikerna för att söka arbeten.  Detta 5

var en av de många anledningarna, utöver alkoholen som kunde påverka. De fattiga kunde ha en 

mycket brokig bakgrund. För att belysa detta och för att även undersöka sambandet mellan etnisk 

och socioekonomisk bakgrund och alkoholkonsumtionen som fattigdomsorsak kommer jag även att 

genomföra en undersökning om detta. Denna undersökning kommer avse de inskrivnas bakgrund 

vid fyra utvalda fattighus i staten New York under den aktuella tidsperioden. Jag kommer använda 

mig av den franska sociologen Pierre Bourdieus kapitalteori som ett analysverktyg. Mer om det i 

kapitlet 1.6 Teori.  

Pierre Bourdieu myntade yttrycken kulturellt och ekonomisk kapital på 1900-talet, men hur såg de 

kulturella och ekonomiska kapitalet ut för de som befann sig på fattighusen? Hur såg den sociala 

mobiliteten för dessa människor ut? 

1.1 Syfte och frågeställning

Syftet med uppsatsen är att undersöka alkoholvanornas betydelse för människors inskrivning vid 

fattighus i New York state, USA, under 1892, med etniska och socioekonomiska faktorer som grund 

för jämförelsen. 

Frågeställningarna som kommer behandlas i uppsatsen är: 

• Vilken roll spelar alkoholvanorna för inskrivningen på fattighusen för svenskfödda respektive in-

födda? 

• Vilken socioekonomisk och utbildningsmässig bakgrund hade de inskrivna, fördelat på de utvalda 

fattighusen? 

• På vilket sätt skiljer sig den socioekonomiska och utbildningsmässiga bakgrunden mellan de in-

skrivna på de olika fattighusen? 

Katz, Michael B, In the Shadow of the Poorhouses- A Social History Of Welfare In America, New York, 5

1996, s. 4-5
�2



1.2 Avgränsningar

De avgränsningar som kommer att göras i uppsatsen gäller geografi och tidsperiod. Avgränsningen 

gällande geografi är att det enbart är fattighus i staten New York som kommer att undersökas och 

därifrån som information kommer hämtas. Anledning till att det att det var till just i New York som 

var den plats som många av de som immigrerade till USA steg i land. Staten New York är även en 

av de större delstaterna i Amerika. Därmed passar delstaten New York som undersökningsplats både 

för immigranter och infödda. Det kommer även enbart vara fyra fattighus som jämförs. Anledning-

en till detta är att det annars hade blivit för mycket information att hantera. I staten New York fanns 

det under den aktuella undersökningsperioden hela 64 fattighus. Från alla dessa fattighus finns det 

arkiverat material tillgängligt. Urvalet av dessa fattighus är slumpmässigt. Det slumpmässiga urva-

let resulterade i att tre av fyra fattighus var belägna på landsbygden. Ett av de fyra fanns i staden 

New York.   

Den andra avgränsningen som kommer göras är att det enbart är förhållandena år 1892 som kom-

mer att undersökas. Detta på grund av att många svenskar hade flyttat till Amerika vid denna tid-

punkt och för att en undersökning av inskrivningsorsaker för svenskfödda på fattighusen i New 

York redan finns för denna tidsperiod. Dessutom är detta året innan en ekonomisk kris i Amerika 

skedde som kalla för paniken under 1893.   6

Det finns även en avgränsning som är gjord gällande vilken information i inskrivningskorten som 

kommer användas. Den information som kommer att användas är vad som står om alkoholvanor, 

yrke, utbildning och faderns yrke. I inskrivningskorten klassas den inskriven alkoholvanor. Detta är 

mycket hjälpsamt i studien av alkoholen som fattigdomsorsak. Det är enbart den ovannämnda in-

formationen som kommer undersökas. Den andra informationen, som t.ex avseende födelseort och 

antal familjemedlemmar i livet, är inte relevant. 

 Carlson, Mark,  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0014498304000403, Hämtat 12-12-156
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1.3 Forskningsläge

1.3.1 Alkohol 
Erik Lindberg är socionom och journalist. Han har skrivit boken Låt spriten flöda!- Om tvåtredje-

delssamhället och alkoholen. I boken finns det ett kapitel som heter ”Super man för att man är fat-

tig?” där tar han upp just den frågan. Han skriver att det är en fråga som har varit omdiskuterad i 

mer än ett århundrade. Han nämner även att det samband som finns mellan alkoholmissbruk och 

sociala klyftor är komplicerat.   7

Lindberg skriver om en nationalekonom, som var verksam  år 1880, vid namn Knut Wicksell. 

Wicksell talade om arbetarnas brist på ett trivsamt hem som en anledning till dryckenskap. Han me-

nade att bristen på ett trivsamt hem, där arbetaren kunde koppla av efter en dags arbete, drev många 

till krogarna. Wicksell påpekade även det hårda och slitsamma arbetet som en påverkande faktor. 

Han lyfte fram att många arbetare blev utslitna och sjuka av sina arbeten. Att då dricka alkohol 

gjorde att arbetaren kunde känna sig stark och glömma sina bekymmer. Wicksell tog även upp be-

folkningsökningen, som han ansåg vara en påverkande faktor till ökad alkoholkonsumtion och fat-

tigdom i samhället.  Wicksells tankar och åsikter har sedan blivit kritiserade av Rolf Bromme. 8

Bromme lyfte motargument mot Wicksell, bland annat att standarden för boendena höjts utan att 

alkoholproblemen löst. Han nämnde även att Sverige har kunna försörja en dubbelt så stor befolk-

ning än 1880. Bromme menade i stället att alkoholismen ökade i samband med ett stigande väl-

stånd. I denna åsikt har han sedan fått stöd i, bland annat från före detta finansministern Gunnar 

Sträng. Lindberg menar dock att ingen av dem har helt rätt. Lindberg skriver att, trots att välståndet 

ökade i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet, ökade inte alkoholkonsumtionen. Lindberg 

skriver att vi har kunnat se hur alkoholkonsumtionen både ökat och minskat i samband med bättre 

levnadsförhållanden. Han skriver även att Wicksells teori om sambandet mellan fattigdom och al-

koholmissbruk inte går att stödja med någon forskning. Men Lindberg menar inte att man helt kan 

avfärda ett eventuellt samband mellan alkoholmissbruk och sociala missförhållanden. Han skriver 

bland annat om en präst, vid namn Henrik Fredrik Spark, som uttalade sig angående fattigdom och 

 Lindberg, Erik, Låt spriten flöda!- Om tvåtredjedelssamhället och alkoholen, Malmö, 1997, s. 1007

 Lindberg, 1997, s. 100-1028
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alkoholmissbruk. Spark menade att social nöd var en påverkade faktor gällande alkoholmissbruk. 

Dock menade han även att alkoholmissbruket inte skulle försvinna om den sociala nöden försvann.  9

Lindberg fortsätter i in bok att behandla frågan om man super för att man lever i sämre förhållanden 

eller om man får sämre förhållanden för att man dricker. Angående detta finns ingen statistik, skri-

ver han. Han menar att det är andra faktorer, såsom stressigt arbete som kan påverka. Dock menar 

han att det är de som har det sämre ställt som oftast drabbas värst.  Dessa åsikter gör att man kan 10

spekulera i om detta även var fallet i slutet av 1800-talet.  

1.3.2 Forskning om nykterhetsrörelsen i Amerika 
I boken The Liquor problem; a summary of investigations conducted by the Committee on Fifty, 

1893-1903. Committee of Fifty for the Investigation of the Liquor Problem skriver John S Billings, 

Eliot, Farnam, Greene och Peabody om en studie angående sambandet mellan fattigdom och alko-

hol.  

I boken (utgiven 1905) nämner Billings, Eliot, Farnam, Greene och Peabody att de stötte på en svå-

righet i studien. De märkte att det ofta fanns flera anledningar till varför individerna befann sig i sin 

situation. För en person kunde det bero på alkoholism och lathet, medan i vissa fall kunde sjukdom 

vara anledningen. Den sjuka kunde använda alkohol som medicinering. De valde dock att bortse 

från de olika anledningarna och ställde i stället frågan om fattigdomen hade samband med alkohol-

bruk. I undersökningen av individer på fattighus visade sig att 37 procent var inskrivna pågrund av 

alkohol. Av dessa var det 32 procent som var inskrivna på grund av deras personliga alkoholbruk 

och 8 procent pågrund av andras alkoholmissbruk. När de undersökte barn som var inskrivna visade 

det sig att 45 procent av alla barn var inskrivna pågrund av deras målmans alkoholbruk.  11

Billings, Eliot, Farnam, Greene och Peabody fördelade de 32 procenten som var inskrivna på fattig-

husen pågrund av alkoholbruk var fördelade utefter deras härkomst och medborgarskap. De tre 

grupper som de fördelade de inskrivna inom var utlänningar, infödda medborgare och utlandsfödda 

medborgare. När de undersökte detta såg de att det inte var någon jämn fördelning. Av de som var 

 Lindberg, 1997, s. 102-1079

 Lindberg, 1997, s.12810

 Billings, John S, Eliot, Charles W, Farnam, Henry W, Greene, Jacob L och Peabody, Francis G, The Liquor 11

problem; a summary of investigations conducted by the Committee on Fifty, 1893-1903. Committee of Fifty 
for the Investigation of the Liquor Problem,  Boston och New York, 1905, s. 108-110
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inskrivna pågrund av alkoholbruk var 23 procent utlänningar, 29 procent var infödda medborgare 

och 43 procent utlandsfödda medborgare. De fortsatte sedan att undersöka hur många i de olika 

grupperna som var inskrivna pågrund av deras personliga alkoholbruk. Då fann de att bland utlän-

ningarna var det enbart 14 procent, av de infödda medborgarna var det 17 procent och av de ut-

landsfödda medborgarna var det 25 procent. Billings, Eliot, Farnam, Greene och Peabody skriver att 

anledningen till att procentandelarna är högst hos de utlandsfödda medborgarna antagligen beror på 

deras nationalitet. De skriver att irländare, skottar och kanadensare är de nationaliteter som är mest 

benägna att ha ett alkoholmissbruk.  Billings och Peabody har även undersökt vad de olika välgö12 -

renhetsorganisationerna stött på och hur alkoholbrukets påverkan såg ut för olika nationaliteter. I 

redovisningen för denna undersökning nämner de både Sverige och USA. Av de svenskar som var 

inskrivna var det 16 procent som var inskrivna pågrund av alkoholbruk. Av amerikanerna var denna 

siffra 17 procent. I Billings, Eliot, Farnam, Greene och Peabody egen undersökning har de redovisat 

resultat för skandinaver och infödda. De fann att det var 27 procent av skandinaverna och 29 pro-

cent av de infödda som var inskrivna pågrund av alkoholbruk.  13

1.3.3 Fattigvården i Sverige 
Roddy Nilsson är professor i historia vid Göteborgs Universitet. Nilsson skriver i sin bok Kontroll, 

makt och omsorg- Sociala problem och socialpolitik i Sverige 1780-1940 om hur samhället föränd-

rades från 1780 till 1940. Han tar upp hur sociala problem har behandlats och hur socialpolitiken 

har förändrats. Nilsson skriver att socialpolitiken under 1800-talet kännetecknades av att ena stun-

den vara en ren nödhjälp för människor som befann sig i svältsituation, som var sjuka eller handi-

kappade. I andra stunden fungerade fattigvården som ett medel för att stimulera den lägre klassens 

möjligheter att förbättra sin situation.  Nilsson skriver att det blev en ökad andel människor som 14

inte kunde försörja sig på egen jord under början av 1800-talet. Detta gjorde att det även blev en 

större del människor som räknades som fattiga. Det blev dock även en större del lönearbetare. I och 

med detta menar Nilsson att det blir problematiskt att undersöka andelen fattiga. Han skriver att in-

nebörden av begreppet fattigdom har förändrats genom historien och varierar över tid och mellan 

