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ABSTRACT
The aim of this thesis is to shed light upon the Swedish nineteenth century poor relief system, how
it operated in a local rural context, how it changed over time, and not least, who was supported
and why. It raises questions about how the poor laws were interpreted on the parish level, how the
welfare systems interacted with local society and about who was considered to be poor and
entitled to support. The geographical setting of the thesis is Skellefteå, a rural parish in northern
Sweden, and it concentrates upon the period 1830–1875.

Swedish poor relief was governed by the fundamental principle that each parish had a duty to
support their own poor and each parish was allowed a large amount of freedom to adjust their
welfare arrangements according to local conditions. In Skellefteå, the main incentive for modifi-
cation of the poor relief system was not new regulations from the national level, but social and
economic transformations on the local level. This implies that local requirements were put before
national legislation and suggests the existence of several regional, and perhaps also local, poor
relief systems in nineteenth-century Sweden.

On the local level, the results indicate the existence of a parochial social citizenship based
upon a common understanding of  social rights and duties in the community, and grounded in a
strong sense of  affiliation with the local society. Generally there was a larger distance between the
poor and their providers in the wealthier and more socially stratified villages, hence a more
egalitarian context seem to have facilitated identification and empathy with the poor. The local
provision for the poor created and maintained bonds within a community, as well as it helped to
build and reinforce boundaries towards those who did not belong. A sometimes suspicious and
negative attitude towards outsiders was to some extent caused by a fear of increased poor relief
expenses, but it also bears witness to a rural culture with a strong sense of  belonging to one’s own
village or hamlet.

The majority of men and women supported by poor relief in Skellefteå belonged to the lower
strata of society long before they became welfare recipients. They were landless rural people with
weak kinship networks, that in most cases were unable to mobilize any significant support in times
of need. Childhood, early middle age, and old age were identified as phases in the life cycle that
seem to have entailed an increased risk of poverty and dependence. A substantial proportion of
the poor were breadwinners, middle aged men with large households to support, while the
widowed and unmarried paupers usually were women. For many of these households the life
cycles’ vulnerable periods were further reinforced by other factors: a breadwinner’s illness or
disability, the death of  a spouse, a major subsistence crisis, or a larger marginalization caused by a
deviation from society’s moral standards. In most cases there seems to have been a delicate
interplay between several social risks that determined if and when a person or a household was to
end up being supported by poor relief.

Keywords: poor relief, poverty, social welfare, family history, rural society, nineteenth century,
Sweden, Skellefteå, social citizenship, social affinity, microdemography, pre-industrial society,
social networks, life-course.
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Förord

– ”Du ska få se, att helt plötsligt en dag är din avhandling också klar”, sa en
god vän för en tid sedan när vi en kylig höstmorgon klev av morgonbussen från
Skellefteå. Han hade rätt. Helt plötsligt en dag – utan att jag riktigt förstår hur det
har gått till – har de senaste fyra årens spridda utkast, bristfälliga seminarieuppsatser
och ofärdiga tankeprocesser transformerats, för att slutligen anta bokens form.
Förhoppningsvis har forskarutbildningens mödor inte bara resulterat i en tryckt
avhandling, utan har under resans gång också utvecklat doktoranden och försett
henne med den kunskap och de redskap som krävs för att kunna fungera som
självständig forskare. Detta är emellertid inte min sak att bedöma, utan skall om
några veckor prövas på vederbörligt vis. Men om det någonstans skulle finnas
förutsättningar att omvandla en ofärdig doktorand till en flygfärdig doktor, så är
det i den forskningsmiljö där jag har haft förmånen att ha min hemvist under
forskarutbildningen: Centrum för befolkningsstudier vid Demografiska data-
basen (CBS) samt Institutionen för historiska studier och dess avdelning för his-
torisk demografi. Ett prestigelöst och öppet klimat präglat av personlig om-
tanke och kreativa diskussioner, tillsammans med en stor samlad kunskap och
vetenskaplig bredd, har ständigt utmanat mig att våga spänna bågen ännu mera.
Ett stort, varmt och kollektivt tack riktas till er alla!

Ett mer personligt tack går givetvis till mina handledare: professor Lars-
Göran Tedebrand och professor Tom Ericsson, som med erfarenhet och klok-
het har lotsat mig genom forskarutbildningen. Under avhandlingsarbetets slut-
skede har er uppmuntran, er noggranna läsning av mina texter och era insikts-
fulla kommentarer varit ovärderliga. Tack, Lars-Göran och Tom för stöd och
förtroende!

En fast punkt i tillvaron som doktorand har varit seminarieverksamheten.
Nästintill varje tisdag eftermiddag har varit vikt för seminariet för historisk de-
mografi under ledning av professor Lars-Göran Tedebrand och sedan hösten
2004 av professor Anders Brändström. Seminariet har alltid varit en miljö där
det har funnits utrymme för livliga diskussioner och konstruktiv kritik, men också
för uppmuntran och bekräftelse. Tack alla gamla och nya seminariekamrater!

Ett varmt tack vill jag också rikta till Anders Brändström, Sören Edvinsson
och Anna Lundberg som har läst och kommenterat mitt avhandlingsmanus i sin
helhet. Med olika infallsvinklar och en osedvanlig förmåga att sätta fingret på
svaga punkter, har ni alla bidragit till att i avsevärd mån förbättra detsamma. I
den intensiva slutfasen av arbetet har jag haft stor hjälp av goda korrekturläsare.
Per Axelsson, Anna Engberg, Sofia Kling, Carina Rönnqvist, Kerstin Swartling,
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Lotta Vikström och Stefan Warg har med argusögon granskat avhandlingens
olika kapitel och bistått med konstruktiva råd om förbättringar. Med lugn och
erfarenhet har Berit Eriksson hjälpt mig strukturera de sista hektiska veckorna
och har med stor skicklighet förvandlat mitt manus till en tryckfärdig bok. Tack!

Den hjälpsamhet jag har mött under avhandlingsarbetets gång har försatt
mig i tacksamhetsskuld gentemot många. Det engagemang Ingemar Olofsson
vid Skellefteå kommuns arkiv har visat är svårt att överträffa och Ulf Lund-
ströms gedigna kunskap om Skellefteåområdet har varit till stor hjälp. Ett stort
tack riktas också till personalen vid Folkrörelsearkivet i Skellefteå och till alla
byar, som välvilligt har låtit mig ta del av sina arkiv. Inez Egerbladh har hjälpt mig
att få ordning på befolkningstal och flyttningar i databasmaterialet och Pär Vik-
ström och Jimmy Ljungberg har alltid bistått när datasystemen har krånglat.
Sören Edvinsson har under hela forskarutbildningen varit en inspirerande sam-
talspartner. Utan generöst bistånd från platschefskollegorna Bo Persson, Karl-
Johan Ruisniemi och Christer Funck hade denna avhandling definitivt inte blivit
klar i tid. Ett stort tack går också till personalen vid Demografiska databasen och
i synnerhet till de tålmodiga medarbetarna i Jörn, som under de senaste nio
månaderna har fått finna sig i att ha en såväl fysiskt som mentalt frånvarande
platschef. Nu ser jag fram emot att börja jobba på allvar. Ett särskilt tack går
också till vännen och kollegan Ólöf Garðarsdóttir i Reykjavik. Hade inte våra
vägar korsats hade det sannolikt inte blivit någon avhandling överhuvudtaget!

Tack vare CBS goda internationella kontakter fick jag tidigt tillfälle att presen-
tera och diskutera mina resultat både i Europa och USA och möta forskare
verksamma inom samma forskningsområde som mitt eget. Framför allt har
kontakterna med Andrew Blaikie, University of Aberdeen, med stor erfarenhet
av skotsk fattigvårdsforskning varit värdefulla. Välkomna bidrag till konferens-
resor har lämnats av Stiftelsen JC Kempes minnes Stipendiefond och Länsförsäkringars
och Föreningssparbankens fond för social och ekonomisk forskning. Ett värdefullt bidrag
till avhandlingens tryckning har lämnats av Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk
folkkultur.

Det allra svåraste med det senaste årets intensiva arbete med avhandlingen
har varit de alltför många gånger jag har tvingats prioritera arbetet framför sam-
varon med vänner och närstående. Nu väntar en förhoppningsvis mer normal
tillvaro, där det finns plats för både onsdagskvällsövningar med MoröBacke
kören och för fritidsaktiviteter med familj och vänner. Utan helhjärtat stöd från
de närmaste hade denna avhandling aldrig blivit till. Mina föräldrar, Gustav och
Gertrud Furberg, har alltid uppmuntrat mig att studera. Denna grundinställning
har inte ändrats, trots att studierna kom att sträcka sig över en längre tidsrymd än
vad någon av oss hade föreställt sig och ledde till ett okonventionellt byte av
yrkeskarriär. Min bror HansOlov har kanske bättre än någon annan förstått vad
skapandets och skrivandets vånda och glädje innebär. Tack mamma, pappa,
HansOlov, Ewa, Karolina och Daniel för stöd, förståelse, uppmuntran och allt
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annat! Det allra största tacket och samtidigt det som är svårast att uttrycka i ord,
går till min familj: Gunnar som delat mitt liv i snart 25 år, barnen Anna och Erik,
samt Mikael, som har funnits med de senaste två åren. Gunnar har läst det mesta
jag har skrivit och stöttat mig på alla upptänkliga vis. Tack för kärlek, omtanke
och tålamod. Anna och Erik har ständigt påmint mig om att det finns en värld
utanför forskningen och visat att en människas värde sitter i vad hon är och inte
i vad hon presterar. Ert engagemang och er klokhet gör att det är lätt att tro på
framtiden.

Skellefteå i påsktid 2005
Elisabeth Engberg
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Kapitel 1
Inledning

Vårt land har under seklet vuxit från det gamla Fattigsverige till en modern välfärds-
stat präglad av socialt och internationellt ansvarstagande. Dagens aktiva generationer
känner stor tacksamhet mot de generationer som varit med och byggt landet.1

I sitt tal till svenska folket nyårsafton 1999 lyfte statsminister Göran Persson
fram ”det gamla Fattigsverige” som en motbild till den moderna välfärdsstaten.
Med framstegsoptimistiska termer beskrivs en storslagen resa, från det gamla
och gistna, till modernitet och välstånd.2 Begreppet Fattigsverige används ofta
för att i dikotoma termer och svepande ordalag måla upp en bild av det Sverige
som fanns innan de moderna välfärdssystemen växte fram under 1900-talet.3 I
en liten skrift från valrörelsen 1948 – ”Från Fattighus-Sverige till Social-Sverige”
– ville den dåvarande socialministern Gustav Möller, i polemik mot borgerlighe-
ten, visa hur fattigdom och ofrihet under fattigvårdens husbondevälde hade
kommit att ersättas av frihet och medborgerliga rättigheter under det socialde-
mokratiska regeringsinnehavet. Nya socialpolitiska reformer hade förbättrat män-
niskors livsvillkor och ambitionen fanns att låta reformarbetet fortsätta mot en
ökad välfärd.4 Med tiden har Fattigsverige kommit att bli ett etablerat begrepp
för att beskriva 1800-talets och det tidiga 1900-talets svenska samhälle. Det före-
kommer inte bara i den politiska retoriken, utan har också i gängse språkbruk
kommit att bli en självklar och välbekant metafor, brukad i vitt skilda samman-
hang.5 Trots att begreppet ofta används som om dess betydelse var självklar,
definieras mycket sällan vad det egentligen står för. Det blir i stället till en diffus
skuggbild av ett ovärdigt samhälle fyllt av misär och armod, en retorisk motbild
till den socialt ansvarstagande moderna välfärdsstaten. ”[E]n enda röra av bara
lort och löss och svält och elände”, som Astrid Lindgren beskriver livet i fattig-
stugan i sina böcker om Emil i Lönneberga.6

Forskningsuppgiften
De kontrasterande bilderna av Fattigsverige och Välfärdssverige är ett av många
exempel på hur det länge tycktes finnas ett naturligt samband mellan modernise-
ring och en allt mer utvecklad social välfärd. Denna uppfattning har även kom-
mit att sätta sin prägel på den internationella välfärdsforskningen.7 I en omfat-
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tande studie av den brittiska fattigvårdens historia, beskriver historikern Lynn
Hollen Lees hur vägen från tidigare sekels fattigvårdssystem, till det sena 1900-
talets välfärdssamhälle ofta har kommit att beskrivas i värdeladdade termer. ”In
both popular and scholarly lore, the poor laws have taken on the role of the ugly
stepmother who oppressed her virtuous needy children until the good fairy of
the welfare state banished her forever”, konstaterar Lees.8

Från 1970-talet och framåt har emellertid den välfärdshistoriska forskningen
allt mer kommit att överge tanken på linjära samband mellan modernisering och
ökad social välfärd. Utvecklingen mot en ökad social trygghet gick olika snabbt
i de industrialiserade länderna, alla valde inte samma väg, och många moderna
stater visade sig dessutom välja olika modeller för sina välfärdssystem.9 De
nationella välfärdssystem som byggdes upp visade sig inte heller vara beständiga
för förändringar. Inte minst det sena 1900-talets många sociala nedskärningar
har ytterligare bidragit till att underminera hypotesen om ett inneboende sam-
band mellan utveckling, modernitet och en ökad social välfärd.10 En konsekvens
av denna perspektivförändring är, att forskningens fokus i stor utsträckning har
flyttats från de stora välfärdssystemens utveckling på nationell nivå, till studier av
hur kollektiva omsorgsformer växte fram och utvecklades på lokalplanet, i sam-
spel med det omgivande samhället. Fram tonar då en mer nyanserad och mång-
fasetterad bild av såväl tidigare seklers fattigvård, som av vägen fram till dagens
välfärdssamhälle.11

Utan att förringa betydelsen av 1900-talets genomgripande sociala reform-
program för den svenska välfärdsstatens utveckling, innebär detta nya perspek-
tiv också att den kronologiskt bundna dikotomin ”från Fattigsverige till väl-
färdsstat” kan och bör problematiseras.12 Den brittiske historikern David Thom-
son ställer sig för Englands del starkt kritisk till uppfattningen att samhällsansvar
var något som uppstod först i och med framväxten av 1900-talets välfärds-
system, och betecknar den som ”a powerful social myth”. Inte heller i Sverige
uppstod den sociala välfärd som började byggas under 1900-talet i ett vakuum.
Redan under 1600-talet fanns ett lagfäst fattigvårdsansvar och de fattigas för-
sörjning kom tidigt att bli en angelägenhet för den lokala självstyrelsen.13 Det
saknades således varken samhällsansvar eller former för social omsorg i det som
brukar kallas Fattigsverige, även om de var utformade på ett annat sätt och tog
sig annorlunda uttryck än vad som är fallet med dagens generella välfärdssystem.14

Då varje enskild socken lämnades stor frihet att utforma sin fattigvårdspraxis
efter lokala förhållanden, kom de praktiska formerna för samhällets omhänder-
tagande av sina fattiga inte i första hand att regleras av normativa bestämmelser
och nationella system. Istället kom fattigvården att utformas på lokalplanet, i
nära samspel med lokalsamhället. Inte heller 1800-talets reformer på fattigvårds-
lagstiftningens område ledde till någon nationell likriktning i fattigvårdspraxis,
utan lokalsamhällets frihet att praktiskt ordna sin fattigvård på det sätt som pas-
sade det bäst kvarstod seklet ut.
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För att studera fattigvården, så som den kom att utformas i praktiken, är det
alltså nödvändigt att rikta blicken mot den lokala nivån. Av flera anledningar
framstår 1800-talets landsbygdssamhälle som ett särskilt lämpligt studieobjekt.
Trots att 1800-talet förde med sig stora samhällsförändringar, var fortfarande
större delen av Sveriges befolkning bosatt på landsbygden. Under hela seklet
kom följaktligen också den svenska fattigvården huvudsakligen att utformas i en
agrar kontext och efter agrara förhållanden. Att fattigdom och fattigvård i 1800-
talets debatt kom att uppfattas som ett uttalat landsbygdsproblem, bidrar ytter-
ligare till att motivera valet av tidsperiod och samhällskontext. Det var i synner-
het följderna av den kraftiga befolkningsökningen under seklet, och den snabba
tillväxten av de egendomslösa grupperna på landsbygden, som var en källa till
oro. Ökade fattigvårdskostnader i samband med missväxtperioder medverkade
likaledes till att frågan om de fattigas försörjning började betraktas som ett all-
varligt socialt problem.15 Det växande intresset för sociala frågor satte även sin
prägel på riksdagens arbete, vilket resulterade både i en intensiv debatt på sam-
hällets politiska nivå och i ett flertal nya lagar och förordningar; bland annat i en
omfattande reglering och reformering av den svenska fattigvården.16 Den sista,
men inte minst viktiga anledningen att rikta ett särskilt intresse mot fattigvården
på 1800-talets landsbygd, är en påtaglig frånvaro av tidigare studier. Fastän lan-
dets förvandling, så som det brukar uttryckas, ”från det gamla Fattigsverige till
den moderna välfärdsstaten”, har kommit att bli ett centralt begrepp, både i den
svenska historieskrivningen och för den svenska självbilden, så har jämförelsevis
få forskare intresserat sig för fattigvårdssystemens funktion i lokalsamhället före
sekelskiftet 1900. Än färre har studerat de människor som var föremål för dess
omsorger.17 En undersökning av fattigvårdens former och understödstagare på
den svenska landsbygden skulle kunna bidra med nya perspektiv på det samhälle
som har kommit att framstå som välfärdsstatens motbild och därigenom också
medverka till en fördjupad förståelse av den sociala omsorgens historia. Samti-
digt gör fattigvårdens roll som central samhällsfråga, att en studie av lokal social
praktik rimligtvis även kan bidra med insikter om 1800-talssamhällets utveckling,
och om vilka uttryck samhällsdebatt och samhällsförändring tog sig i en agrar
lokal kontext.

Syfte, frågeställningar och avgränsningar
Denna avhandlings övergripande syfte är att studera fattigvårdens utformning,
utveckling, funktion och förändring i en traditionell agrar miljö under 1800-talet.
Begreppet fattigvård skall tolkas i vid mening och inbegriper i detta samman-
hang såväl de omsorgsformer som samhället hade att erbjuda den som inte
klarade sin egen försörjning, som fattigvårdens understödstagare och deras livs-
situation. Det traditionella landsbygdssamhälle som har valts som undersöknings-
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objekt är Skellefteå socken i norra Sverige, en geografiskt vidsträckt och utpräg-
lat agrar socken i Västerbottens kustland. Studien kommer att förläggas till tids-
perioden 1830–1875.

Med utgångspunkt i denna ganska vida syftesformulering har jag valt att ta
fasta på två huvudsakliga problemområden. Det ena inriktar sig på fattigvårds-
organisationen och dess interaktion med lokalsamhället och det andra rör de
individer som försörjdes av fattigvården och deras livssituation, samt synen på
fattigdom och understödsbehov.

En central frågeställning för att belysa det första problemkomplexet är: Hur
kom den lokala samhällskontexten att påverka fattigvårdens utformning och
sociala praktik – och omvänt – i vilken mån kom det lokala försörjningsansvaret
att forma samhällsutvecklingen? För att ytterligare ringa in forskningsproblemet
kan ett antal följdfrågor ställas: Vilka faktorer kom att avgöra hur fattigvårds-
organisationen utformades i den lokala miljön och vilka incitament fanns till
förändring? Hur förhöll sig fattigvårdens lokala strukturer till lagstiftningens
nationella normer? På vilket sätt påverkade det lokala försörjningsansvaret synen
på sociala rättigheter och skyldigheter i lokalsamhället? Var gick den sociala
solidaritetens gränser?

Huvudfrågan för att belysa det andra problemkomplexet är: Vilka individer
och befolkningsgrupper på 1800-talets svenska landsbygd betraktades som fat-
tiga, i den mening att de beviljades understöd från fattigvården? Även denna
frågeställning kan preciseras med hjälp av ett antal följdfrågor: Förändrades under-
stödstagargruppens sammansättning över tid och i vilken mån kan detta relateras
till förändringar i det omgivande samhället? Vad säger detta om samhällets
prioriteringar? Går det att urskilja några specifika riskfaktorer som äventyrade
människors möjlighet att klara sin egen försörjning? Hur utbredd var fattigdo-
men på den nordsvenska landsbygden och var gick gränsen mellan understöds-
behov och självförsörjning? Och slutligen, för att knyta samman de båda problem-
komplexen: Vad kan fattigvårdens utformning, utveckling, funktion och föränd-
ring i ett traditionellt agrarsamhälle säga oss om samhällsbygge och samhälls-
utveckling på den svenska landsbygden under 1800-talet?

Avhandlingens yttre geografiska ram utgörs av Skellefteå socken, enligt de
gränser som gällde under tidsperioden 1834–1874 (se figur 2.1). Detta betyder
att Jörns församling, som visserligen hörde till Skellefteå fram till 1834, inte räk-
nas in i undersökningsområdet.18 Däremot ingår Byske i norr som inte blev ett
eget pastorat förrän 1875, samt av källtekniska skäl även den lilla bruks-
församlingen Ytterstfors, trots att den redan 1838 i kyrkligt hänseende avskildes
från den stora Skellefteå församling.19 I Skellefteå socken ingår också staden Skel-
lefteå, som grundades 1845, men först 1881 fick egen administration.20 För
tydlighetens skull har jag valt att använda beteckningen Skellefteå socken under
hela undersökningsperioden, fastän socknen från och med den 1 januari 1863
upphörde som administrativ enhet, och ersattes med den borgerliga kommu-
nen.
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Varför 1800-talets landsbygdssamhälle framstår som ett särskilt lämpligt stu-
dieobjekt har redan tidigare motiverats. Avhandlingens tidsmässiga ramar har
närmare bestämts till åren 1830–1875. Under denna tidsperiod förändrades både
samhälle och fattigvårdslagstiftning på ett sätt som bedöms ha haft relevans för
fattigvårdens sociala praktik. Förutom samhällets generella sociala struktur-
omvandling och viktiga reformer på fattigvårdslagstiftningens område, täcker
den valda tidsperioden också in de två genomgripande missväxtperioder som
drabbade Skellefteå socken under 1830-talet och 1860-talet. För att det skall vara
möjligt att spegla fattigvårdssituationen på lokalplanet redan innan den första
svenska fattigvårdslagstiftningen utfärdades 1847, har undersökningens startår
satts till 1830.  Avhandlingens slutpunkt, 1875, gör det möjligt att i viss utsträck-
ning följa upp konsekvenserna av 1860-talets missväxtperiod.  Avseende för-
ändringar på det normativa planet har jag valt att sätta en gräns vid 1871 års
fattigvårdslagstiftning, vars konsekvenser inte kommer att behandlas i denna av-
handling.

Undersökningen av fattigvårdens understödstagare kommer att koncentrera
sig på de individer som försörjdes inom ramen för den decentraliserade och
distriktsbaserade fattigvårdsorganisation som under tidsperioden 1838–1871
utgjorde den centrala komponenten i socknens fattigvård. Rotehjonen, de jäm-
förelsevis få individer som fram till 1861 årligen försörjdes av socknen på tradi-
tionellt vis genom rotegång, kommer däremot att behandlas mera kursivt. Denna
avgränsning motiveras framför allt av att den sockengemensamma rote-
försörjningen kom att få en allt mer perifer roll i den nya fattigvårdsorganisation
som infördes 1838. Den ålderdomliga försörjningsformen fick leva kvar som
ett komplement till socknens övriga fattigvård, främst avsedd för att försörja ett
begränsat antal gamla, sjuka och hemlösa individer, som inte kunde tas om hand
på annat sätt. Antalet roteförsörjda uppgick endast till 30–40 personer per år i
hela socknen. Fattigvårdens utackordering av barn har diskuterats utförligt i ett
annat sammanhang och kommer därför inte heller att beröras annat än över-
siktligt i avhandlingen.21 Inga filantropiska sammanslutningar eller någon organi-
serad traditionell välgörenhet fanns i Skellefteå under undersökningsperioden,
varför avhandlingen uteslutande kommer att diskutera samhällets offentliga fattig-
vård.

Då avhandlingens syfte är att studera fattigvården i en traditionell agrar miljö
bedöms frånvaron av filantropiska aktörer ha marginell betydelse. Den privata
välgörenheten var inte främst ett agrart fenomen, utan associeras framför allt
med stadsmiljöer från mitten av 1800-talet och framåt. Samtidigt innebär det
också – vilket måste anses vara ett generellt problem – att de informella
hjälpinsatser som kan ha förekommit vid sidan av fattigvården i de allra flesta
fall förblir osynliga i en landsbygdskontext. Utelämnandet av roteförsörjningen
kan möjligen innebära att något färre äldre och sjukliga understödstagare finns
bland de individer som studeras. Samtidigt var rotehjonen så få i förhållande till
socknens folkmängd, att detta inte bör tillskrivas någon avgörande betydelse.
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Perspektiv på fattigdom och fattigvård i tidigare forskning
Ända sedan det sena 1700-talet har den engelska fattigvårdslagstiftningen på ett
särskilt sätt kommit att stå i fokus för debatten om fattigdom och fattigvård.
Det nationella regelverk som ända sedan 1601 hade ålagt varje församling skyl-
dighet att försörja sina fattiga, och givit de fattiga rätt till understöd, mötte skarp
kritik från flera politiska läger och fick klä skott för en rad missförhållanden i
samhället. Allt ifrån överbefolkning, lättja och omoral till minskad familje-
sammanhållning kom att sättas i samband med det nationella fattigvårdssystemet
och dess tillämpning.22 Den engelska fattigvårdslagstiftningen och dess konsekvenser
engagerade inte bara samtida debattörer, utan har också blivit föremål för många
forskares intresse. Detta har resulterat i en lika svåröverskådlig som omfattande
historiografi, vilken den brittiske historikern Steven King liknar vid ”a complex
beast”. 23 Tyvärr har det även tenderat att leda till en mycket intern forsknings-
debatt – ett nästintill eget engelskt forskningsfält –  med få internationella refe-
renser och komparationer. Forskning kring fattigdom och fattigvård från andra
historiska och geografiska kontexter har haft svårt att hävda sig gentemot den
tydliga engelska dominansen, vilket också kommer till uttryck i denna forsknings-
översikt.24 Det paradoxala förhållandet uppstår, att samtidigt som det finns ett
ofantligt stort forskningsfält att förhålla sig till, har en stor del av den tidigare
forskningen begränsad relevans för den som intresserar sig för förhållanden utan-
för en engelsk kontext.

Från nationella välfärdssystem till social praktik
Under lång tid var det främst de nationella fattigvårdssystemen som stod i cent-
rum för forskarnas intresse. I England finns en stor mängd studier som diskute-
rar olika aspekter av the Old Poor Law, som upphörde 1834, och av dess mer
restriktiva efterföljare the New Poor Law.25 King urskiljer tre huvudsakliga forsk-
ningsinriktningar: en legal/politisk som intresserar sig för lagstiftningen i sig och
dess framväxt, en administrativ som diskuterar fattigvårdssystemets organisation
på olika samhällsnivåer, samt en institutionell som främst intresserar sig för de
institutioner som växte fram under 1800-talet.