 Billings, Eliot, Farnam, Greene och Peabody, The Liquor problem; a summary of investigations conducted 12

by the Committee on Fifty, 1893-1903. Committee of Fifty for the Investigation of the Liquor Problem, 
1905, s. 112

 Billings, Eliot, Farnam, Greene och Peabody, The Liquor problem; a summary of investigations conducted 13

by the Committee on Fifty, 1893-1903. Committee of Fifty for the Investigation of the Liquor Problem, 
1905, s. 114-115

 Nilsson, Roddy, Kontroll, makt och omsorg- Sociala problem och socialpolitik i Sverige 1780-1940, Lund, 14

2003, s. 159
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regioner. Han skriver dock att absolut fattigdom kan ses som historiskt konstant. Det beror på att det 

då det kan ses som ren nöd, till skillnad från relativ fattigdom som beräknas utifrån bland annat in-

dividens och kollektivets uppfattningar.  Nilsson skriver om hur man lade vikt på att dela de fattiga 15

i ”rätta” fattiga och ”orätta” fattiga. De som räknades som ”rätta” fattiga var personer som var fatti-

ga på grund av sjukdom, ålderdom eller handikapp. De som räknades som ”orätta” fattiga var per-

soner som ansågs själva vara orsaken till deras fattigdom, som exempelvis alkoholmissbruk.    16

1.3.4 Amerikas välfärd 
Michael B. Katz är professor i historia vid University of Pennsylvania och han har skrivit boken In 

the Shadow of the Poorhouse- A Social History Of Welfare In America. I boken går han igenom hur 

välfärden såg ut under 1800-talet i Amerika. Enligt Katz är en förklaring till varför fattigdomen som 

fanns under detta århundrade skedde på grund av en social och ekonomisk förändring för det ameri-

kanska livet. En av dessa förändringar var att många som varit självständiga arbetare blev lönearbe-

tare. Arbetsmarknaden kom att bli övermättad, vilket ledde till att lönerna för arbetarna sjönk. Det 

var även en brist på skydd för de arbetslösa och det var få arbetare som hade råd att spara så de kla-

rade av en tids arbetslöshet. Om de inte hade en familj eller släkt som kunde hjälpa dem tvingades 

de resa för att söka arbete. Detta skapade även det problem. Många av de som tvingades på resande 

fot för att söka arbete hade inte råd med resa med kollektivtrafik och fick därför söka sig till vägar-

na. Då dessa personer oftast inte hade några pengar ledde detta till att de vid vissa tillfällen fick 

söka sig till fattighusen.  En annan påverkande faktor som Katz nämner är säsongsarbete. Det 17

fanns många som arbetade som lönearbetade med lantbruk, gräva kanaler, bygga järnvägar m.m. 

Dessa arbeten skedde utomhus och när vintern kom och marken och kanalerna frös tvingades 

många till tiggeri och vissa tvingades söka sig till fattighusen.   18

Andra faktorer som Katz nämner, förutom de hemska arbetsförhållandena och deras effekter, är 

immigrationen i Amerika som ökade. En stor andel av de som immigrerade till Amerika hade an-

vänt alla sin besparingar på resan dit och när de anlände var det många som insjuknat under resan 

eller som inte fann arbete för att kunna försörja sig.  När skattebetalarna under 1800-talet försökte 19

 Nilsson, 2003, s. 11415

 Nilsson, 2003, s. 114-11516

 Katz, 1996, s. 4-517

 Katz, 1996, s. 6.18

 Katz, 1996, s. 919
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hitta en anledning till fattigdomen kom de att till viss del skylla på immigranterna. Många ansåg att 

de europeiska länder var skyldiga till den ökade immigrationen då de ansåg att länderna dumpade 

sina fattiga på den amerikanska kusten. Förutom immigrationen såg man även konsumtionen av al-

kohol som en orsak till fattigdomen.  20

Katz skriver att fattighusen var en av flera sociala institutioner som uppfanns eller omformades i 

början av 1800-talet. Tidigare hade det funnits få specialiserade institutioner. Kriminella fick exem-

pelvis ingen fängelsetid som straff utan satt snarare i fängelset innan de fick sina domar. De som 

hade psykisk sjukdom vårdades hos sin familj och släkt och de fattiga kunde bland annat auktione-

ras ut till lokala bönder. Detta ändrades 1850 och nu hade det införts specialinstitutioner som skulle 

ta hand om de sjuka, fattiga och kriminella. Bland dessa institutioner fanns även fattighusen och de 

hade en vision, att dämpa alkoholkonsumtionen, den främsta orsaken till fattigdomen, och även att 

inprägla en vana av stadigt arbete.  21

1.3.5 De amerikanska fattighusens historia 
David Wagner, professor vid University of Southern Maine, har skrivit boken The Poorhouses-

America´s Forgotten Institution. Där har han undersökt sex fattighus i New England mellan åren 

1850 och 1900.  Wagner påpekar i sin bok vikten av fattighusens historia och skriver att fattighu22 -

sens historia även är folkets historia. Fattighusens historia är viktig eftersom utifrån dem har andra 

viktiga institutioner vuxit fram. Barnhem och äldrevård för att bara nämna två exempel. Under fat-

tighusepoken har miljoner av amerikaner vistats på fattighusen. Wagner menar att fattighusens 

historia är ett tecken på hur skicklig människan är på att skapa samhällen, att överleva i dessa sam-

hällen och utvecklas.  23

Wagner skriver att fattighusen hade fyra grundläggande funktioner. För det första skulle fattighusen 

se till att de som var intagna på fattighusen levde på existensminimum. De skulle inte behöva svälta 

ihjäl, men de skulle inte heller bli bekväma på fattighusen. Fattighusen skulle snarare avskräcka de 

”alkoholiserade”, ”lata” och ”håglösa och fördärvade”. För det andra skulle de vars fattigdom var 

 Katz, 1996, s. 1720

 Katz, 1996, s. 10-1121

 Wagner, David, The Poorhouse- America ́s Forgotten Institution, Rowman & Littlefield Publishers, Ox22 -
ford, 2005, s.12 

 Wagner, 2005, s. 323

�8



ett resultat av deras vanor och moral sorteras från de som förtjänade stöd. De vars fattigdom inte var 

deras egen skull. För det tredje skulle man även upprätthålla en arbetsmoral på fattighusen. Detta 

gjordes genom att försätta de intagna i arbete under den tid de vistades på fattighusen. Sist, men inte 

minst, skulle fattighusen särskilt uppmärksamma att förebygga dryckenskap och otukt. De skulle 

tillämpa den dominerade moralen.  Dessa funktioner, skriver Wagner, skulle finnas på alla typer av 24

fattighus.  25

Wagner skriver att det inte finns någon tvekan om att förfäderna hade som syfte att fattighusen skul-

le vara en sista utväg vid hunger och hemlöshet. Dock fick det inte bli en för bekväm sådan. Ett vik-

tigt syfte med fattighusen var att de fattiga inte skulle hamna på arbetslöshetsunderstöd. De skulle 

inte bli lata och misslyckas med att hitta arbete. Fattighusen skulle hjälpa och göra det bekvämt för 

det ”rätta” fattiga, men inte bekvämt för de ”orätta” fattiga. Wagner skriver att svält och toppen av 

fattigdomen drev många människor till fattighusen. Dock stannade de inte en längre tid. Oftast var 

vistelsen på fattighus inte längre än en dag eller vecka.  Det var inte alltid svält som drev männi26 -

skor till fattighusen. Det var inte heller alltid att vistelsen på fattighusen var under en kortare tid, 

skriver Wagner. I vissa fall kunde fattighusen bli ett hem och vissa utnyttjade fattighusen. Det kun-

de vara för att ha en plats att gå bort på eller för att föda barn. Det fanns även fall där familjemed-

lemmar kunde lämnas för att man skulle söka sig till säsongsarbete, eller arbete på annan ort. Det 

kunde vara män som lämnade sina fruar, hela sin familj eller föräldrar som lämnade sina barn på 

fattighusen.  27

1.4 Källor och källkritik

1.4.1 Källor 
För undersökningen i denna uppsats har inskrivningskort från fattighus i staten New York använts. 

Dessa inskrivningskort finns digitaliserade och återfinns på Ancestrys hemsida. År 1875 infördes en 

lag där fattighusen blev skyldiga att föra protokoll över de som var inskrivna. Protokollen som skul-

le föras skulle innehålla detaljerad information. Informationen som återfinns i protokollen varierar 

 Wagner, 2005, s. 4924

 Wagner, 2005, s. 4-625

 Wagner, 2005, s. 49-5026

 Wagner, 2005, s. 7027
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beroende på omständigheterna och över tid. Den information som kan återfinnas i protokollen, om 

all information är ifylld, är den intagnes namn, ålder, kön, födelseort, födelseland, civilstatus, hud-

färg, utbildning, yrke, föräldrarnas yrke, föräldrarnas födelseland, vistelsetid i Amerika, alkoholva-

nor, föräldrarnas alkoholvanor, under vilka omständigheter individen inskrivits m.m.  28

Källorna som har använts för att göra undersökningen i uppsatsen är skriftliga källor och räknas 

därmed som berättelser eller kvarlevor. Detta beror på vilket sätt man väljer att läsa dem. Inskriv-

ningskorten är bevis på fattighusens existens och visar vilken information som skrevs med i sam-

band med inskrivningen och vilka människor som fanns på fattighusen. I den meningen är källorna 

kvarlevor. Om man dock väljer att läsa källorna för att se varför de inskrivna hamnade på fattighus 

blir de i stället berättande källor.  Inskrivningskorten kan även räknas som performativer. Inskriv29 -

ningskorten kan ses som ett beslutsprotokoll vilket som i sin tur kan räknas som ett performativ. In-

skrivningskortet är en bekräftelse på att personen skrivits in på fattighuset, dock betyder inte detta 

att allt som står i inskrivningskortet är sant eller är korrekt.  En mänsklig faktor får tas med när 30

man behandlar källorna. Den mänskliga faktorn kan gälla bland annat språksvårigheter då den in-

skrivna kan ha talat med en brytning eller inte kunnat språket. Det kan även blivit andra missupp-

fattningar mellan den som skrivit protokollet och den inskrivna. Därmed kommer de namnen som 

återfinns i inskrivningskortet att stavas på samma sätt som i inskrivningskorten. Utöver den mänsk-

liga faktor måste även källas situation tas i åtanke. Informationen i inskrivningskorten kan ha olika 

detaljerad information. I vissa fall finns anledningen till detta nedskrivet, exempelvis att den in-

skrivna individen varit i ett tillstånd där denne inte kunnat uppge all information. Detta finns dock 

inte för alla och man får därmed ha i betänkande att det slarvats med dokumentationen.  I bilagorna 31

återfinns exempel på hur ett inskrivningskort ser ut.  

1.4.2 Källkritiska problem 
I inskrivningskortet återfinns bland annat information om den inskrivnes alkoholvanor. Dessa gra-

deras med begreppen temperance, moderate, fair, good, very good, intemperance och bad. Denna 

information är ännu en del som är påverkad av en mänsklig faktor. När man undersöker denna in-

  Ancestry, New York, Census of Inmates in Almshouses and Poorhouses, 1830-1920, http://search.an28 -
cestry.com/search/db.aspx?dbid=1083, hämtat 29-10-15

 Thurén, Torsten, Källkritik, Liber AB, Stockholm, 2013, s. 94 29

 Thurén, 2013, s. 96 30

 Thurén, 2013, s. 11131
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formation måste det ha i åtanke att personliga åsikter kan påverka hur den inskrivnes alkoholvanor 

graderas. Den ansvarige för graderingen kan ha egna alkoholerfarenheter som påverkar bedömning-

en – man bör alltså ha frågan om tendens i åtanke.  Det finns även information i inskrivningskorten 32

gällande den inskrivnes fysiska tillstånd och möjlighet till arbete. Den informationen kan även den 

varit påverkad av den mänskliga faktorn och den ansvarigas åsikter. Till källornas fördel kan dock 

läggas att äktheten knappast kan ifrågasättas – tidsambandet till inskrivningstillfället  är också 

starkt. Delar av informationen i källorna är bristfällig. Det finns exempelvis inget beskrivit om hur 33

man gjorde graderingen av alkoholvanor och hur mycket alkohol som den inskrivne konsumerade. 

Det är därmed även svårt att se om den individen kunde räknas som alkoholiserad eller ej.  

Att hitta information om varje specifikt fattighus är inte det lättaste. Tyvärr finns inte mycket digital 

information om fattighusen. Den lilla information om fattighusen som har funnits är en hemsida 

som heter Poorhousestory.com. Denna rekommenderas i samband med e-post kontakt med New 

York States arkiv i Albany.  

1.5 Metod

I uppsatsen används en kvantitativ metod för att undersöka de inskrivna under 1892. Redovisningen 

kommer att redovisas i siffror och diagram. 

1.5.1 Insamling av data och material 
För samla in data och material till undersökningen angående inskrivningsorsaker har ancestry.com´s 

hemsida använts. Det tillvägagångssätt som använts är följande: 

1. Inskaffa inloggningsuppgifter för Ancestrys söktjänst. Detta finns på datorerna i forskningssa-

len på Svenska Migrationscentret i Karlstad.  

2. Efter inloggning går man vidare på söktjänsten till Search och klickar sedan på Card Catalog. 

3. När man gjort detta skriver man in Almshouses i sökfältet som är märkt med Titel. Efter detta 

klickar man på knappen märkt med Search. 

4. Efter detta bör man få upp sökresultatet New York, Census of Inmates in Almshouses and Poor-

houses, 1830-1920. För att se informationen klickar man på detta. 

 Thurén, 2013, s. 6332

 Thurén, 2013, s. 7 33
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5. För att komma vidare och se informationen för de specifika årtal man är intresserad av markerar 

man rutan Advanced och därefter Match all terms exactly.  

6. Därefter fyller man i det land som individerna uppges vara födda i rutan Birth>Location. 

7. Bläddra sedan ner till Admissions date och fyll i det årtal som ska undersökas. Även här behövs 

det att man markerar rutan märkt med Exact. 

8. Det sista steget för att få informationen är att klicka på Search. Nu bör sökresultatet visa sig.   

För att kunna undersöka inskrivna på de valda fattighusen har en inskriven på det fattighus som ska 

undersökas eftersökts. När man funnit en sådan får man bläddra på pilar som finns på varje sida om 

bilderna. Då befinner man sig fortfarande bland de som var inskrivna på samma fattighus, under 

samma år.  

Detta tillvägagångssätt har använts för att få informationen om de infödda respektive svenskfödda 

som kommer att jämföras. Det är även ett tillvägagångssätt för att kunna jämföra de olika fattighu-

sen och därmed se om detta är ett sätt att undersöka den sociala mobiliteten på de fattighus som 

valts. 

1.5.2 Undersökningsmetod 
Undersökningen är kvantitativ och sker med hjälp av stickprov ur ett större tidssnitt och population. 

Urvalet har gjorts för att kunna ge en generell bild av helheten och har när det gäller undersökning-

en om alkoholvanor skett genom att var tionde person av de infödda på fattighusen valts ut, till ett 

ungefärligt totalantal av ca 150 personer. Också för de svenskfödda har ca 150 personer valts ut i 

undersökningen.  För den del av undersökningen som avser de intagnas socioekonomiska bak34 -

grund har målet varit att få med ca 20 personer från de valda fattighusen. Det har inneburit att för de 

stora fattighusen har upp till var 55:e person slumpvis valts, medan för de mindre varannan. Alla 

inskrivningskort som använts i undersökningen har studerats var för sig. Redovisningen av resulta-

tet sker i tabellform, genom så kallad deskriptiv statistik.  I den tidigare undersökningen som gjor35 -

des av de svenskfödda var tidsperioden längre än för de infödda. För de svenskfödda var denna pe-

riod från år 1880 till år 1899. Anledningen till att det inte valts samma tidsperiod är på grund av ur-

 Patel, Runa. Davidsson, Bo. Forskningsmetodikens	grunder-	a1	planera,	genomföra	och	rapportera	en	34

undersökning,	Lund, 2003, s. 109-110

 Patel, Davidsson,	2003,	s.	10935
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valet av information. Pågrund av att det var färre svenskfödda än infödda har det valts att göra på 

detta sätt för att få en jämnare nivå på antalet undersökta. 

1.5.3 Begrepp 
I inskrivningskorten finns flera begrepp som beskriver den inskrivne och som i resultatet ska redo-

visas i olika grupper. Ett sådant begrepp är habits som översätts till dryckesvanor, vilket innebär hur 

stor konsumtion av alkohol man ansåg att den inskrivne hade. I inskrivningskorten återkommer fle-

ra beskrivningar för att klassa detta. De som har använts under inskrivningsprocessen har varit tem-

perance, moderate, very moderate, fair, good, very good, unregular, regular, intemperance och 

bad. Dessvärre finns inga direkta riktlinjer för hur stor alkoholkonsumtion de olika begreppen inne-

bär. Dock kan man anta att det är de två sistnämnda, intemperance och bad som påverkade den in-

skrivnes liv och som kan varit en anledning till fattigdomen. De resterande är svårare att definiera, 

det kan innebära att den intagne avstod alkohol eller att den intagne kunde inta mindre mängder. 

Dock kan man anta att, även här, att det första begreppet (temperance) innebar den minsta mängden 

som konsumerades. Då det inte går att helt gradera alla definitionerna kommer de att skiljas genom 

att se på om den intagnes dryckesvanor påverkade individen negativt eller ej. För att göra en liten 

förtydligande av begreppen har det gjorts en översättning till svenska av dessa. De är som följer: 

Temperance- Måttlig/Helnykterist 

Moderate- Lindrig/ Återhållsam 

Very moderate- Mycket lindrig/ mycket återhållsam 

Fair- Rimligt 

Good- Bra 

Very Good- Mycket bra 

Unregular- Oregelbunden 

Regular- Regelbunden 

Intemperance- Omåttlig/ Brist på återhållsamhet 

Bad- Dålig/ Onyttig  36

Andra begrepp som återfinns och kommer redovisas är utbildning, yrke och faderns yrke. Detta 

kommer dock bara redovisas i den del av undersökning där social mobilitet har undersökts. Begrep-

pen för utbildning, yrken och faders yrke, som funnits, är översatta. Dessa översättningar återfinns i 

bilagor. I redovisningen har resultatet kategoriserats efter den status som yrkena kan tänkas ha haft. 

 Norstedts ordböcker, http://www.ord.se, hämtat 24-11-1536
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Hans Norman, professor i historia, har skrivit boken Från Bergslagen till Nordamerika. För att ka-

tegorisera yrkena har hans klassificering, som förklaras i boken, använts. Där har han delat upp yr-

kestitlarna i fem socioekonomiska kategorier. I kategorierna ingår dessa yrken: 

1. Storföretagare, godsägare, högre tjänstemän och akademiker. 

2. Småföretagare inom industri och handel, hantverkare med mästartitel. 

3. Bönder, brukare och arrendatorer. 

4. Hantverkare utan mästartitel, kvalificerade yrkesarbetare. 

5. Okvalificerade arbetare inom industri och stadsnäring, jordbruksarbetare och anställda inom 

husligt arbete.  37

De yrkena som har återfunnits har satts i de olika kategorierna utifrån deras titel. För att se lista med 

de yrken som har återfunnits i undersökningen och hur de har kategoriserat se i bilaga 3.  

Förutom de inskrivnas yrken och deras fäders yrken kommer det även att redovisas vilken utbild-

ning de haft. Dessa kommer att redovisas i sex kategorier. Dessa är, för det första, de som har gått i 

Common School, det vill säga allmän skola. Sedan följer de som anges kunna läsa och skriva, de 

som endas kan läsa eller skriva, de som har fått beteckningen good (bra) och some (någon), de som 

inte har någon utbildning och de där ingen information finns.  

Gällande alla kategorier och begrepp som har undersökts och där det har samlats in data till denna 

uppsats har det funnits tillfällen där ingen information har fyllts i på inskrivningskorten. Det har 

även funnits tillfällen då informationen har varit ifylld på inskrivningskortet, men att den inte gått 

att tyda. För att även redovisa dessa har det därför valts att göra en kategori som benämns Övrigt i 

tabellerna och diagrammen.  

1.6 Teori
I denna uppsats kommer en teori användas som grundar sig på Pierre Bourdieus förklaringsmodell 

om sociala positioner i rummet. Från 1982 hade Bourdieus den prestigefyllda positionen som pro-

fessur i sociologi vid Collège de France i Paris.  Bourdieu är mest känd för sin teori om det symbo38 -

 Norman, Hans, Från Bergslagen till Nordamerika-Studier i migrationsmönster, social rörlighet och demo37 -
grafiska strukturer med utgångspunkt från Örebro län 1851-1915, Uppsala Universitet, Uppsala, 1974, s. 
172, 327-330

 Pierre Bourdieu, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/pierre-bourdieu hämtat 38

08-12-15
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liska och kulturella kapitalet. I denna uppsats har denna teori använts som analysverktyg i under-

sökningen av social mobilitet för de inskrivna. Det som har studerats är de inskrivnas yrken, utbild-

ning och deras fäders utbildning.  

Margaretha Järvinen förklarar i sitt kapitel i boken Klassisk och modern samhällsteori de begrep 

som Bourdieus använder sig av i sin teori. Dessa är det sociala rummet, fält, habitus och kapital. De 

begrepp som det kommer fokuseras på, och användas, i denna uppsats är det sociala rummet och 

kapital. Det sociala rummet är ett samhälleligt rum av sociala positioner som organiserats utifrån 

två differentieringsprinciper. Dessa två är den totala mängd kapital som individen besitter och hur 

detta fördelas mellan ekonomiskt och kulturellt kapital. De typer av kapital som Bourdieu använder 

finns i tre olika former: ekonomiskt, kulturellt och socialt kapital. Utöver dessa tre tillkommer även 

symboliskt kapital.  I uppsatsen kommer fokus att ligga på ekonomiskt och kulturellt kapital i den39 -

na uppsats. Det ekonomiska kapitalet avser hur mycket pengar och materiella resurser en individ 

innehar och det kulturellt kapitalet visar på dennes utbildning och bildning.  När olika grupper och 40

individer delas in i de olika sociala rummen baseras det bland annat på vilket slags kapital gruppen 

eller individen innehar. Därefter delas de in i rummet beroende på de individuella kapitalen. De som 

står överst gällande den totala kapitalvolymen är fria yrkesutövare och längst ner återfinns grovar-

betare/okvalificerade arbetare.  En förenklad modell återfinns som bilaga 2 där man kan se vilka 41

yrkesgrupper som faller inom samma sociala rum.  42

Med hjälp av Bourdieus teori kan vi se om den inskrivne förflyttat sig i det sociala rummet. Det 

mest intressanta är att jämföra faders yrke och sedan se vilket yrke den inskrivne har. Där kan man 

sedan se på Bourdieus förklaringsmodell på var yrkena är placerade. Då framträder bilden av den 

sociala mobiliteten mellan generationerna. 

 Andersen, Heine och Kaspersen, Lars Bo (red.), Järvinen, Margaretha, Klassisk och modern samhällsteori, 39

Studentlitteratur AB, 2007, s. 278

 Järvinen, Kaspersen (red.), 2007, s. 27840

 Bourdieu, Pierre, Praktiskt förnuft- Bidrag till en handlingsteori, Diadalos AB, Göteborg, 1995, s. 15-1841

 Bourdieu, 1995, s. 1742
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2. Undersökningsdel
I den här delen av uppsatsen kommer frågeställningarna för uppsatsen att behandlas. Dessa frågor 

är: ”Vilken roll spelar alkoholvanorna för inskrivningen på fattighusen för svenskfödda respektive 

infödda?”, ” Vilken socioekonomisk och utbildningsmässig bakgrund hade de inskrivna, fördelat på 

de utvalda fattighusen?” och ” På vilket sätt skiljer sig den socioekonomiska och utbildningsmässi-

ga bakgrunden mellan de inskrivna på fattighusen?”. 