Den svenska fattigvårdsforskningen har i huvudsak kommit att sysselsätta sig
med juridiska och politiska aspekter på nationell fattigvårdslagstiftning och fattig-
vårdsdebatt, medan studier som har ett mer uttalat administrativt och institutionellt
perspektiv är mera sällsynta. Två tidiga exempel på svensk fattigvårdsforskning
är Bror Herman Dahlbergs avhandling Bidrag till den svenska fattiglagstiftningens
historia intill midten af adertonde århundradet (1893) och Gustaf Lindstedts alltjämt
använda Öfversikt af  den svenska fattigvårdens historia (1915).26 För svenskt vidkom-
mande finns nämligen inget översiktsverk som i likhet med exempelvis Harald
Jørgensens Studier over det offentlige fattigvæsens historiske udvikling i Danmark i det
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19. aarhundrede tecknar en helhetsbild av fattigvårdslagstiftningens utveckling och
fattigvårdens praktiska verksamhet över tid.27 Det närmaste man kommer en
översikt är Lindstedts kortfattade arbete om lagstiftningens historia, som också
innehåller en summarisk redogörelse av riksdagens behandling av fattigvårds-
frågorna under 1800-talet. Andra arbeten finns visserligen, men de är antingen
begränsade i tid eller berör enskilda aspekter av fattigvårdslagstiftningen.28 Mer
sentida exempel på studier som diskuterar fattigvårdens utveckling, med utgångs-
punkt i ett traditionellt juridiskt och politiskt perspektiv, är Arthur Montgomerys
Svensk socialpolitik under 1800-talet (1951), Stig Jägerskiölds Från fattigvård till social-
hjälp (1955), Göran B Nilssons Svensk fattigvårdslagstiftning 1853–71 (1965), samt
Sverker Oredssons Samhällelig eller enskild fattigvård (1971).29 Trots att alla dessa
arbeten rör sig inom samma sfär har de olika utgångspunkter. Politiska ingrepp
var viktigare än socialpolitiska åtgärder, hävdar Montgomery och lyfter fram
den ekonomiska tillväxtens betydelse för en allt generösare socialpolitik. Han är
också den svenske forskare som allra tydligast vill se ett samband mellan moder-
nisering och social välfärd. Jägerskiöld diskuterar frågan om statens skyldigheter
respektive den enskildes rättigheter, genom att relatera de svenska författningarna
och den svenska fattigvårdspolitiken till den samtida europeiska idéutvecklingen.
Ett mer renodlat politiskt perspektiv finns hos Nilsson och Oredsson, som båda
koncentrerar sig på den fattigvårdsdebatt som föregick 1871 års fattigvårdslag-
stiftning. Inom samma forskningstradition, men med en annorlunda utgångs-
punkt och nya frågeställningar, befinner sig Birgitta Jordanssons avhandling Den
goda människan från Göteborg (1998). Genom att analysera den svenska fattigvårds-
lagstiftningen och fattigvårdspolitiken ur ett genusperspektiv visar hon hur fattig-
vården både i norm och praxis genomsyrades av den samtida genusordningen.30

Att ett genusperspektiv tillför en ny dimension till förståelsen av synen på fattig-
dom och fattigvård visar även Mikael Sjögren i sin avhandling om liberal fattig-
vårdspolitik under tidigt 1900-tal.31

I Sverige har forskningen kring fattigdom och fattigvård idag en jämförelse-
vis svag ställning inom det socialhistoriska forskningsfältet. Under de senaste tio
åren har endast ett fåtal arbeten publicerats som diskuterar den svenska fattig-
vårdens historia. Förutom Jordanssons redan omnämnda studie av genus och
fattigvårdspolitik kan nämnas Birgitta Plymoths avhandling Fostrande försörjning
(2002) där hon diskuterar fattigvård och filantropi i fabriksstaden Norrköping
ur ett genusperspektiv.32 I skärningslinjen mellan normativa bestämmelser och
social praktik ser Plymoth hur lagstiftningens principer kunde modifieras i det
praktiska fattigvårdsarbetet. I Norrköping tillämpade beslutfattarna egna rörliga
kriterier, influerade av samtida tänkande kring kön, klass, skötsamhet och föräldra-
skap, vid bedömningen av den enskildes rätt till understöd, vilket i sin tur kunde
resultera i en generösare bedömning än vad lagen föreskrev. Det är alltså uppen-
bart att fattigvårdens sociala praktik utformades i nära samspel med det omgi-
vande samhället. Agrarsamhällets fattigvård är ett centralt tema i Ulla Roséns
Gamla plikter och nya krav (2004), en studie av äldreomsorgens förändring från
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tidigt 1800-tal fram till 1939. Rosén ser en påfallande kontinuitet i fattigvårdens
praxis under hela 1800-talet och ända fram till 1910, fastän en tilltagande institu-
tionalisering kan iakttas. Anhörigas plikt att vårda sina gamla betonades starkt av
beslutsfattarna och genuskontraktet kom till tydligt uttryck i hur kvinnor och
män bemöttes av fattigvården.33

Sammantaget ger alla dessa studier värdefulla insikter om den svenska
fattigvårdens utveckling över tid. Samtidigt erbjuder de – Plymoth och Rosén
undantaget – relativt begränsad kunskap om hur fattigvårdssystemen fungerade
i praktiken och om hur lagstiftningens bestämmelser kom att tillämpas på
lokalplanet. Redan 1926 konstaterade den brittiska historikern Dorothy Marshall
att lagstiftningens bestämmelser inte alltid ger en rättvis bild av verkliga
förhållanden. Det fanns en enorm klyfta mellan lagens bokstav och dess praktiska
tillämpning, menade hon, där ”the latter was a miserable travesty of  the former”.34

Lynn Hollen Lees är en av de forskare som har betonat nödvändigheten av att
flytta fokus ”from what was said to what was done” för att förstå fattigvårdens
funktion i samhället.35 Detta är också utgångspunkten i Lees brett upplagda
longitudinella studie av engelsk välfärdspolitik under tre århundraden, The solidarities
of strangers. The English Poor Laws and the People (1998). Som underrubriken antyder
är det fattigvårdssystemens funktion och förändring över tid – resultatet av
mötet mellan nationella normer och lokala praktiker – som står i centrum. Genom
att rikta blicken mot hur lagstiftningen hanterades och bemöttes av befolkningen
och hur det lokala fattigvårdsansvaret påverkade det framväxande samhället
bidrar hon till att problematisera bilden av en kärv och inhuman fattigvårdspraxis.
Slutsatsen, nämligen att det existerade ett påtagligt, om än ekonomiskt begränsat
samhällsansvar gentemot de utblottade, underbyggs av ett brett empiriskt material
från både nationell och lokal nivå. Fattigvårdssystemet hade stor legitimitet i
samhällets alla skikt, hävdar Lees och menar att det lokala försörjningsansvaret
under the Old Poor Law lade grunden till en inbördes solidaritet i lokalsamhället
som kom att bestå under lång tid. Att ta emot stöd från fattigvården när de
egna resurserna inte räckte till, var för de flesta en fullt accepterad strategi, en
form av rättighet, som inte förrän under 1800-talet fick en mer stigmatiserande
karaktär.36

Fattigvården som samhällsbyggande faktor har också en framträdande plats
i Katherine A Lynchs longitudinella studie av familj och samhälle i en västeuropeisk
urban kontext under tidsperioden 1200–1800. Lynch tar sin utgångspunkt i det
reformerta Västeuropa och visar hur civila och religiösa organ arbetade
tillsammans för att bygga upp en fungerande fattigvård på lokalplanet, för ”det
allmännas bästa”. Det handlade inte så mycket om ”kyrkan” eller ”staten”, utan
snarare om det civila samhällets framväxt på lokalplanet, genom en bred
delaktighet av flera aktörer med gemensamma intressen. Dessa urbana
fattigvårdssystem kom under lång tid huvudsakligen att utformas efter lokala
förhållanden och regleras av lokala bestämmelser.37



2 1

Såväl Lees som Lynch har bidragit med viktiga insikter om fattigvårdens roll
och funktion i lokalsamhället. Deras arbeten är emellertid inte de enda exemplen
på hur perspektivförskjutningen från nationella fattigvårdssystem till social prak-
tik har gett upphov till nya frågeställningar och fördjupad kunskap om fattig-
vårdens historia. I en ny studie visar den brittiske historikern Steve Hindle att
understöd från den offentliga fattigvården bara var en av många försörjnings-
strategier som användes av de fattiga på den engelska landsbygden. Fattigvården
grep vanligtvis in först när alla andra resurser var uttömda och lokala fattigvårds-
källor visar att långt ifrån alla utblottade fick regelbundet understöd.38 Även om
fattigvård kunde betraktas som en rättighet, pekar Hindles resultat på att den
som sådan var långt ifrån allomfattande. Att de fattiga kunde ha vitt skilda
försörjningsstrategier vid sidan av den offentliga fattigvården lyfts också fram i
Alannah Tomkins och Steve Kings antologi ”The poor in England 1700–1850. An
economy of makeshifts” (2003).39

Utvecklingen inom forskningsfältet har också fört med sig ett ökande in-
tresse för de fattiga själva och deras erfarenheter, samt deras roll i fattigvårds-
processen på lokalplanet. Hindles, Tomkins och Kings forskning är exempel på
hur detta har lett till en omvärdering av den offentliga fattigvårdens betydelse
som enda försörjningskälla för de fattiga, och därmed också av fattigdomens
utbredning i befolkningen.40 Marco van Leeuwen synliggör de fattigas eget infly-
tande i fattigvårdsprocessen genom att visa på den interaktion som fanns mellan
givare och understödstagare och hur båda parterna fungerade som aktörer, med
gruppspecifika intressen och ett visst handlingsutrymme. I 1800-talets Amster-
dam utformades fattigvården ofta genom en interaktiv förhandlingsprocess
mellan de två parterna i de olika organ där beslut om understöd fattades. Eliternas
behov av arbetskraft och social kontroll, i kombination med de fattigas behov
av understöd, skapade ett ömsesidigt beroende som resulterade i att båda parter
föredrog något slags samarbete istället för inget alls. Att de fattigas handlings-
utrymme ofta var kringskuret behövde alltså inte betyda att de helt var i avsak-
nad av förhandlingsposition. En av huvudpunkterna i van Leeuwens modell är
att de fattiga inte enbart får ses som objekt – anonyma hjälplösa varelser hän-
visade till andras goda vilja – utan som individer med förmåga att agera strate-
giskt, utifrån eget intresse och de möjligheter som stod till buds.41

Regionala skillnader och lokala studier
Att flytta fokus från nationell till lokal nivå har också bidragit till att öppna nya
perspektiv på det som tidigare antagits vara enhetliga nationella fattigvårdssystem.
Genom att synliggöra att det fanns stora regionala skillnader i hur samma fattig-
vårdslagstiftning tillämpades i olika delar av landet, visar Steven King att lokalt
präglade fattigvårdsmönster kunde existera relativt oberoende av en nationell
fattigvårdslagstiftning. I 1700- och 1800-talens södra och östra England bevilja-
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des de hjälpsökande större understöd under generösare villkor än i norr och
nordväst, där det rådde en kärvare anda av ”klara sig själv” och ”göra rätt för
sig”.42 Då varken socio-ekonomiska, administrativa eller strukturella skillnader
mellan regionerna kan förklara olikheten i praxis, håller King det för sannolikt att
de var kulturellt betingade. I de små landsbygdsförsamlingarna i södra England
ställdes få krav på understödstagarna och för den som drabbades av svårigheter
blev det naturligt att vända sig till fattigvården för att få hjälp. I de större försam-
lingarna i norr och väster, där självförsörjning var en ledstjärna, betraktades fattig-
vården som en sista utväg av både givare och understödstagare. Även detta
synsätt skapade ett kulturellt mönster, där understödstagande i större utsträck-
ning betraktades som något stigmatiserande för individen. Kings regionala
perspektiv visar att Lees slutsats, att understöd länge betraktades som en fullt
accepterad rättighet, kan problematiseras. Det krävs nya utgångspunkter, menar
han, och framför allt fler och mer detaljerade lokala studier, för att belysa och
förklara de skillnader i social praktik som kunde existera inom ramen för ett och
samma nationella fattigvårdssystem.43

Kings studie väcker många nya frågor kring lokala och regionala fattigvårds-
mönster och kulturella faktorers inverkan på fattigvårdens utformning, men har
än så länge fått få efterföljare. Inte heller i en nordisk kontext har forskare i
någon större utsträckning intresserat sig för de skillnader i social praktik som
kunde finnas mellan olika regioner. Detta innebär dock inte att det helt saknas
lokala studier. Harald Jørgensen har inte bara undersökt den danska fattigvårds-
lagstiftningens framväxt, utan även fattigvårdens praktiska organisation i ett antal
danska landsbygdskommuner och städer under 1800-talet. Jørgensen konstate-
rar att de enskilda socknarna anpassade och modifierade lagstiftningens bestäm-
melser till lokala förhållanden, men fördjupar sig inte i nämnvärt i hur och varför.
Ett desto större intresse riktas mot skillnaden mellan stad och landsbygd, samt
mot de förändringar som ägde rum över tid: i synnerhet övergången från natura-
försörjning till kontantunderstöd samt fattiggårdarnas uppkomst under 1860-
talet.44 Andra exempel på lokala studier med utgångspunkt i en nordisk kontext
är Gísli Ágúst Gunnlaugssons Ómagar og Utangarðsfolk (1982), Panu Pulmas studie
av fattigvården i Åbo och Borgå stift i Finland (1985) samt Grethe Banggaards
undersökning av fattigvården i fem skånska socknar under 1700- och 1800-talen
(2002).45 Pulmas studie berör dock inte så mycket fattigvårdens sociala praktik,
som den lokala administrationen och dess relation till lagstiftning och central-
makt.

I avhandlingen Fattigvården på den svenska landsbygden år 1829  (1992) diskuterar
Anna Maria Skoglund fattigvårdens organisation och praxis i lokalsamhället un-
der tidigt 1800-tal, i ett regionalt och nationellt perspektiv. Under 1830-talet tog
Kungl. Maj:t initiativ till två stora undersökningar där det infordrades uppgifter
om ”fattigvårdens tillstånd öfver hela riket” från alla landets församlingar och
städer. Skoglunds avhandling tar sin utgångspunkt i svaren på den första av dessa
undersökningar, där frågorna gällde fattigvårdens tillstånd i riket år 1829.46 Resul-
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taten pekar på att fanns tydliga regionala variationer i fattigvårdspraxis, vilket
Skoglund huvudsakligen väljer att förklara med strukturella och geografiska fak-
torer. Dels hade den ekonomiska strukturen betydelse, menar Skoglund, och
pekar på att det var vanligare att de fattiga försörjdes in natura, med säd och
andra jordbruksprodukter, i bördiga jordbruksbygder än i karga skogsområ-
den. Dels styrdes fattigvårdens utformning av geografiska förhållanden, vilket
Skoglund ser som en förklaring till att det var vanligare med olika slags rote-
system i det glest befolkade Norrland än i de ytmässigt mindre socknarna i
Mellan- och Sydsverige.47 Strävan efter att göra det omfångsrika källmaterialet
rättvisa gör Skoglunds undersökning rik på empiri, men relativt summarisk. Detta
gör också att förklaringarna till varför fattigvården såg ut som den gjorde stan-
nar på ett förhållandevis allmänt plan. För att fullt ut kunna förklara fattigdomens
lokala och regionala variationer krävs både fördjupade lokala studier och ett
bredare källmaterial med fler infallsvinklar än vad 1830-talets fattigvårdsenkäter
kan erbjuda.

Under 1970-talet kom två avhandlingar, som trots att de inte explicit diskute-
rar fattigvård, har relevans för undersökningen av fattigvården i lokalsamhället:
Olle Lundsjös Fattigdomen på den svenska landsbygden under 1800-talet (1975) samt
Johan Söderbergs Agrar fattigdom i Sydsverige (1978). Både Lundsjö och Söder-
berg ifrågasätter och problematiserar det tidigare allmänt förutsatta sambandet
mellan fattigdom och befolkningsökning och ser istället den ekonomiska ut-
vecklingen som avgörande för agrarsamhällets möjlighet att klara de försörjnings-
problem som uppstod. Lundsjö ser ett tydligt samband mellan perioder av miss-
växt och en ökande fattigdom och Söderberg diskuterar hur skilda fattigdoms-
mönster snarare kan hänföras till skillnader i ekonomisk tillväxt än skillnader i
befolkningsutveckling.48 Detta problematiseras ytterligare av kulturgeografen
Christina Gerger i avhandlingen Där nöden var som störst (1992), där det framgår
att ekonomisk tillväxt inte alltid var gynnsam för alla grupper i befolkningen. I
Locknevi var 1800-talets strukturomvandling av jordbruket en viktig förklaring
till den ökande fattigdomen i befolkningen. Förändringar i produktionsmetoder
och arbetssätt gjorde att många obesuttna slogs ut från arbetsmarknaden och
gjorde dem än mer känsliga för missväxt och lågkonjunkturer.49 Gergers studie
är ännu ett exempel på hur lokala undersökningar kan problematisera och för-
djupa resultat från nationell och regional nivå. En annan viktig insikt är att fattig-
vårdens omfattning inte alltid avspeglar fattigdomen i ett samhälle. ”Många som
var lika utblottade som understödstagarna eller hade det ännu sämre fanns där-
för inte i understödstagargruppen” skriver Gerger.50

Med individen i fokus
Även om det under senare år har kunnat iakttas ett ökande intresse för de fattiga
själva och deras roll i fattigvårdsprocessen, finns det fortfarande mycket få stu-
dier som explicit riktar fokus mot fattigvårdens understödstagare.51 Det innebär
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inte att fattiga individer har varit frånvarande i tidigare forskning. King och Tom-
kins konstaterar avseende de brittiska översiktsverken från tidigt 1900-tal: ”Paupers
made regular appearances in these works, but as illustrations of policy in practice
rather than as individual people with an existence outside the framework of
parochial relief.”52 Ännu färre är de studier som betraktar fattigvårdens under-
stödstagare ur ett familjehistoriskt perspektiv.53 Det sistnämnda har sannolikt med
tillgången till källor att göra. I Storbritannien finns visserligen ett rikt källmaterial,
med fattigvårdshandlingar som rymmer många biografiska uppgifter om de
fattiga. Däremot saknas longitudinella befolkningsregister, som på samma sätt
som de svenska husförhörslängderna gör det möjligt att följa individer över tid
och studera deras relationer till varandra. Istället hänvisas forskarna till familje-
rekonstruktion med hjälp av de folkräkningar som genomfördes med bestämda
intervall och av församlingarnas register över dop, vigslar och dödsfall.54 Då
metoden bygger på registrerade demografiska händelser innebär det att det kan
finnas långa perioder i individers liv där uppgifter saknas. Särskilt svårt är det att
följa de män och kvinnor som aldrig gifte sig eller fick barn.55 De källor som
lämpar sig bra för demografisk forskning kan alltså erbjuda större problem i
studiet av fattigdom och fattigvård.

En av banbrytarna inom forskningsområdet är Tim Wales, som redan 1984
gjorde en intressant djupstudie av fattigdom i relation till individers livscykel i
1600-talets Norfolk. Genom att länka fattigvårdshandlingar till församlingsböcker
kan han visa att det framför allt var änkor, föräldralösa barn och äldre som
försörjdes av församlingen. Det fanns alltså ett tydligt samband mellan  behovet
av fattigvård och en familjeekonomi i upplösning.56 Ett liknande länkningsarbete
har Thomas Sokoll gjort för att studera strukturen hos fattiga hushåll i de engelska
församlingarna Ardleigh och Braintree i grevskapet Essex i södra England under
1700- och 1800-talen.57 Trots att studier som på detta sätt kombinerar fattig-
vårdshandlingar och befolkningsregister ger en fördjupad bild av de fattiga indi-
viderna, är sådana ändå relativt ovanliga, kanske på grund av att länkningsarbetet
är tidskrävande. I en diskussion kring svårigheterna att studera släktnätverkens
funktion i omsorgen om de äldre konstaterar Pat Thane 1996: ”[P]ainstaking
linking of different kinds of record […] can valuably extend our understanding
of these processes, but this is difficult work and so far, rarely done.” 58

Steven King har trotsat dessa svårigheter och använder sig i den tidigare refe-
rerade studien av familjerekonstruktioner för att studera köns- och åldersstruk-
tur hos fattigvårdens understödstagare, i sammanlagt 28 församlingar i södra
och östra, respektive norra och västra England. Kings resultat bekräftar i stor
utsträckning tidigare iakttagelser att en stor del av fattigvårdens understödstagare
utgjordes av äldre kvinnor, men visar samtidigt att understödstagargruppens
sammansättning inte var konstant över tid. I södra och östra England, där den
kvinnliga dominansen var mindre och understödstagarna yngre, gjorde ett flexi-
belt system och en mer tillåtande attityd att också män/familjer i arbetsför ålder
kunde få understöd vid behov. I den kärvare kulturen i norra och västra England
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var understödstagarna påtagligt äldre och andelen försörjda män avsevärt färre.59

I båda kontexterna påverkades också vilka individer som kom att försörjas av
rådande konjunkturer, vilket framför allt avspeglas i en större andel försörjda
yngre män under ekonomiska krisperioder.60 Sannolikt skulle en fördjupad un-
dersökning av understödstagarnas familje- och hushållsstruktur ytterligare kunna
belysa fattigvårdssystemens funktion, men någon sådan har King inte gjort.61 De
studier som baseras på ett omfattande länkningsarbete har alltså också sina be-
gränsningar.

Att relatera forskningsresultat från det tätbefolkade och kraftigt industrialise-
rade engelska 1800-talssamhället till situationen i det vid samma tid avsevärt mer
glesbefolkade och agrart präglade Sverige är inte alldeles oproblematiskt. Allt
för mycket skiljer samhällskontexterna åt för att direkta jämförelser i de allra
flesta fall skall vara möjliga att göra. Desto större anledning finns därför att rikta
intresset mot Skottland som under 1800-talet, liksom stora delar av Sverige, var
en glesbefolkad, agrart dominerad region. När det gäller fattigvårdspraxis kan
också flera likheter iakttas mellan de båda nordvästeuropeiska länderna. Till
exempel skilde sig den skotska fattigvårdens sätt att ta hand om fattiga barn
tydligt från engelsk praxis, medan det hade stora likheter med hur man gjorde på
landsbygden i norra Skandinavien.62 Historiesociologen Andrew Blaikie har stu-
derat hushållsstrukturen hos individer och familjer, som under senare delen av
1800-talet och början av 1900-talet försörjdes av fattigvården på den skotska
landsbygden. Till skillnad från King och Lees anlägger Blaikie ett mer renodlat
familjehistoriskt perspektiv på fattigvårdens understödstagare. Den skotska fattig-
vårdslagen från 1845 krävde att omfattande uppgifter om de fattiga och deras
familjeförhållanden registrerades och denna information, länkad till folkräkningar,
har gjort det möjligt att följa ett antal hushåll över en längre tid.63 Blaikie ser att
understödsbehovet i den skotska landsbygdsförsamling som undersökts kom
att bestämmas av ett intrikat samspel mellan bakgrund, hushållsstruktur, försörj-
ningsbörda, arbetsmöjligheter, och tillgång till andra stödjande nätverk. Studien
bekräftar också att, såväl för individer som familjer, var risken att drabbas av
fattigdom starkt livscykelberoende.64

Det finns inte heller särskilt många nordiska studier där fattigvårdens under-
stödstagare, deras familjesituation och livsförlopp står i fokus. Anna Maria Skog-
lund diskuterar understödstagarnas kön, ålder, yrke och civilstånd med utgångs-
punkt i 1831 års nationella fattigvårdsenkät, men gör inga fördjupade studier av
individernas livssituation.65 Enkätens uppgifter visar tydligt att det tidiga 1800-
talets fattigdom var övervägande kvinnlig till sin karaktär. Ogifta kvinnor och
änkor, de flesta äldre, var överrepresenterade bland de individer som under-
stöddes av landets socknar. En liknande iakttagelse gör Christina Gerger, som
förklarar den kvinnliga fattigdomen med att kvinnor hade sämre försörjnings-
möjligheter än män i det agrara samhället.66 Johan Söderberg kommer till samma
slutsats och lyfter specifikt fram en sämre sysselsättningssituation som en möjlig
tolkning av den ökade fattigdomen bland kvinnor på landsbygden.67
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Den kvinnliga fattigdomen och kvinnors överrepresentation bland fattigvårdens
understödstagare har också uppmärksammats av forskare, som med ett tydligt
genusperspektiv har kunnat fördjupa både frågeställningar och tolkningar av
empiriska resultat. Att kön var en faktor som förstärkte individers fattigdom
diskuteras av den norska historikern Gro Hagemann. I 1800-talets Kristiania
talades det om ett särskilt fattigdomsproblem förknippat med kvinnor vilket
framför allt kunde hänföras till begränsningar i den kvinnliga arbetsmarknaden.
De kvinnoarbeten som fanns var lågt betalda, då samhällsstrukturen förutsatte
att en gift man hade huvudansvaret för familjens försörjning. Detta blev proble-
matiskt för den stora andel kvinnor som i egenskap av ensamstående eller ensam-
försörjare med minderåriga barn var i stort behov försörjning. Hagemanns re-
sultat visar att även i stadsmiljön kunde en sämre arbetsmarknad, strukturerad av
samtidens föreställningar om genus, fördjupa kvinnors fattigdom.68

Samhällets syn på fattigdom och understödsbehov står också i centrum i
Birgitta Jordanssons undersökning av Göteborgs tillsynsförening, en av stadens
filantropiska sammanslutningar. Majoriteten av understödstagarna var kvinnor.
Även i de fall hjälpen var avsedd för ”hela” hushåll, dvs. hushåll där det också
fanns en man, fanns kvinnan angiven som den egentliga mottagaren av under-
stödet. Detta illustrerar Jordanssons grundläggande tes, att fattigvårdspolitiken
både normativt och praktiskt genomsyrades av den samtida genusordningen.
Samhällets förväntningar på kvinnor respektive män såg alltså olika ut. Medan
mannens skyldigheter var kopplade till den ekonomiska försörjningen, rörde
kvinnors skyldigheter främst omsorgen om hemmet och familjen.69 Detta inne-
bär att överrepresentationen av kvinnor bland understödstagarna inte nödvän-
digtvis behövde bero på att kvinnor hade det svårare än män, utan lika mycket
kunde vara ett uttryck för samhällets syn på fattigdom och understödsbehov.
Jordansson summerar:

En arbetsför man kunde svårligen uppfattas som ’rätt’ fattig eftersom han hade
skyldighet att försörja sig själv. En kvinna kunde däremot omfattas av samhällets
understödsskyldigheter även om hon i princip skulle kunna betecknas som arbets-
för. Förväntningarna på henne låg inom den moraliska försörjningen och hade hon
barn var hon i det närmaste definitionsmässigt berättigad till understöd om inte
mannen tog sitt ansvar. Detta kunde även gälla om hon inte hade barn, vilket
framstår som ett utslag av uppfattningarna om kvinnligheten. Hon förväntades
vara eller bli försörjd och förväntningarna på henne var således annorlunda än
förväntningarna på mannen.70

Det är också den teoretiska diskussionen kring fattigvårdspolitik och genusordning
och de idéhistoriskt inspirerade resonemangen om samhällets syn på fattigdom
och fattigvård, som utgör tyngdpunkten i Jordanssons avhandling. De fattiga
själva blir visserligen synliga i de empiriska avsnitten, men även i dessa delar
ligger det huvudsakliga perspektivet snarare på fattigvårdens givare än på fattig-
vårdens understödstagare.
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Birgitta Plymoths undersökning av industristaden Norrköping under senare
delen av 1800-talet bekräftar att kvinnor tycks ha uppfattats som mera legitimt
understödsberoende än män. Men genom att i större utsträckning än Jordansson
problematisera den kvinnliga fattigdomen, visar Plymoth att understagarnas kön
inte var den enda faktor som påverkade beslutsfattarnas benägenhet att stödja
kvinnor. Även andra faktorer som civilstånd, försörjningsbörda, arbetsmarknad,
men också moraliska överväganden, påverkade individens försörjningsmöjligheter
och utsikten att få stöd från fattigvård och filantropiska aktörer.71 En inte helt
oväsentlig aspekt i detta sammanhang är att samtliga tre sistnämnda studier
fokuserar på fattigvård och filantropi i relativt stora städer under 1800-talets slut,
eller som Jordansson själv uttrycker det ”i det borgerliga samhällets framväxt”.
Hypotetiskt skulle man kunna tänka sig att synen på fattigvård och genus inte
självklart behöver ha varit densamma i ett landsbygdssamhälle, som snarare präg-
lades av hustavlans syn på kön, familj och hushåll än av det borgerliga samhällets
värderingar och tankemönster.72 Ulla Rosén visar visserligen att fattigvården i
agrara socknar kunde vara genomsyrad av samma genusordning som i 1800-
talets stadsmiljöer, men stöder sig i detta avseende främst på källor från åren
strax efter sekelskiftet 1900, en tid när borgerliga värderingar började få ett allt
tydligare insteg också på den svenska landsbygden.73

Teoretiska begrepp och perspektiv

Att definiera och mäta fattigdom
Fastän det är fattigvården som står i centrum i denna avhandling är det ändå
nödvändigt att diskutera och problematisera fattigdomsbegreppet i sig. Hur fattig-
dom förstås och definieras är av avgörande betydelse, både för undersökningens
uppläggning och för förståelsen av fattigvårdens roll i samhället. Fattigdom är
ett lika välkänt som svårdefinierat begrepp som, trots att det har kommit att
laddas med en mängd betydelser, inte har låtit sig infångas i en enda entydig och
allmängiltig definition. Detta menar sociologen Björn Halleröd hör samman med
fattigdomsbegreppets normativa karaktär och ideologiska laddning, samt inte
minst med dess politiska konnotationer.74

Det allra vanliga sättet att definiera fattigdom är i termer av bristande ekono-
miska resurser. Seebohm Rowntree, en av fattigdomsforskningens pionjärer, för-
sökte vid sekelskiftet 1900 detaljerat och systematiskt beräkna vilken minimi-
inkomst ett arbetarhushåll i York behövde för att undvika fattigdom. Metoden
var mycket konkret och handfast. Den tog sin utgångspunkt i en hushållsbudget
baserad på faktiska kostnader för en standarddiet – detaljerat beräknad efter det
näringsbehov som bedömdes nödvändigt för att upprätthålla individernas ”fysiska
förmåga” – samt kostnader för bostad, bränsle, kläder och andra ofrånkomliga
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hushållsutgifter.75 Detta sätt att mäta fattigdom visade sig snart bli problematiskt
i ett samhälle där lönenivåer, levnadsomkostnader och generell levnadsstandard
var föränderliga variabler. Det visade sig dessutom vara svårt att sätta gränser
för vad som skulle anses tillhöra individens mest basala behov. Detta är helt
enkelt utsiktslöst, menar den brittiske forskaren Martin Rein som konstaterar:
”But like the search for the philosopher’s stone, the efforts to discover an absolute
and value-free definition of poverty based on the concept of subsistence pro-
ved abortive.”76

Idag har därför absoluta fattigdomsdefinitioner som Rowntrees fått ge vika
för relativa definitioner, vilka medger att fattigdomen sätts i relation till den aktuella
samhällskontexten. Det allra vanligaste sättet att definiera fattigdom idag är att
betrakta individer med de lägsta disponibla inkomsterna i samhället som fattiga.
I de fall en särskild inkomstnivå preciseras som en gräns mot fattigdom brukar
man tala om ”fattigdomsstreck”.77 Denna definition används regelmässigt i USA,
medan det i dagens Europa är vanligast att basera definitionen av fattigdom på
landets medelinkomst. Vanligtvis betraktas de individer och hushåll vars inkomst
understiger 50 procent av landets medel- eller medianinkomst som fattiga.78 I en
närliggande, men annorlunda formulerad definition relaterar den brittiske socio-
logen Peter Townsend istället fattigdom till vad som bedöms vara en allmänt
accepterad levnadsstandard i ett samhälle:

Individer, familjer och grupper i befolkningen kan betraktas som fattiga när de
saknar resurser att ha den diet, delta i aktiviteter och ha den levnadsnivå och de
bekvämligheter som är brukligt, eller åtminstone allmänt påkallade och socialt accep-
terade i det samhälle de tillhör. Deras resurser är så mycket mindre än de som
genomsnittliga individer eller hushåll förfogar över att de som en följd därav ute-
stängs från den allmänna livsstilen, vanor och aktiviteter.79

Tankarna är inte nya utan utvecklades redan av Adam Smith i hans klassiska verk
An Inquiry into the Nature and Causes of  the Wealth of  Nations (1776).80  Denna
definition är sannolikt avsevärt svårare att operationalisera, men lyfter tydligare
än de inkomstbaserade fattigdomsdefinitionerna fram det faktum att fattigdom
inte bara har ekonomiska utan också sociala konsekvenser. Det framgår med all
önskvärd tydlighet att fattigdom är ett föränderligt fenomen, som alltid måste
relateras till den sociala kontext i vilken den uppstår. Men inte heller relativa
definitioner av fattigdom är oproblematiska. Att bara se till inkomsten ger inte
alltid en rättvisande bild av individers levnadsstandard. Somliga kan ha besparingar
eller andra inkomstkällor vid sidan av arbetsförtjänsten, medan andra kan för-
sörja sig genom naturahushållning, eller få stöd från närstående som kompense-
rar en låg lön. Ingen hänsyn tas heller till hur levnadsomkostnader kan variera
med ålder och individuella behov. 81

Även om de flesta forskare idag är eniga om att fattigdom bäst operationa-
liseras med hjälp av relativa definitioner, har det under senare år uppstått en
debatt om nödvändigheten av att också beakta fler aspekter än de traditionellt
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ekonomiska. Den indiske ekonomen och filosofen Amartya Sen betonar att fattig-
dom inte bara kan definieras i termer av låg inkomst, utan introducerar istället
begreppet capability. Fritt översatt kan detta tolkas som individens faktiska möj-
lighet att på olika sätt skaffa sig, eller uppnå sådant som är nödvändigt för ett
fungerande liv i samhället.82 Det väsentliga är alltså inte inkomstens storlek, utan
vad inkomsten räcker till. Sen uttrycker det själv på följande sätt:

 […] it is possible to argue for seeing poverty as the failure of basic capabilities to
reach certain minimally acceptable levels. The functionings relevant to this analysis
can vary from such elementary physical ones as being well-nourished, being adequately
clothed and sheltered, avoiding preventable morbidity, etc., to more complex social
achievements such as taking part in the life of  the community, being able to appear
in public without shame, and so on. These are rather ”general” functionings, but –
as was discussed earlier – the specific form that their fulfilments may take would
tend to vary from society to society.83

Förutom de rent ekonomiska aspekterna, inkluderar Sen också etiska och sociala
aspekter i fattigdomsbegreppet.  Listan på vilka capabilities en individ behöver
kunna uppnå för att undvika fattigdom kan se olika ut i olika samhällen. I många
av tredje världens utvecklingsländer kommer man fortfarande mycket långt med
att uppfylla de mest basala fysiska behoven. I andra fall måste listan på vad som
behöver uppnås för att få ett fungerande liv i samhället göras mycket längre och
mer diversifierad, innefattande även en demokratisk utveckling och arbete för
mänskliga rättigheter.84

Sens sätt att definiera fattigdom har visserligen mött kritik för att vara svårt
att operationalisera, men hans forskning har i flera avseende varit banbrytande.
Den har bidragit till att öppna och fördjupa fattigdomsbegreppet mot andra
perspektiv än de strikt näringsmässiga och till att inkludera sociala, etiska och
kulturella aspekter av fattigdom.85 Under senare år har diskussionerna kring
fattigdomsbegreppet – oavsett om det är utvecklingsländer i tredje världen eller
västvärldens urbana miljöer som står i fokus – i hög grad kommit att kretsa
kring sambandet mellan fattigdom och socialt utanförskap i samhället.86 I För-
enta Nationernas ”Report on the world social situation 2003” konstateras det:

While there is little agreement on the exact meaning of the term social exclusion,
there is general agreement on its core features, its principal indicators and its
relationship to poverty and inequality. For instance there is very little opposition to
the view that poverty – when defined by a wider set of circumstances than income
poverty – is a central component of social exclusion.87

Fastän traditionella relativa fattigdomsdefinitioner fortfarande anses mest lämp-
liga för att mäta fattigdomens omfattning i en befolkning, har definitioner som
inkluderar kulturella och sociala aspekter av fattigdom kommit att få en större
betydelse i arbetet med att utforma program för fattigdomsbekämpning, både
på nationell och internationell nivå.88
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Hur skall då fattigdom förstås i en historisk kontext? En lika viktig, som
uppenbar slutsats av de teoretiska diskussioner som förs kring fattigdoms-
begreppet, är att fattigdom är ett relativt fenomen som alltid måste relateras till
ett socialt sammanhang. Vem som betraktas som fattig och fattigdomens karak-
tär varierar från tid till tid och från ett samhälle till ett annat, vilket betyder att
varje tid har sin kontextuella definition på fattigdom som måste beaktas av histo-
rikern. Lika väsentlig är slutsatsen att förståelsen av vad som är fattigdom och
vem som är fattig är starkt beroende av hur fattigdomsbegreppet definieras och
operationaliseras. Att som somliga av 1800-talets engelska samhällsdebattörer
betrakta alla, som i avsaknad av egendom eller kapital tvingades att arbeta för att
klara sitt livsuppehälle, som fattiga, ger helt andra forskningsresultat än om
exempelvis mottagande av regelbundet understöd från fattigvården skulle an-
vändas som ett kriterium på fattigdom.89 Den som vill studera fattigdom och
fattigvård tvingas alltså – i medvetenhet om de svagheter alla definitioner rym-
mer – välja perspektiv utifrån vilket samhälle som skall studeras, vad som skall
fokuseras i den aktuella studien och vilket källmaterial som finns att tillgå.