För att ge ett ge ett så tydligt svar som möjligt på frågeställningarna för uppsatsen kommer det först 

redovisas den jämförelse som har gjorts mellan svenskföddas och inföddas alkoholvanor. Detta 

kommer göras via diagram och tabeller. För att sedan redovisa resultatet från undersökningen av 

fattighusen kommer varje fattighus först presenteras var för sig. Därefter kommer skillnaderna mel-

lan fattighusen visas. Även detta kommer detta redovisas med hjälp av tabeller och diagram. För att 

lättare kunna redovisas resultaten för alla frågeställningar har fördelningen av antalet inskrivna per 

undersökt kategori redovisas i procentandelar.  

2.1 Jämförelse av alkoholvanor mellan svenskfödda och inföd-
da

2.1.1 Svenskfödda 

Under denna rubrik kommer resultatet från en tidigare studie av svenskfödda att göras. Denna un-

dersökning sträckte sig över en längre tid än vad undersökningen för de infödda gjorde, men som 

förklarats i metoddelen har detta gjorts för att få en kvantitetsmässigt jämförbara grupper. När de 

svenskfödda undersöktes det inskrivna från samtliga fattighus i New York state. Anledningen var 

det ringa antalet svenskfödda som var inskrivna på vart och ett av fattighusen.  

Om vi ser på tabell 1 får vi en överblick av hur de svenskfödda fördelandes avseende angivna alko-

holvanor. Vi kan se här att den största procenten placerades i kategorin Måttlig/helnykterist. I denna 

kategori var det mer än en tredjedel av de svenskfödda som placerades. I de flesta andra kategorier-

na finner vi enbart några få andelar i varje. Detta gäller dock inte Lindrig/återhållsam, Bra och 

Omåttlig/brist på återhållsamhet. I dessa kategorier finner vi runt en tiondel. I den sista kategorin, 

Övrigt, finner vi en fjärdedel av de svenskfödda.  
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Tabell nr 1: Alkoholvanor för svenskfödda, inskrivna på fattighus under år 1880 till år 1899 

Källa: New York, Census of Inmates in Almshouses and Poorhouses, 1830-1920, Swedish born, year 1880-1899 

2.1.2 Infödda 

De svenskfödda vars alkoholvanor undersökts tidigare var fördelade på samtliga 64 fattighus i New 

York state. På grund av detta har detsamma gjorts gällande de inföddas alkoholvanor. I New York 

state fanns det ett fattighus i varje county, vid den här tiden. Därmed finns det en chans att någon 

inskriven från alla 64 fattighus återfinns bland de undersökta.  

Som vi kan se i tabell nr. 2 var det ungefär enfemtedel av de infödda som var kategoriserade som 

Måttlig/helnykterist. Detta i jämförelse med de svenskfödda där det var mer än en tredjedel som 

placerades i denna kategori.  

I kategorierna Lindrig/återhållsam var det bara några få som återfinns av de infödda. För de svensk-

födda var det närmare en tiondel. Nästa kategori som finns hos de infödda, Mycket bra, är det små 

procentdelar av de infödda vi finner. Denna kategori återfanns inte hos de svenskfödda och kan 

därmed inte jämföras. I kategorin Bra var det närmare en femtedel av de infödda som placerades. 

Som vi kan se i tabellerna nr. 1 och 2 var det färre svenskfödda än infödda som placerades i denna 

kategorin.   

Vi finner en ringa andel i båda kategorierna Bra, Inte bra och Dålig/onyttig. I kategorin Omåttlig/

brist på återhållsamhet hittar vi hela en fjärdedel av de infödda. Detta är den största kategorin för 

de infödda i jämförelse med de svenskfödda som enbart hade omkring en tiondel i denna kategorin. 

I den sista kategorin, Övrigt, finner vi närmare en fjärdedel, precis som hos de svenskfödda. 

Alkohol
-vanor

Måttlig
/
helnyk
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Lindrig
/
återhål
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Rimlig Bra Mycket 
lindrig

Regelb
unden

Oregel
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Omåttli
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t

Dålig/
onyttig

Övrigt

Svensk
födda

36 % 8 % 4 % 14 % 1 % 1 % 1 % 12 % 4 % 20 %
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Tabell nr 2: Alkoholvanor för infödda, inskrivna på fattighus under år 1892 

Källa: New York, Census of Inmates in Almshouses and Poorhouses, 1830-1920, Native, year 1892. 

2.2 Jämförelse av socioekonomisk bakgrund

I jämförelsen av socioekonomisk bakgrund har det inte gjorts någon skillnad på nationalitet. Detta 

beror på att grupperna varierar mycket i storlek. På vissa fattighus fanns det inga svenskfödda in-

skrivna. För att få tillräckligt med material till undersökningen har det därför inte gjorts någon 

skillnad på nationalitet. 

2.2.1 New York City 
Det undersökta fattighuset i New York City låg på Blackwell Island mellan Queen och Manhattan 

mitt i East River. På Blackwell Island ska det ha leget två fattighus, ett för kvinnor och ett för män, 

men denna uppdelning är inget som finns beskrivet i inskrivningskorten.  43

I tabell nr. 3 kan vi se resultatet för alkoholvanorna på New York City fattighus såg ut. Där kan vi se 

att nära två tredjedelar av de inskrivna kategoriserades som Måttlig/helnykterist. I de fyra följande 

kategorierna, Lindrig/återhållsam, Bra, Rimlig och Dålig/onyttig, var det ingen som placerades. I 

kategorin Omåttlig/brist på återhållsamhet var det ungefär en tiondel som placerades. Kategorin 

övrigt återfinner vi nästan en fjärdedel av de inskrivna.  
Tabell nr 3: Alkoholvanor för inskriva på New York City fattighus år 1892 

Källa: New York, Census of Inmates in Almshouses and Poorhouses, 1830-1920, year 1892. 

Gällande yrkena har de, som nämnts tidigare i uppsatsen, delats upp i sex socioekonomiska katego-

rier. Kategorierna kallas enbart för kategori ett till fem och den sista kallas övrigt. Den sjätte och 

Alkohol
-vanor

Måttlig/
helnykt
erist

Lindrig/
återhåll
sam

Mycket 
bra

Bra Rimlig Inte bra Omåttli
g/brist 
på 
återhåll
samhet

Dålig/
onyttig

Övrigt

Infödda 21 % 3 % 1 % 19 % 2 % 1 % 25 % 4 % 24 %

Alkoholva
nor

Måttlig/
helnykteri
sk

Lindrig/
återhållsa
m

Bra Rimlig Dålig/
onyttig

Omåttlig/
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återhållsa
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Övrigt

New York 
City

60 % 0 % 0 % 0 % 0 % 13 % 23 %

 The Poorhouse story, http://www.poorhousestory.com/NEW%20YORK.htm hämtat 09-12-1543

�18



sista kategorin är för de var yrken inte var återgivna i dokumenten eller de var yrken inte gick att ut 

läsa. Den första kategorin innehåller de yrken med högsta status och ekonomi. Sedan trappas detta 

neråt i  för varje kategori. Listan för alla onämnda yrken finns redovisade i bilaga.  

Som vi kan se i tabell nr. 4 var det ingen vars yrke föll under kategori 1 på New York City fattighus. 

För Kategori 2 var det enbart några få vars yrken gjorde att de placerades i denna kategori. Ingen 

placerades i Kategori 3, men det var närmare en fjärdedel som placerades i Kategori 4. I den lägsta 

kategorin placerades de flesta inskrivna. Här var det nästan fyra femtedelar vars yrken gjorde att de 

placerades i denna kategori. Det var en ringa andel vars yrken inte gick att tyda eller där deras yrken 

inte återfinns i inskrivningskorten. 
Tabell nr 4: Yrken för inskrivna på New York City fattighus år 1892 

Källa: New York, Census of Inmates in Almshouses and Poorhouses, 1830-1920, year 1892. 

För att kunna jämföra den sociala mobiliteten för de inskrivna har även deras fäders yrken tagits 

med i undersökningen. Dessa har kategoriserats på samma sätt som yrkena för de inskrivna.  

Om vi tittar i tabell nr 5 kan vi se följande: Precis som för de inskriva var det ingen av deras fäders 

yrken som föll under Kategori 1. För kategori 2 var det lite över en tiondel av fäderna vars yrken 

placerades i den kategorin. Det var lite mer än en fjärdedel föll under Kategori 3. I Kategori 4, som 

lämnade tom för de inskrivna, föll en femtedel av fädernas yrken. I den lägsta kategorin, Kategori 5 

återfinns tre tiondelar av de inskrivnas fäder. För fäderna var det en tiondel vars yrken inte fick att 

tyda eller vars yrken inte återfinns i inskrivningskorten.  
Tabell nr 5: Yrken för fäder till inskrivna på New York City fattighus år 1892 

Källa: New York, Census of Inmates in Almshouses and Poorhouses, 1830-1920, year 1892. 

Gällande utbildning för de inskrivna på New York Citys fattighus kan vi se i tabell nr 6 att det var 

vanligast att man kunde både läsa och skriva har därmed blivit placerad i den andra kategorin i un-

Yrken för 
inskrivna

Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4 Kategori 5 Övrigt

New York 
City

0 % 3 % 0 % 17 % 77 % 3 %

Yrken för 
inskrivnas 
fäder

Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4 Kategori 5 Övrigt

New York 
City

0 % 13 % 27 % 20 % 30 % 10 %
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dersökningen. Det var nästan två tredjedelar av de inskrivna som undersöktes som föll under denna 

kategori. Näst vanligast var det att man inte hade någon utbildning. De som föll under denna kate-

gori landade på närmare en tredjedel. Utöver dessa kategorier var det några få där ingen information 

om den inskrivnes utbildning finns. Detsamma gäller de vars utbildningsnivå definierats som Bra 

och enbart några få som kunde bara skriva eller bara läsa.  
Tabell nr 6: Utbildningsnivå för inskrivna på New York City fattighus år 1892 

Källa: New York, Census of Inmates in Almshouses and Poorhouses, 1830-1920, year 1892. 

För att undersöka hur den genrationsvisa sociala mobiliteten har de inskrivna yrken jämförts med 

vad som tidigare noterats för deras fäder på inskrivningskort. Här har jag ut gått från om de klättrat 

eller om de har sjunkit utefter deras utbildning och deras fäders yrken har även detta räknats. Här 

har utgår det ifrån om fadern hade ett yrke med lägre status, samma status eller högre status. Det har 

även tagits med här om det inte går att se och dessa faller under kategorin övrigt. De som faller un-

der kategorin övrigt är där faderns eller den inskrivnes yrke inte finns med eller går att tyda. På fat-

tighuset i New York City kan vi se i tabell nr 7 att det var några få av de inskrivna som hade klättrat, 

en tredjedel där det var likartat och hälften som hade sjunkit i jämförelse med deras fäder. Inom ka-

tegorin Övrigt föll en tiondel.  
Tabell nr 7: Social mobilitet för inskrivna på New York City fattighus år 1892 

Källa: New York, Census of Inmates in Almshouses and Poorhouses, 1830-1920, year 1892. 