En operationalisering av Amartya Sens vidgade fattigdombegrepp skulle
sannolikt kunna bidra med nya och fördjupade perspektiv på den fattiges situa-
tion i 1800-talets samhälle. Då som nu handlade fattigdom inte enbart om otill-
räckliga inkomster och avsaknad av materiella resurser, utan också om brist på
annat, som hindrade individens fulla delaktighet i samhället. Samtidigt måste det
konstateras att det stöter på många hinder. Sens fattigdomsdefinition är kom-
plex i sig och den kompliceras ytterligare av att appliceras på en historisk kon-
text. Att definiera vad som behövdes för att uppnå ett fungerande liv i samhället
förutsätter existensen av ett mycket detaljerat källmaterial, som inte bara redogör
för den fattiges materiella tillgångar och behov, utan dessutom gör det möjligt att
sätta dem i relation till vad som betraktades som livsnödvändigt i den aktuella
kontexten. Det skulle dessutom krävas källor där den fattige själv kunde komma
till tals om hur han/hon upplevde sin situation och delaktighet i samhällslivet. Att
utifrån det begränsade källmaterial som finns tillgängligt, precisera vilka fysiska
och sociala behov som måste vara uppfyllda för att undvika fattigdom, låter sig
alltså inte enkelt göras.

I denna avhandling ligger fokus på fattigvården och dess understödstagare,
de individer som av dåtidens beslutsfattare ansågs både vara i behov av och
berättigade till någon form av understöd. Med ett enda undantag har jag har
därför valt att låta definitionen av fattigdom styras av de fattigdomskriterier som
rådde i Skellefteå socken under den undersökta perioden. Detta innebär att de
individer som fick understöd från fattigvården betraktas som fattiga. Med detta
sätt att definiera fattigdom kan resultaten alltså inte göra anspråk på att ge en
heltäckande bild av fattigdomen i Skellefteå socken under 1800-talet, utan kom-
mer istället att avspegla de samtida beslutsfattarnas definition av fattigdom och
understödsbehov. Samtidigt har det under arbetets gång visat sig nödvändigt
med en fördjupad diskussion av fattigdomssituationen bland befolkningen. För
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detta syfte används en definition av fattigdom som inte är kopplad till motta-
gande av fattigvård, nämligen oförmåga att betala skatt. Motivet till detta val
kommer att diskuteras utförligare i kapitel 4.

Till skillnad från en stor del av tidigare svensk fattigvårdsforskning har jag
valt att inte använda mig av begreppen ”rätta/värdiga” respektive ”orätta/ovär-
diga” fattiga för att beskriva samhällets klassificering och avgränsning av de indi-
vider som gjorde anspråk på samhällets stöd.90  Den enkla anledningen är att
dessa moraliskt präglade begrepp överhuvudtaget inte diskuteras i det lokala
källmaterialet. Detta innebär inte att det inte gjordes moraliskt präglade över-
väganden, men just dessa begrepp bär med sig så många associationer till det
sena 1800-talets ”von-oben”- präglade nationella fattigvårdsdebatt, att jag med-
vetet väljer att distansera mig ifrån dem.

Socialt medborgarskap
En viktig insikt från de teoretiska diskussionerna kring fattigdomsbegreppet är
att fattigdom är en företeelse som inte kan studeras åtskild från den sociala kon-
text i vilken den uppträder. Nästan oavsett vilka fattigdomsdefinitioner som an-
vänds, kontrasteras somliga samhällsmedborgares brist mot andra samhälls-
medborgares tillgångar, materiella som immateriella. Fattigdom betraktas som
ett samhällsproblem och sedan lång tid har omsorgen om de fattiga kommit att
ses som en samhällsangelägenhet.

Flera forskare har lyft fram den interaktion som i ett längre perspektiv kan
iakttas mellan fattigvårdens utformning och samhällets utveckling.91 Samhälls-
förändringar ställde fattigvårdsorganisationen inför nya utmaningar som blev
incitament till förändring, samtidigt som samhällets fattigvårdsansvar även kom
att sätta sin särskilda prägel på samhällsutvecklingen. Ett viktigt bidrag till denna
diskussion är den holländske sociologen Abram de Swaans teori om sambandet
mellan fattigvård och samhällsbygge i det västeuropeiska samhället. När olika
understödsformer inrättades började också en rumsligt begränsad samhällsge-
menskap att formas, kringgärdad och sammanhållen av gemensamma rättighe-
ter och skyldigheter. Nödvändigheten att tydliggöra vilka som var berättigade till
understöd bestämde gränserna, medan det gemensamma försörjningsansvaret
blev till ett sammanhållande band i samhällsgemenskapen.92

Både Katherine Lynch och Lynn Hollen Lees har influerats av de Swaan när
de diskuterar fattigvårdens roll som samhällsbyggande faktor, om än i olika
historiska kontexter. Lynch visar hur fattigvårdsansvaret förenade religiösa och
civila organ i ett gemensamt samhällsbygge från medeltiden och framåt i väst-
europeiska stadsmiljöer, medan Lees utgår ifrån en uteslutande engelsk samhälls-
kontext. Med utgångspunkten att fattigvården vilade på en gemensam förståelse
av sociala rättigheter och skyldigheter i den lokala miljön, ser hon att det lokala
beslutsfattandet på ett påtagligt sätt bidrog till att definiera gränser för tillhörig-
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het och utanförskap. Det medverkade också till att bekräfta redan existerande
sociala skillnader i befolkningen.93 Genom att delta i fattigförsörjningen gjorde
den skattskyldige inte bara sin plikt som fullvärdig medlem i samhällsgemen-
skapen, han erkände också den fattiges rätt till understöd. Genom att begära och
ta emot understöd, gjorde den fattige anspråk på en rättighet som ytterst bott-
nade i en tillhörighet till samma samhällsgemenskap. Som Lees konstaterar:

Although the transaction accentuated differences of class and income, the force of
law and habit bound both sides in the welfare transaction together into a morris
dance of interlocking obligation. Rich and poor faced one another to contest the
distribution of local resources and to reallocate them according to some locally
recognized standard of need and desert.94

Ett liknande resonemang för Steven King angående fattigvården i södra England
och hur den kom att utformas i de små landsbygdsförsamlingarna, eller som
han kallar dem ”face-to-face parishes”. Där uppstod ett ömsesidigt beroende
mellan givare och understödstagare, vilket gjorde det svårt för samhället att av-
visa den fattiges krav den dag behov uppstod.95

Som en följd av det uttalade lokala fattigvårdsansvaret, växte det alltså tidigt
fram en gemensam förståelse i lokalsamhället av vilka sociala rättigheter och
skyldigheter som tillkom de individer som var en del av samhällsgemenskapen.
Följaktligen, hävdar Lees, existerade en form av socialt medborgarskap på lokal-
planet i England och Wales, trots frånvaron av fulla politiska rättigheter och långt
innan den moderna välfärdsstatens framväxt. Den tyske historikern Thomas Sokoll
kommer till samma slutsats och hävdar att: ”In recognising the ’right to subsistence’
of  every member of  the community, a modern standard of  social rights was
upheld, which constituted a kind of ’parochial citizenship’ ”. 96

Begreppet socialt medborgarskap har framför allt kommit att förknippas
med den brittiske sociologen T H Marshall och den teori om medborgarskapets
historiska utveckling som han presenterade i arbetet Citizenship and social class (1950).
Där utvecklar Marshall sin syn på det moderna medborgarskapets framväxt
som en historisk process, där tre olika dimensioner av medborgarbegreppet –
civila, politiska och sociala rättigheter – successivt och kumulativt har utvecklats
och institutionaliserats i samhället.97 Uppkomsten av civila rättigheter daterar Mars-
hall, med utgångspunkt i en engelsk kontext, till 1700-talet, vilket framför allt
hänförs till institutionaliseringen av ett nationellt rättsväsende.  Då kunde man tala
om personlig frihet – åtminstone för män – det fanns yttrande- tros- och tanke-
frihet och inte minst, det fanns en nationell lagstiftning som hade samma giltighet
för alla medborgare. De politiska rättigheternas uppkomst dateras av Marshall till
1800-talet, vilket kopplas samman med framväxten av den parlamentariska de-
mokratin, med ökande möjligheter för den enskilde att bli delaktig i utövandet
av den politiska makten. Uppkomsten av sociala rättigheter – den ultimata formen
av medborgarskap – kopplas samman med 1900-talets utbyggnad av moderna
socialförsäkringssystem och utbildningssystem.98 Även om Marshall tillstår att
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det dessförinnan kan ha funnits sociala rättigheter förankrade i tillhörigheten till
ett lokalsamhälle, är det det nationella och institutionella perspektivet som har
fått styra hans kronologi.99  Medborgarskapets evolutionära utvecklingshistoria
blir till en ”grand narrative” om välfärdsstatens linjära historiska framväxt.

Marshalls teoretiska modell har mött mycket kritik, inte minst för det funk-
tionalistiska och evolutionära sätt på vilket han har historiserat medborgarskapets
utveckling. Som andra forskare har visat behövde civila, politiska och sociala
rättigheter inte utvecklas kumulativt och successivt. I ett internationellt perspektiv
framstår medborgarskapets utvecklingsmönster ofta som långt mer komplex än
vad som kan rymmas i modellens tre faser. Skarp kritik har också riktats mot hur
kampen för medborgerliga rättigheter blir osynlig i Marshalls konsensuspräglade
utvecklingsschema, på samma sätt som det inte heller tas någon hänsyn till bety-
delsen av klass, kön, kultur, religion och etnicitet.100 Enligt Marshalls sätt att se kan
ett fullödigt medborgarskap i samhället mycket väl förenas med socio-ekono-
miska skillnader mellan medborgare, förutsatt existensen av en grundläggande
social solidaritet i samhället och en lojalitet mot samhällsgemenskapen.101 Även
Marshalls exklusivt nationella och institutionella perspektiv har mött kritik. Med-
borgarskap handlar inte bara om relationen mellan individen och staten, menar
historikern Peter Aronsson. Den del av medborgarskapet som har växt fram ur
samhällets lokala och civila gemenskaper tonas ofta ned och undervärderas av
den statsorienterade forskningstraditionen.102 I Sverige, hävdar han, har både det
civila, politiska och sociala medborgarskapet kommit att utvecklas inom ramen
för det kollektiva, självständiga och relativt jämställda samhällslivet på bynivå
och sockennivå. Det handlade inte, som i Marshalls fall, om tre renodlade slag av
medborgarskap, som hanterades av tre skilda institutioner, utan på bynivå, i socken-
stämma och på häradstinget flöt de olika rättighetsdimensionerna ofta samman.
Även om medborgarskapet i lokalsamhället kom att bli skiktat, genom att de
politiska rättigheterna inte var lika för alla, hade det också gemensamma drag.
Aronsson konstaterar:

En likhet ligger i det överblickbara, betoningen på tillhörighet till en gemenskap,
skillnad mellan att vara med och stå utanför, skyldigheten att delta och bidra till
gemenskaperna som bas för rättigheten att njuta beskydd och trygghet.103

Fastän Marshalls perspektiv och analys av medborgarskapets framväxt av
flera skäl kan ifrågasättas, har hans teoretiska begrepp kommit att få stor bety-
delse inom det sociologiska och samhällsvetenskapliga forskningsfältet. De olika
aspekterna av medborgarskap har visat sig fruktbara som analysredskap och har
i stor utsträckning bidragit till vår nutida förståelse av medborgarskapsbegreppet.104

Inte minst begreppet social citizenship har kommit att vidareutvecklas, ofta med
utgångspunkt i ett genusperspektiv. Idag utgör det centralt begrepp inom ramen
för den nutida välfärdsforskningen, mer eller mindre oberoende av Marshalls
ursprungliga koncept.105
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När Lees använder sig av Marshalls begreppsapparat för att försöka förstå
fattigvårdens roll i samhället från 1700-talet och framåt tar hon samtidigt av-
stånd från två viktiga huvudpunkter i hans teoribygge: historiseringen av med-
borgarskapsbegreppets utveckling och det nationella och institutionella perspek-
tivet. På samma sätt väljer jag att använda mig av begreppet socialt medborgarskap
i min analys av fattigvårdens utformning, utveckling, funktion och förändring på
lokalplanet i 1800-talets Skellefteå. Två omständigheter talar för att detta är rim-
ligt. Den ena är de Swaans teori om hur samhällsbygget växte fram kring de
gemensamma rättigheter och skyldigheter som aktualiserades av försörjnings-
ansvaret för de fattiga. Redan innan den moderna välfärdsstatens framväxt exis-
terade det alltså ett slags socialt medborgarskap i samhället, som vilade på exis-
tensen av gemensamma rättigheter och skyldigheter. Den andra omständigheten
är Aronssons konstaterande att en väsentlig aspekt av medborgarskapet kom att
utvecklas i ett lokalt sammanhang. Det nationella perspektivet på medborgar-
skapets utveckling måste, åtminstone i en svensk kontext, också kompletteras
med ett lokalt. När begreppet socialt medborgarskap lyfts ut ur den historiska
ram där det ursprungligen placerades av Marshall, innebär det också att det
delvis måste definieras på ett annat sätt. Det måste göras klart att det handlar om
lokalt förankrade och i viss mån begränsade sociala rättigheter, inte om natio-
nella välfärdssystem av generell karaktär. Lika viktigt är det att framhålla att det
måste göras åtskillnad mellan sociala och politiska rättigheter i samhället. När
begreppet socialt medborgarskap appliceras på 1800-talets samhälle kan det så-
ledes inte förutsättas att sociala rättigheter alltid åtföljdes av fulla politiska rättig-
heter. Med dessa två väsentliga begränsningar är det ändå möjligt att ansluta sig
till Marshalls definition av innebörden av ett socialt medborgarskap, som för
övrigt för tankarna till relativa fattigdomsdefinitioner:

By the social element I mean the whole range from the right to a modicum of
economic welfare and security to the right to share to the full in the social heritage
and to live the life of a civilized being according to the standards prevailing in the
society.106

Social affinitet
Frågan om det sociala ansvarstagandet och dess gränser har ända sedan äldsta tid
upptagit människors tankar. ”Skall jag ta hand om min bror?” lyder den väl-
bekanta frågan som ställdes redan i Gamla Testamentets skrifter med mång-
tusenårig tradition. Vad är det då som gör att vi känner oss förpliktade att ta
ansvar för varandra i ett samhälle? Trots att fattigvårdsansvaret kunde uppfatta-
des som en tung börda av de försörjningsskyldiga och att fattigvårdsfrågor kunde
vara föremål för intensiv debatt i samhällets beslutande organ, ifrågasattes mycket
sällan själva den moraliska plikten att bidra till de fattigas försörjning.107
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Idéhistorikern Roger Qvarsell ser det kristna barmhärtighetsidealet, med röt-
ter i både judisk tradition och grekisk moralfilosofi, som en bärande tanke bakom
de institutioner och de former för socialt omhändertagande som växte fram i
samhället. Men även andra motiv –  såväl sociala som ekonomiska – kan anas
bakom de rent altruistiska. Det är ingen slump, menar Qvarsell, att Sveriges
första akutsjukhus fanns i Falun, där man snabbt behövde få skadade gruvdrängar
tillbaka i arbete igen.108

Under senare tid har forskare, framför allt inom sociologi och socialpsyko-
logi, försökt diskutera känslan av samhörighet och social solidaritet i ett samhälle
med det teoretiska begreppet social affinitet.109 Den amerikanske sociologen James
Vela-McConnell definierar social affinitet som ”the empathy and identification
between individuals or groups that lies at the heart of the classic notion of social
cohesion”.110 Fritt översatt skulle det kunna formuleras som ”den känsla av sam-
hörighet med andra, som tar sig uttryck i social solidaritet”. Ordet affinitet kom-
mer av latinets affinitas, som betyder grannskap, frändskap eller släktskap. Affini-
tet är också en kemisk term, som anger två ämnens strävan att ingå kemisk
förening med varandra.111

Denna subjektiva känsla av social samhörighet, menar Vela-McConnell, kan
ta sig uttryck på flera sätt. På ett ytligt plan handlar det ofta om en upplevelse av
identifikation människor emellan. Det är lättare att känna samhörighet med dem
som i något avseende liknar oss själva. Det kan handla om kön, ålder, social
tillhörighet, etnicitet eller något annat, som förmedlar känslan av att ”det kunde
ha varit jag”.112 Nationalekonomerna Peter Lindert och Lorenzo Kristov har lyft
fram identifikation som en faktor som kan bidra till att skapa social affinitet även
på ett ekonomiskt och politiskt plan i samhället. Exempelvis ökar ofta besluts-
fattares politiska vilja att hjälpa de sämst ställda i samhället när ekonomiska låg-
konjunkturer slår mot breda grupper i samhället, eller när en grupp som de står
i någon form av beroendeförhållande till, har drabbats av särskilda svårigheter.
Med samma utgångspunkt betonar Kristov och Lorenzo att det sociala engage-
manget för andra också kan bottna i en oro för det egna välbefinnandet: ”we
can interpret caring about others as self-insurance against the possibility of ending
up in their state”.113 En liknande diskussion förs av ekonomhistorikern Daniel
Rauhut, som i avhandlingen Fattigvård, socialbidrag och synen på fattigdom i Sverige
1918–1997 (2002), med utgångspunkt i hypotesen om social affinitet, diskuterar
i vilken utsträckning beslutsfattarnas beredvillighet till social solidaritet med de
sämst ställda i samhället kan relateras till skillnader i inkomst.114

Den sociala affiniteten – känslan av samhörighet och viljan till social solidari-
tet – fördjupas om det finns ett personligt känslomässigt engagemang mellan
parterna. Den starkaste samhörigheten, menar Vela-McConnell, följer av släkt-
skap.115 Avstånd, såväl rumsligt, tidsmässigt som socialt, kan däremot bidra till att
känslan av samhörighet och socialt ansvarstagande minskar.116 Att rumslig närhet
kan gynna uppkomsten av social affinitet, betonas även av den amerikanske
kulturgeografen Graham D Rowles. Rowles lyfter fram hur en särskild känsla av
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samhörighet och tillhörighet ofta kan vara knuten till en plats, ett grannskap eller
ett lokalsamhälle. Genom långvarig interaktion grannar emellan utvecklas och
förstärks vissa sociala normer, förväntningar och beteendemönster som skapar
en känsla av tillhörighet, eller som Rowles väljer att uttrycka det, en ”social inside-
ness”.117 När denna typ av vi-känsla uppstår inom en grupp ökar tendensen att
distansera sig från andra, och att betrakta dem som befinner sig utanför den
egna gruppen som annorlunda. Inom socialpsykologin har det visats hur en grupp-
identitet ofta skapas genom att man bortser från mindre olikheter inom den
egna gruppen, för att istället fokusera på den faktor som förenar och skiljer
gruppen från andra.118 Rumslig närhet behöver alltså inte per definition betyda
att alla inkluderas i samma gemenskap. Inom ett och samma lokalsamhälle kan
samma processer som knyter vissa människor samman verka exkluderande
gentemot andra, som enligt gruppens normer betraktas som avvikande.

Det är inte svårt att förstå att både geografiskt och tidsmässigt avstånd på-
verkar vår förmåga till medkänsla med andra, vare sig det gäller AIDS-drab-
bade i dagens Sydafrika eller nazismens offer i Östeuropas dödsläger för mer än
femtio år sedan. Men som Vela-McConnell poängterar påverkas känslan av sam-
hörighet och förmågan till empati – social affinitet – även av sociala avstånd, det
vill säga i vilken mån individer och grupper i samhället i olika avseenden kan
identifiera sig med varandra. Till grund för denna identifikation kan både ligga
medfödda attribut som kön, ras och etnicitet, och förvärvade attribut, som
utbildning, yrke och social ställning i samhället. Vela-McConnell summerar:

To the degree that these factors of  gender, race, education and so on affect the
decision of  who to include in one’ s circle of  neighbours, friends, and family, social
distance has an impact upon affinity. Indeed, social affinity is affected by all three
forms of distance: temporal, spatial and social. As the distance between ourselves
and others increases, the possibility of establishing social affinity with those others
is strained, undermining the basic cohesiveness of  an increasingly global society.119

Diskussionen kring vilka faktorer som befordrar social affinitet utgör en vik-
tig teoretisk utgångspunkt för studiet av fattigvården och dess sociala praktik i
1800-talets Skellefteå, framför allt för att förstå relationen mellan den fattige och
hans/hennes försörjare. Med kännedom om identifikationens stora betydelse
för att skapa en känsla av samhörighet och social solidaritet i ett samhälle, är det
rimligt att anta att förutsättningarna för ett empatiskt socialt ansvarstagande var
som bäst, när understödsgivaren i något avseende kunde identifiera sig med
understödstagaren. Kön, ålder, hemort, familjesituation, social status, gemen-
samma normer och släktskap skulle kunna vara sådana identifikationsskapande
faktorer. När ingenting annat fanns som förenade var det sannolikt lättare att
känna social solidaritet gentemot obemedlade bybor, än gentemot fattiga från
andra byar eller socknar. Den fattige som följde lokalsamhällets normer mötte
sannolikt också större empati från de etablerade skikten i samhället, än den som
i något avseende betraktades som en avvikare.
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Som flera forskare har visat kan vikten av identifikation också appliceras på
sociala, kulturella och ekonomiska förhållanden. Identifikationen med de fattiga
och därmed känslan av samhörighet och social solidaritet, kan således ha varit
större där de sociala och ekonomiska skillnaderna i befolkningen var jämförelse-
vis små, än i samhällen med en större social skiktning. I relativt jämställda sociala
sammanhang kan dessutom de försörjningsansvarigas medvetenhet om sin egen
potentiella utsatthet, särskilt under dåliga tider, ha påverkat viljan till social solida-
ritet med dem som hade svårigheter med den egna försörjningen. Detta lyfts
också fram av Kristov och Lorenzo som ser ett betydande inslag av ”själv-
försäkring” i många politiska beslut: ”in a depression more and more people
may perceive that they themselves could fall and need a saftey net”.120 Även om
oron för det egna välbefinnandet givetvis kan ha haft betydelse för individers
agerande, kan det samtidigt inte förutsättas att människors sociala ansvarstagande
enbart styrdes av strategiska och rationella överväganden. Att många levde un-
der knappa omständigheter behöver inte utesluta att det också kunde finnas rent
altruistiska motiv bakom människors beredvillighet att ta ansvar för sina med-
människor.

Sociala riskfaktorer
I sin analys av välfärdssystemens framväxt i England identifierar ekonom-
historikern Paul Johnson en rad sociala riskfaktorer, som särskilt hotade män-
niskors tillvaro i samhället innan de moderna välfärdssystemen växte fram. De
kan grovt indelas i fyra kategorier: 1) risker riktade mot människors hälsa, 2)
risker relaterade till livscykelns förlopp, 3) ekonomiska risker och 4) risker relate-
rade till den omgivande miljön.121 Då det rör sig om generella mekanismer, som
inte bara kunde observeras i 1800-talets England utan även i andra samhällen vid
samma tid, bör dessa risker alltså också ha varit relevanta i det svenska 1800-
talssamhället och i det förindustriella nordsvenska samhälle som står i fokus i
denna studie.

Av de risker som kunde drabba enskilda individer ser Johnson riskerna rik-
tade mot människors hälsa som de mest signifikanta. Trots den generella
mortalitetsnedgången i Sverige, var dödligheten vid 1800-talets mitt högre i alla
åldrar än i dagens samhälle. Det var framför allt ett annorlunda sjukdomspano-
rama, med en större prevalens av epidemiska infektionssjukdomar, som förkor-
tade många människors livslängd och bidrog till de höga dödstalen.122  En annan
viktig skillnad gentemot dagens samhälle är att följderna av sjukdom och när-
ståendes död generellt sett var allvarligare och mer djupgående. Förutom att det
inte fanns samma möjligheter till medicinsk hjälp, kunde sjukdom, arbetsoförmåga
eller en anhörigs frånfälle få stora ekonomiska och sociala konsekvenser, inte
bara för den enskilde, utan för hela hushållet.123 Det enda sociala skyddsnät som
existerade vid sjukdom och död, förutom den hjälp familj, vänner och grannar
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kunde erbjuda, var fattigvården. Under 1800-talet växte visserligen allt fler frivil-
liga sjukkassor fram i Sverige, men trots detta var fortfarande endast 14,1 pro-
cent av landets vuxna befolkning sjukkasseansluten år 1910.124

Den andra kategorin risker som diskuteras av Johnson är risker relaterade till
människans livscykel. Som många forskare har visat kunde vissa faser i livet föra
med sig särskilt stora svårigheter att klara sin egen och sina närmastes försörj-
ning. Under den tid många minderåriga barn fanns i hushållet riskerade försörj-
ningsbördan att vara större än inkomsterna. I ålderdomen kunde istället avta-
gande kroppskrafter, bristande arbetsförmåga, eller en makes död göra det svårt
att mobilisera tillräckliga resurser för den egna försörjningen. Som en livscykelns
paradox sammanföll ofta dessa riskperioder för barn och föräldrar. Samtidigt
som många vuxna barn tvingades ta ett allt större ansvar för sina gamla föräldrar
hade de själva ett tungt försörjningsansvar för en växande familj. ”[T]he children’s
own families are costing most just as the time of [greatest parental] need”, kon-
staterade en anonym brittisk skribent undder 1800-talet.125

Att vissa faser i livscykeln innebar en ökad risk för fattigdom uppmärksamma-
des redan 1902 av den brittiske socialreformatorn Seebohm Rowntree. I en
välkänd grafisk framställning åskådliggör han de riskperioder som kunde iakttas
bland arbetarehushållen i sekelskiftets York i England.126 Som figur 1.1 visar var
dessa perioder främst associerade med tiden för barnens födelse och uppväxt
samt med ålderdom och död. I det förindustriella samhället sträckte sig i flesta
fall den riskperiod som var knuten till barnens födelse och uppväxt över ett
jämförelsevis långt tidsintervall. Många kvinnor födde barn under hela sin fertila
tid och då barn betraktades som minderåriga till och med 15 års ålder, innebar
det att makar kunde ha försörjningsansvar för minderåriga barn fram till att de
själva var i sextioårsåldern och därmed började betraktas som äldre.127 Även om
försörjningsbördan minskade successivt när barnen växte upp och lämnade hus-
hållet, riskerade tiden fram till nästa riskperiod – ålderdomen – att bli kort. I det
förindustriella samhället fanns inget riktat stöd till stora barnfamiljer och inte
heller något offentligt socialt skyddsnät för de individer som inte längre orkade
arbeta. Först 1913 fattade den svenska riksdagen beslut om att införa allmän
ålderspension.128  Människor var således hänvisade till att utveckla egna strategier
för att klara de särskilda svårigheter livscykelns riskperioder förde med sig, eller
att vända sig till fattigvården.