2.2.2 Monroe 
Fattighuset i Monroe ska ha legat nära staden Rochester. Enligt en utredning som gjordes 1857 ska 

de som klassades som sinnessjuka ha varit placerade i två källare som fanns på platsen.  44

I tabell nr. 8 kan vi utläsa följande gällande alkoholvanorna för de inskrivna på Monroe fattighus: 

Mer än en tredjedel av de inskrivna föll inom kategorin Måttlig/helnykterist. Närmare två tredje- 

Utbild-
ning 

Allmän 
skola

Kan läsa 
och 
skriva

Kan läsa 
eller 
skriva

Bra Någon Dålig Ingen 
utbildning

Övrigt

New 
York City

0 % 60 % 7 % 3 % 0 % 0 % 27 % 3 %

Social mobilitet Klättrar Likartad Sjunkit Övrigt

New York City 7 % 33 % 50 % 10 %
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delar av de inskrivna hade alkoholvanor som klassades som Omåttlig/brist på återhållsamhet. Av de 

undersökta på Monroe fattighus var det ingen som föll under någon av de andra kategorierna. 
Tabell nr 8: Alkoholvanor för inskriva på Monroe fattighus år 1892 

Källa: New York, Census of Inmates in Almshouses and Poorhouses, 1830-1920, year 1892. 

När det gäller de inskrivnas yrken kan vi se i tabell nr. 9 att de första tre kategorierna tomma, då 

ingen av de inskrivna föll inom dessa. Tre tiondelar av de inskrivna faller inom Kategori 4 och mer 

än hälften inom Kategori 5. Av de undersökta inskrivningskorten var det nästan en sjättedel där  

ingen information fanns eller där det inte gick att tyda vilket yrke den inskrivne hade. 
Tabell nr 9: Yrken för inskrivna på Monroe fattighus år 1892 

Källa: New York, Census of Inmates in Almshouses and Poorhouses, 1830-1920, year 1892. 

Som nämnt tidigare har även de inskrivnas fäders yrken studerats. I tabell nr. 10 gällande de under-

söka som fanns på Monroe fattighus kan vi se att det var ingen av deras fäders yrken som föll inom 

Kategori 1 och 2. Det var en tjugondel som föll inom Kategori 3. En femtedel föll inom Kategori 4 

och den största kategorin här blev Kategori 5 där tre fjärdedelar av de inskrivnas fäders yrken kun-

de placeras. Det var ingen av de inskrivas fäders yrken där inget var angivet eller där det inte gick 

att tyda. 
Tabell nr 10: Yrken för fäder till inskrivna på Monroe fattighus år 1892 

Källa: New York, Census of Inmates in Almshouses and Poorhouses, 1830-1920, year 1892. 

Gällande utbildningsnivån för inskrivna på fattighuset i Monroe var det nästan två femtedelar som 

hamnade i den första kategorin. Två femtedelar som hamnade i den andra kategorin för de som 

kunde läsa och skriva. Därefter är det tomt i de närmaste två kategorierna. I kategorin därefter där 

utbildningen benämnts som Någon är det en tjugondel. Nästan ensjättedel av de inskrivna i Monroe 
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Monroe 35 % 0 % 0 % 0 % 0 % 65 % 0 %
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Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4 Kategori 5 Övrigt

Monroe 0 % 0 % 0 % 30 % 55 % 15 %
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hade ingen utbildning och för några få kunde man inte tyda eller så hade ingen information uppgi-

vits.  
Tabell nr 11: Utbildningsnivå för inskrivna på Monroe fattighus år 1892 

Källa: New York, Census of Inmates in Almshouses and Poorhouses, 1830-1920, year 1892. 

I tabell nr 12 där resultatet av undersökningen gällande den sociala mobiliteten återfinns ser vi föl-

jande: en fjärdedel av de inskrivna hade klättrar, två fjärdedelar behöll en likartad status som deras 

fäder, en ringa andel hade sjunkit och en femtedel kunde inte jämföras då informationen om den 

inskrivnes yrke saknades eller inge gick att tyda.  
Tabell nr 12: Social mobilitet för inskrivna på Monroe fattighus år 1892 

Källa: New York, Census of Inmates in Almshouses and Poorhouses, 1830-1920, year 1892. 

2.2.3 Oneida 
Fattighuset i Oneida låg nära orten Rome. Byggnaden började fungera om fattighus 1829.  45

Resultatet angående alkoholvanorna för de inskrivna kan vi se i tabell nr 13. Där kan vi se att resul-

tatet för Oneida fattighus blev detta: av de inskrivna var det närmare en sjättedel vars alkoholvanor 

klassades som Måttlig/helnykterist. Närmare två tredjedelar klassades som Bra, en tiondel som rim-

lig och några få som Dålig/onyttig. Av de inskrivna på Oneida fattighus var det en ringa andel där 

det inte fanns någon information eller där informationen inte gick att tyda. 
Tabell nr 13: Alkoholvanor för inskrivna på Oneida fattighus år 1892 

Källa: New York, Census of Inmates in Almshouses and Poorhouses, 1830-1920, year 1892. 
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Social mobilitet Klättrar Likartad Sjunkit Övrigt
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Som vi ser i tabell nr. 14 var det ingen som kunde placeras under den första kategorin. Det var en 

tjugondel som placerades i Kategori 2 och en tiondel föll inom Kategori 3. I Kategori 4 placerades 

nästan två tredjedelar och en fjärdedel föll inom Kategori 5. Det var en tjugondel i de inskrivnas 

information där yrken inte gick att tyda eller där ingen information fanns och de placerades därmed 

inom kategori övrigt.   
Tabell nr 14: Yrken för inskrivna på Oneida fattighus år 1892 

Källa: New York, Census of Inmates in Almshouses and Poorhouses, 1830-1920, year 1892. 

Precis som i resultatet för de inskrivnas yrken kan vi se i tabell nr 15 att ingen av de inskrivna  

fäders yrken fanns noterade under Kategori 1. Här var det även ingen som placeras under Kategori 

2. Lite mer än en tredjedel av de inskrivnas fäders yrken föll inom Kategori 3, en tiondel placerades 

inom Kategori 4 och mer än en tredjedel inom Kategori 5. Det var en femtedel av de inskrivnas fä-

ders yrken som inte gick att tyda eller där ingen information fanns och placerades därmed inom ka-

tegorin övrigt.  
Tabell nr 15: Yrken för fäder till inskrivna på Oneida fattighus år 1892 

Källa: New York, Census of Inmates in Almshouses and Poorhouses, 1830-1920, year 1892. 

Resultatet gällande undersökningen av graden utbildning de inskrivna hade på Oneidas fattighus 

under 1892 kan vi i tabell nr. 16 se följande: en tiondel hade gått i Allmän skola, nästan hälften kun-

de läsa och skriva, en tiondel kunde enbart läsa eller skriva, några få hade en utbildningsnivå som 

betecknades som Dålig, en fjärdedel hade ingen utbildning och en ringa andel av de inskrivnas ut-

bildning var inte angivna eller gick inte att tyda.  
Tabell nr 16: Utbildningsnivå för inskrivna på Oneida fattighus år 1892 

Källa: New York, Census of Inmates in Almshouses and Poorhouses, 1830-1920, year 1892. 

Inskrivnas 
yrken

Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4 Kategori 5 Övrigt

Oneida 0 % 5 % 10 % 60 % 25 % 5 %

Fäder till 
inskrivnas 
yrken

Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4 Kategori 5 Övrigt

Oneida 0 % 0 % 35 % 10 % 35 % 20 %

Utbild-
ning

Allmän 
skola

Kan läsa 
och 
skriva

Kan läsa 
eller 
skriva

Bra Någon Dålig Ingen 
utbildning

Övrigt

Oneida 10 % 45 % 10 % 0 % 0 % 5 % 25 % 5 %
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I tabell nr. 17 kan vi se att av de inskrivna i Oneida fattighus under 1892 var det ingen av de under-

sökta som klättrade från deras fäders yrken. Två femtedelar hade likartad status som deras fäder, en 

femtedel sjönk och två femtedelar gick inte att få någon information angående då faderns eller den 

inskrivnes yrke saknades eller inte gick att tyda. Dessa har därmed blivit placerade inom kategorin 

Övrigt. 
Tabell nr 17: Social mobilitet för inskrivna på Oneida fattighus år 1892 

Källa: New York, Census of Inmates in Almshouses and Poorhouses, 1830-1920, year 1892. 

2.2.4 Rensselaer 

Rensselaer fattighus låg strax sydöst om staden Troy. Fattighuset var ett tvåvåningshus byggt av te-

gel.  46

I tabell nr 18 ser vi resultatet av undersökningen gällande alkoholvanor för de inskrivna. Det vi kan 

se är att mer än en tredjedel av de inskrivna vars alkoholvanor klassades som Måttlig/helnykterist. 

Mer än hälften placerar i kategorin Lindrig/återhållsam och en tjugondel klassades som Omåttlig/

brist på återhållsamhet. Slutligen var det en tjugondel av de inskriva vars information om alkohol-

vanor inte fanns eller inte gick att tyda.  
Tabell nr 18: Alkoholvanor för inskrivna på Rensselaer fattighus 1892 

Källa: New York, Census of Inmates in Almshouses and Poorhouses, 1830-1920, year 1892. 

Gällande undersökningen av yrkena hos de inskrivna kan vi se i tabell nr. 19 att det var ingen av de 

inskrivnas yrken som föll inom kategorierna 1,2 och 3. Det var en tjugondel som föll inom Kategori 

4, nio tiondelar placerades inom Kategori 5. Det var några få vars yrken inte var angivna eller gick 

att tyda. Dessa placerades därmed inom kategori Övrigt. 

Social mobilitet Klättrar Likartad Sjunkit Övrigt

Oneida 0 % 40 % 20 % 40 %

Alkoholvan
or

Måttlig/
helnykter
isk

Lindrig/
återhållsa
m

Bra Rimlig Dålig/
onyttig

Omåttlig/
brist på 
återhållsa
mhet

Övrigt

Rensselaer 35 % 55 % 0 % 0 % 0 % 5 % 5 %

 The Poorhouse story, http://www.poorhousestory.com/RENSSELAER.htm hämtat 09-12-1546

�24



Tabell nr 19: Yrken för inskrivna på Rensselaer fattighus år 1892 

Källa: New York, Census of Inmates in Almshouses and Poorhouses, 1830-1920, year 1892. 

I tabell nr. 20 ser vi följande: ingen av de inskrivnas fäders yrken föll inom Kategori 1, närmare en 

sjättedel föll inom Kategori 2 och en tiondel blev placerade inom Kategori 3. Närmare en tredjedel 

placerades inom Kategori 4 och tre tiondelar inom Kategori 5. Det var en tiondel där ingen infor-

mation om dess fäders yrken fanns noterade i informationen eller när informationen inte gick att 

tyda och placerades i kategorin Övrigt. 

Tabell nr 20: Yrken för fäder till inskrivna på Rensselaer fattighus år 1892 

Källa: New York, Census of Inmates in Almshouses and Poorhouses, 1830-1920, year 1892. 

Gällande utbildningsnivån på Rensselaer fattighus under 1892 visar tabell nr. 21 att var det ingen av 

de undersökta inskrivna som hade utbildning som definierades som Allmän skola. Det var sex tion-

delar av de inskrivna kunde läsa och skriva och en tiondel kunde enbart läsa eller skriva. Ingen av 

de undersökta föll inom kategorierna Bra, Någon eller Dålig. Det var en fjärdedel av de undersökta 

som inte hade någon utbildning och några få där ingen information fanns. 
Tabell nr 21: Utbildningsnivå för inskrivna på Rensselaer fattighus år 1892 

Källa: New York, Census of Inmates in Almshouses and Poorhouses, 1830-1920, year 1892. 

I tabell nr. 22 ser vi att på Rensselaer fattighus var det ingen av de inskrivna som undersöktes som 

klättrade från deras fäders yrken. Det var två femtedelar behöll likartad status, närmare hälften 

sjönk i status från deras fäders yrken och av de undersökta var det en sjättedel där fädernas eller den 

inskrivnes yrke saknades i informationen eller inte gick att tyda.   