Med ekonomiska risker avser Johnson de hot en osäker arbetsmarknad och
osäkra inkomster kunde utgöra mot människors försörjning. Tillgången till ar-
bete kunde fluktuera med årstider och konjunkturer. Anställningsförhållanden,
löner och arbetstider präglades inte heller alltid av trygghet och stabilitet.129 Att
Johnson tar sin utgångspunkt i en brittisk industrialiserad kontext, där lönearbetet
hade fått stort genomslag i samhället är sannolikt mindre betydelsefullt i samman-
hanget. Oavsett om samhället präglades av lönearbete eller naturahushållning
orsakade brist på arbete och/eller inkomst att mat saknades på den arbetslöses
bord. I Sverige föreskrev visserligen lagstiftningen att socknarna hade ett ansvar
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för att hjälpa den som ofrivilligt saknade arbete eller hade otillräckliga inkomster,
men det var en omdiskuterad skyldighet. Med malthusianskt influerade argu-
ment varnades det för att understöd till arbetslösa men arbetsföra individer ris-
kerade att generera pauperism. Detta resulterade i att arbetslöshet i och med
1871 års fattigvårdsförordning inte längre ansågs berättiga till understöd.130 Först
under 1890-talet uppstod de första arbetslöshetskassorna i facklig regi.131

Figur 1.1 Rowntrees modell av fattigdomens livscykel.

Källa: Seebohm B Rowntree, Poverty. A study of town life, London 1902, s 171.

Den fjärde och sista kategorin risker kallar Johnson litet diffust för ”environ-
mental risks”, här översatt till omvärldsrisker – faror som kommer av tillvaron i
en riskfylld värld. Till denna kategori hänförs strukturella och kollektiva risker
relaterade till natur och klimat, som översvämningar och missväxt, men också
risker av mer individuell karaktär som kan associeras med det sociala livet, som
olyckshändelser, eldsvådor och andra förluster.132 På samma sätt som riskerna i
de tidigare nämnda kategorierna kunde även dessa strukturella och sociala risker
få både kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser för människor. Exempelvis kunde
förlust av egendom och husdjur i en brand, eller temporär fattigdom under en
missväxt i somliga fall innebära en akut, men övergående kris, medan det för
andra medförde att familjekonomin slogs sönder för en lång tid framåt, eller
skapade permanent fattigdom.

Något som inte identifieras som en social risk av Johnson, men som har
uppmärksammats av många andra forskare, är avsaknaden av stödjande släkt-
nätverk. I det nordiska samhället var nära släktingars plikt att sörja för varandra
sedan lång tid både en etablerad norm i samhället och en lagfäst förpliktelse.133 I
Sverige lagfästes den inbördes försörjningsplikten mellan föräldrar och barn samt
arbetsföra individers skyldighet att ta ansvar för sina närmaste under 1850-talet.
Liknande bestämmelser fanns såväl i England som i andra nordvästeuropeiska
länder.134 Flera forskare har dock ifrågasatt i vilken mån lagstiftningens bestäm-
melser om familjeansvar verkligen kom till uttryck i praxis. Uppfattningen att
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äldre i det förindustriella samhället alltid fick en trygg ålderdom omslutna av
omsorg från vuxna barn och anhöriga ser historikern Tamara Hareven som en
myt. Både i Europa och USA var det vanligt att äldre människor förestod sitt
eget hushåll och inte bodde tillsammans med sina gifta barn i flergenerations-
hushåll.135 Som Steven Ruggles visar kan detta i stor utsträckning hänföras till
rådande demografiska förhållanden, kännetecknade av en hög giftermålsålder
och låg medellivslängd. Många hade helt enkelt inga anhöriga i en äldre genera-
tion att dela hushåll med. När de ekonomiska förhållandena förbättrades under
slutet av 1800-talet ökade också andelen flergenerationshushåll, men framför allt
bland de högre samhällsklasserna, som hade såväl ekonomiska möjligheter som
kulturellt motiverade motiv att försörja sämre ställda släktingar.136 David Thom-
son, som funnit att en mycket stor andel av de äldre i England under tidigt 1800-
tal försörjdes av fattigvården genom regelbundet kontantunderstöd och inte av
sina barn, menar att relationen mellan samhällsansvar och familjeansvar växlade i
det förindustriella samhället. Under vissa tider dominerade normen om familje-
ansvar och under andra tider var samhällets ansvar större, allt beroende på för-
ändringar i samhällets sociala, politiska, ekonomiska, demografiska, religiösa samt
ideologiska förhållanden.137

En stor del av forskningsdebatten kring förhållandet mellan samhällsansvar
och familjeansvar har kretsat kring Peter Lasletts välkända artikel om ”nuclear
hardship” från 1988, där han hävdade att kärnfamiljens dominans i samhället
predisponerade för framväxten av kollektiva understödsformer. Dessa kom att
ersätta släktnätverkens ansvar för individer i kritiska livssituationer.138 Lasletts tes
har med tiden kommit att revideras och nyanseras och idag råder mer eller
mindre konsensus om att släktnätverkens betydelse inte skall undervärderas. Sna-
rare kan många familjers försörjning sägas ha vilat på en bräcklig balans mellan
det stöd de kunde få från sina anhöriga och den hjälp samhället hade att ge.139

Begreppet ”the economy of makeshifts” har kommit att symbolisera de många
tillfälliga lösningar och disparata inkomstkällor, inklusive fattigvård, som hjälpte
den fattige att klara sin försörjning.140 Historikern Barry Reay konstaterar i anslut-
ning till en studie av familjerelationer i ett engelskt lokalsamhälle under 1800-talet
att: ”Life was seldom a simple choice between family and Poor-Law or collectivity,
instead we should think of life-course strategies, of a constant negotiation that
drew upon available resources.”141

Det går inte att komma ifrån att dessa olika kategorier av risker i flera avseen-
den flyter samman. Risker relaterade till människors hälsa och risker relaterade till
livscykeln sammanfaller ofta, både när det gäller barn och äldre människor. Sjuk-
dom och handikapp påverkade människors relation till arbetsmarknaden. Eko-
nomiska risker och situationen på arbetsmarknaden inverkade i sin tur på män-
niskors möjlighet att klara de påfrestningar livscykelns riskperioder förde med
sig. Omvärldsrisker och konjunkturer kunde i förlängningen påverka såväl män-
niskors hälsa, som de ekonomiska risker de utsattes för. Det som hela tiden
riskerades var möjligheten att inte längre klara sin egen försörjning. Att de olika
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riskfaktorerna kunde influera och förstärka varandra, ligger också helt i linje med
den forskning som visar att fattigdom och understödsberoende är ett multi-
faktoriellt fenomen, där både strukturella och individuella faktorer påverkade
varandra.142

En multifaktoriell modell
För att diskutera det multifaktoriella förlopp som kunde leda till fattigdom och
understödsberoende, har en enkel modell konstruerats med utgångspunkt i den
tidigare diskussionen kring sociala riskfaktorer i det förindustriella samhället. I
avhandlingen används den framför allt för att strukturera källmaterialet och för
att diskutera resultaten. Modellen är ett försök att renodla olika risker för fattig-
dom och understödsberoende, samtidigt som samspelet mellan strukturella och
individuella riskfaktorer och betydelsen av andra grundläggande strukturerande
kategorier i samhället, som kön och ålder, lyfts fram. I bakgrunden ligger
omvärldsriskerna, de strukturella och kollektiva risker som kunde drabba alla,
men som även kunde förstärka och fördjupa andra riskfaktorer. Risker relate-
rade till natur och klimat, såsom återkommande missväxtperioder, eller de risker
växlande ekonomiska konjunkturer och en sviktande arbetsmarknad kunde föra
med sig, är exempel på sådant som kan rymmas inom ramen för denna kate-
gori.

De fyra lika stora delarna inne i figuren representerar mer individuellt präg-
lade riskfaktorer: svaga sociala nätverk, livscykelkriser, sjukdom och handikapp samt
personliga kriser. I den sistnämnda gruppen ryms, förutom olyckshändelser som
kunde drabba den enskilde, också mer personligt präglade riskfaktorer, som
exempelvis missbruk eller socialt avvikande beteende som kriminalitet.  Att ru-
torna är lika stora betyder inte att dessa riskfaktorer är alldeles likställda. Något
av en särställning har de riskfaktorer som hörde samman med livscykelns för-
lopp och individens stigande ålder. De kan i viss mån betecknas som  individu-
ella, i den mening att de intimt förknippades med hushållets och den enskildes
livsförlopp, men i en mening var de även generella och drabbade alla. Den en-
skildes möjlighet att möta och hantera dessa generella risker hörde dock i stor
utsträckning samman med den egna sociala och ekonomiska situationen, med
klasstillhörighet och tillgången till stödjande nätverk, men också med strukturella
faktorer, som samhällsekonomi och arbetsmarknad.

Var för sig kunde alltså såväl de strukturella riskerna, som de mer individuellt
präglade riskfaktorerna, generera fattigdom och understödsberoende hos män-
niskor. I flera avseenden påverkade de också varandra. Detta illustreras i model-
len av att linjen mellan de fem kategorierna i modellen är streckad och inte hel-
dragen. Det är rimligt att anta att individuella riskfaktorer, som sjukdom eller
svaga sociala nätverk, fördjupades av strukturella faktorer, i likhet med en allvar-
lig missväxt eller en djupgående lågkonjunktur. På samma sätt är det rimligt att
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anta att risken att drabbas av fattigdom och understödsberoende ökade ju fler
riskfaktorer som förelåg i varje enskilt fall. Livscykelkriser, som en makes död
eller svårigheten att försörja en stor familj, bör ha riskerat att bli särskilt allvarliga
för den som saknade stödjande sociala nätverk i sin närhet, eller för den som
själv var sjuk eller handikappad sedan tidigare. Likaså är det rimligt att förvänta
sig att situationen ytterligare förvärrades av en sviktande arbetsmarknad eller av
en generell brist på förnödenheter till följd av frusna skördar.

Figur 1.2  Sociala riskfaktorer i det förindustriella samhället.

Det mörkare ellipsformade partiet i mitten av figuren vill visa att kön som
strukturerande kategori påverkade både individuellt och strukturellt präglade risk-
faktorer. Tidigare forskning har närmast samstämt visat att kvinnors fattigdom
var – men också uppfattades – annorlunda än mäns och att en majoritet av
fattigvårdens understödstagare vanligtvis var kvinnor.143 Entydiga resultat visar
också på ett samband mellan fattigdom och ålderdom, som blev allt starkare
med stigande ålder.144 Hypotetiskt skulle det alltså vara rimligt att förvänta sig att
finna en överrepresentation av äldre kvinnor bland fattigvårdens understödsta-
gare. Att livscykelns riskfaktorer påverkades av både ålder och kön, kan knap-
past ifrågasättas, men hur och i vilken mån dessa två kategorier interagerade med
övriga individuella och strukturella riskfaktorer är mera oklart. Uppfattades
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exempelvis kvinnors fattigdom på samma sätt i det nordsvenska agrarsamhället,
präglat av traditionella värderingar, som i det sena 1800-talets borgerliga stads-
miljö? För att klarlägga betydelsen av olika riskfaktorer är det därför nödvändigt
att göra en fördjupad studie av fattigvårdens understödstagare och deras livssi-
tuation, med fokus på såväl individuella och strukturella riskfaktorer, som livs-
cykelns förlopp, kön och ålder.  Detta kan förhoppningsvis bidra till att kasta
ytterligare ljus över vad som äventyrade människors möjlighet att klara sin egen
försörjning i 1800-talets agrarsamhälle.

Källmaterial och metoder
Då avhandlingen bygger på källmaterial av olika karaktär har jag valt att förlägga
huvuddelen av käll- och metoddiskussionen i anslutning till respektive delstudie.
Det är dock på sin plats att redan i avhandlingens början göra en övergripande
presentation av de källmaterial och de metoder som kommer att användas för
att försöka besvara de redovisade frågeställningarna. Som det anstår en mikro-
studie där ett enskilt lokalsamhälle står i centrum ligger tonvikten på ett brett
spektrum av lokalt material, som ur olika aspekter speglar fattigvården i lokal-
samhället och kan erbjuda information om fattigvårdens understödstagare och
deras livssituation. För att analysera källmaterialet används både kvalitativ text-
analys och mer renodlade kvantitativa metoder.

Fattigvården var under hela undersökningsperioden 1830–1875 en viktig an-
gelägenhet för den lokala självstyrelsen. Därför utgörs en essentiell del av det
källmaterial som ligger till grund för undersökningen av fattigvårdens utform-
ning och utveckling i lokalsamhället, av de skriftliga källor de sockengemensamma/
kommunala organen har lämnat efter sig. I sockenstämmans och kommunal-
stämmans protokoll återfinns redogörelser för de viktiga beslut som fattades på
fattigvårdens område. I dessa protokoll kan även den organisatoriska utveck-
lingen följas och där redovisas de överväganden som gjordes, såväl i principiellt
viktiga frågor som i mer kortsiktiga fattigvårdsärenden av löpande karaktär. Under
hela undersökningsperioden fanns ingen särskild fattigvårdsstyrelse, utan fattig-
vårdsärenden hanterades av de befintliga kommunala organen: först av socken-
stämman, samt från 1863 och framåt av kommunalnämnden. Andra kommu-
nala handlingar, som brev, skrivelser, räkenskaper, och längder av olika slag, samt
inte minst socknens fattigvårdsreglementen, har också varit viktiga för att följa
fattigvårdens utveckling i lokalsamhället. I anslutning till kapitel 3 finns en för-
djupad diskussion av dessa källor. Hur mantalslängder har använts för att disku-
tera den generella fattigdomen i befolkningen diskuteras i kapitel 4.
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Det visade sig snart att det kommunala materialet inte kunde ge en fullständig
bild av 1800-talets fattigvård i Skellefteå socken. Under större delen av under-
sökningsperioden, 1838–1871, var huvuddelen av det praktiska fattigvårdsansvaret
förlagt till socknens byar, där bystämman utgjorde lokal fattigvårdsstyrelse som
relativt självständigt beslutade om formen för de fattigas försörjning. Därför
utgörs också en väsentlig del av det källmaterial som ligger till grund för denna
avhandling av bystämmoprotokoll och fattigvårdshandlingar från byarkiv i
Skellefteå socken. Trots att det källmaterial som kan återfinnas i byarkiven är
närmast unikt i sitt slag, har det hitintills i mycket liten utsträckning använts för
historisk forskning.145 Bystämmoprotokollen är en rik källa till information om
fattigvårdens funktion på samhällets allra mest lokala nivå. Där finns uppgifter
både om de fattiga som försörjdes, om hur de försörjdes och om de människor
som försörjde dem. En utförligare diskussion om bystämmoprotokoll som his-
torisk källa följer i kapitel 5.

Om det var en direkt konsekvens av det decentraliserade fattigvårdsansvaret
eller ej är svårt att säga, men det kan konstateras att de sockengemensamma/
kommunala handlingarna inte har särskilt mycket information att erbjuda om de
individer som försörjdes av fattigvården i Skellefteå socken före 1871. Samtida
källor beskriver visserligen hur det årligen gjordes en särskild förteckning över
socknens fattiga, men några sådana har tyvärr inte kunnat återfinnas vare sig i
kyrkoarkivet eller i kommunarkivet.146 Med hjälp av byarkivens förteckningar
om de fattiga som försörjdes och bystämmoprotokollens uppgifter har det dock
varit möjligt att rekonstruera delar av den sockengemensamma förteckningen
för den tidsperiod som står i fokus för denna undersökning, tiden fram till 1871.
De överväganden som har gjorts i samband med detta beskrivs utförligare i
kapitel 6.

Undersökningen av understödstagarna själva och deras livssituation skulle
emellertid ha blivit mycket begränsad om den enbart baserades på de uppgifter
som finns tillgängliga i protokoll och fattigvårdshandlingar. Den huvudsakliga
källan för att studera de individer som försörjdes av fattigvården utgörs därför
av Demografiska databasens digitaliserade kyrkobokföringsmaterial från Skellefteå
församling. När personuppgifter från fattigvårdshandlingar och byprotokoll länkas
ihop med de demografiska uppgifterna i husförhörslängder och församlings-
böcker blir det möjligt att fånga transitioner och förändringar under individernas
livslopp. Det blir möjligt att betrakta understödstagarna i ett vidare familje- och
samhällsperspektiv, vilket sannolikt kan bidra till en fördjupad analys av både
strukturella och individuella riskfaktorer, som kunde leda till fattigdom och under-
stödsberoende. I kapitel 6 följer en mer detaljerad beskrivning av  hur dessa
fattigvårdskällor har länkats till Demografiska databasens digitaliserade material.
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Etiska överväganden
Även om personuppgifter som är äldre än 70 år inte omfattas av sekretess,
föranleder en individstudie som denna ändå vissa principiella överväganden när
det gäller kravet på skydd för den enskildes integritet.147 De enskilda individer
som står i centrum för forskningsprocessen tillhörde under sin livstid samhällets
marginaliserade, svaga och mest utsatta grupper och undersökningen innebär att
många känsliga uppgifter om deras livssituation blir blottade. Innebär det fak-
tum att en individ är avliden och att folkbokföringssekretessen har upphört att
den enskildes personliga förhållanden inte längre behöver värnas? Skulle en lik-
nande studie av utsatta människor göras idag skulle det krävas etikgranskning av
projektet, krav på tystnadsplikt från forskarens sida och krav på avidentifiering
av de enskilda individerna. Alla personuppgifter skulle också vara sekretessbelagda.
Den fråga jag främst har brottats med är om jag kan namnge enskilda individer
utan att kränka eller skada deras, eller kanske främst deras efterlevandes person-
liga integritet. Kan det finnas efterlevande anhöriga som upplever sig kränkta om
känsliga uppgifter om deras förfäder publiceras? I de fall det enbart rör sig om
materiell fattigdom tror jag inte det, inte minst med tanke på det tidsmässiga
avståndet till individerna i fråga. Mer problematiskt blir det i de fall det rör sig
om uppgifter av mer känslig natur, som till exempel missbruk, otrohet, krimina-
litet eller andra liknande personliga förhållanden. I sådana fall skulle det kunna
föreligga en risk att efterlevande kunde lida men om individernas identitet röj-
des, trots att det inträffade ligger långt tillbaka i tiden.148

Det som talar för att använda individernas rätta namn är att det ger en känsla
av autenticitet. Historia handlar om verkliga människor och varför skall bara
betydande män och beslutsfattare kallas vid sina rätta namn. De människor som
befann sig i samhällets lägre skikt har alltför ofta betraktats som en anonym grå
massa, ett kollektiv utan ansikten. Att använda deras rätta namn skulle kunna vara
ett sätt att i efterhand synliggöra och bekräfta några av de människor som under
sin livstid levde i samhällets marginal. Med detta synsätt är intentionen inte att
kränka, utan snarare att positivt synliggöra och uppvärdera dem som tidigare
ofta blivit nedvärderade av det omgivande samhället.

Med utgångspunkten att inte skada, utan att synliggöra och bekräfta, har jag
som grundprincip valt att låta de individer som förekommer i avhandlingen få
behålla sina rätta namn. Därigenom blir de också möjliga att identifiera i det
digitaliserade kyrkobokföringsmaterial som utgör ett av avhandlingens viktigaste
källmaterial. En generell avidentifiering av de individer som var föremål för
fattigvård skulle också bidra till att förstärka uppfattningen att fattigdom och
understödsberoende var något skamligt, något jag inte vill bidra till. I de fall
forskningsprocessen har bidragit till att blotta mycket känsliga uppgifter om in-
dividers livssituation har jag valt att inte nämna individerna vid namn i texten och
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i särskilt känsliga fall inte heller lämna någon referens till  kyrkobokföringsmaterialet.
På detta sätt kan både kravet på forskningens öppenhet och kvalitet samt skyd-
det för den enskildes personliga integritet värnas.

Avhandlingens disposition
Efter detta inledningskapitel, som har syftat till att tydliggöra avhandlingens ut-
gångspunkter, följer en kortfattad översikt över den svenska fattigvårdens ut-
veckling och förändring ur ett normativt perspektiv. Där riktas fokus mot fattig-
vårdslagstiftning och fattigvårdsdebatt på nationell nivå. Kapitel 2, Fattigvårdens
förutsättningar, innehåller även en övergripande diskussion av fattigvårdens praxis
på den svenska landsbygden från 1830-talet och framåt, samt en översiktlig pre-
sentation av det geografiska område vars fattigvård skall studeras i avhandlingen,
Skellefteå socken i norra Sverige. Kapitel 3, Fattigvårdens former, syftar till att uti-
från exemplet Skellefteå diskutera vilka faktorer som kom att avgöra hur fattig-
vårdsorganisationen utformades i den lokala miljön. I kapitlet redogörs för den
lokala fattigvårdsorganisationens bakgrund, framväxt, funktion och förändring
under tidsperioden 1830–1875 och frågan ställs hur dessa lokala strukturer för-
höll sig till lagstiftningens nationella normer. Avhandlingens kapitel 4, Vem var
fattig? diskuterar fattigdomens utbredning i det agrara Skellefteå i ett longitudinellt
perspektiv och innehåller en djupstudie av fattigdomen i befolkningen i tre av
Skellefteå sockens byar. Med oförmåga att betala skatt som fattigdomskriterium
undersöks hur stor andel av befolkningen som betraktades som fattig i skatte-
myndigheternas ögon, vilket visar att fattigdom kan se olika ut beroende på
vilket perspektiv den studeras ifrån och vilka definitioner som används. I kapi-
tel 5, Den fattige och lokalsamhället flyttas fokus från fattigvårdens organisation till
dess sociala praktik på bynivå i Skellefteå socken, från 1830-talets slut fram till de
första åren under 1870-talet. Efter en översiktlig undersökning av befolknings-
utveckling, social och ekonomisk struktur på lokalplanet, studeras verksamheten
i tretton av socknens byar/fattigvårdsdistrikt under undersökningsperioden. Med
utgångspunkt i diskussionen kring fattigvård och socialt medborgarskap, kom-
mer särskild uppmärksamhet att riktas mot hur det lokala fattigvårdsansvaret
kom att sätta sin prägel på lokalsamhället och forma dess utveckling. I avhand-
lingens kapitel 6, Distriktens fattiga flyttas undersökningens fokus från fattigvårds-
organisationen och dess sociala praktik till fattigvårdens understödstagare. Ka-
pitlet ägnas åt en longitudinell undersökning av de individer som försörjdes av
fattigvårdsdistrikten i Skellefteå socken under tidsperioden 1836–1871 med av-
seende på kön, ålder och civilstånd. Frågan ställs ifall det är möjligt att relatera
förändringar i understödstagargruppens sammansättning till samhällsutvecklingen
i stort, och i synnerhet till de försörjningskriser som inträffade under undersök-
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ningsperioden. Kapitel 7 och 8 syftar båda till att ge ett fördjupat perspektiv  på
de individer som försörjdes av de tretton fattigvårdsdistrikten i Skellefteå under
tidsperioden 1836–1871, genom att sätta in dem i ett större socialt sammanhang.
I kapitel 7, Vem var den fattige? diskuteras understödstagarnas sociala bakgrund
och geografiska härkomst och tillgång till släktnätverk när de försörjdes av fattig-
vården. Avhandlingens kapitel 8, Fattigdomens många ansikten, inriktar sig på den
livscykelberoende fattigdomen och studerar relationen mellan fattigdom, försörj-
ningsbörda och livscykelns riskperioder. I detta kapitel kommer även mer per-
sonligt präglade riskfaktorer som kan relateras till understödstagarnas livssitua-
tion att diskuteras. I det avslutande kapitel 9, Fattigvård i Fattigsverige, sammanfat-
tas och syntetiseras resultaten från de olika delstudierna med utgångspunkt i
inledningskapitlets övergripande frågeställningar.

Noter kapitel 1
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9900/prot/52/52S00212.ASP#I3, [2004-11-04].
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Kapitel 2
Fattigvårdens förutsättningar

En fattigvårdshistoria

Meningen är ju inte att andra skall få det bättre och ni få det svårt. Nej, det är en fråga
om jämvikt; nu skall ert överflöd avhjälpa deras brist, för att en annan gång deras
överflöd skall avhjälpa er brist. Så blir det jämvikt, som det står skrivet: Han med
mycket fick inte för mycket, han med litet fick inte för litet.1

En föreskriven barmhärtighetsskänk
I det medeltida samhälle där fattigvården först fick sina konturer var det kyrkans
ansvar att vårda sig om de fattiga och sjuka.2 Detta kan härledas ända tillbaka till
fornkyrkan, där kristendomens uppmaning till inbördes solidaritet och omsorg
om fattiga och utsatta människor kunde ta sig konkret uttryck i en omfattande
hjälpverksamhet.3 I Nya Testamentets liknelse om den barmhärtige samariern
uppmanas den kristne till medlidande med den utsatte, men också till ekonomiskt
och praktiskt ansvarstagande.4 Tro och handling hörde samman och i ett av de
nytestamentliga breven från det första århundradet beskrivs sann fromhet som
”att söka upp faderlösa och änkor i deras nöd”.5 I det medeltida samhället kom
hjälpen till den fattige, allmosan, att få en allt mer formaliserad roll, inte minst
genom framväxten av kloster, hospital och andra kyrkliga institutioner.6 Det ut-
kristalliserades även ett allt tydligare andligt incitament till att hjälpa de fattiga, då
allmosan kom att betraktas som ett säkert medel för den enskilde att i praktisk
handling gottgöra sina synder och ytterst uppnå frälsning.7

De första tecknen på en lagstadgad fattigvård i Sverige återfinns i landskaps-
lagarna, där det framgår att under tidig medeltid avsattes en viss del av det
kyrkliga spannmålstiondet för de fattigas räkning. Sedan en tredjedel av tiondet
lämnats till sockenprästen delades återstoden i tre lika delar. En del tillföll bisko-
pen, en del kyrkan och en del skulle delas ut till de fattiga.8 Det tycks dock inte ha
funnits någon centralt organiserad fattigförsörjning i socknarna, utan fattigspann-
målen förvaltades av bönderna, som själva hade ansvar för att vid behov dela ut
den till behövande. Liknande bestämmelser fanns också på Island.9 Detta förfa-
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ringssätt avviker från medeltida praxis i övriga Europa och tolkas som ett ut-
tryck för att den kyrkliga organisationen inte klarade av att organisera någon
institutionaliserad fattigförsörjning i det glest befolkade medeltida Sverige. Med
ett växande kyrkligt inflytande under senmedeltiden togs emellertid fattigtiondet
ur böndernas händer och tillföll istället de hospital, sjukstugor och andra inrätt-
ningar för de fattiga som växte fram under samma tid.10

Det vore förenklat att säga att reformationen innebar att kyrkans ansvar för
fattigvården upphörde. Hospitalen lades visserligen under statlig förvaltning men
den övriga fattigförsörjningen kom även i fortsättningen att vara en angelägenhet
för kyrka och församling. Den medeltida sockenorganisationen övertogs av den
nya statskyrkan, vars prästerskap kom att få en central roll i det svenska efter-
reformatoriska samhällsbygge där kyrkliga och sekulära angelägenheter fläta-
des samman under flera århundraden.11 Exempelvis innehöll 1571 års kyrkoord-
ning bestämmelser både om statliga hospital och om att sockenprästen skulle ta
initiativ till att uppföra sjukstugor i landets socknar.12 Gustaf  Lindstedt hävdar
visserligen att ”staten trädde i kyrkans ställe” vid reformationen, men det är
uppenbart att ansvaret för fattiga och nödlidande även fortsättningsvis kom att
vila på prästen och hans församling.13 Riktigare är sannolikt Bror Herman Dahl-
bergs konstaterande från 1895: ”Utan tvifvel visar det [bestämmelsen om sjuk-
stugor i socknarna, min anm.] ock, att socken såsom enhet tänkts i viss förbin-
delse med fattigvården”.14 Reformationen innebar visserligen att omsorgen om
fattiga och sjuka blev en samhällsangelägenhet, men på sockennivå i det stats-
kyrkliga Sverige kom denna under lång tid att förvaltas av kyrkan och dess före-
trädare.

Under 1600-talet kom en rad författningar som gav fattigförsörjningen fastare
former.15 Den viktigaste var sannolikt 1642 års tiggareordning vars grunddrag,
enligt Lindstedt, kvarstod relativt oförändrade ända fram till att Sverige fick sin
första samlade fattigvårdslagstiftning 1847.16 I tiggareordningen klargjordes det
att fattigförsörjningen var en angelägenhet för lokalsamhället. Både på landet
och i städerna skulle det byggas fattigstugor för att inhysa de fattiga som på
grund av ålder och sjukdom inte kunde försörja sig själva. Att släktingars om-
sorg betraktades som det primära sociala skyddsnätet framgår tydligt.17 Hos-
pitalen däremot var ett statligt ansvar, endast avsedda för äldre och sjukliga utan
släktingar samt ”ursinniga och besatta människor och de med smittosamma sjuk-
domar behäftade”.18 Fattiga barn fick definitivt inte vårdas på hospital, utan
skulle försörjas i särskilda barnhus eller, om sådana inte fanns, vårdas på socknens
bekostnad.