Inskrivnas 
yrken

Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4 Kategori 5 Övrigt

Rensselaer 0 % 0 % 0 % 5 % 90 % 5 %

Fäder till 
inskrivnas 
yrken

Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4 Kategori 5 Övrigt

Rensslear 0 % 15 % 10 % 30 % 35 % 10 %

Utbild-
ning

Allmän 
skola

Kan läsa 
och 
skriva

Kan läsa 
eller 
skriva

Bra Någon Dålig Ingen 
utbildning

Övrigt

Renssela
er

0 % 60 % 10 % 0 % 0 % 0 % 25 % 5 %
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Tabell nr 22: Social mobilitet för inskrivna på Rensselaer fattighus år 1892 

Källa: New York, Census of Inmates in Almshouses and Poorhouses, 1830-1920, year 1892. 

3. Analys och diskussion

3.1 Analys och diskussion om jämförelsen av svenskföddas och inföddas alkoholvanor 

På grund av att det har dykt upp olika begrepp i inskrivningskorten som använts för att gradera den 

inskrivnes alkoholvanor har jag valt att fokusera på de begrepp som återkommer hos svenskarna 

och amerikanerna. Dessutom är dessa de största kategorierna. De kategorier som kommer jämföras 

är Måttlig/helnykter, Bra, Omåttlig/brist på återhållsamhet, Dålig/ onyttig och Övrigt. 

När vi ser till resultatet kan vi dra slutsatsen att det var en större procentandel av de svenskfödda 

vars alkoholvanor klassades som Måttlighet/helnykterist än de som var födda i Amerika. Mer än en 

tredjedel av de svenskfödda klassades som detta, medan det var omkring en femtedel av de infödda 

som klassades som denna grupp. Dock var det en större procentandel av de infödda vars alkoholva-

nor klassades som Bra än för de svenskfödda. För de som var födda i Amerika var det cirka en fem-

tedel som klassades som Bra och det var cirka en sjättedel av de svenskfödda i den kategorin. Men 

om man räknar ihop procentandelarna från måttligt/helnykterist och bra är det ändå de svenskfödda 

som får en högre procentandel.  

Om vi sedan får vidare och till de kategorierna som uttrycker en alkoholvana som kan antagas på-

verkar den inskrivne kan vi i tabell nr 23 se följande: i kategorin Omåttlig brist på återhållsamhet 

har de födda i Amerika har en procentandel som är mer än dubbelt så hög som de svenskfödda. I 

den andra kategorin, Dålig/onyttig, har de svenskfödda och infödda samma procent. Det resultatet 

som visar sig här är att de svenskfödda har en lägre andel inskrivna på grund av alkoholbruk än de 

infödda. Detta stämmer överens med Billings, Eliot, Farnam, Greene och Peabody undersöknings 

resultat. Det som skiljer sig i resultatet mellan denna undersökning och deras är den stora skillnaden 

Social mobilitet Klättrar Likartad Sjunkit Övrigt

Rensselaer 0 % 40 % 45 % 15 %
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mellan svenskfödda och infödda. Enligt Billings, Eliot, Farnam, Greene och Peabody var fördel-

ningen 16% för svenskar och 17% för infödda.  47

Under den sista kategorin, som heter Övrigt, ser vi i tabell nr 23 att det är en större del av de inföd-

da där information saknas eller inte gått att tyda. Trots detta kan vi ändå dra slutsatsen att det var en 

större procentandel infödda som skrevs in vars alkoholvanor kan antas påverkar individens liv. Av 

de svenskfödda är det en större procentandel vars alkoholvanor är obetydliga för deras tillstånd och 

där de till och med kan ha varit nykterister. Både i tidigare forskning om fattigvården i Sverige och i 

Amerika talas det om alkoholens påverkan på fattigdomen. Nilsson skriver att de som var ”orätta” 

var de som själva orsakade deras situation, genom exempelvis alkoholism.  Detta lyfter även Wag48 -

ner i sin bok där han förklarar samma sak med ”orätt” och ”rätta” fattiga och hur fattighusen skulle 

motarbeta detta.  Dessvärre har inte undersökningen visat hur man arbetade emot detta.  49

Som nämnt i inledningen till uppsatsen var alkoholkonsumtionen i Sverige fyra gånger högre än 

vad den är idag.  Detta har gjort att jag i början av mitt uppsatsarbete trodde att de svenskfödda, 50

som undersökts, skulle ha en högre procent av de inskrivna med en alkoholkonsumtion som påver-

kade deras situation. I och med detta förvånades jag av resultatet av jämförelsen. Dessvärre har jag 

inte funnit någon liknande jämförelse med amerikaners alkoholvanor nu och då. Därmed kan man 

inte säga att det är rimligt att de svenskfödda hade högre procent av de inskrivna som vars alkohol-

konsumtion inte påverkade deras situation. 
Tabell nr 23: Jämförelse av alkoholvanor mellan svenskfödda inskrivna på fattighus i staten New York mellan år 
1880-1899 och födda i Amerika inskriva år 1892 

Källa: New York, Census of Inmates in Almshouses and Poorhouses, 1830-1920, Swedish born, 1880-1899; New York, 
Census of Inmates in Almshouses and Poorhouses, 1830-1920, Native, year 1892 

Alkoholvanor Måttligt/
helnykterist

Bra Omåttlig/brist 
på 
återhållsamhet

Dålig/onyttig Övrigt

Svenskfödda 36 % 14 % 12 % 4 % 20 %

Infödda 21 % 19 % 25 % 4 % 24 %

 Billings, Eliot, Farnam, Greene och Peabody, The Liquor problem; a summary of investigations conducted 47

by the Committee on Fifty, 1893-1903. Committee of Fifty for the Investigation of the Liquor Problem, 
1905, s. 114-115

 Nilsson, 2003, s. 114-11548

 Wagner, 2005, s. 49-5049

 Hedenberg, Kvarnström, 2013, s.24350
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I den tidigare forskningen om fattighusen i Sverige och Amerika kan se att fattighusen skulle fylla 

samma funktion i båda länderna. Dessutom skriver både Nilsson och Wagner om ”orätta” och ”rät-

ta” fattiga där man gjorde skillnad på olika fattiga utifrån bland annat deras alkoholvanor.   Detta 5152

sättet att se på fattiga verkar vara detsamma i Sverige och Amerika. Om vi läser Lindberg och Katz 

kan vi dock se en möjlig förklaring till de inföddas högre procent i kategorierna Omåttlig/brist på 

återhållsamhet och Dålig/onyttig. Lindberg skriver att Wicksell talade om att slitsamma boende- 

och arbetsförhållanden kunde vara en påverkade faktor till ökad alkoholkonsumtion.  Katz skriver 53

dessutom att många drevs till att resa till fots för att söka arbeten.   Det skulle kunna vara på det 54

sättet att detta var en vanligare situation för de infödda än för de svenskfödda. Dock skriver Lind-

berg att andra sedan har talat emot Wicksell och påpekat att dessa situationer har förbättrats utan att 

alkoholkonsumtionen har sjunkit.  Vad det beror på att alkoholvanorna skiljer sig från de som var 55

födda i Sverige och de som var födda i Amerika går inte att veta utifrån den undersökning som 

gjorts.  

En möjlig förklaring till resultatet skulle dock kunna vara att det kan bero på att undersökningarna 

var olika då det i denna uppsats var tvunget att alla svenskfödda undersöktes medan det inte fanns 

möjlighet att göra detsamma med de födda i Amerika. Om detta inte är fallet kanske det beror på 

missuppfattningar på grund av språket när de svenskfödda skrevs in. Det finns ingen information 

om hur processen när informationen skrevs ned. Var det de inskrivna själva som fick definiera sina 

alkoholvanor eller var det något annat man utgick ifrån? Detta vet vi inte. Andra frågor som dyker 

upp när detta resultatet visade sig är om det kan vara faktorer som fanns med från Sverige som på-

verkade de svenskfödda att dricka mindre. Var det många som kom från frikyrkor och nykterhets-

förbund eller är svaret enkelt? Att de svenskfödda bara konsumerade mindre alkohol och hade bätt-

re dryckesvanor än de födda i Amerika.  

Det som hade krävts för att kunna nå längre i undersökningen skulle vara mer information om hur 

inskrivningsprocessen gick till, hur man gjorde för att kategorisera de inskrivas alkoholbruk. Det 

 Nilsson, 2003, s. 114-11551

 Wagner, 2005, s. 49-5052

 Lindberg, 1997, s. 100-10253

 Katz, 1996, s. 4-554

 Lindberg, 1997, s. 102-10755
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skulle även ha krävts mer information om fattighusen. Detta gäller allt från deras storlek till place-

ring. Man skulle även behövt se till fördelningen av svenskfödda och infödda på de olika fattighu-

sen. Dessvärre finns det väldigt lite information om fattighusen som är digitaliserat. Det är inte hel-

ler klart om det finns mer information om fattighusen än det som har angetts i denna uppsats. För att 

ta reda på det hade det krävts en resa till New York State Archives i Albany. Man skulle även behövt 

tidigare forskning kring hur alkoholbruket såg ut på de svenska fattighusen. Dessvärre har det inte 

funnits någon liknande lag eller regel för dokumentering på svenska fattighus som för fattighusen i 

New York state. En till möjlighet till att eventuellt komma längre med undersökningen hade varit att 

undersöka alla infödda. Detta har det dock inte funnits möjlighet till på grund av tidsbrist. Det gör 

dock att det finns möjligheter att fortsätta undersöka detta ämne.  

3.2 Analys och diskussion om jämförelse av fattighusen 

3.2.1 Inskrivnas alkoholvanor 
När vi sammanfattar resultatet angående alkoholvanorna på de olika fattighusen kan vi i tabell nr 24 

och diagram 1 följande: i kategorin Måttlig/helnykterist i är det bästa resultatet i New York City fat-

tighus. Där var det tre femtedelar av de inskrivna vars alkoholvanor graderades till Måttligt/helnyk-

terist. Näst efter New York City fattighus var det Monroe och Rensselaer som hade högst procent 

inom denna kategori. För båda fattighusen var det mer än en tredjedel av de inskrivna som föll inom 

denna kategori. Det fattighus som hade lägst procentandel som placerades inom kategorin Måttlig/

helnykterist var Oneida. Där var det en sjättedel av de inskrivna som placerades i denna kategori. I 

den andra kategorin, Lindrig/återhållsamhet, var det Rensselaer det enda fattighuset som hade in-

skrivna som föll inom denna kategori. De hade mer än hälften av de inskrivna vars alkoholvanor 

graderades som Lindrig/återhållsamhet. I kategorin Bra var det även där enbart ett fattighus som 

hade någon procentandel. Det fattighuset var Oneida. Av deras inskrivna var det närmare två tredje-

del där informationen i dokumenten säger Bra. Oneida var även det enda fattighuset som hade nå-

gon procentandel i kategorin Rimlig. Detsamma gäller kategorin Dålig/onyttig. Här var det också 

enbart Oneida fattighus som hade någon procentandel. När vi sedan går vidare och ser på kategorin 

Omåttlig/brist på återhållsamhet var det Monroe fattighus som hade högst procentandel. Av de in-

skrivna på Monroe fattighus var det närmare två tredjedelar av de inskrivna vars alkoholvanor gjor-

de att de placerades i kategorin Omåttlig/brist på återhållsamhet. Efter Monroe fattighus var det 

New York City och Rensselaer som hade högt procentandel. Båda har ringa andelar, men New York 
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City har en lite större andel än Rensselaer. Det fattighus som hade lägst procentandel i kategorin var 

Oneida där ingen av de inskrivna placerats i denna kategorin.  

När man summerar visar det sig att det var New York City, Oneida och Rensselaer vars inskrivna 

hade bäst alkoholvanor. Man kan även se att alla fattighusen hade inskrivna som föll inom kategorin 

Måttlig/helnykterist. Om man slår samma resultaten för fattighusen visare det sig att de flesta in-

skrivna föll inom de bättre kategorierna. Enligt detta resultat var det alltså majoriteten av de in-

skrivna vars alkoholvanor inte påverkade deras situation. På Monroe fattighus var det dock majori-

teten av de inskrivna vars alkoholvanor ansågs ha påverkat deras situation. Det var även enbart ett 

fattighus, Oneida, som hade någon procentandel i kategorin Omåttlig/brist på återhållsamhet.  

Detta resultat gör att jag tänker på begreppen ”orätt” och ”rätt” fattig, som Roddy Nilsson tog upp. 

Nilsson skrev att en ”orätt” fattig var en individ som var fattig pågrund av, bland annat, alkohol-

missbruk.  Om man ser till de begreppen, och till resultatet, skulle alltså majoriteten av de inskriv56 -

na vara ”rätta” fattiga. Även Erik Lindbergs fråga, om man super pågrund av sin situation eller 

hamnar i situationen för att man super, väcks i och med detta resultat.  Lindberg skriver att det inte 57

finns någon forskning som tyder på att det finns ett samband mellan fattigdom och alkoholmiss-

bruk.   58

Detta syns även tydligt i denna undersökning. Som nämt tidigare visar resultatet på att majoriteten 

av de inskrivnas alkoholvanor graderades som Måttliga/helnykterist. Därmed ska det även ha an-

setts att alkoholvanorna inte hade påverkat de inskrivnas situation. Man kan dock, och ska inte hel-

ler, utesluta ett möjligt samband mellan fattigdom och alkoholmissbruk, som Lindberg skriver. Men 

kanske att det var att man haft förutfattade meningar kring detta. Kan var det vara på det sätt att al-

koholmissbruk är lika stort hos de som inte hamnade i fattigdom? Kanske var, och är, på det sätt att 

alkoholmissbruket inte blir lika tydligt hos de som har det bättre ställt. De som hade och har de 

ekonomiska förutsättningarna att klara den kostnad ett alkoholmissbruk innebär inte visade eller 

visar sig i samhället. 

 Nilsson, 2003, s. 114-11556

 Lindberg, 1997, s. 12857

 Lindberg, 1997, s. 10458

�30



Tabell 24 och diagram 1: Jämförelse av alkoholvanor för inskrivna på fattighusen i New York City, Monroe, 
Oneida och Rensselaer år 1892  

Källa: New York, Census of Inmates in Almshouses and Poorhouses, 1830-1920, year 1892. 

3.2.2 Inskrivnas yrken 
Som vi kan se i tabell nr 25 och diagram nr 2 som visar jämförelsen av de inskrivnas yrken ser vi 

detta: det fanns ingen inskriven på något av fattighusen som kunde placeras i kategori 1. På New 

York City fattighus var det dock en ringa andel som föll inom kategori 2. Det var ingen som kunde 

placeras under denna kategori i något av de andra fattighusen. Detta innebär att New York City hade 

den största procenten med inskrivna från en högre kategori. För New York City var det dock ingen 

som föll inom kategori 3 och detsamma gäller Monroe och Rensselaer. Dock förbli inte Oneidas 

kategori tom här. På Oneida fattighus var det dock enbart en liten andel av de inskrivna som hade 

yrken som föll inom kategori 3. Oneida trots detta det andra fattighuset, efter New York City, som 

hade högsta procentandelen inskrivna med yrken från en högre kategori. Härnäst kommer vi till ka-

tegori 4. I denna kategori hade alla fattighus inskriva vars yrken kunde placeras inom den kategorin. 

Det fattighus där flest av inskrivnas yrken föll inom kategorin är Monroe, med tre tiondelar. Däref-

Alkoholvana New York City Monore Oneida Rensselaer

Måttlig/
helnykterist

60 % 35 % 15 % 35 %

Lindrig/
återhållsam

0 % 0 % 0 % 55 %

Bra 0 % 0 % 65 % 0 %

Rimlig 0 % 0 % 10 % 0 %

Dålig/onyttig 0 % 0 % 5 % 0 %

Omåttlig/brist på 
återhållsamhet

13 % 65 % 0 % 5 %

Övrigt 23 % 0 % 5 % 5 %
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ter kommer New York City med lite mer än ensjättedel. Efter det kommer Oneida med entiondel 

och sist kommer Rensselaer med en ringa andel.  

I kategori 5, den lägsta kategorin finner, kan vi se i tabell nr 25 och diagram nr 2 följande: på Rens-

selaer var det hela nio tiondelar av de inskrivna vars yrken placerades inom kategori 5, därefter 

kommer New York City med lite mer än tre fjärdedelar. Efter New York City kommer Oneida med 

tre femtedelar av de inskrivna i kategori 5 och sist finner vi Monroe med mer än hälften i kategori 

5. Gällande kategori övrigt, där de vars yrken inte återfanns i informationen eller där deras yrken 

inte kunde tydas, är resultatet detta: några få av de inskrivna i New York City, en sjättedel i Monroe, 

en fjärdedel i Oneida och slutligen en ringa andel i Rensselaer. Det är dock en större andel av de 

inskrivna på Rensselaer fattighus än på New York City fattighus. När man jämför Normans katego-

risering av yrken i hans bok, men förklaringsmodellen ser man att måna av yrkena är desamma och 

att de ligger på ungefär samma nivå. Både Norman och Bourdieu graderar företagare och högre 

tjänstemän i de högre grupperna och arbetare i de lägre.  Om man då ser till resultatet av under59 -

sökningen av de inskrivas yrken kan vi se att det var störst del av de inskrivna i New York City som 

föll inom den högre kategorin för inte bara Norman, utan även Bourdieu. I och med detta kan man 

säga att New York City var det fattighus där de inskrivna hade både högst kulturellt och ekonomisk 

kapital. Det som överraskar i undersökningen är att det trots allt befann sig individer på fattighusen 

som hade en såpass hög placering i samhället och de sociala rummen.  
Tabell 25 och diagram 2: Jämförelse av yrken för inskrivna på fattighusen i New York City, Monroe, Oneida och 
Rensselaer år 1892 

Inskrivnas yrken New York City Monroe Oneida Rensselaer

Kategori 1 0 % 0 % 0 % 0 %

Kategori 2 3 % 0 % 0 % 0 %

Kategori 3 0 % 0 % 5 % 0 %

Kategori 4 17 % 30 % 10 % 5 %

Kategori 5 77 % 55 % 60 % 90 %

Övrigt 3 % 15 % 25 % 5 %

 Norman, 1974, s. 172, 327-330; Bourdieu, 1999 s. 1759
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Källa: New York, Census of Inmates in Almshouses and Poorhouses, 1830-1920, year 1892. 

3.2.3 Fäder till inskrivnas yrken 
Gällande jämförelsen av vilken kategori de inskrivas fäders yrken föll inom är resultatet detta. Tilli-

ka det resultat som redovisades för de inskrivas yrken kan vi i tabell nr 26 och diagram nr 3 se att 

det finns ingen av av fädernas yrken som placerades inom kategori 1. I kategori 2 var det dock näs-

tan en sjättedel av New York Citys de inskrivnas fäders yrken som föll inom kategorin och en sjät-

tedel för Rensselaer. För Monroe och Oneida var det däremot ingen som kunde placeras inom kate-

gori 2. I kategori 3 fanns det någon från varje fattighusen. I Oneida var det närmare två femtedelar 

av de inskrivna fäders yrken som kunde placeras inom kategori 3, lite mer än en fjärdedel i New 

York City, en tiondel i Rensselaer och en ringa andel i Monroe. I kategori 4 var det tre tiondelar från 

både New York City och Rensselaer som hade inskrivna vars fäders yrken placerades inom denna 

kategorin. I kategori 4 var det en femtedel från Monroe och en tiondel från Oneida. I den lägsta ka-

tegorin, kategori 5, var det tre fjärdedelar av de inskrivnas på Monroe vars fäders yrken placerades 

inom denna kategorin, liten än en tredjedel från Oneida och Rensselaer och tre tiondelar från New 

York City. Gällande fädrens yrken var det en femtedel från Oneida där ingen information fanns eller 

där informationen inte gick att tyda, en tiondel från New York City och Rensselaer. På fattighuset i 

Monroe var det ingen information som saknades eller som inte gick att tyda.   

Som vi kan se i tabell nr 26 och diagram nr 2 kan slutsatsen dras att Rensselaer är det fattighus där 

de inskrivnas fäder procentuellt tillhörde en högre kategori i Normans kategorisering och även  

placerades inom ett av de högre sociala rummen i Bourdieus teori. Dock hade New York City fler i 

kategori 3 än Rensselaer, men om man slår ihop antalen av de i kategori två och tre hos New York 

City och Rensselaer får fortfarande New York City ett bättre resultat. Det fattighus som klarar sig 

sämst i Normans kategorisering och även inom Bourdieus sociala rum är Monroe, som har flest i 

den lägsta kategorin, kategori 5.  
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Tabell 26 och diagram 3: Jämförelse av yrken för fäder till inskrivna på fattighusen i New York City, Monroe, 
Oneida och Rensselaer år 1892

 

Källa: New York, Census of Inmates in Almshouses and Poorhouses, 1830-1920, year 1892. 

3.2.4 Utbildning 

I tabell nr 27 och diagram 4 kan vi se att i kategorin där de inskrivnas utbildning benämndes som 

Allmän skola återfinns det två av de fyra fattighusen. Dessa är Monroe och Oneida. Av dessa två är 

det Monroe med flest inskrivna. På Monroe fattighus var det nästan två femtedelar av de inskrivna 

som hade Allmän skola. Oneida har här en tiondel. Därmed blir Monroe det fattighus med inskrivna 

med högst utbildning. 

I nästa kategori, där de inskrivnas utbildning benämnts som Kan läsa och skriva är det New York 

City och Rensselaer som har högst procentandel med tre femtedelar vardera. Därefter kommer 

Oneida med lite mer än två femtedelar och slutligen finner vi Monroe på två femtedelar. I kategorin 

där de inskrivnas utbildning benämnde som Kan läsa eller kan skriva finner vi Oneida och Rensse-

Fädrens yrken New York City Monroe Oneida Rensselaer

Kategori 1 0 % 0 % 0 % 0 %

Kategori 2 13 % 0 % 0 % 15 %

Kategori 3 27 % 5 % 35 % 10 %

Kategori 4 30 % 20 % 10 % 30 %

Kategori 5 30 % 75 % 35 % 35 %

Övrigt 10 % 0 % 20 % 10 %
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laer på en tiondel vardera. Därefter kommer New York City med en ringa andel och för Monroe var 

det ingen som föll under denna kategori.  

Härefter kan vi se i tabell nr 27 diagram nr 4 att det följer några kategorier där det enbart återfinns 

ett fattighus i taget. Dessa kategorier är Bra, Någon och Dålig. I kategorin Bra är det enbart New 

York City som hade inskrivna vars utbildning benämndes på detta sätt. De har dock enbart några få 

inskrivna inom denna kategorin. I kategorin Någon återfinns enbart Monroe och de har en ringa an-

del inom denna kategori. I den sista av dessa kategorier, Dålig, är det enbart Oneida som har några 

som kunnat placeras här. I den näst sista kategorin där de vars inskrivningskort sade att de inte hade 

någon utbildning är resultatet detta. Det fattighus som hade flest inskrivna utan utbildning är New 

York med närmare tre tiondelar. Därefter kommer Oneida och Rensselaer med en fjärdedel vardera 

och slutligen Monroe med en sjättedel.  På New York City fattighus var det några få av de inskrivna 

där informationen angående deras utbildning inte gick att tyda eller där ingen information fanns och 

på de övriga fattighusen var det en ringa andel vardera där denna information inte går att redovisa. 