Som namnet antyder syftade tiggareordningen främst till att reglera tiggeriet.
Huvudregeln var att tiggeri var förbjudet men enskilda individer kunde i begrän-
sad utsträckning beviljas ett särskilt tiggarpass av kontraktsprosten och när det
inte fanns några andra utvägar till försörjning tillåtas att tigga till sitt uppehälle.
Som Conny Blom konstaterar var det den kyrkliga organisationen som hade de
bästa förutsättningarna att kontrollera och övervaka förhållandena på lokalplanet.
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Tiggarpasset gällde endast inom den egna socknen och för viss tid, men kunde i
undantagsfall och efter särskilda skäl utsträckas till att gälla även andra orter. Det
förutsattes alltså att de fattiga skulle kunna försörjas genom allmosor i den egna
socknen vilket av Lindstedt tolkas som ett tecken på att det redan 1642 existe-
rade en underförstådd praxis att varje socken skulle försörja sina egna fattiga.19

Om socknarnas försörjningsansvar förblev underförstått i 1642 års tiggare-
ordning kom det till ännu tydligare uttryck i 1686 års kyrkolag, där det uttalat
sades att ”Hwart Härad och Socken skal föda sina fattige”.20 Den enskildes an-
svar för den gemensamma fattigförsörjningen betonades också. Sockenborna
uppmanades att årligen bidra med något ”till sin nödtorftiga jemnchristens un-
derhåll” och att delta i byggandet av fattigstugor i de socknar som ännu inte
hade uppfört sådana.21 Fattigförsörjningen baserades i stor utsträckning på fri-
villiga gåvor, men under andra hälften av 1600-talet kom bestämmelser som
förebådade en mer detaljerad reglering av fattigvårdens finansiering. I ett kung-
ligt påbud från 1650 påbjöds att fattigbössor skulle sättas upp på offentliga
byggnader och i 1698 års förnyade tiggareordning föreskrevs att gåvor till de
fattiga skulle lämnas vid lysning till äktenskap, vid tacksägelse i kyrkan efter barna-
födande eller sjukas tillfrisknande och i samband med begravningar. Även i sam-
band med bouppteckningar skulle en viss andel av kvarlåtenskapen tillfalla de
fattiga. Att fattighjonens kvarlåtenskap skulle tillfalla fattigkassan bestämdes i lag
1751. Under lång tid skulle dessa många gånger små bidrag komma att utgöra
huvuddelen av fattigkassans inkomster i landets socknar. 22

Den svenska fattigvårdens utveckling efter reformationen tycks inte nämn-
värt ha avvikit från det mönster som kan urskiljas i övriga protestantiska europe-
iska länder. I Sverige liksom i övriga Europa sågs fattigvården som en del av det
allmänna och övervakades av samhällets civila organ på lokalplanet. Det fanns
en gemensam fattigkassa som dock kunde finansieras på olika sätt, genom frivil-
liga gåvor eller genom skatt. Ett annat gemensamt drag var att varje samhälle
eller församling skulle ta ansvaret för ”sina” fattiga, en grundprincip som under
mycket lång tid kom att få en framträdande plats i den svenska fattigvårds-
lagstiftningen och fattigvårdspolitiken.23

”Hvar Sokn skall föda sine fattige”
Även om grunddragen i 1642 års tiggareordning bestod under hela 1700-talet
bidrog ett antal författningar, framför allt mot seklets slut, till att ge fattigvården
både fastare former och fastare inkomster.24 De principiellt viktigaste var 1763
och 1766 års hospitals- och barnhusförordningar vars bestämmelser i flera avse-
enden var ett viktigt steg på vägen mot 1800-talets mer omfattande fattigvårds-
lagstiftning. Strömningar från upplysningstidens Europa nådde vid frihetstidens
början det fattiga och krigshärjade Sverige och med inspiration från de nya idéerna
ökade intresset för fattigvårdsfrågor i riksdagen. Särskilt var det omsorgen om
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fattiga barn och hospitalvården som stod i centrum för lagstiftarnas intresse.25

Genom att dela in de fattiga som skulle kunna komma i fråga för fattigvård i tre
klasser klargjorde 1763 års förordning ansvarsfördelningen mellan staten och
lokalsamhället. Fattiga i den första klassen: äldre, sjuka och handikappade som
inte själva kunde klara sin försörjning och inte heller hade anhöriga som kunde
bistå dem, var uteslutande den enskilda socknens ansvar. ”Hvar Sokn skall föda
sine fattige” konstaterades det med eftertryck. Fattiga i andra klassen utgjordes
av individer som led av sådana sjukdomar att de efter tidens sätt att se inte utan
risk kunde vistas ute i samhället. De skulle vårdas på hospital. Den tredje och
sista klassen fattiga var barn som på grund av fattigdom inte kunde vårdas av
sina föräldrar. Dessa fordrade ”ömmare wård än alla de andre” eftersom det i
merkantilistisk anda konstaterades att de hade förutsättningar att växa upp till
nyttiga medlemmar i samhället. Barnen skulle i första hand vårdas i hemmet eller
utackorderas till fostermödrar. Genom 1763 års förordning fick fattigvården
allt mer karaktären av en lagfäst förpliktelse för lokalsamhället, vilket inte minst
framgår av bestämmelserna om dess finansiering. Lagstiftarna ansåg att fattig-
vården borde finansieras på samma sätt som andra sockengemensamma åtagan-
den och föreskrev att de skulle fördelas ”i proportion af andra utskylder”.26

Socknarna gavs alltså rätt att ta upp skatt för att finansiera sin fattigförsörjning.
Det var en rättighet som skulle visa sig bli kortvarig. I 1766 års hospitals- och
barnhusförordning hade regeln om gemensam finansiering tagits bort och er-
satts med en bestämmelse som gav socknarna frihet att själva bestämma fattig-
vårdens former ”på sätt hwar församling finner för sig nyttigast wara”.27 I övrigt
hade 1766 års hospitals- och barnhusförordning i princip samma innehåll som
sin föregångare från 1763.28 Med tiden visade det sig emellertid att bestämmel-
serna om socknarnas försörjningsskyldighet behövde preciseras. Detta resulte-
rade bland annat i 1788 års kungörelse om hemortsrätt, där det fastslogs att det
var den församling där den fattige senast hade varit skattskriven som skulle ta
ansvar för hans eller hennes försörjning. Det var också denna författning som
gav socknarna rätt att neka fattiga individer inflyttning och bosättning, en be-
stämmelse som kom att få stor betydelse för fattigvårdsdebatten på lokalplanet
under 1800-talets första hälft.29 Som Lynn Hollen Lees konstaterar skapade det
lokala försörjningsansvaret ett stort behov av att definiera gränserna för tillhörig-
het respektive utanförskap i lokalsamhället. På detta sätt kom också medveten-
heten om fattigvårdsansvaret att prägla avgränsningen gentemot omgivande sam-
hällen.30

Sammantaget innebar 1700-talets författningar att fattigvårdsansvaret allt tyd-
ligare framstår som uteslutande lokalt förankrat. Det statliga ansvaret var be-
gränsat till hospitalen som endast var avsedda för de individer som var mentalt
sjuka eller som på grund av smittosamma sjukdomar inte kunde vårdas på annat
sätt. Trots att fattigvården fick en allt mer obligatorisk karaktär, rådde fortfa-
rande oklarhet kring hur bestämmelserna om försörjningsansvar och hemorts-
rätt skulle tillämpas. Sockenstämmorna hade svårt att komma överens om hur
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fattigvårdsutgifterna skulle fördelas rättvist och oklarheter i 1788 års bestämmel-
ser om de fattigas hemortsrätt gav upphov till besvärliga konflikter och rätts-
tvister socknarna emellan. Problematiken i socknarna resulterade i att fattigvårds-
frågan aktualiserades vid 1809 års riksdag, som konstaterade att en mer omfat-
tande fattigvårdsreform var nödvändig. En särskild kommitté tillsattes som fick
i uppdrag att undersöka fattigvårdssituationen i landet och därefter lämna för-
slag till förbättringar av lagstiftningen. Riksdagen ansåg dock att frågorna om
försörjningsskyldighet och hemortsrätt behövde lösas med en gång, vilket gav
upphov till 1811 års provisoriska fattigvårdsförordning. Dess viktigaste innehåll
var att sockenstämmobeslut i fattigvårdsärenden fattade ”i pluralitet”, det vill
säga med majoritetsbeslut, förklarades vara bindande för alla, även för dem
som inte hade deltagit eller hade röstat emot beslutet. Det konstaterades också
att var och en som själv inte var i behov av andras hjälp var pliktig att bidra till de
fattigas försörjande.31 Trots dessa förtydliganden är det tveksamt om den nya
lagstiftningen bidrog till att lösa socknarnas praktiska fattigvårdsproblem. Den
provisoriska stadgan vägde lätt gentemot den lagfästa principen att varje för-
samling får ordna sin fattigvård som den ”finner för sig nyttigast wara”, rap-
porterade den kommitté som arbetade med fattigvårdsfrågan tio år senare.32

Rättighet, frihet eller kontroll
Fastän ständerna redan 1809 varit på det klara med behovet av en ny fattigvårds-
lagstiftning skulle det komma att dröja nära fyrtio år innan den blev verklighet.
Det förslag som den tillsatta kommittén lade fram för 1823 års riksdag avvisa-
des nämligen och Kungl. Maj:t förklarade att allt fick bli vid det gamla.33 Fattig-
vårdsfrågans frånvaro från den politiska agendan förblev dock kortvarig och
vid 1828 års riksdag återkom den med full kraft. Återigen var det bestämmel-
serna om den fattiges hemortsrätt och fördelningen av fattigvårdsutgifter socknarna
emellan som aktualiserades. En oroväckande tillväxt av de egendomslösa klas-
serna hade börjat iakttas och röster höjdes för att församlingens rätt att neka
inflyttning skulle skärpas.34 Som Birgit Petersson visar skulle debatten kring ”den
sociala frågan” komma att genomsyra alla nivåer i samhället under 1800-talet.35

Ett uttryck för oron över det växande landsbygdsproletariatet, var sannolikt att
bestämmelserna om tjänstetvång skärptes i 1833 års förordning om försvarslösa
personer. Den som inte hade årstjänst eller på annat sätt kunde uppvisa laga
försvar kunde dömas till tvångsarbete.36 Efter en mycket livlig debatt under åren
1828–1835 tillsattes 1837 en ny kommitté som fick i uppdrag att utarbeta ett
förslag till en samlad svensk fattigvårdslagstiftning.37 Redan 1831 hade Kungl.
Maj:t tagit initiativ till en landsomfattande enkät för att undersöka ”fattigvårds-
anstalternas tillstånd i riket” och ytterligare en liknande undersökning utfördes
1837. Det var alltså efter noggranna utredningar som kommittén 1839 presente-
rade sitt betänkande med förslag till en helt ny fattigvårdslagstiftning. I förslaget
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fastslogs fattigvården vara en statlig angelägenhet, men det innebar inte att det
skulle betraktas som en lagstadgad rättighet för den enskilde att få understöd.
Rädslan för pauperisering och understödsberoende visar att den brittiske national-
ekonomen Thomas Robert Malthus idéer hade funnit grogrund även i Sverige.
Med sin närmast organiska syn på samhället var Malthus en skarp kritiker av det
engelska fattigvårdssystemet, vars relativa generositet enligt hans mening bidrog
till en oönskad befolkningstillväxt bland de lägre skikten i samhället och däm-
pade den fattiges motivation att försörja sig själv. När fattigvården skapade för-
utsättningar för försörjning där sådana av naturen saknades, frestades den fattige
att gifta sig och bilda familj utan att själv kunna försörja den. Detta genererade
inte bara bestående fattigdom i den enskilda familjen utan också i samhället som
helhet, då överbefolkningen i förlängningen skapade ett överskott på arbetskraft
och därmed brist på arbete och lägre löner.  I Sverige fanns malthusianska influenser
i alla politiska läger, vilket sannolikt påverkade 1839 års fattigvårdskommittés
ställningstagande att understödet skulle betraktas som ”en nödhjelp af christelig
omvårdnad för den lidande” och inte som en laglig rätt.38

Det principiella ställningstagandet att fattigvården var ett statligt ansvar ledde
inte till någon förändring av huvudmannaskapet, utan av praktiska skäl skulle den
även fortsättningsvis skötas sockenvis.39 Förslaget innehöll klargörande bestäm-
melser om socknarnas försörjningsansvar men också regler som inskränkte
socknarnas rätt att vägra inflyttning. Som Lindstedt konstaterar är det inte säkert
att de i praktiken skulle ha stärkt den enskildes rätt att själv välja sin vistelseort,
eftersom socknarnas rätt att neka mantalsskrivning kvarstod. När 1839 års för-
slag med smärre förändringar antogs av 1840–1841 års riksdag såg fattigvårds-
frågan ut att äntligen gå mot sin lösning, men fler hinder visade sig finnas på
vägen. Trots majoritetsbeslutet i riksdagen valde regeringen nämligen att inte
omedelbart utfärda någon lag utifrån riksdagens skrivelse. Först 1847 utfärdades
Sveriges första samlade fattigvårdsförordning och den hade i flera avseenden en
annorlunda utformning än vad riksdagen sju år tidigare hade beslutat.40

Både Kungl. Maj:ts dröjsmål med att utfärda lagen och de förändringar som
kom att göras kan sannolikt ses som uttryck för de motstridiga uppfattningar
som fanns kring hur fattigvården skulle utformas och hur den sociala frågan
skulle hanteras. Konservativa idéer om att underklassen måste hållas under kon-
troll och uppsikt bröts mot de liberala strömningar som låg i tiden i 1830-talets
Sverige. Som Nilsson konstaterar var det lätt för liberala teorier om individens
självförsörjning att vinna terräng under det tidiga 1800-talet, när en stark befolk-
ningstillväxt och en tilltagande fattigdom ställde ökade ekonomiska krav på sam-
hället.41 Fattigvårdskommitténs förslag hade varit en kompromiss mellan olika
ståndpunkter och i betänkandet fanns flera reservationer.42  När 1847 års fattig-
vårdsförordning slutligen utfärdades av Kungl. Maj:t var det de liberala idéerna
som avgick med segern.



6 3

Fastare ramar och försörjningsskyldighet
Med 1847 års fattigvårdsförordning fick socknarnas fattigvård fastare ramar,
inte minst genom att de ekonomiska förutsättningarna förändrades. Finansie-
ringen skulle inte längre baseras på frivillighet utan tryggas genom en särskild
lagfäst fattigvårdsavgift som skulle erläggas av alla mantalsskrivna. Varje socken
skulle utgöra ett fattigvårdssamhälle där fattigvårdens angelägenheter skulle skö-
tas av en fattigvårdsstyrelse, som på landsbygden skulle vara sockennämnden.
Fattigvårdsstyrelsen hade att ”pröfwa hwarje i detta hänseende förekommande
behof, samt om och i hwad mon understöd bör lemnas”, men den yttersta
beslutanderätten i fattigvårdsärenden tillkom sockenstämman. Att kyrkoherden
enligt lag skulle vara ledamot i fattigvårdsstyrelsen kan ses som ett uttryck för
den enhet som fortfarande rådde mellan kyrka och samhälle, men antyder också
att fattigvården fortfarande sågs som en angelägenhet för präst och församling.
Med rättigheten att ta upp en allmän fattigvårdsavgift följde även den lagfästa
skyldigheten för socknen att ”lemna nödtorftig wård och försörjning åt sådana
dess medlemmar, som, i anseende till bristande arbetsförmåga samt i saknad af
andra medel och lofliga utwägar till sitt uppehälle, icke kunna sig sjelfwa för-
sörja”.43 Som Jonas Olofsson konstaterar innebär denna formulering att otill-
räckliga inkomster eller arbetslöshet hos vuxna arbetsföra individer för första
gången erkändes som legitim fattigdom och som något som kunde berättiga till
samhällets stöd.44 Lokalsamhällets försörjningsskyldighet gällde också individer
som hade sin hemvist i andra socknar. I sådana fall hade socknen rätt att kräva
återbetalning av den socken som hade det faktiska fattigvårdsansvaret, det vill
säga den socken där man efter fyllda 15 år ”stadigt vistats” under minst tre års
tid utan att tidigare ha varit föremål för fattigvård. Barn tillhörde samma fattig-
vårdssamhälle som sina föräldrar och hustrur samma fattigvårdssamhälle som
sina män. Fattigvårdsansvaret för den som hade fyllt 55 år skulle under resten av
personens livstid ligga kvar på det fattigvårdssamhälle som han eller hon då
tillhörde. Som Birgitta Jordansson diskuterar finns det tydliga paralleller med det
gamla husbondeansvaret, med den skillnad att ansvaret för den enskilde inte
längre var förankrat hos den enskilde husbonden utan övertogs av samhället.45

En av de viktigaste förändringar den nya lagen förde med sig tillsammans
med bestämmelserna om hemortsrätt, var att flyttningsförbudet upphävdes sam-
tidigt som socknarna förlorade sin tidigare rätt att hindra mantalsskrivning. I det
framväxande industrisamhället där det fanns ett intresse av en fri arbetsmarknad
var en ökad rörlighet i befolkningen en förutsättning.46 Med tydliga regler som
klargjorde försörjningsansvaret kunde också de lägre skikten i samhället tillåtas
en större rörlighet. Förordningen öppnade även en möjlighet för den missnöjde
att överklaga fattigvårdsstyrelsens beslut eller åtgärder till Konungens Befallnings-
hafvande i länet. Ett stärkande av individens rättigheter ses tydligt både i socknarnas
försörjningsplikt, avskaffandet av flyttningsförbudet och inte minst i den enskil-
des rätt att överklaga fattigvårdsstyrelsens beslut.47 Men lagstiftningen hade också
repressiva drag. Genom att fattigvårdsstyrelsen gavs målsmans- och husbonde-
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rätt över de individer som fick full fattigförsörjning kunde den ställa krav på
motprestation från den fattiges sida i form av arbete. Styrelsen hade också full
rätt att kräva tillbaka understöd av försumliga försörjare och att minska under-
hållet för understödstagare som inte fogade sig efter förväntade normer.48 Som
Oredsson konstaterar fanns det ett spänningsförhållande inbyggt i själva författ-
ningen eftersom den gav socknarna en direkt försörjningsplikt gentemot de fat-
tiga samtidigt som det fortfarande betonades att ingen enskild hade rätt till fattig-
vård.49

I vilken utsträckning de liberala idéer som kom till uttryck i lagstiftningen
kom att omsättas i praktiken är svårt att säga. Trots att den nya lagstiftningen gav
fastare ramar åt fattigvårdens finansiering, organisation och försörjningsansvar,
och gav densamma en allt mer obligatorisk karaktär, kvarstod nämligen socknarnas
tidigare frihet att själva fatta beslut om hur fattigvården lokalt skulle utformas.
Den nya lagstiftningens bestämmelser var rymliga och gav varje fattigvårdssamhälle
rätt att ”ordna fattigwården på sätt som, efter ortens beskaffenhet och särskilda
förhållanden, finnes lämpligast”. Det statliga ansvaret och inflytandet var mini-
malt.50 Att Sverige för första gången fick en samlad fattigvårdslagstiftning ledde
alltså inte till en nationell likriktning i fattigvårdspraxis. Utifrån vissa grundprinci-
per fanns utrymme för stor lokal variation, vilket sannolikt också gjorde det
möjligt att bibehålla gamla invanda strukturer och försörjningsformer.

Reviderade och skärpta bestämmelser
Redan initialt fanns farhågor att de nya bestämmelserna om hemortsrätt skulle
bli svåra att tillämpa och kraven på att lagstiftningen måste revideras dröjde inte
särskilt länge.51 Fattigvårdsskyldigheten upplevdes också av många socknar och
städer som alltför ekonomiskt betungande. Missnöjet resulterade i att riksdagen
1848 och 1851 begärde hos Kungl. Maj:t att förändringar skulle göras i lagstift-
ningen. Att återinföra lokalsamhällets möjlighet att neka fattiga individer inflytt-
ning och mantalsskrivning samtidigt som reglerna om hemortsrätt upphävdes
skulle lätta det ekonomiska tryck som den nya lagstiftningen hade förorsakat,
framför allt på landsbygden.52 Trots ropen på nya bestämmelser om inflyttnings-
kontroll, det traditionella sättet att försöka minska fattigvårdsutgifterna, valde
lagstiftarna en annan lösning. I den nya och reviderade fattigvårdsförordning
som kom 1853 knöts hemortsrätten till mantalsskrivningsorten, med förbehållet
att för nyinflyttade skulle den förutvarande hemsocknen ha ett kvardröjande
fattigvårdsansvar under sex månader. Genom denna bestämmelse skulle
socknarna inte så enkelt kunna skjuta ifrån sig fattigvårdsansvaret när någon pas-
serat sockengränsen och processerna om ersättning skulle förhoppningsvis minska.
I den reviderade förordningen gjordes även ett försök att förtydliga den enskil-
des försörjningsansvar genom den tämligen diffusa bestämmelsen att var och en
som var arbetsför och frisk hade skyldighet att försörja ”sig själv och de sina”
utan att betunga fattigvården.53 Bestämmelsen om fattigvårdsamhällets skyldig-
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het att försöka skapa arbetstillfällen vid brist på arbete inskränktes till att endast
gälla under missväxtperioder eller annan ”allmän olycka”, för att hindra arbets-
föra individer från att ställa krav på understöd.54 Fattigvårdsstyrelsen fick också
ökade möjligheter att ställa krav på motprestation från den fattiges sida genom
att dess målsmans- och husbonderätt utvidgades till att omfatta alla som uppbar
understöd till sitt uppehälle, även mer tillfälligt understöd. Samhällets rättigheter
stärktes på bekostnad av den enskildes frihet och den som vägrade utföra anvi-
sat arbete kunde dömas som försvarslös.55

Sedan 1853 års reviderade fattigvårdsförordning hade utfärdats minskade
intresset för fattigvårdsfrågor i riksdagen, sannolikt till följd av de generellt för-
bättrade konjunkturerna. Inte heller 1862 års kommunreform ledde till några
förändringar, men när den positiva ekonomiska utvecklingen vände under se-
nare delen av 1860-talet återkom debatten med full kraft.56 Ett ökat antal fattiga
och dramatiskt ökande fattigvårdsutgifter gjorde det allt svårare för många socknar
att uppfylla lagstiftningens krav samtidigt som förbudet i lag inte kunde hindra
att tiggeriet blev allt mer utbrett. I riksdagen väcktes motioner med förslag till
förändringar som skulle lätta på socknarnas ekonomiskt tunga fattigvårdsansvar.
Det hävdades från flera håll att den gällande fattigvårdsförordningen hade med-
verkat till de dåliga tiderna. Fortfarande kastade Malthus sin skugga över fattig-
vårdsdebatten och somliga riksdagsmän menade att en alltför omfattande rättig-
het till hjälp hade bidragit till att demoralisera befolkningen och orsakat ökade
fattigvårdsbördor.57 Från både liberalt och konservativt håll hävdades att det
enda sättet att lösa detta dilemma skulle vara att avskaffa den obligatoriska fattig-
vården. Det enda som skulle kunna komma till rätta med fattigdomen och
pauperiseringen var en frivillig fattigvård av filantropisk karaktär, grundad i med-
lidande och kristlig kärlek.58 Denna analys delades dock inte av alla. De riksdags-
män som försvarade den obligatoriska fattigvården hänvisade istället till den
allmänna missväxten och menade att ett avskaffande av samhällets fattigvård
skulle få vådliga följder, vilket främst skulle drabba de som hade det allra svå-
rast.59 Frågan diskuterades intensivt i riksdagen och efter många turer utfärdades
1871 en ny fattigvårdsförordning, som i stora delar var en kompromiss för att
jämka samman de motstridiga åsikterna.60

 Resultatet blev en ännu mera restriktiv fattigvårdslagstiftning som indelade
fattigvården i en obligatorisk och en frivillig del.61 Det var endast minderåriga
föräldralösa barn, åldringar, sjuka och arbetsoförmögna som saknade anhöriga
som kunde försörja dem, som kunde göra lagliga anspråk på obligatorisk fattig-
vård. Understödets former var som tidigare en angelägenhet för varje enskild
kommun och vad som skulle rymmas i den ”nödtorftiga vård och försörjning”
fattigvårdsstyrelsen var skyldig att bistå med fick tolkas och beslutas lokalt. Lag-
stiftningen medgav visserligen att andra grupper av behövande kunde få under-
stöd, men all fattigvård utöver den obligatoriska betraktades som frivillig och
var inget åläggande. Den som var frisk och arbetsför hade oavsett försörjnings-
börda inte rätt till fattigvård, inte ens under tider av arbetslöshet, utan fick själv ta
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ansvar för att försörja sig och sin familj. Samhällets skyldighet att ordna arbeten
i samband med missväxter och andra krisperioder försvagades ytterligare. Även
den enskildes rätt gentemot samhället försvagades, när rätten att överklaga fattig-
vårdsstyrelsens beslut avskaffades. Dessutom gavs fattigvårdsstyrelsen rätt att
kräva alla understödstagare på ersättning för utlämnat understöd.62 Trots att fattig-
vården efter 1862 tydligt blev en kommunal angelägenhet kan det konstateras att
kyrkoherdens rätt att delta i fattigvårdsstyrelsens arbete kvarstod också i 1871 års
fattigvårdsförordning.63 Det är ett illustrativt exempel på de nära relationer mel-
lan kyrka och samhälle som i Sverige skulle komma att bestå långt in på 1900-
talet.

Med 1871 års fattigvårdsförordning kom den svenska socialpolitiken att få
en mera restriktiv utformning än tidigare. I vilken mån detta var en direkt följd
av en försämrad samhällsekonomi eller hade ideologiska motiv har diskuterats
av tidigare forskning. Arthur Montgomery ser 1871 års lagstiftning som ett tyd-
ligt exempel på att socialpolitikens utformning på det normativa planet styrdes
mer av ekonomiska faktorer än av ideologiska strömningar. Goda konjunkturer
gav utrymme för generösare bestämmelser än kris och lågkonjunktur.64 Även
Göran B Nilsson ser 1860-talets krisår som en katalysator i fattigvårdsdebatten,
men till skillnad från Montgomery finner han inget kausalt samband mellan en
försämrad samhällsekonomi och en mer restriktiv fattigvård. Istället, menar han,
var det ett samspel mellan konjunkturer, näringsmässiga behov och ideologiska
strömningar som i den aktuella samhällskontexten skapade förutsättningar för
ett kärvare socialpolitiskt klimat i Sverige.65 Efter att översiktligt ha betraktat den
svenska fattigvårdens utveckling på det normativa planet finns det ingen anled-
ning att ifrågasätta Nilssons analys. Bestämmelserna om de fattigas försörjning
har präglats såväl av ideologiska som av praktiska och ekonomiska övervägan-
den och förändrats i samspel med den rådande samhällskontexten. Som den
brittiske historikern David Thompson konstaterar var den sociala omsorgens
utformning intimt sammankopplad med all annan samhällsutveckling, ”shifting
continually according to a multitude of social, economic, demographic, political,
religious or ideological pressures”.66

Fattigvården på den svenska landsbygden under 1800-talet

”På sätt hwar församling finner för sig nyttigast wara”
Fattigvården på den svenska landsbygden blev tidigt en angelägenhet för den
lokala sockensjälvstyrelsen. Ansvarstagandet för fattiga och nödlidande skulle
ske lokalt och ända sedan medeltiden hade grundprincipen om varje sockens
ansvar för sina egna fattiga och deras försörjning varit signifikativ för svensk
fattigvård.67 Ett annat utmärkande drag i fattigvårdslagstiftningen har varit den
stora frihet som gavs att utforma fattigvårdens praxis efter lokala förhållanden.
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”Så förblifwer det ock hädanefter derwid; på sätt hwar församling finner för sig
nyttigast wara” fastslogs det närmast profetiskt i 1766 års hospitals- och barn-
husordning.68 Så förblev det också i princip ända fram till 1918, när en ny fattig-
vårdslag kom att meddela mer detaljerade föreskrifter om de fattigas försörj-
ning.69

Från lagstiftarens sida tycks det alltså inte ha ansetts nödvändigt, eller kanske
inte ens önskvärt, med en nationell fattigvårdspraxis.70 Detta innebär att det åt-
minstone teoretiskt sett kan ha funnits oändliga variationer av hur fattigvård be-
drevs på den svenska landsbygden under 1800-talet. Som Steven King konstate-
rar i sin studie av regionala fattigvårdsmönster i England kunde den nationella
lagstiftningen ge upphov till flera välfärdssystem, när de grundläggande bestäm-
melserna väl hade filtrerats ned till den lokala nivån, tolkats och omsatts i prakti-
ken.71 Det var också oklarheter om hur verkligheten såg ut som fick Kung. Maj:t
att göra två landsomfattande enkäter om fattigvårdens tillstånd i riket 1831 och
1837.72 I den förstnämnda enkäten fick landets församlingspräster i brevform
redogöra för fattigvårdssituationen i sina respektive socknar år 1829.73 När den
senare fattigvårdsenkäten gjordes 1837 skulle uppgifterna om den lokala fattig-
vården inte formuleras fritt utan skrivas in i särskilda tabellformulär, vilket säkert
förenklade sammanställningen av materialet, men gör att den har en mer kvanti-
tativ prägel än 1831 års enkät och att berättelserna från de enskilda socknarna
inte är lika utförliga.74 Med undantag för Herbert Wanres licentiatavhandling som
kartlagt enkätmaterialet från Stockholms, Kronobergs, Malmöhus, Kopparbergs,
har 1837 års fattigvårdsenkät i mycket liten utsträckning blivit föremål för forsk-
ning.