För att summera detta kan det säga såhär: Det fattighus som hade den andel med högst utbildade var 

Monroe och det fattighus med lägst utbildade var New York City. Därefter har vi Oneida på andra 

plats gällande högst utbildning och sedan Rensselaer. Rensselaer och New York City är inte långt 

ifrån varandra, men då Rensselaer har färre som inte hade någon utbildning hamnar de före New 

York City. Bourdieu skriver att det kulturella kapitalet en individ besitter kan påverkas i och med ett 

val av högre utbildning.  Man kan även dra den slutsatsen att de inskrivna på Monroe fattighus 60

hade högst kulturellt kapital. Den slutsatsen kan vi dra eftersom det var det fattighuset som hade 

störst andel med högre utbildning. En fråga som dyker upp är om de inskrivna verkligen påverkades 

av deras utbildningsnivå. Kan dessa utbildningsnivåer ha påverkat att deras chanser att hamna på 

fattighusen eller var det enbart andra faktorer som påverkade?  

Tabell 27 och diagram 4: Jämförelse av utbildning för inskrivna på fattighusen i New York City, Monroe, Oneida 

och Rensselaer år 1892 

Utbildning New York City Monroe Oneida Rensselaer

Allmän skola 0 % 37 % 10 % 0 %

Kan läsa och 
skriva

60 % 40 % 45 % 60 %

 Bourdieu, 1995, s. 119-12260
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Källa: New York, Census of Inmates in Almshouses and Poorhouses, 1830-1920, year 1892. 

Om de inskrivna kunnat påverka sin utbildning eller ej vet vi inte, men man kan utgå från att så är 

fallet. För att se vilket socialt rum som de inskrivna sitter i får man dock även se till vilket yrke de 

hade och därmed vilket ekonomisk kapital denna hade. Detta måste göras då de sociala rummen är 

baserade på kulturellt och ekonomisk kapital i kombination.  

3.2.5 Social mobilitet 
Resultatet av jämförelsen av den sociala mobiliteten på de fyra olika fattighusen är detta. På två av 

fattighusen var det inskrivna som klättrade från sina fäders yrken. Dessa fattighus är New York City 

och Monroe. Det fattighus som har flest inskrivna som klättrat av de två är Monroe där en fjärdedel 

av de inskrivna klättrat. Gällande New York City var några få av de inskrivna som klättrade.  

De som behöll samma kategori för deras yrken som deras fäder är jämnare än de andra kategorier-

na. Här landar tre av fyra fattighus på två femtedelar. Dessa tre är Monroe, Oneida och Rensselaer. 

New York City landar på en tredjedel av de inskrivna.  

Det fanns även de som gick nedåt från deras fäders yrken. Här är det inte lika jämnt som angående 

de som stannade kvar i samma kategori. Det fattighus där flest sjönk i kategori är New York City, 

Kan läsa/ skriva 7 % 0 % 10 % 10 %

Bra 3 % 0 % 0 % 0 %

Någon 0 % 5 % 0 % 0 %

Dålig 0 % 0 % 5 % 0 %

Ingen utbildnind 27 % 15 % 25 % 25 %

Övrigt 3 % 5 % 5 % 5 %

Utbildning New York City Monroe Oneida Rensselaer
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där hälften av de inskrivna sjönk i kategori. Rensselaer kommer inte långt efter där lite mer än två 

femtedelar av deras inskrivna sjönk i kategori. Oneida landade på en femtedel och Monroe är det 

fattighus där det var minst andel personer som sjönk i kategori. På Monroe var det en sjättedel av 

deras inskrivna som sjönk i kategori från deras fäders yrken.  

Gällande den kategori som benämns som övrigt i tabellen är det två femtedelar på Oneidas fattighus 

av de inskrivna där resultatet inte kunde redovisas pågrund av att den inskrivnes eller dennes faders 

yrke inte gick att tyda eller inte fanns med i informationen. På Monroe var det en fjärdedel som föll 

under kategorin övrigt, en sjättedel på Rensselaer och en tiondel på New York City fattighus.  

För att sammanfatta detta resultat var det flest som klättrade i kategori från deras fäders yrken på 

Monroe fattighus. Det var även på detta fattighus som hade den minsta delen av de inskrivna som 

sjunkit. Efter Monroe var det New York City som hade flest som klättrat. Dock var det även från 

New York City som den högsta andelen av de inskrivna hade sjunkit. Det fattighus där den sociala 

mobiliteten varit sämst skulle man kunna säga är New York City med deras höga andel inskrivna 

som sjunkit. Dock har Rensselaer även de en stor andel inskrivna som sjunkit i kategori med en an-

del på lite mindre hälften. Det är även så att ingen av de inskrivna på Rensselaer klättrade i katego-

ri, till skillnad från New York City.  
Tabell 28 och diagram 5: Jämförelse av social mobilitet för inskrivna på fattighusen i New York City, Monroe, 
Oneida och Rensselaer år1892 

Källa: New York, Census of Inmates in Almshouses and Poorhouses, 1830-1920, year 1892. 

Social mobilitet New York City Monroe Oneida Rensselaer

Klättrar 7 % 25 % 0 % 0 %

Likartad 33 % 40 % 40 % 40 %

Sjukit 50 % 15 % 20 % 45 %

Övrigt 10 % 20 % 40 % 15 %
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Katz skrev i sin bok om hur samhället som växte fram i och med industrialiseringen gjorde att 

många var tvungna att söka sig från lant- och jordburk för att ta sig an lönarbeten.  Detta är något 61

som man kan se då många av de som sjönk i yrkesgrupp hade en far vars yrke var lant- jordbrukare 

eller bonde som själva jobbade som arbetare. Om vi då ser till Bourdieus förklaringsmodell hamnar 

dessa individer i ett annat socialt rum än deras fäder. De sjunker inte bara i ekonomiskt kapital utan 

även i kulturellt kapital.  Något som blir problematiskt med undersökningen är att kvinnorna som 62

var inskrivna aldrig hamnade i en högre arbetsgrupp än deras fäder då det inte fanns något kvinnligt 

yrke i de högre grupperna. Vi kan inte heller undersöka vilket yrke deras mödrar hade då den infor-

mationen inte fanns i inskrivningskorten. I och med att Bourdieus teori kom ut under 1900-talet och 

att samhället vid den tiden hade förändrats och att kvinnor kunde arbete i större utsträckning och 

inom fler yrkesgrupper blir det tyvärr en lucka i det som kan undersöktas utifrån hans teori. Dock 

hjälper den oss att tydligt visa på hur industrialiseringen påverkade den sociala mobiliteten. Men 

kanske skulle Bourdieus teori sett annorlunda ut om den skrevs på 1800-talet speciellt i slutet när 

industrialiseringen verkligen tagit ett fäste i samhället. Vid det tillfället kanske inte lant- och jord-

brukarnas placering i de sociala rummet varit lika hög? Såg man de som klarade av att fortsätta bru-

ka sin mark som bättre personer med högre kulturellt och ekonomisk kapital än de som sökte sig till 

städerna och industrierna? Är det kanske dagens syn på bönder som väcker dessa frågor? Detta är 

något jag anser hade varit intressant att undersöka i senare undersökningar. 

 Katz, 1996, s. 4-561

 Bourdieu, 1999, s 17.62
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Bilaga	1	Exempelprotokoll  



Bilaga	2 

1. Förklaringsmodell över Bourdieus sociala rum  63

Totalt kapital + 

   Total mängd av olika kapitalarter 

                                                                                 Fria yrken 

Universitetslärare 

                                                     Högre tjänstemän                
                               (privat sektor)                                  Företagsledare (industri och handel) 
Gymnasielärare   

                                                                                       
  Högre tjänstemän   

                                                      (offentlig sektor) 

                                                     Lägre tjänstemän 

                                                           (handel) 

Kulturellt kapital +                                                                         Ekonomisk kapital + 

Ekonomiskt kapital -                                                                              Kulturellt kapital - 

Grundskolelärare 

Lägre tjänstemän                                                                           Hantverkare  

                                               Handelsanställda                            Jordbrukare                          Småföretagare 

                   

                       Kvalificerade arbetare 

                     Yrkesutbildade arbetare 

                    

                      Grovarbetare                                 Lantarbetare 

       Totalt kapital - 

 Bourdieu, 1995, s. 1763



Bilaga	3	

Kategorisering av yrken enligt Hans Norman
1. High white collar
a. storföretagare, godsägare
b. högre tjänstemän, akademiker
2. Low white collar
a. småföretagare inom industri och handel, hantverkare med mästertitel
b. lägre tjänstemän, affärsanställda, arbetsledare
3. bönder, brukare, arrendatorer
4. Skilled blue collar
a. hantverkare utan mästartitel, kvalificerade yrkesarbetare
5. Unskilled blue collar
a. okvalificerade arbetare inom industri och stadsnäring
b. jordbruksarbetare, anställda inom husligt arbete. 

Yrken för inskrivna
Domestic help   hemhjälp   564

cargo maker
Farmer   lantbrukare, jordbrukare, bonde 365

Laborer (labourer)  arbetare 566

cabinet-maker  möbelsnickare, finsnickare 467

sewing  sömnad, sömnadsarbete 568

carpenter  Snickare, timmerman 469

housework  hushållsarbete 570

machinist  maskinkonstruktör, maskininreparatör, maskinarbetare, maskinist, verkstadsarbetare 471

 http://www.ord.se/oversattning/engelska/?s=Domestic&l=ENGSVE hämtat 02-12-1564

 http://www.ord.se/oversattning/engelska/?s=farmer&l=ENGSVE hämtat 02-12-1565

 http://www.ord.se/oversattning/engelska/?s=labourer&l=ENGSVE hämtat 02-12-1566

 http://www.ord.se/oversattning/engelska/?s=cabinet-maker&l=ENGSVE hämtat 02-12-1567

 http://www.ord.se/oversattning/engelska/?s=sewing&l=ENGSVE hämtat 02-12-1568

 http://www.ord.se/oversattning/engelska/?s=carpenter&l=ENGSVE hämtat 02-12-1569

 http://www.ord.se/oversattning/engelska/?s=housework&l=ENGSVE hämtat 02-12-1570

 http://www.ord.se/oversattning/engelska/?s=machinist&l=ENGSVE hämtat 02-12-1571



hosier  Strumphandlare, trikåvaruhandlare 272

brass  finisher  mässingsfärdigställare  473 74

housekeeper  hushållerska 575

paperhanger  tapetuppsättare (ung motsvarighet till målare) 476

housewife  hemmafru 577

shoemaker  skomakare 478

blacksmith  grov smed; hovslagare 479

sailor  sjöman, matros 580

miller  mjölnare 481

weaver  vävare, väverska 582

hostler  stalldräng 583

washing

Fäder till inskrivas yrken
leather finisher 4
teacher  lärare 284

Farmer   lantbrukare, jordbrukare, bonde 385

bookseller  bokhandlare 286
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 http://tyda.se/search/hostler?lang%5B0%5D=en&lang%5B1%5D=sv hämtat 03-12-1583
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Laborer (labourer)  arbetare 587

soldier  soldat 588

janitor  dörrvakt, portvakt, fastighetsskötare 489

glass blower  glasblåsare 490

waiter  kypare, vaktmästare, servitör 491

hosier  Strumphandlare, trikåvaruhandlare92

smith  smed 493

builder  byggare; byggmästare 294

farmlaborer (farm labourer)   jordbruksarbetare, lantarbetare 595

tailor  skräddare 4 96

paperhanger  tapetuppsättare (ung motsvarighet till målare) 497

sailor  sjöman, matros 598

saddler  sadelmakare 499

city  official  in germany stad ämbetsman, tjänsteman i Tyskland100 101

common  laborer (labourer)  allmän arbetare102 103

miner  gruvarbetare 5104
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blacksmith  grov smed; hovslagare 4105

miller  mjölnare 4106

shoemaker  skomakare 4107

hotel keeper  hotellvärd, hotellinnehavare 2108

grocery  man livsmedelsförsäljare (finns ingen direkt översättning, men kan antas att detta är vad 109

som menas) 2
engineer  ingenjör; tekniker; mekaniker 4110

carpenter  Snickare, timmerman 4 111

steward  hovmästare; (gods)förvaltare; förtroendeman 2112

stonemason  stenmurare; stenhuggare 5113

chandelier maker
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