Fattigvården på den svenska landsbygden år 1829
Inte oväntat bekräftar Skoglunds systematiska bearbetning av 1831 års fattig-
vårdsenkät att det fanns stora lokala variationer i fattigvårdspraxis i landet. I
somliga socknar var sanktionerat tiggeri den enda formen för fattigförsörjning,
medan andra hade noggrant reglerade former för uppbörd och fördelning av
understöd. Majoriteten av landets städer och socknar befann sig någonstans mellan
dessa ytterligheter och försörjde sina fattiga på traditionellt vis, genom bidrag
från fattigkassan, sammanskott av spannmål eller andra livsmedel, i fattigstugor
eller genom kringgång.75 Än mer intressant är Skoglunds iakttagelse att utform-
ningen av fattigvården, trots stora lokala variationer, följde vissa regionala möns-
ter. Försörjning i fattigstugor och fattighus var påtagligt mycket vanligare i södra
än i norra Sverige och allra vanligast i Södermanlands och Östergötlands län,
som dominerandes av statarbygder, samt i Jönköpings län.76 I dessa län som
präglades av bördiga jordbruksområden fanns också den organisatoriskt mest
utvecklade formen av fattigvård med årliga bindande sammanskott av spann-
mål. Kringgång var den dominerande försörjningsformen i norra Sverige, som
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hade den genomsnittligt lägsta andelen fattighus och fattigstugor i landet. Flera
av ”tiggarsocknarna” var belägna i Norrland, men allra vanligast var dessa på
västkusten. De regionala skillnaderna förklaras av Skoglund med hänvisning till
strukturella förhållanden. Exempelvis sätts förekomsten av fattighus i södra och
östra Sverige i samband med en omfattande spannmålsproduktion som gjorde
det möjligt med en mera institutionell fattigförsörjning än vad som var fallet i de
mindre bördiga norra delarna av landet. De lokala variationer i fattigvårdspraxis
som kunde iakttas inom regionerna ser Skoglund främst som ett uttryck för
socknars skilda materiella förutsättningar. De kan också tyda på skilda lokala
attityder till fattigdom och fattigvård. 77

Trots att Skoglunds avhandling lyfter fram både lokala och regionala skillna-
der i fattigvårdspraxis går det ändå inte att bortse från att det i stor utsträckning
rörde sig om en variation inom begränsade och någorlunda gemensamma
referensramar. Fattigkassa, fattighus, kringgång, sammanskott och utackordering
var fasta beståndsdelar i fattigförsörjningen i hela landet och skillnaderna i fattig-
vårdspraxis handlade huvudsakligen om i vilken omfattning de olika försörj-
ningsformerna tillämpades och var tyngdpunkten lades i varje enskild socken.
En översiktlig genomgång av det material som finns tillgängligt från 1837 års
enkät ger en relativt likartad bild av fattigvården i landet, vilket tyder på att inga
större förändringar ägde rum under första delen av 1830-talet.78 De 22 redo-
görelser som finns bevarade från Norrbotten talar däremot närmast samstämmigt
om en ökande fattigdom i spåren av den långvariga missväxt som under flera på
varandra följande år hade drabbat norra Sverige. Uppgivet rapporteras det från
Överkalix i augusti 1837 att det hade varit ”7 hårda år, och det 8:de synes stunda,
hvaraf ingen minskning är att motse å de nödlidandes antal, fast mer är att
befara, att vi alla blifva tiggare. Medlen att afhjelpa dessa missöden, vet allena
Gud.”79

Lokal fattigvårdspraxis efter 1830-talet
De nationella fattigvårdsenkäterna under 1830-talet ger en unik och detaljerad
inblick i hur fattigvården bedrevs på lokalplanet i hela landet innan tillkomsten av
1847 års fattigvårdsförordning. Betydligt svårare är det att få veta något om
utvecklingen under senare delen av 1800-talet. Inga fler landsomfattande under-
sökningar gjordes och inte förrän 1874 började nationell statistik föras över den
kommunala fattigvården.80 Fattigvårdspraxis i enstaka geografiska regioner har
diskuterats i tidigare forskning, men det källmaterial som i huvudsak finns att
tillgå är en mängd lokalhistoriska undersökningar.81 Sammantaget kan dessa gan-
ska disparata källor göra det möjligt att åtminstone skönja konturerna av hur
fattigvården bedrevs på lokalplanet från 1840-talet och framåt, även om det av
naturliga skäl blir en mosaikartad bild.
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Det bestående intrycket efter en översiktlig genomgång av ett stort men ändå
begränsat antal lokalhistoriska skildringar av fattigvården som finns tryckta i
byaböcker och hembygdsböcker, är att 1847 års fattigvårdsförordning inte tycks
ha lett till särskilt stora förändringar i fattigvårdspraxis på lokalplanet.82 Snarare
vittnar de skildringar som finns tillgängliga om en påfallande kontinuitet och ett
fortsatt bruk av redan etablerade försörjningsformer. Exempelvis beslöt socken-
männen i Umeå socken hösten 1847 att behålla sitt tidigare fattigvårdsreglemente,
men att de dittills tillämpade bestämmelserna skulle anpassas efter den nya lag-
stiftningen.83 Samma sätt att möta den nya lagstiftningen har Banggaard åter-
funnit i Halmstads och Kågeröds socknar i Skåne, där det redan befintliga
fattigvårdsreglementet bibehölls efter smärre förändringar. Banggaard hävdar
att fattigvårdens utformning på lokalplanet i själva verket påverkades i mycket
högre grad av strukturförändringar i det omgivande samhället än av föränd-
ringar i fattigvårdslagstiftningen.84  Birgitta Plymoth ser också hur lagstiftningens
principer kunde modifieras i det praktiska fattigvårdsarbetet. I industristaden
Norrköping tillämpade fattigvården egna rörliga kriterier, reglerade av tänkande
kring kön, klass, skötsamhet och föräldraskap, vilket kunde resultera i en generö-
sare bedömning av rätten till understöd än vad lagen föreskrev.85

Även efter 1847 var fattigstugor, kringgång, utackordering, naturaförsörjning
och bidrag från fattigkassan väsentliga inslag i fattigförsörjningen i landets sock-
nar.86 De regionala skillnaderna i fattigvårdspraxis kvarstod och kunde fortfa-
rande tydligt iakttas under 1870-talet.87 Om nu den nya nationella lagstiftningen
inte tycks ha lett till särskilt stora förändringar av de tidigare etablerade försörj-
ningsformerna, verkar den ha fått desto större betydelse för att ge fattigvården
en stabilare organisation. Särskilda fattigvårdsstyrelser växte fram i socknar där
sådana tidigare inte hade funnits. Dessa övertog huvuddelen av det praktiska
fattigvårdsansvaret från sockenstämman.88 I vilken mån lagstiftningens bestäm-
melser om försörjningsplikt ledde till en mer omfattande och en kvalitativt bättre
fattigvård diskuteras i de flesta fall inte i de lokalhistoriska skildringar som finns
tillgängliga och kan inte heller uppskattas utan tillgång till primära källor. Det kan
i alla fall noteras att man i skånska Förslöv klagade på ökade kostnader till följd
av de nya bestämmelserna. Fattigvårdsutgifterna betraktades som en ”kräfta som
tär samhället […] snart jämt i stigande allt sedan den nye författningen för 10 år
sedan utkom och redan tredubblats”.89  Det intryck av kontinuitet i försörjnings-
former som förmedlas i de lokalhistoriska fattigvårdsskildringarna antyder, att i
den mån den nya lagstiftningen ställde utökade krav på fattigvården tycks dessa
vanligtvis inte ha mötts med något organisatoriskt nytänkande, utan med en ut-
ökning av befintlig välkänd fattigvårdspraxis. Med hänsyn till det disparata och
begränsade källmaterialet måste denna slutsats än så länge förbli av hypotetisk
karaktär.
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Skellefteå socken
I centrum för avhandlingen står fattigvården och dess understödstagare i en av
1800-talets svenska landsbygdssocknar, Skellefteå socken, belägen invid Botten-
vikens kust i landskapet Västerbotten i norra Sverige. Under hela 1800-talet var
Skellefteå en traditionell jordbruksbygd, dominerad av självägande bönder. Jord
och skogsbruk var de huvudsakliga näringarna medan industrialiseringen under
samma tid var obetydlig och begränsade sig till några större sågverk, ett glasbruk
och en terpentinfabrik. Skellefteå stad grundlades 1845 men förblev relativt liten
ända in på 1900-talet. Huvuddelen av befolkningen var istället bosatt i större
byar längs älvdalarna och kusten.

Figur 2.1  Skellefteå socken samt Jörn och Norsjö.

Källa: Demografiska databasen, Umeå universitet.

Skellefteåregionen
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Geografi och befolkning
”Socknen är således en af de widsträcktare i landet.” 90

Skellefteå, eller Skeldepth, omnämndes för första gången i ett dokument från
1327 skrivet av ärkebiskopen Olof  Björnsson i Uppsala och tre andra stormän.
Efter kunglig sanktion och med den kyrkliga organisationens hjälp, skulle områ-
det norr om Skellefteå älvdal koloniseras och knytas fastare till centralmakten.
Detta betyder sannolikt att Skellefteå älvdal redan under 1320-talet var koloniserad
och utgjorde en av ärkestiftets nordligaste utposter.91 I Erik av Pommerns jorde-
bok uppges Skellefteå socken 1413 ha haft 60 rökar.92 Redan då hade Lövånger
i söder brutit sig ut och bildat egen församling.93 Vid mitten av 1500-talet fanns
enligt 1543 års jordebok 372 hemman i socknen, fördelade på nära 60 byar.94 Att
försöka fastställa någon exakt befolkningsstorlek med utgångspunkt i antalet
hemman är problematiskt. Den första folkräkningen i Västerbotten ägde rum år
1602 i samband med utskrivningar till krigstjänst och då skall det ha funnits 542
män över 15 år i Skellefteå och Burträsk.95

I figur 2.2 som visar bebyggelsens utbredning framgår det tydligt hur huvud-
delen av befolkningen i 1500-talets Skellefteå var bosatt i kustlandet, framför allt
i de mellersta och sydöstra delarna av socknen. Med ett fåtal undantag var inlandet
i huvudsak ännu obebyggd mark.96 Det var också under tiden före 1543 som de
flesta av de stora byar som kom att sätta sin särskilda prägel på socknens bebyg-
gelse började växa fram. De äldsta byarna var kustbyarna, som redan under
mitten av 1500-talet kunde bestå av upp emot 15 hemman och därnäst kom
byarna i Skellefteå älvdal där antalet hemman vid samma tid generellt var något
färre.97 De större byarnas geografiska läge i de bördigare delarna av kustlandet
framgår också på bebyggelsekartan i figur 2.2.

Trots att befolkningsdata från tiden före den svenska befolkningsstatistikens
tillkomst måste betraktas som relativt osäkra, tyder de uppgifter som finns från
Skellefteå på att befolkningsutvecklingen stannade upp under 1600-talet. Inte
förrän en bit in på 1700-talet kan en försiktig ökning åter iakttas, vilket framgår
i figur 2.3. Visserligen inträffade en ny församlingsdelning 1606, när Burträsk i
sydväst blev eget pastorat, men det är inte troligt att det påverkade befolknings-
utvecklingen särskilt mycket. Även bebyggelsens expansion i den geografiskt stora
socknen tycks ha kommit av sig under 1600-talet. Mellan 1543 och 1726 växte
knappt en handfull nya byar fram. Sannolikt kan en förklaring till det stagnerande
mönstret istället sökas i 1600-talets krigsår när tunga utskrivningar och skatter i
kombination med dåliga skördar slog hårt mot befolkningen och många hem-
man lades öde.98

Under senare delen av 1700-talet tycks situationen ha förändrats. Befolknings-
ökningen tog fart samtidigt som kolonisationen av de inre delarna av socknen
påbörjades. Generösa skatteregler stimulerade till nybyggen och annan lagstift-
ning gynnade nyodling. Detta resulterade i att den uppodlade åkerjorden i
Skellefteå socken nästan fjortondubblades mellan 1805 och 1913 och i att nya
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byar och boställen växte fram, framför allt i de tidigare obebyggda inre delarna
av socknen.99 Den befolkningsökning som tog sin början under senare delen av
1700-talet fortsatte under hela 1800-talet och tillväxttakten var hög. Mellan 1800
och 1860 ökade befolkningen i Skellefteå socken med mer än 250 procent och
vid sekelskiftet 1900 hade folkmängden nära fyrdubblats. Mellan 1800 och 1880
tredubblades också antalet hemman i socknen.100 Den stora befolkningsökningen
i Skellefteå kan helt förklaras genom naturlig tillväxt, det vill säga ett stort födelse-
överskott i befolkningen. Inflyttningen till socknen var liten.101

Trots att det vid 1800-talets mitt fanns omkring 600 byar i Skellefteå socken
och trots den stora befolkningstillväxten förblev socknen relativt glesbefolkad.
År 1810 fanns det i genomsnitt 33 invånare per by, eller bebyggelseenhet, vilket
kan jämföras med 73 invånare per by i den närbelägna Piteå socken vid samma
tid.102

Källa: J G Westin, ”Bygden växer. Bebyggelse och nä-
ringsliv i Skellefte storsocken under de sista fyra hundra
åren”, i Karl Fahlgren, Skellefte sockens historia 1:1,
Uppsala 1953, s 336.

Figur 2.2  Bebyggelsekarta Skellefteå socken.
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De flesta av Skellefteå sockens byar hade mindre än 25 invånare och den nya
bebyggelse som växte fram under 1700- och 1800-talet bestod i många fall
endast av ett enda boställe. Även fortsättningsvis fanns den stora befolknings-
koncentrationen i de gamla stora byarna i kustlandet och i älvdalarna och det var
också dessa byar som växte allra mest när befolkningen ökade.103 Exempelvis
tredubblades befolkningen i de stora bondbyarna Kusmark och Storkåge i Kåge
älvdal mellan 1780 och 1880. Skellefteå stad grundades år 1845, men dess be-
folkningsutveckling var initialt mycket blygsam och först 1885 passerade folk-
mängden 1000 personer.104 Under lång tid var det istället området kring socken-
kyrkan beläget invid Skellefteälven, inte långt från kusten, som utgjorde regio-
nens naturliga centrum. Före 1881 hade staden ingen självständig kommunal
förvaltning, utan var administrativt sett en del av landskommunen.105

Figur 2.3 Befolkningsutveckling i Skellefteå socken 1720–1890.

Källa: Basstatistik, Demografiska databasen, Umeå universitet.

När Norsjö 1811 bildade en egen kapellförsamling och 1834 avskildes till ett
fristående pastorat med Jörn som kapellag, var det första gången som den stora
Skellefteå sockens gränser ändrades sedan 1606, när Burträsk i sydväst blev egen
församling. Den nya inlandsförsamlingen var relativt glesbefolkad, så skilsmässan
innebar ingen dramatisk reduktion av moderförsamlingens folkmängd.106 Med
undantag av att Ytterstfors utgjorde egen bruksförsamling åren 1838–1874 för-
blev socken- och församlingsgränserna därefter intakta fram till 1875. Då blev
Byske, i den norra delen av socknen, egen församling och kommun.107

Under hela undersökningsperioden 1830–1871 var alltså Skellefteå en av lan-
dets ytmässigt största socknar med en area av omkring 2 700 km2 och en bebyg-
gelse av skiftande karaktär. För att ta sig från kusten genom skogsland och myr-
mark till sockengränsen i väster mot Norsjö krävdes inte sällan två dagsresor.
”Flere mils skog och ödemark sträcker sig däråt”, skriver Abraham Hülphers
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1789. Från den norra till den södra sockengränsen bedömdes det vid mitten av
1800-talet ha varit ungefär en dagsresa.108 Den största befolkningskoncentrationen
fanns fortfarande i kustlandets stora byar med medeltida ursprung, medan
inlandets byar var mindre och i stor utsträckning präglade av den yngre bebyg-
gelse som uppstått under 1700-och 1800-talens kolonisation och nybyggar-
verksamhet. Trots de stora avstånden var området kring socknens enda kyrka
den naturliga mötesplatsen i 1800-talets Skellefteå. Där samlades man till guds-
tjänst, döpte sina barn och följde sina anhöriga till sista vilan. Där fanns kyrkstaden,
de stugor och stall socknens bönder byggt upp för att kunna övernatta vid
kyrkobesök och där fanns sockenstugan där sockenstämman samlades i sam-
band med kyrkhelgerna för att överlägga och besluta i gemensamma angelägen-
heter. Det var inte enbart andliga ting som dryftades under kyrkhelgerna utan
kyrkstadslivet hade också många högst sekulära inslag. Från predikstolen fick
sockenborna del av de senaste nyheterna och kungörelserna. Det hölls auktioner
och marknader, man träffade vänner och släktingar från andra delar av socknen
och ungdomarna roade sig. Kyrkstaden har ibland beskrivits som en tillfällig
urban miljö där befolkningen mångdubblades under kyrkhelgerna. Så tycks det
även ha varit i Skellefteå.109

Socio-ekonomisk struktur
Ända fram till tidigt 1900-tal var Skellefteå en utpräglad jordbruksbygd, domi-
nerad av småbruk med självägande bönder. ”Näringssätten äro mäst enahanda
med näste Socknars, såsom Åkerbruk, Boskaps skötsel, Tjärubränning, och Bräd-
sågning, samt något Fiske och andre binäringar”, beskriver Hülphers 1789 or-
tens näringar.110 Ungefär samma beskrivning gör vice pastorn Erik Olof  Hägg-
bom i 1831 års fattigvårdsenkät, men tillägger: ”[I]cke orätt borde de sednare
åren äfven [ortens näringsfång] få sägas vara Saltpettertillverkning”.111 Majorite-
ten av socknens bönder var småbrukare och många var beroende av binäringar
för att klara hushållets försörjning. Antalet torpare i socknen var mycket få och
torpbebyggelse fanns endast i ett begränsat antal byar.112 Jakt och fiske var sedan
gammalt viktiga försörjningskällor men under 1800-talet blev tjärbränning, pott-
asketillverkning och, som framgår i citatet ovan, saltpetertillverkning allt viktigare
inkomstkällor för socknens bönder. Under mitten av 1800-talet var Västerbot-
ten Sveriges ledande exportör av trätjära. Att tjärhanteringen förblev bondestyrd
trots att den var ett expansivt inslag i regionens näringsliv ser Danell och Gaunitz
som ett uttryck för bristande tillgång på kapital hos företagarna i övre Norr-
land.113 Även skogsbruket kunde ge hushållen värdefulla inkomster och om än i
liten skala blomstrade sågverksindustrin och trävaruexporten i regionen under
1800-talets mitt. Under vissa perioder kunde också skeppsbyggen ge sysselsätt-
ning åt den egendomslösa befolkningen. De största sågverken fanns i Ytterstfors
i norra delen av socknen, i Lejonström alldeles invid sockenkyrkan och i Bureå
inte långt från gränsen mot Lövånger. I Ytterstfors fanns ett glasbruk som under
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tidsperioden 1837–1878 framför allt tillverkade fönsterglas och buteljer och på
Prästbordet etablerades en terpentinfabrik under 1830-talet. Fastän ett visst mått
av industriell verksamhet fanns redan under 1800-talet nådde den ändå inte en
sådan omfattning att man kan tala om någon egentlig industrialisering av Skellef-
teå socken förrän under 1900-talet.114

Det var emellertid inte blomstrande konjunkturer som främst kom att känne-
teckna den socio-ekonomiska utvecklingen i regionen under 1800-talet utan snarare
återkommande krisperioder. En av de första krisperioderna inträffade krigsåren
1808–1809 när socknen berördes direkt av krigshändelserna. Närvaron av både
ryska och svenska trupper orsakade inte bara brist på livsmedel och boskap, utan
bidrog dessutom till att smittosamma sjukdomar som grasserade bland solda-
terna spreds till lokalbefolkningen och skördade många civila offer. I Skellefteå
socken ökade andelen änkor med 37 procent mellan 1805 och 1815, många
hushåll kom på obestånd och befolkningstillväxten stagnerade.115

Nästa genomgripande krisperiod inträffade under åren 1828–1838 när en
långvarig missväxt drabbade stora delar av Norrland och resulterade i en kraftig
ekonomisk nedgång. ”Sanning är väl, att de siste årens missväxt försänkt månge
i nöd och betryck” skrev pastor Häggbom i 1831 års fattigvårdsenkät.116  Miss-
växter var inget obekant för invånarna i den nordsvenska socknen där ett vanskligt
klimat och frostbenägna marker inte sällan gjorde odlingsbetingelserna mindre
gynnsamma. Redan 1755 lyftes denna nordsvenska problematik fram av doktor
Pehr Högström, kyrkoherde i Skellefteå och ledamot i Vetenskapsakademien i
hans inträdestal i akademien:

Den [höstkölden] fördärvar all säd både havra, korn och råg. Den är allmännare och
förorsakar ej allenast i byar utan ock i hela landet ofta total missväxt. Av denna
skadeliga köld har åren 1695, 96 och 97 samt 1740, 41 och 42 nästan hela Norrland
haft en bedrövelig känning, vilka ock därföre kallas de stora oåren, särdeles de förra.117

Missväxten under 1830-talet fick särskilt allvarliga ekonomiska konsekvenser för
socknen eftersom den blev så långvarig. I sin femårsberättelse från 1838 konsta-
terade landshövding G L af Schmidt att ”landets innevånare under loppet af tio
på hvarandra följde år endast ha fått en enda ofrusen medelmåttig skörd”.118

Den tredje och kanske mest omtalade krisperioden i 1800-talets Skellefteå var de
år av missväxt och lågkonjunktur som kulminerade med det beryktade nödåret
1867. Svaga skördar 1860 och 1861 följdes av ett missväxtår och steg för steg
drogs socknen in i en nedåtgående spiral med brist inte bara på livsmedel utan
också på arbete och pengar.119 Koncist summerar kommunalstämman den be-
svärliga situationen vintern 1865:

Först och främst är den missväxt som genom frostskador drabbade socknen förlidet
år och nu till hela sin vidd börjat bliva känd, av svårare beskaffenhet, än den någon-
sin varit under 20 sistförflutna åren, vadan icke allenast sädeskorn utan även en stor
del födoämnen måste köpas i de flesta byar. Vidare råder här en sådan penningbrist,
att man på 50 års tid icke kan påminna sig någon dylik. Personer som hafva att
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prestera den bästa säkerhet, kunna ofta icke, på vad villkor som helst, erhålla lån.
Skogsavverkningen, socknens för närvarande nära nog enda binäringskälla, kan icke,
till följe av de nedtryckta priserna och de långa forslingsvägarne, bedrivas med någon
fart, varföre ock de 6 à 7 000 personer inom kommunen som icke hafva någon jord
att bruka utan förnämligast haft sitt uppehälle genom de förtjänster som nämnde
avverkning föranlett, nu nödgas till största delen gå sysslolösa av brist på arbete.120

Sviterna av 1860-talets krisår upphörde inte omedelbart när skördarna återigen
blev bättre från 1868 och framåt. Befolkningsökningen stagnerade, sjukdomar
grasserade och svårt skuldsatta tvingades många bönder lämna sina hemman.121

Både 1830- och 1860-talets missväxtår kom att sätta en stark prägel på socknens
sociala och ekonomiska utveckling, vilket kommer att diskuteras mer ingående
senare i avhandlingen.

I hela Sverige förde 1800-talets samhällsutveckling och den kraftiga befolk-
ningsökningen med sig sociala förändringar och en ökad skiktning av befolk-
ningen.122 Även bondebygden Skellefteå såg under 1800-talet en minskande an-
del självägande bönder och en ökad tillväxt av den egendomslösa landsbygds-
befolkningen. I takt med befolkningstillväxten förändrades strukturen av det
tidigare så homogena agrara samhället när allt fler tvingades försörja sig på annat
sätt än genom eget jordbruk.123  Beklagligtvis har bristfälliga källor i form av
brandskadade husförhörslängder där yrkesbeteckningar i många fall fallit bort
gjort det svårt att få en klar uppfattning om graden av proletarisering i Skellefteå
under den aktuella undersökningsperioden. Att en proletarisering ägde rum be-
kräftas istället av andra källor. I det tidigare citerade kommunalnämndsprotokollet
från 1865 talas det exempelvis om 6–7000 egendomslösa individer som inte
brukade egen jord utan var beroende av arbete hos andra.124 Den sociala struk-
turens förändring kommer att diskuteras senare i avhandlingen, och då ur ett
lokalt perspektiv.

Noter kapitel 2

1 Citatet är hämtat ur en text från år 57 e Kr där de kristna i Korint uppmanas att delta i en
insamling som startats av församlingar i de grekiska områdena för att hjälpa fattiga i den
kristna församlingen i Jerusalem. Andra Korintierbrevet, 8 kap, v 13–15, Bibel 2000, Stock-
holm 2001.

2 Geremek 1991, s 26–28. Ett undantag i detta sammanhang är Island, där fattigvårdsansvaret
under tidig medeltid inte låg på kyrkan utan på den minsta kommunala enheten, hreppur. Att
sekulära kommunala enheter redan under 1100-talet hade ansvar för den lokala fattigvården
anses tyda på att det fanns en organiserad fattigvård redan innan kristendomen infördes. Se
Gísli Ágúst Gunnlaugsson, ”Fattigvården på Island under 1800-talet”, i Ståle Dyrvik (red),
Oppdaginga av Fattigdomen. Social lovgivning i Norden på 1700-talet, Oslo 1982b, s 188.
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3 Henry Chadwick, The church in Ancient Society. From Galilee to Gregory the Great, Oxford 2002,
s 350, 483–484. Som ett exempel på hur omfattande den sociala hjälpverksamheten kunde
vara, lyfter Chadwick fram den kristna församlingen i Antiokia, som under trehundratalet
årligen försörjde omkring 3 000 behövande personer. För en fördjupad diskussion av hur den
tidiga kyrkans fattigvård inte uppstod i ett vakuum utan influerades av både judiska och
grekisk-romerska idéer hänvisas till Susan R Holman, The Hungry are Dying. Beggars and
Bishops in Roman Cappadocia, Oxford 2001, s 9, 18. Jfr även Geremek 1991, s 24; Qvarsell
1993, s 9ff.

4 Lukasevangeliet 10 kap, v 29–37, Bibel 2000, Stockholm 2001. [För att visa att han var
rättfärdig sade mannen till Jesus: ”Och vem är min nästa?” På den frågan svarade Jesus: ”En
man var på väg från Jerusalem till Jeriko och blev överfallen av rövare. De slet av honom
kläderna och misshandlade honom, och sedan försvann de och lät honom ligga där halvdöd.
En präst råkade komma samma väg, och när han såg mannen vek han åt sidan och gick förbi.
På samma sätt med en levit som kom till platsen; när han såg honom vek han åt sidan och gick
förbi. Men en samarier som var på resa kom och fick se honom ligga där, och han fylldes av
medlidande. Han gick fram och hällde olja och vin på såren och förband dem. Sedan lyfte han
upp honom på sin åsna, förde honom till ett värdshus och skötte om honom. Nästa dag tog
han fram två denarer och gav åt värden och sade: ’Sköt om honom, och kostar det mer skall
jag betala dig på återvägen’. Vilken av de tre tycker du var den överfallne mannens nästa?”
Han svarade: ”Den som visade honom barmhärtighet”. Då sade Jesus: ”Gå du och gör som
han!”]

5 Jakobs brev, 1 kap, v 27, Bibel 2000.
6 Enligt Svenska Akademins ordbok betyder allmosa ”barmhärtighetsgåva till nödlidande”

eller ”av religionen föreskriven barmhärtighetsskänk” och kan härledas från ett grekiskt ord
med betydelsen medlidande, förbarmande. Svenska Akademiens Ordbok SAOB, uppslags-
ord ”allmosa”, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/[2005-02-04].

7 Geremek 1991, s 25, 52, 59. På detta sätt uppstod ett ömsesidigt beroende mellan allmosans
givare och mottagare som också bidrog till att legitimera existensen av fattigdom i samhället.
Den fattige behövde de mer bemedlades gåvor för sin överlevnad, medan allmosans givare
behövde den fattige för att kunna utöva barmhärtighet och få syndernas förlåtelse.

8 Johannes Kjellström, Hälsingelagen tolkad, Uppsala 1909, s 7. Medan Hälsingelagen talar om
en fördelning efter ”gammal sedvänja”, hänsyftande på bestämmelser om tredelning i ett
kungligt brev från 1297, talar andra landskapslagar mer explicit om att en tredjedel av
tiondet skulle tillfalla prästen, en tredjedel de fattiga och att en tredjedel skulle delas mellan
kyrkan och biskopen. Jfr även Elias Wessén, Svenska landskapslagar: tolkade och förklarade för
nutidens svenskar. Ser.3, Södermannalagen och Hälsingelagen, Stockholm 1979 [1940], s 280.

9 I flera av landskapslagarna fanns uttryckliga bestämmelser om att spannmålen som var
avsedd för de fattiga skulle förvaltas av varje hemman. Dahlberg 1893, s 7–10; Johansson
1982, s 222. Jämför också Gunnlaugsson 1982b, s 189, där det framgår att i Island utsågs
några bönder i varje hreppur till hreppstjórar, särskilda förtroendemän som hade till uppgift att
uppbära tiondet och dela ut det till behövande.

10 Lindstedt 1915, s 8; Dahlberg 1893, s 17–18. Jfr även Janken Myrdal, Digerdöden, pestvågor och
ödeläggelse. Ett perspektiv på senmedeltidens Sverige, Stockholm 2003, s 98ff. Myrdal ser
indragningen av böndernas fattigtionden till kyrkan som en utdragen social strid, som sträckte
sig över flera århundraden. Tidigt kom delar av tiondet att tillfalla hospitalen. Delar drogs
också in för att täcka domkyrkornas behov. Efter digerdöden motiverades indragningen av
fattigtiondet till kyrkan med att det inte längre behövdes, då antalet fattiga kraftigt hade
minskat till följd av den grasserande pestepidemin.
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11  Per Olof Ahrén, ”Stat och kyrka i Sverige. Historisk Översikt”, i 1958 års utredning Kyrka-
stat: IV. Historik översikt. Kyrkobegrepp, Uppsala 1964, s XXII; Lindstedt 1915, s 12–18.

12 Lindstedt 1915, s 16; Dahlberg 1893, s 31. Jfr även Blom 1992, s 46.
13 Lindstedt 1915, s 12.
14 Dahlberg 1895, s 31. Dahlberg noterar att det redan 1533 talas om ett lokalt sockenbaserat

ansvar då det fastslogs att ”huar församlingh måå föda sijna siuka”. Han anser dock att det
inte fanns något absolut krav för socknarna att försörja sina fattiga innan 1642 års tiggare-
ordning infördes.

15 Bland dessa kan nämnas 1624 års hospitalsordning, 1686 års kyrkolag, och 1698 års förnyade
tiggareordning. I en instruktion från 1635 ålades dessutom landshövdingarna att ha tillsyn
över fattigvården i länet. Blom 1992, s 120–121f.

16 Anders Arner, Studier öfver Svenska Kyrkans ställning till frågan om de fattigas vård under 1800-talet,
Umeå 1923, s 7; Lindstedt 1915, s 26.

17 Jfr Gunnalaugsson 1982, s 192. På Island var släktansvaret mycket tydligt och understöd
från det allmänna kom i fråga först när släktens resurser var uttömda.

18 Lindstedt 1915, s 25. Conny Blom poängterar att detta inte innebar att det gjordes någon
tydlig boskillnad mellan fattigvård och sjukvård. Som det preciserades i lagstiftningen var det
bara personer med smittsamma sjukdomar och personer med svår sinnessjukdom som i första
hand skulle hänvisas till hospital. Blom 1992, s 141.

19 Lindstedt 1915, s 25–27; Dahlberg 1895, s 62f; Blom 1992, s 144ff.
20 1686 års kyrkolag kap 28, 5 §, citerad i Dahlberg 1895, s 87ff. Som Johansson konstaterar

innebar bestämmelserna i 1686 års kyrkoordning inte på något sätt att 1642 års tiggare-
ordning upphävdes. Johansson 1982, s 223.

21 Gustaf  Broomé, Om Svenska Allmänna Fattigvårdslagstiftningen, Lund 1856, s 65.
22 Avsikten var att personer skulle uppmanas att lämna ett frivilligt bidrag i fattigbössan i

samband med vissa myndighetsärenden. Lagstiftningen anger att ”erhållande af acter eller
bref ” borde förpliktiga till ett bidrag till de fattiga. Lindstedt 1915, s 31–35, 41.

23 Jütte 1994, s 100–125. Jütte konstaterar att ända in på 1900-talet var den allmänna uppfatt-
ningen både bland historiker och bland teologer att reformationen och den reformatoriska
teologin var drivkraften bakom den omorganisation av fattigvården som under 1500-talet
kan iakttas i hela Europa. Nyare forskning har dock visat att 1500-talets förändringar på det
socialpolitiska området trotsade de religiösa gränserna och följde ungefär samma mönster i
både lutherska och katolska länder, vilket tolkas som att drivkrafterna bakom omorganisationen
av fattigvården istället inte var religiösa utan sociala. En ökad fattigdom i spåren av samti-
dens många ekonomiska kriser gjorde att de gamla understödsformerna inte längre var till-
räckliga, utan man tvingades till ett nytänkande och en effektivisering.  Detta resulterade i att
fattigvården kom att byråkratiseras, professionaliseras och inte minst kontrolleras på ett
annat sätt än tidigare.

24 Genom ett flertal förordningar fick fattigkassorna en utökad rätt till bötesmedel och avgifter
av olika slag. I 1734 års allmänna lag gavs mera detaljerade bestämmelser om sammanskott av
spannmål för de fattigas räkning. Arner 1923, s 12–14; Lindstedt 1915, s 42.

25 Johansson 1982, s 242, 272; Lindstedt 1915, s 36.
26 Kongl. Förordning, angående Hospitals och Barnhus Inrättningarne i Riket, af den 11 April

1763; Lindstedt 1915, s 48–50. Det kan inte uteslutas att det vid denna tid redan existerade
någon form av fattigskatt in natura i socknarna. I ett förslag till lagstiftning som utarbetades
under drottning Kristinas tid föreslogs att alla hemman årligen skulle lämna bidrag till de
fattigas försörjning i form av spannmål, i proportion till hemmanens storlek. Denna fattig-
spannmål skulle förvaras vid kyrkan och fördelas till de behövande av kyrkvärdarna. Försla-
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get lades aldrig fram för ständerna, men det kan inte uteslutas att det kan vittna om en redan
existerande lokal praxis på landsbygden. Just på detta sätt bedrevs nämligen ofta fattig-
försörjningen på landsbygden innan 1847 års fattigförordning gav den fastare former. Se
Skoglund 1992, s 129–140; Dahlberg 1895, s 72–84.  Lagförslaget från 1650-talet finns
tryckt i Dahlberg 1895, appendix 1,

27 Nilsson 1965, s 7; Johansson 1982, s 279. Om avskaffandet av utdebiteringsrätten, som
Nilsson antyder, var orsakad av ett lokalt missnöje är oklart. Johansson har inte funnit några
sådana diskussioner i riksdagsmaterialet, men menar att det inte kan uteslutas att lokala, ej
protokollförda påtryckningar från lokalt håll kan ha förekommit.

28 Kongl. Maj:ts förnyade Förordning, angående Hospitals och Barnhus-inrättningarne i Riket,
af den 11 December 1766; Lindstedt 1915, s 50; Oredsson 1971, s 148. Oredsson antyder
att 1763 var tiden inte mogen för en bestämmelse om obligatorisk beskattning. Samtidigt kan
det konstateras att den direkta orsaken till förändringen i 1766 års hospitals och barnhus-
ordning inte diskuterats särskilt ingående av tidigare forskning.

29 Kongl. Maj:ts Kungörelse, angående skyldigheten at underhålla sådane från den ena til den
andra Församlingen inflyttande personer, som sedermera blifwit wanföre och icke kunna sig
sjelfwe försörja, af den 5 December 1788; Lindstedt 1915, s 54–55.

30 Lees 1998, s 46.
31 Lindstedt 1915, s 62–64. Även Keith Snell diskuterar hur fattigvårdslagstiftningens bestäm-

melser om hemortsrätt tenderade att skapa antagonism mellan olika församlingar och citerar
en brittisk historiker som 1960 konstaterade att: ”battles between parishes were pursued
with all the bitterness and ruthlessness of tribal warfare”; Keith DM Snell, ”The culture of
local xenophobia”, Social History 2003:28(1), s 24ff.

32 Arner 1923, s 23ff.
33 Lindstedt 1915, s 69–70.
34 Nilsson 1965, s 8.
35 Petersson 1983 (passim); Christer Winberg, Folkökning och proletarisering, Lund 1977 [1975],
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Kapitel 3
Fattigvårdens former

Att betrakta en företeelse ur ett normativt perspektiv behöver inte alltid ge en
rättvisande bild av det verkliga förhållandet. Med utgångspunkt i en engelsk kon-
text visar både Lynn Hollen Lees och Steven King hur lokala och regionala fattig-
vårdssystem kunde existera oberoende av nationella stadganden och att det på
lokalplanet kunde göras generösare bedömningar än vad lagstiftningen föreskrev.1
I den svenska fattigvårdslagstiftningen fanns en inbyggd öppning för lokala och
regionala variationer i fattigvårdspraxis genom bestämmelsen om socknarnas
frihet att ordna fattigvården på det sätt som passade dem bäst. Redan 1821
rapporterade en av de många kommittéer som för riksdagens räkning arbetade
med fattigvårdsfrågan, att den lokala friheten att utforma fattigvården tenderade
att bli en princip gentemot vilken andra bestämmelser hade svårt att hävda sig.2
För att få en fördjupad kännedom om hur fattigvården utvecklades och ut-
formades i praktiken är det därför nödvändigt att flytta fokus från nationell
lagstiftning och fattigvårdsdebatt till det praktiska fattigvårdsarbetet på lokal-
planet.

Samtidigt som fattigvårdsfrågan diskuterades som intensivast i riksdagen un-
der 1830-talet var samma fråga lika högaktuell för sockenstämman i Skellefteå
socken. I Skellefteå valde man att inte vänta in den nya lagstiftning som av allt att
döma var i antågande, utan redan 1838 fattade sockenstämman beslut om en
radikal omorganisation av fattigvården enligt nya principer. Den lokala friheten i
fattigvårdspraxis gjorde alltså att förändringar på lokalplanet inte alltid gick hand
i hand med utvecklingen på nationell nivå. I detta kapitel står fattigvårds-
organisationen i Skellefteå socken i centrum. Med huvudsakligt fokus på tids-
perioden 1830–1875 kommer dess bakgrund, framväxt, funktion och förändring
att studeras. Vilka faktorer kom att avgöra hur fattigvårdsorganisationen ut-
formades i den lokala miljön och hur förhöll sig fattigvårdens lokala strukturer
till lagstiftningens nationella normer?

Källor till fattigvårdsorganisationen på sockennivå
Till grund för undersökningen ligger källmaterial av olika karaktär. Undersökningen
av distriktsorganisationens bakgrund, framväxt, funktion och förändring ur ett
sockenperspektiv baseras främst på sockenstämmoprotokoll från 1830–1862,
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samt kommunalstämmoprotokoll från 1863–1871. Dessa finns tillgängliga i en
obruten serie från 1830 och framåt. Ett av de största problemen med det kom-
munala källmaterialet i Skellefteå är avsaknaden av sockennämndsprotokoll och
kommunalnämndsprotokoll före 1875. Frånvaron av sockennämndsprotokoll
har sannolikt marginell betydelse för denna undersökning, då principiella fattig-
vårdsärenden hanterades av sockenstämman, medan fattigvårdens praktiska hand-
havande sköttes av andra organ. Mer problematisk är frånvaron av kommunal-
nämndsprotokoll från 1862 och framåt, då denna nämnd fick en central roll
som styrelse för kommunens fattigvård och mer rutinartade fattigvårdsärenden
försvann från kommunalstämmoprotokollen. De mer övergripande organisa-
toriska frågorna behandlades dock även fortsättningsvis av det högsta beslu-
tande organet, kommunalstämman. För att få en så klar bild som möjligt av
fattigvårdsorganisationen har det emellertid under arbetets gång varit nödvändigt
att komplettera sockenstämmoprotokollen med andra källor. Lokala fattigvårds-
reglementen från Skellefteå daterade 1846, 1862 och 1868 har tillsammans med
debattartiklar och redaktionellt material från Skellefteå Nya Tidning väsentligt
bidragit till att öka förståelsen av hur organisationen fungerade. En handskrift
från 1843, där kyrkoherden i Skellefteå personligt reflekterar över fattigvårds-
situationen i församlingen, har också väsentligt bidragit till att belysa den organisa-
toriska utvecklingen.3 Under arbetet har det varit slående i vilken stor utsträck-
ning de olika källorna har kompletterat och bekräftat varandras uppgifter. Huvud-
dragen i Nordlanders manuskript kan bekräftas av andra källor, men vid flera
tillfällen har det varit hans litet mer utförliga reflektioner och kommentarer som
har bidragit till att fylla luckor i sockenstämmoprotokollens bild av situationen
under 1830-talet. På samma sätt har tidningsmaterialet i stor utsträckning bidra-
git till att komplettera protokollens formuleringar under den senare delen av
undersökningsperioden.

Fattigvård i Skellefteå socken före 1830
Fram till 1830-talet tycks fattigvården i Skellefteå socken ha bedrivits i stort sett
enligt det mönster som kännetecknat större delen av det protestantiska Nordväst-
europa sedan reformationen. Fattigvården var ingen enskild angelägenhet utan
sågs som en del av det allmänna, förvaltades av socknens gemensamma be-
slutande organ och finansierades i huvudsak av socknens skattskyldiga hemmans-
ägare.4 Det fanns en sockengemensam fattigkassa, förvaltad av kyrkorådet, dit
nödställda sockenbor kunde vända sig för att få hjälp. Fattigkassans inkomster
var relativt små och kom från frivilliga gåvor, bötesmedel och från de i lag
föreskrivna avgifter som skulle erläggas i samband med bröllop, begravningar
och bouppteckningar. De årliga inkomsterna varierade, men under första delen
av 1800-talet stannade de vanligtvis vid omkring 200 riksdaler.5 En fattigbössa
för frivilliga bidrag införskaffades under slutet av 1700-talet.6 Förutom det stöd
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fattigkassan kunde ge fanns också möjlighet att få del av den så kallade fattig-
spannmålen, som tidvis inköptes av socknen från kronan, tidvis anslogs av
socknens bönder själva.7 Spannmålen förvarades i en särskild bod vid kyrkan
och sockenstugan och spannmålsutdelning ur fattigboden finns belagd i proto-
koll redan under tidigt 1700-tal.8 Fattigkassan och fattigspannmålen, utgjorde
den öppna fattigvården, riktad till de individer som bedömdes ha förutsättningar att
klara sin försörjning med de tillskott socknen kunde ge.

Roteförsörjning och rotehjon
För att kunna försörja fattiga som var i behov av kontinuerligt stöd var socknen
indelad i fattigrotar. Varje rote bestod av en grupp hemman som tillsammans
hade det fulla ansvaret för att under en längre tid förse en fattig individ, ett
rotehjon eller fattighjon, med mat, husrum och eventuell omvårdnad. Det kunde
också förekomma att flera individer fick samsas om ett rote. Fattighjonen skulle
”föras kring socknen”, det vill säga byta rote efter en viss tid.9 Bidrag till kläder
och andra omkostnader för rotehjonen, liksom till sist begravningskostnaderna,
betalades av socknens fattigkassa.10 Trots sin utsatta belägenhet tycks dessa indi-
vider ändå ha haft ett visst inflytande över hur de skulle försörjas. I en protokolls-
anteckning från tidigt 1830-tal talas det om att de svåra tiderna hade gjort att
”fattighjonens hittills hafda rättighet att välja antingen föda och skjötsel hos hem-
mans-innehafvarne eller att få uttaga viss anslagen spannmål in natura” fick in-
skränkas.11 År 1831 hade det fattighjon som valde försörjning in natura framför
mat och husrum hos hemmansägarna rätt att årligen erhålla sammanlagt 2 tun-
nor 24 ¾ kappor (ca 400 liter) korn och drygt två lispund (ca 18 kg!) smör av
fattigroten.12 Om denna möjlighet tillkom alla rotehjon eller bara tillämpades
under särskilda förhållanden framgår inte av källorna. Rotesystemet hade tilläm-
pats länge i socknen och dess införande tillskrivs i ett visitationsprotokoll från
1705 prosten Nikolaus Buscherus, verksam i Skellefteå 1697–1703:

Före salig probsten Magister Buscheri tillträde har ingen viss ordning varit med de
fattiges försörjning. Dock genom hans verksamhet födas de fattiga hos sina vissa i
församlingen och efter en häröver upprättad räkning.13

Från Busherii tid finns inga uppgifter om vilka eller hur många individer som
försörjdes på rote i socknen. Det närmaste man kan komma är sannolikt Tabell-
verkets uppgifter om antalet individer som var ”eländiga, utanför fattighus”
respektive ”lytta och bräckliga, fattiga och nödlidande”.14 Från 1770-talet och
framåt rörde det sig om ett trettiotal individer, majoriteten kvinnor. Den tidi-
gaste kända uppgiften om antalet rotar i Skellefteå socken härrör från sekelskiftet
1800. I ett visitationsprotokoll omnämns 22 fattigrotar, vilket stämmer någor-
lunda med Tabellverkets uppgifter att 28 individer i församlingen försörjdes av
fattigvården 1805.15 I 1831 års fattigvårdsenkät uppges 33 personer ha försörjts
på 28 fattigrotar. Av dessa var de allra flesta äldre ogifta kvinnor och änkor.16
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Andra försörjningsformer
Äldre och sjukliga personer som behövde så mycket tillsyn och omsorg att de
inte klarade av roteförsörjning kunde utackorderas för viss tid. I mars 1831
bedömdes fattighjonet Stina Kuse, en ensamstående kvinna på femtio år, vara
”så klen och svag, att hon för sitt underhålls åtnjutande icke kan föras kring
Socknen [...]”.17 Sockenstämman beslöt att hon nästa större kyrkhelg skulle utbjudas
åt den som till ”bästa pris”, det vill säga för lägsta ersättning, var villig att ta emot
henne i sitt hem. Utackorderingarna ägde vanligtvis rum vid en offentlig auktion,
där auktionsproceduren avgjorde vem som skulle få ta hand om den fattige i
fråga och vilken ersättning de skulle få av socknen. På samma sätt ordnades
försörjning till barn som på grund av fattigdom eller av andra anledningar inte
kunde tas om hand av sina föräldrar. Auktion till lägstbjudande tillämpades inte
bara när utackorderingar skulle göras för fattigvårdens räkning, utan det var det
normala förfaringssättet att göra upphandlingar av både varor och tjänster i
1800-talets Skellefteå.18

Under tidigt 1800-tal fanns en fattigstuga i socknen, men efter kriget mot
Ryssland 1808–1809 var den svårt förfallen och såldes 1812.19 Tabellverkets upp-
gifter visar att från 1749 och fram till 1773 hade stugan mellan åtta och elva
invånare, merparten kvinnor. Åren efter sekelskiftet, 1805 och 1810, bodde sju,
respektive åtta personer i stugan.20 Fattigstugan, fattigrotarna och försörjning
genom utackordering kan sägas ha utgjort den slutna fattigvården.

För den som föll igenom det rudimentära skyddsnät som fattigvården ut-
gjorde fanns alltid tiggeriet som en sista utväg. Sockenstämmoprotokollen anty-
der förekomsten av ett legaliserat tiggeri, fastän det i princip var förbjudet i lag.
Individer kunde ges tillstånd att vandra runt i socknen och vid några tillfällen
uppmanades hjälpsökande uttryckligen att tigga till sin försörjning.21  Att det
sedan gammalt fanns en acceptans av tiggeri i socknen bekräftas av Nils Nord-
lander när han i efterhand analyserar fattigvårdssituationen under 1830-talet:

Det [tiggeriet] hade inom denne socken varit en så uråldrig plägsed att de[t] hardtnär
öfvergått till laglig rättighet. […] Wid förut väckt fråga om tiggeriets avskaffande
hade inför någon af bönderna yttrat att det vore lättare för Skellefteå elf att rinna
uppföre än för tiggeriet att upphöra.22

Detta avskräckte dock inte beslutsfattarna i socknen och i synnerhet Nordlander
själv, att försöka få en förändring till stånd. En ojämn kamp mot tiggeriet, åt-
minstone på det normativa planet, kom att prägla hela undersökningsperioden
1830–1871.
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Krisår och kontrollbehov
Tidigt under den långa period av missväxt som från 1828 och närmare tio år
framåt drabbade länet stod det klart att den befintliga fattigförsörjningen i
Skellefteå var alltför otillräcklig för att klara av att möta den nöd som uppstod.
Situationen var besvärlig. Socknens bönder, de potentiella finansiärerna av en
utökad fattigvård, var själva drabbade av missväxten. Att påläggas en än tyngre
försörjningsbörda i tider när det redan var svårt att försörja det egna hushållet
sågs av många som omöjligt.23 Dessutom tärde dryga kostnader för inköpt
undsättningsspannmål svårt på socknens finanser.24 Tabellverkets uppgifter be-
kräftar också att andelen hushåll som inte klarade sin egen försörjning ökade i
Skellefteå socken under början av 1830-talet.25

Tabell 3.1 Hushållens socio-ekonomiska ställning i Skellefteå socken 1825–1835.

Källa: Tabellverket, Folkmängdstabeller Skellefteå 1825–1835, Demografiska databasen, Umeå
universitet.

Som framgår av tabell 3.1 mer än fördubblades andelen hushåll som med
folkmängdstabellens terminologi ”icke kunna försörja sig utan andras gåfvor
och understöd” under de tio åren mellan 1825 och 1835. Detta innebär att 1835
betraktades så många som omkring en tredjedel av socknens hushåll vara i be-
hov av understöd. Majoriteten av hushållen i socknen bedömdes som självför-
sörjande, medan andelen hushåll som hade mer än vad som behövdes för den
egna försörjningen under hela tidsperioden var mycket liten.

En kontroversiell fråga
Under hösten 1831 utsåg sockenstämman en grupp ombud som hade den svåra
uppgiften att presentera ett förslag till hur fattigvården skulle organiseras för att
klara av att möta de ökade behoven i socknen. Gruppen utgjordes av åtta bön-
der från socknens olika delar samt två av socknens starka män, kronofogden
Carl Johan Moritz och den inflytelserike sågverksägaren Nils Clausén. När grup-
pen presenterade sitt förslag i december samma år innehöll det fyra huvudpunk-
ter: en ökning av antalet fattigrotar med femtio procent, att varje mantal skulle
försörja ett fattigt barn, att minimisummor borde fastställas på de föreskrivna

 Folkmängd 
Antal 

hushåll Hushåll med överskott Självförsörjande 
Hushåll som behöver 

stöd från andra 

 n n n % n % n % 

1825 9 570 1524 54 4 1228 80 242 16 

1830 10 829 1735 66 4 1242 71 427 25 

1835 10 407 1698 67 4 1065 63 566 33 
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bidragen till fattigkassan vid lysning och bröllop, samt ett förslag om utökade
befogenheter för byåldermännen att med hjälp av kronobetjäningen skaffa bort
utsocknes tiggare från byarna. Inte oväntat väckte förslaget stor diskussion i
sockenstämman. Ledamöterna vägrade samstämmigt att godkänna de tre första
punkterna, som samtliga skulle innebära utökade åtaganden för sockenborna.
Det fanns inga resurser till en utökad fattigvård och de svåra tiderna gjorde inte
heller höjda avgifter särskilt önskvärda. Den enda av de fyra huvudpunkterna
som godkändes av stämman var den sista, förslaget om hårdare tag mot utsock-
nes tiggare.26

Trots oviljan att tillskjuta ytterligare resurser kan sockenstämmans till synes
passiva förhållningssätt tolkas som ett försök att värna de egna sockenborna,
genom att aktivt se till att inga utsocknes och främmande fick hjälp som skulle
kunna komma de egna tillgodo. De som stod närmast, sockenborna för socken-
stämman, byborna för bystämman, släktingar och familjemedlemmar för den
enskilde, tycks ha varit den första prioriteten när resurserna tröt. Under svåra
tider hade den sociala solidariteten uppenbara gränser. Den sträckte sig av allt att
döma inte så långt att den omfattade nödställda från andra socknar och empatin
gentemot kringvandrande tiggare från andra socknar var låg. Tiggeri, som ibland
kunde tolereras av sockenbor tolererades inte alls när det utövades av utsocknes.
Att det tycks ha varit lättare att känna social solidaritet med sockenbor än med
fattiga från andra socknar, visar hur den gemensamma sockentillhörigheten blev
en identifikationsskapande faktor. Genom att fokusera på den faktor som för-
enar och skiljer gruppen från andra och göra den överordnad andra faktorer, i
detta fall sockentillhörigheten, är det möjligt att skapa en kollektiv identitet och
en social sammanhållning också i en grupp som ur andra perspektiv kan vara
mycket heterogen.27

Men även solidariteten gentemot de egna sockenborna hade sina gränser.
Händelseutvecklingen i Skellefteå vårvintern 1832 illustrerar hur de ekonomiskt
svåra tiderna gjorde att samhällets gemensamma sociala ansvarstagande kom i
skuggan av omsorgen om de närmaste och den egna familjen. I januari 1832
väckte sockenstämmans ordförande vice pastor Högström frågan om socken-
männen inte borde göra något för de många tiggande och till synes hemlösa
barn som gick omkring i socknen. Om varje hemman skulle försörja ett barn
under vintern, skulle de inte behöva riskera att duka under för hunger och kyla.
Reaktionen blev kraftig från ledamöterna. Hur skulle de ha råd att försörja fler?
Barnen fick finna sig i att också fortsättningsvis tigga till sin försörjning. Stäm-
ningen var fortsatt hetsig när nästa ärende skulle behandlas och ledamöterna sade
ett samfällt nej till att gå i borgen för de fattiga sockenbor som saknade pengar
till betalning för undsättningsspannmål. Det hjälpte inte att ordföranden vädjade
och påminde om socknens skyldighet enligt lagar och förordningar att försörja
sina fattiga.28
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Sockenstämmans beslut väckte stark reaktion hos landshövding Georg Lars
af Schmidt i Umeå. I en resolution fastslog han mot sockenstämmans vilja att
femton tunnor korn skulle på socknens räkning tas ut ur kronomagasinet till
fattigförsörjningen i Skellefteå. Landshövdingen kallade också till en ny socken-
stämma där han var personligen närvarande, läste högt ur gällande författningar
och betonade stämmans skyldighet att ansvara för att ”det ingen i församlingen
skulle af  hunger omkomma”.29 Då inte denna maktdemonstration förmådde
beveka sockenstämmans ledamöter, blev landshövdingens nästa steg att försöka
finna en förhandlingslösning:

Då socknemännen icke på något sätt kunde bringas till öfverenskommelse eller till
något ändamålsenligt besluts tagande förmås, utan de här och der hördes yttra, det
de icke en gång hade mat för sig sjelfve och ännu mindre således kunde åtaga sig att
föda andra, föreslog Herr Landshöfdingen, om icke saken kunde genom af
Socknemännen valde Deputerade ifrån hvarje By afgöras.30

Omedelbart utsågs representanter för varje by som i landshövdingens närvaro
gjorde en överenskommelse som innebar att de fattiga barnen skulle fördelas
bland socknens självägande bönder. Frågan verkade ha fått sin lösning. Lands-
hövding af Schmidt hann dock inte mer än lämna lokalen förrän ett ”allmänt
sorl” och ett stort tumult utbröt bland byarnas representanter. När protokollet
lästes upp ropades det högljutt ”öfverljudt och nästan allmänt” att man aldrig
skulle godta att ta hand om dessa barns underhåll.31

Landshövdingen anlade moteld genom att i en skriftlig resolution ålägga sock-
nen att ta ansvar för sina fattiga, ålderstigna och bräckliga invånare, en resolution
vars innehåll sockenstämman vägrade att godta. När man redan hade tillräckliga
bekymmer att klara livsuppehället för sitt eget hushåll, hur skulle man då kunna ta
emot andra? Omgående beslutades det att resolutionen skulle överklagas.32 Prin-
cipen om lokalsamhällets rätt att utforma fattigvården som den ”finner för sig
nyttigast wara” stod emot den statlige företrädarens tolkning av lagstiftningens
grundprinciper. Konflikten visar tydligt hur svårt andra bestämmelser hade att
hävda sig gentemot den lokala friheten i fattigvårdspraxis.

En anmärkningsvärd konflikt hade dessutom uppstått mellan sockenstämman
och dess ordförande vilket ledde till en period av ställningskrig. Vice pastor
Högström förklarade nämligen sin solidaritet med landshövdingen och de gäl-
lande författningarna och deklarerade att han inte ansåg sig bunden av socken-
stämmans vägran. Som ordförande i fattigförsörjningskommittén ålåg det honom
att ”ombesörja nödstälde medmänniskors räddning från hunger och en deraf
förorsakad oundviklig död” och han fortsatte att lämna ut spannmål till be-
hövande, även till de tiggande barn som sockenstämman vägrade försörja.33

Pastor Högströms ideologiskt grundade olydnad mot sockenstämmans beslut
gav resultat, men kanske inte på det sätt han tänkt sig. Bara efter några månader
började spannmålsunderstödet bli mycket kostsamt, vilket fick sockenstämman
att ompröva sitt tidigare ställningstagande. I september 1832 beslutades slutligen,
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under stort motstånd från många sockenbor och efter viss press från myndig-
heterna, att de barn som inte kunde försörjas av sina föräldrar skulle fördelas
mellan hemmansägarna och där få mat och husrum under det kommande året.
Trots skarpa ord från både landshövding och prästerskap om socknens författ-
ningsenliga skyldighet att sörja för sina fattiga var det till slut de ekonomiska
argumenten som fick sockenstämman att falla till föga. Att ta emot barnen i sina
hem skulle likväl bli billigare än att efterhand försörja dem på fattigkassans be-
kostnad.34

Det visade sig alltså att sockenstämman inte klarade att upprätthålla motstån-
det mot utökade resurser till fattigvården särskilt länge. Innan 1832 års utgång
hade man omprövat sin hållning till två av de tre förslag som mindre än ett år
tidigare hade presenterats för stämman och förkastats. Förutom beslutet att för-
dela försörjningsansvaret för de fattiga barnen i september beslutades i april
1832 om en utökning av antalet fattigrotar, helt i enlighet med ombudens förslag
från december året innan.35

Tillfälliga lösningar
Trots utökningen av fattigvårdens resurser visade det sig snart att de var fortsatt
otillräckliga i relation till de ständigt ökande behoven i socknen. Redan i septem-
ber 1833 räckte fattigrotarna inte till för alla de individer som bedömdes vara i
behov av full fattigförsörjning. Som en nödlösning beslöts att de som inte fick
rote under året skulle försörjas med spannmål, vilket inte heller var problemfritt
under den rådande missväxtperioden. Uppgivet konstaterade sockenstämman
att det inte var möjligt att göra något sammanskott av korn från de egna ladorna
till de extra rotehjonen. Det enda alternativet var att tära på den dyrbara
undsättningsspannmål som dyrt köpts in till marknadspris för utdelning till be-
hövande sockenbor.36 Under år 1833 delades över 150 tunnor korn (drygt 22 000
liter) ut till de individer som inte fick plats på ett fattigrote, till en kostnad av
1 200 riksdaler banco, vilket motsvarade närmare 30 procent av de totala fattig-
vårdsutgifterna det året.37

Det tidiga 1830-talets missväxtår satte fattigvården och fattigvårdens organi-
sation i Skellefteå socken på hårda prov. När vice pastorn Pehr Eric Högström
besvarade den första nationella fattigvårdsenkäten våren 1832 konstaterade han
att utomordentliga bidrag skulle krävas för att församlingen skulle få en fattig-
vård värd namnet:

Det torde vara lätt att inse det en Fattigförsörjning med sådan inrättning och så ringa
tillgångar måste i en så stor och folkrik Församling vara högst otillräcklig. Det torde
hända att den i förriga tider varit bättre motsvarande ändamålet, men dess otillräck-
lighet för det närvarande visar sig ögonskenligen.[…] Sanning är väl, att de siste
årens missväxt försänkt månge i nöd och betryck, och är till icke ringa del härtill
orsaken; men mycket skulle dock kunnat åstadkommas till hämmande af det onda,
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om fattigförsörjningen haft några tillgångar från förra åren. Utomordentliga bidrag,
som nu måste och säkerligen, dessa tillgångar oaktadt, hade måst göras, skulle i
denna händelse hafva kunna något godt uträtta, och Socknemännen skulle med god
vilja icke hafva, såsom det händt, bekymrade för egen bergning stått rådlöse och
klagande, att tiggeriet icke kan afskaffas, emedan de dertill sakna förmåga och måste
derföre få fortfara. 38

Det är inte svårt att förstå hans frustration. Alla åtgärder för att förbättra fattig-
vårdssituationen verkar ha tett sig som ett Sisyfosarbete. I en utsatt ekonomisk
situation söktes många gånger tillfälliga lösningar, för att klara de akuta behov
som uppstod. Beslut som innebar utökade resurser till fattigvården föregicks
ofta av stort motstånd med animerade diskussioner och protester i socken-
stämman, vilket inte sällan ledde till att verkställigheten drog ut på tiden. Det går
inte att utesluta att den långvariga frånvaron av en ordinarie ordförande i socken-
stämman, i kombination med de svåra tiderna, kan ha bidragit till ett mera tur-
bulent arbetsklimat än vanligt. Ända sedan förre prosten Nils Ströms död i
oktober 1830 och fram till den första maj 1834 hade församlingen saknat ordi-
narie kyrkoherde, och därmed också ordinarie ordförande och naturlig auktori-
tet i sockenstämman. Mestadels var det den blide komministern Pehr Eric Hög-
ström, mera omtalad för sitt goda hjärta än för auktoritet och handlingskraft,
som skötte klubban.39 Frånvaron av en samlande kraft och väntan på en ny
kyrkoherde kan även ha bidragit till de till synes många tillfälliga, otillräckliga och
kostsamma lösningarna när fattigvårdsbördan bara ökade i missväxtens spår.

En ny plan för fattigvården 40

Ordföranden, som första gången i egenskap af Församlingens pastor skulle vid
denna sockenstämma börja att framställa ärendena och leda öfverläggningarna,
tillkännagaf, att han af Skellefteå församling, såsom i allmänhet känd för upplys-
ning och kraft, egde rätt att vänta sig fordra vishet, alfvar och fridsamhet i rådslag,
ihärdighet och ogenennytta i handling.  Ordföranden förutsåg visserligen att här,
såsom allestädes i större församlingar, några oroliga hufvud skulle finnas, som
missnöjas åt allt, och bestrida allt som mer eller mindre afviker från deras skefva
åsigter alltid inskränkta fattning, och kalla kärlekslösa beräkning. Men ordföranden
hoppades att dessa fiendlige wedersakares röst alltid skulle nedtystas af de sannt
fromme och vise i församlingen och sådane beslut fattas som lände till församling-
ens icke blott ögonblickliga utan långvariga välfärd.41

Med dessa ord intog den nye kyrkoherden, teologie doktorn och hovpredikanten
Nils Nordlander ordförandens plats i sockenstämman i augusti 1834. Han tog
sig an ordförandeskapet med iver och målmedvetenhet, vilket inte bara framgår
av det uppfordrande inledningsanförandet utan också kom till uttryck i praktisk
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handling. Inte minst de sociala frågorna, situationen på fattigvårdens och nykter-
hetens område, blev föremål för den dynamiske och handlingskraftige Nord-
landers intresse. Enskilda individers möjlighet att som aktörer ingripa och på-
verka komplexa historiska skeenden i ett samhälle är en fråga som alltid kan
diskuteras. Det är dock svårt att komma förbi den stora betydelse Nils Nordlan-
der, hans idéer, organisatoriska förmåga och sociala engagemang, kom att få för
fattigvårdens utveckling i Skellefteå från mitten av 1830-talet och under lång tid
framåt.42 Ända fram till 1870-talet var han starkt engagerad i det mesta som hade
med fattigvården att göra och i princip alla de tre utförliga reglementen som
under 1800-talet formulerades för fattigvården i Skellefteå socken bär spår av
hans penna.

Nils Nordlander
Den nye kyrkoherden i Skellefteå pastorat var född 1796 i ett bondehem i Ånger-
manland vilket kan vara en förklaring till att han förutom de sociala frågorna
också hade ett stort intresse för jordbruksutveckling.43 Efter akademiska studier
i Uppsala följde några år i Stockholm, då Nordlander genom sitt arbete som
huspräst hos en av huvudstadens betydande adelsdamer, grevinnan Charlotta
Mörner, fick tillfälle att etablera goda kontakter med samhällets eliter. Ideologiskt
hörde han hemma i den liberala fåran och var åren 1853–1863 riksdagsman för
prästeståndet.44 Trots akademiska meriter och goda kontakter uppåt i samhälls-
hierarkin valde Nordlander att stanna kvar i Skellefteå fram till sin död 1874.
Den välmeriterade prosten saknade inte andra anbud. I december 1841 kallades
Nordlander av Stockholms stads konsistorium till provpredikan för uppdraget
som pastor primarius i Storkyrkan i Stockholm, men han valde att avsäga sig
kallelsen.45

Som många präster i sin samtid var Nils Nordlander ett barn av upplys-
ningen, en man för vilken det andliga och det profana gick hand i hand.46 Hans
minnestecknare vid 1877 års prästmöte noterar att Nordlanders predikningar
stundom kritiserades för brist på substans; de kännetecknades i större utsträck-
ning av hans stora engagemang i sociala och näringsmässiga frågor än av mera
traditionell andlig utläggning.47 Tidvis kom Nordlander därför i öppen och kraf-
tig konflikt med den folkliga fromheten i socknen, de så kallade nyläsarna för
vilka det andliga livet var det centrala. Läsarnas läromässigt grundade avstånds-
tagande och vägran att använda de nya och reviderade kyrkliga böckerna, psalm-
bok, katekes och kyrkohandbok, var en av de frågor som ställde konflikten med
den etablerade kyrkan på sin spets.48 Den rationelle och framstegsvänlige prosten
hade svårt att förstå läsarnas fasthållande vid det gamla. ”De [läsarna, min anm.]
kunna ej begripa, att den himmelska sanningen kan efter olika tiders fordringar
på olika sätt uttryckas, och dock till sitt innehåll förblifwa oförändrad” skrev
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Nordlander 1845 i ett utlåtande till konsistoriet i Härnösand.49 Det är uppenbart
att nya värderingar mötte det traditionella Skellefteå i och med Nils Nordlanders
ankomst till socknen.

När Nordlander 1834 kom till Skellefteå från Uppsala mötte han en socken
med stora ekonomiska och sociala problem och en fattigvård i kris. Fastän fattig-
vårdskostnaderna hade rusat i höjden förmådde man inte möta det understöds-
behov som fanns i befolkningen. Nordlander beskriver själv hur han uppfattade
situationen vid sin ankomst:

Dess föreståndare hade i samråd med sockenmännen ställt den [fattigvården, min
anm.] efter bästa öfvertygelse, samt med afseende på råd och lägenhet. Men att den
ej var fullt ändamålsenlig visade sig tydligast af de stora kringstrykande
tiggarehoparne.50

Om alla förändringar på fattigvårdens område före 1834 drogs i långbänk
blev förhållandet nu det motsatta. I december beslutades om en nyordning avse-
ende utackorderingen av barn, med syfte att fler än tidigare skulle kunna för-
sörjas.51 När länets socknar 1835 uppmanades av landshövdingen att inrätta
sockenmagasin, bejakades detta tämligen kontroversiella ärende enhälligt utan
större diskussioner, trots att det i praktiken innebar en skattehöjning.
Sockenmagasinet, dit alla jordägare hade att leverera spannmål efter skatt, var
tänkt som en buffert i svåra tider och ett sätt att minska beroendet av dyr inköpt
spannmål.52 I båda dessa frågor var Nordlander den drivande kraften som i
sockenstämman starkt och vältaligt argumenterade för sin sak.53

Nödhjälpsfonden
Om nu Nordlander, som han själv beskrev det, ägnade de första åren i Skellefteå
åt att ”insamla nödig kännedom af så väl de fattige som de fattigförsörjande”,
så blev det våren 1836 dags att gå till handling.54 Det första steget på väg mot en
reformering av fattigvårdsorganisationen i socknen var beslutet att bilda en sär-
skild nödhjälpsfond. Beslutet var kontroversiellt och kunde först efter en rad
överklaganden träda i kraft 1841.55 Fonden skulle byggas upp genom årliga av-
gifter som skulle erläggas av alla grupper i befolkningen och vara skild från den
vanliga fattigvården. På så sätt skulle den bli en buffert som kunde bidra med
ekonomiskt stöd i missväxtår och därigenom på sikt lindra fattigvårdsbördan
för den enskilde. Hemmansägarna, som hade att bekosta fattigvården var be-
friade från avgift, men deras döttrar och söner fick delta i uppbörden på samma
sätt som pigor och drängar. För pigor och drängar skulle avgiften dras från
deras lön.56 Beslutet om en allmän uppbörd till nödhjälpsfonden medförde också
att socknen fram till och med 1862 av Kungl. Maj:t befriades från skyldigheten
att ta upp den allmänna fattigvårdsavgift som föreskrevs i 1847 års och 1853 års
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fattigvårdsförordningar.57 Nödhjälpsfonden existerade långt in på 1900-talet men
utdebiteringen tvingades av legala skäl att upphöra 1862.  Fondkapitalet uppgick
då till drygt 30 000 Riksdaler.58

Distriktsorganisationen växer fram
Nästa stora steg mot en reformering av fattigvårdsorganisationen i Skellefteå
socken togs 1838 då den distriktsorganisation som kom att bli bestående i mer
än trettio år infördes. De fattiga som dittills försörjts genom tillfälliga bidrag från
fattigkassan och genom spannmålsutdelning skulle nu, i första hand för ett år
framåt, fördelas på distrikt där de skulle få understöd, men också i mån av
förmåga förses med arbete. Tankarna på en distriktsorganisation var inte alldeles
nya utan hade redan några år tidigare framförts i sockenstämman, dock utan att
leda till några konkreta åtgärder.59

Tillvägagångssättet att försörja de fattiga med spannmål som tillämpats sedan
början av 1830-talet hade börjat bli allt mer problematiskt. Förutom svårigheten
att förmå alla hemmansägare att leverera in den spannmål de var skyldiga att
bidra med, var det i den ytmässigt stora socknen svårt att kontrollera att spann-
målen verkligen delades ut till de mest behövande.60 Nordlander beskriver många
år senare sin minnesbild av problematiken:

Oundwikligt war att många misstag derwid skulle begås: ty dels woro många af de
anropande fattige från aflägsna trakter i socknen och således till sin beskaffenhet och
belägenhet föga kände, dels woro de företedde betygen [intyg om fattigdom och
behov av understöd utfärdat av någon av byamännen i hembyn, min anm.] stun-
dom twetydiga och någon gång alldeles falska.61

Det blev allt mer uppenbart att fattigvårdens resurser var bekymmersamt otill-
räckliga för att möta det växande understödsbehov som i missväxtens spår hela
tiden ökade i socknen. ”Stora skaror af  tiggare ströko då fram och åter i sock-
nen för att söka sitt livsuppehälle” skriver Nordlander.62

Det pressade ekonomiska läget gjorde att det fanns ett behov av kontroll av
både understödsgivare och understödstagare. Det var lika nödvändigt att se till
att de begränsade resurserna användes på ett riktigt sätt och kom rätt personer
till del som att alla skattskyldiga solidariskt deltog i fattigförsörjningen. De svåra
tiderna gjorde det också angeläget att försöka fördela fattigvårdsbördan så jämnt
som möjligt mellan byarna i socknen. Sammantaget kom detta att bli bärande
motiv till den organisationsförändring som infördes. Att decentralisera det prak-
tiska fattigvårdsansvaret från sockennivå till bynivå skulle ge förutsättningar för
en bättre social kontroll och underlätta en rättvis fördelning av bidragen till de
fattiga.
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Förslaget till den nya fattigvårdsorganisationen presenterades för socken-
stämman i april 1838 i samband med vårens så kallade fattigreglering, den sed-
vanliga årliga överläggningen kring fattigförsörjningen inför kommande räken-
skapsår.63 Nyordningen mötte för ovanlighetens skull inget motstånd utan kunde
träda i kraft samma vår. Kanske berodde den omedelbara acceptansen på att
förslaget var förberett och förankrat innan ärendet lades fram för beslut. Nord-
lander beskriver själv strategin på följande sätt:

Efter öfverläggningar med dels ståndspersoner, dels bönder, och i samråd med min
lika upplyste som driftige adjunkt, nu varande brukspredikanten Klockhoff vid
Ytterstfors, uppgjordes en ny plan till fattigreglering för Socknen. […]  Denna nya
plan framställde jag vid sockenstämman som föregick 1838 års fattigreglering.64

Grundtanken med den nya organisationen var att ansvaret för de fattigas
försörjning flyttades från central till lokal nivå, från sockennivå till bynivå. Sock-
nen indelades geografiskt i ett antal fattigvårdsdistrikt, där varje distrikt utgjordes
av en by eller en sammanslagning av flera mindre närbelägna byar. Även Skellefteå
stad, som först 1880 fick sin egen fattigvård, kom att utgöra ett fattigdistrikt
inom den sockengemensamma fattigvården.65 Varje distrikt hade att under ett år
framåt ansvara för fattigvården inom sitt område. Byalagen fick ikläda sig ansva-
ret som distriktets styrelse och bystämman fick nya uppgifter när det skulle över-
läggas kring distriktets fattigförsörjning.66 En gång om året samlades represen-
tanter för socknens byar i sockenstugan för att med hjälp av husförhörslängden
och den egna lokalkännedomen göra en genomgång av alla individer i socknen
som bedömdes vara i behov av understöd. By för by uppfördes de fattiga i en
särskild förteckning, klassificerades efter arbetsförmåga och fördelades så rätt-
vist som möjligt mellan distrikten med hänsyn till deras sammanlagda skatte-
kraft.67 Fördelningen kunde ta flera dagar i anspråk och den första fattigregleringen,
när 1387 fattiga personer fördelades på distrikt tog en hel vecka. Nils Nordlan-
der karaktäriserade den årliga fördelningen av socknens fattiga som ”[...]en Socken-
Riksdag med stor magt och myndighet att göra och låta i afseende på de fattiges
försörjning”.68 Han beskriver målande hur bedömningen av individernas behov
ofta föranledde heta diskussioner mellan ombuden från de olika byarna:

Discussionerna voro icke så vältaliga som ordrika och högljudda. Så här ungefär
disputerades: Deputerade från Gagsmark: ”Gabriel Ståhls Enka är sjuklig och för-
skräckligt fattig. Hon måste upptagas å distriktet såsom icke arbetsför och äfven få
sig 2 tr korn anslagne”. Deputerade från Källbomark och Åbyn: ”Huru kan du ha på
ditt samvete att föreslå ett så stort anslag på Ståhl-Enkan”. Hon är ännu arbetsför,
har egen jord och hus och har intet tiggt. Skämmes du icke att stå och ljuga’.
Deputerade från Gagsmark: ”Jag ljuger intet. Wisserligen har hon jord och har
hittills bergat sig men nu begynner hon bli sämre”. Så framkallade oppositionen
sanningen, ehuru den genom sin långträdighet medtog mycken tid.69
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Att splittra och flytta de fattiga familjerna för att underlätta försörjningen och
begränsa barnafödandet tycks inte ha föresvävat beslutsfattarna i den västerbott-
niska kustsocknen.70 Det vanliga var istället att de fattiga individer som skulle
försörjas förlades till det distrikt där de sedan tidigare var bosatta. För att åstad-
komma så stor rättvisa som möjligt tillämpades därför ett slags utjämnings-
system, där de distrikt som hade för liten försörjningsbörda i relation till sin
skattekraft fick kompensera de mer betungade distrikten med kontanta medel.
Fattiga som saknade fast bostad kunde i större utsträckning vid behov flyttas
mellan distrikten.  Att låta den som hade en egen bostad ”och stundom äfven ett
litet potatisland” bo kvar i sin hemby ansågs lämpligt, och var sannolikt en fördel
ur försörjningssynpunkt.71 Det gjorde det sannolikt även lättare för de fattiga att
upprätthålla eventuella stödjande nätverk, av närstående, grannar och vänner.
Om också detta var en medveten strategi från beslutsfattarnas sida säger källorna
inget om.

När fördelningen var klar skrevs så kallade distriktssedlar ut för varje distrikt,
där namnen på de personer som skulle försörjas noterades tillsammans med de
regler och allmänna försörjningsvillkor som gällde för distrikten.72 Därutöver
fick distrikten själva bestämma på vilket sätt ”deras” fattiga skulle försörjas un-
der det kommande året, med ett enda förbehåll: att de överenskommelser som
gjordes skulle återrapporteras till socknen.73 Lagstiftningens hävdvunna princip
om varje sockens frihet att utforma sin fattigvårdspraxis fick alltså sin mot-
svarighet i den lokala fattigvårdsorganisationen i Skellefteå. Distriktens frihet att
utforma sin fattigvård efter lokala förhållanden innebar i de allra flesta fall att
gamla traditionella försörjningsformer fortsatte att leva kvar inom ramarna för
den nya organisationen. Både fattigstugor och kringgång var vanligt förekom-
mande och bönderna gjorde sammanskott in natura för de fattigas försörjning.74

I vilken utsträckning detta var unikt för Skellefteå är svårt att uttala sig om då
fattigvårdens former på den svenska landsbygden efter 1829 i mycket liten ut-
sträckning har uppmärksammats av tidigare forskning.

De gamla fattigrotarna avskaffades inte i samband med att den nya distrikts-
organisationen infördes. Ända fram till 1862 existerade den gamla roteorganisa-
tionen sida vid sida med distriktsorganisationen som ett sätt att försörja de allra
mest behövande. Rotehjonen, varav många var gamla och sjuka, hade rätt att
stanna ett visst antal dygn hos hemmansägarna inom varje rote, vilket innebar att
de fick flyttas många gånger. Detta skedde efter en särskild turordning som var
bestämd mellan de olika rotarna.75 Även utackorderingen av fattiga barn och
äldre sjukliga personer skedde på samma sätt som tidigare. Ända fram till den
kommunala tiden gjordes utackorderingar genom auktion till lägstbjudande i
sockenstugan i samband med de stora kyrkhelgerna höst och vår: Mikaelihelgen
i oktober och Andersmässmarknaden i november, Kyndelsmässohelgen och
Påskhelgen under våren.76 Den som behövde tillfälligt understöd kunde fortfa-
rande vända sig till socknens fattigkassa som förvaltades av en särskild utsedd
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fattigförsörjningskommitté. För att ansökan överhuvudtaget skulle bli behand-
lad krävdes emellertid ett betyg från bystämman som intygade den sökandes
understödsbehov.

Betyg till erhållande af understöd ur fattigcassan fås ej, utom i högsta nödfall utfär-
das och böra då wara på allmän byastämma underskrifvne, hwilket utsättes på
betyget så framt derå skall fästas något afseende.77

Citatet ovan, hämtat ur det allra första regelverket för fattigvårdsdistrikten, är ett
tydligt exempel på hur distriktsorganisationen användes i kontrollerande syfte
också gentemot tillfälliga hjälpsökande, för att se till att inga oberättigade fick del
av de gemensamma resurserna. Genom kravet på betyg, som i viss mån tilläm-
pats tidigare men nu formaliserades, inordnades även socknens fattigkassa under
distriktsorganisationen. Inte heller till fattigkassan fanns några vägar vid sidan av
distriktet, utan det var den närmaste omgivningen, bystämman i hembyn, som
skulle bedöma understödsbehovet.

Distriktsorganisationen

Fostran till arbete och självförsörjning
Förutom att hjälpa de fattiga med den basala försörjningen skulle distrikten dess-
utom förse dem med lämpligt arbete. De första kortfattade reglerna som for-
mulerades för fattigvårdsdistrikten våren 1838 vittnar om att ett viktigt syfte
med den distriktsbaserade fattigvården var att ge arbetsföra fattiga sysselsättning.
Arbetet skulle vara anpassat efter den enskildes arbetsförmåga och ske ”mot
skälig dagpenning”. Även barnen skulle hållas med arbete anpassat efter deras
ålder, ”på det de må vänjas att med arbete förtjena sitt livs uppehälle och upp-
höra med det sysslolösa kringstrykandet”.78 Tanken var att distriktsorganisationen
på detta sätt skulle minska tiggeriet som brett ut sig i spåren av 1830-talets miss-
växtår och en otillräcklig fattigvård och fostra de fattiga till självförsörjning. Den
som ville lämna distriktet för att söka arbete på annat håll hade dock sin fulla
frihet att göra detta.79 När den nya organisationen hade varit i funktion ett år och
reglerna för distrikten skulle ses över tyder diskussionen i sockenstämman emel-
lertid på att rörligheten mellan distrikten varit större än önskvärt. Detta resulte-
rade i en skärpning av föreskrifterna. Arbetsföra fattiga fick nu finna sig i att
stanna kvar inom distriktet och förrätta det arbete som de blivit anvisade. Bara
den som kunde visa att han eller hon kunde försörja sig och sin familj genom
eget arbete, fick lämna distriktet för att söka sig utkomst på annat håll.80 Fanns
resten av hushållet kvar i distriktet var den arbetssökande skyldig att meddela sin
vistelseort och att bidra till familjens underhåll med minst hälften av sin lön.81
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Till stöd för dessa mer eller mindre tvingande bestämmelser om arbetsplikt i
distriktet åberopades tjänstehjonsstadgan, den lagstiftning som reglerade relatio-
nen mellan husbönder och tjänstefolk. Tjänstehjonsstadgan innehåller inga ut-
tryckliga bestämmelser om fattigvårdens understödtagare, utan man måste ha
förlitat sig på en vid tolkning av begreppet tjänstehjon och en kanske ännu vidare
tolkning av husbondebegreppet. Husbonden var ju i detta fall ingen namngiven
person, utan fattigvårdsdistriktet som åtagit sig husbondeansvar över den fattige.
Husbonden hade skyldighet att hålla tjänstehjonet med skäligt arbete samt för-
svarligt underhåll och tjänligt husrum. Tjänstehjonet å sin sida hade att utföra det
arbete och de sysslor som husbonden anvisat, vara gudfruktigt, troget, flitigt och
lydigt.82 I reglerna för fattigvårdsdistrikten benämndes understödstagarna districts-
hjon. De tankegångar om ett samhälleligt husbondeansvar som kom till uttryck i
1847 års fattigvårdsförordning omsattes således redan 1838 i praktiken i den
nya fattigvårdsorganisationen i Skellefteå socken. Detta stärker ytterligare
Jordanssons tes att det fanns en kontinuitet mellan tjänstehjonsstadgan och 1800-
talets fattigvårdslagstiftning som innebar att det gamla husbondeansvaret flytta-
des över på samhället.83 Det kan också konstateras att trots 1847 års mer tillämp-
liga lagstiftning fanns hänvisningen till tjänstehjonsstadgan kvar i distriktssedlarnas
tryckta regler för fattigvårdsdistrikten i Skellefteå socken ända fram till 1868.84

1846 års reglemente
Reglerna för den distriktsbaserade fattigvården utvecklades ytterligare i det 58
paragrafer långa reglemente för fattigvården i Skellefteå socken som fastställdes
1846. I sak medförde reglementet inga större organisatoriska förändringar utan
bekräftade i stor utsträckning den praxis som tillämpats sedan 1838, men det
gjordes viktiga förtydliganden. Det fastslogs att alla skattskyldiga i socknen, även
sågverken, skulle delta i fattigförsörjningen, något som tidigare vållat stor diskus-
sion. Det påtalades också att vid fördelningen av de fattiga på distrikt skulle
större avseende fästas vid de enskilda individernas behov och hälsotillstånd än
vid deras antal. Större eller mindre arbetsförmåga sågs i detta avseende som ett
viktigt kriterium.85  Att rättvisa distrikten emellan var viktigt framgår också av
reglementets bestämmelse. Den by som lämnade oriktiga uppgifter vid fattig-
regleringen kunde bli skyldig att betala tillbaka det understöd som hade beviljats
från de gemensamma resurserna. Den fattige själv skulle i sådana fall hållas ska-
deslös.86

De fattiga som skulle kunna komma ifråga för understöd delades in i tre
klasser. Första klassens fattiga utgjordes av äldre och sjukliga individer som sak-
nade arbetsförmåga, det vill säga rotehjonen. Liksom tidigare skulle de årligen
förflyttas från den ena roten till den andra och där få vård och underhåll.87 Andra
klassens fattiga var barn som inte kunde försörjas av sina föräldrar. De skulle
utackorderas för att ”i wälkända hus” få försörjning och uppfostran. Klass-
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indelningen tycks ha styrts av försörjningsformen, för även sjukliga individer,
som vanligtvis utackorderades för att få vård, fördes i reglementet till klass två.88

Den tredje klassens fattiga utgjordes av de individer som skulle försörjas av den
distriktsbaserade fattigvårdsorganisationen och det var också den kategori dit de
allra flesta av fattigvårdens understödstagare kunde föras. Det rörde sig om:

Mindre arbetsföre, hvilka icke mäkta förtjena hwad till deras nödtorftiga bergning
erfordras, äfwensom fattiga hushåll, der möjligen en eller annan behörigen
skattskrifwen och behöflig arbetsför person finnes saknande utwäg, att nödtorftigt
försörja sig och de sina, än för bristande arbetsförtjenst, än ock af orsak att förtjens-
ten ej swarar emot behofwet i och för omwårdnadens nödtorftiga försörjande.89

Om likheterna med portalparagrafen i 1847 års fattigvårdsförordning är slump-
mässigt betingade eller om beslutsfattarna i Skellefteå socken hade kommit att
influeras av det pågående arbetet med den nya lagstiftningen, framgår inte av
källorna. Med tanke på Nils Nordlanders goda kontakter i huvudstaden förefal-
ler det sistnämnda troligt, även om det sannolikt aldrig går att leda i bevis.90 Det
kan i alla händelser konstateras att 1847 års liberala bestämmelser som för första
gången berättigade vuxna arbetsföra individer med bristande arbetsförtjänst till
understöd, redan året innan hade introducerats i Skellefteå sockens lokala fattig-
vårdsreglemente.91

Reglementet innehöll också kriterier för hur understödsbehov skulle bedömas.
I första hand skulle den hjälpsökandes egen förmåga till försörjning värderas
och om möjligt tas till vara, i andra hand skulle andras möjlighet att avhjälpa hans
eller hennes behov bedömas. Anhöriga i rätt upp- och nedstigande led skulle
försörja varandra i mån av behov och förmåga och föräldrar skulle alltid för-
sörja sina barn.92 Det bör noteras att arbetsföra individers skyldighet att försörja
sina närmaste lagfästes först 1853 och den inbördes försörjningsplikten mellan
föräldrar och barn formulerades inte explicit i lag förrän 1855.93 Att liknande
bestämmelser fanns i Skellefteå sockens fattigvårdsreglemente redan 1846 tyder
på att anhörigas ansvar för varandra betraktades som en mer eller mindre själv-
klar moralisk plikt långt innan fattigvårdslagstiftningen infördes. Att de närmas-
tes ansvar för varandra betraktades som en grundläggande princip i samhället
styrks också av Göran B Nilssons iakttagelse att även före 1855 förutsattes en
ömsesidig försörjningsplikt när fattigvårdsärenden överklagades i högre instans.94

I 1846 års fattigvårdsreglemente fastslogs också distriktens frihet att anpassa for-
merna för de fattigas försörjning efter lokala förhållanden och sina egna förut-
sättningar. Huvudsaken var att se till och ansvara för ”det ingen af  Districtshjonen
förgås i huswillhet, nakenhet, hunger eller wanvård”.95

Fattigvårdens syfte att fostra till självförsörjning genom eget arbete framgår
mycket tydligt i 1846 års reglemente. De arbetstillfällen som ordnades genom
distriktets försorg skulle vara lägre betalda än motsvarande arbeten på den öppna
arbetsmarknaden och därigenom framstå som mindre attraktiva. Helst, före-
skrev reglementet, skulle lönen inte utgå i kontanter utan in natura med mat och
kläder som den fattige var i behov av. Var den fattige dessutom känd för ”oordent-
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lighet och misshushållning” gavs distriktsföreståndaren rätt att vid behov hålla
inne halva förtjänsten för att se till att den kom övriga familjen och framför allt
eventuella barn till godo.96 Den som vägrade att utföra det arbete som anvisats
av distriktet kunde bestraffas med att förlora sin rätt till understöd.97 Fattig-
vården skulle inrättas så att ”ingen utan werkligt behof och twingande nöd will
sig af  denna begagna”.98 För att uppnå detta syfte användes en kärv pedagogik
med regler som med husbondens rätt gav samhället stort utrymme för discipli-
nering och kontroll av understödstagarna.99

Detta sätt att resonera var inte unikt för Skellefteå. Lynn Hollen Lees visar att
det fanns liknande tankar i England under tidigt 1800-tal, där de lokala fattig-
vårdsmyndigheterna ordnade sysselsättning för de fattiga som saknade arbete till
lägre lön än på den öppna marknaden. Det förekom också att de arbeten fattig-
vården erbjöd gjordes så slitsamma och motbjudande som möjligt för att den
enskilde istället skulle förmås att söka arbete på den vanliga arbetsmarknaden.
Av den fattige skulle fattigvården uppfattas som ”the hardest taskmaster and the
worst paymaster he can find” för att ingen skulle frestas att se dessa arbeten som
ett förstahandsalternativ.100

Liksom lagstiftningen gav reglementet den enskilde rätt att överklaga beslut
om fattigvård. Rätten att överklaga gällde endast de beslut som fattats vid fattig-
regleringen, vilket i princip var besluten att den fattige skulle försörjas och place-
ras på ett distrikt. Den fattige som vid fattigregleringen nekats försörjning kunde
begära att få beslutet prövat. De lokala besluten i bystämman där det bestämdes
hur den fattige skulle försörjas kunde inte överklagas.101

Folkuppfostran och luthersk tradition
Flera forskare som studerat den svenska fattigvårdslagstiftningen, har kunnat
visa på dess uttryckliga folkuppfostrande ambitioner, som framför allt kom till
uttryck i 1918 års lagstiftning.102 Men redan innan den första genomgripande
lagstiftningen på fattigvårdens område kan det alltså konstateras att fattigvården
i en nordsvensk landsbygdssocken som Skellefteå tidigt hade drag av ett folk-
uppfostringsprojekt. Kringstrykande och tiggeri som bara ledde till lättja, odug-
lighet, sedeslöshet, brott och vanära skulle hämmas och den fattige skulle vänjas
att genom eget arbete förtjäna sitt uppehälle.103 Steven King fann liknande tankar
med en stark betoning av självförsörjning, i nordvästra och sydvästra England,
regioner med en kultur som var uttalat präglad av puritansk religiositet.104 Även
Lynn Hollen Lees sätter fattigvårdens betoning av arbete och självförsörjning i
samband en protestantisk arbetsetik, i kombination med rationella praktiska över-
väganden på lokalplanet.105

Skellefteå socken präglades som flera andra norrländska kustsocknar under
1800-talet av luthersk och pietistisk fromhet. Förutom den lutherska tradition
som den svenska statskyrkan var bärare av hade den lutherska fromheten också
en särställning inom den folkliga religiositeten i bygden. Av nyläsarna, den väckelse-
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rörelse som under stora delar av 1800-talet levde i ett spänningsfyllt förhållande
till den etablerade kyrkan, ansågs Luthers skrifter vara den enda rätta andliga
litteraturen.106 Det ligger därför nära till hands att tänka sig att den mentalitet
rörande arbete och självförsörjning som kom till uttryck i det agrara Skellefteå
under början av 1800-talet hade sina rötter i en luthersk tradition.

I luthersk teologi har synen på arbete fått ytterligare en dimension, kallets. Det
är inte bara en plikt utan en särskild livsuppgift, given åt var och en av Gud själv
och att var och en skall arbeta för sin försörjning är grunden i allt samhälls-
bygge.107 Genom sitt arbete skulle människan fortsätta Guds skapelseverk i värl-
den och tjäna sin medmänniska. Det var också genom det dagliga arbetet som
Gud gav människan mat, kläder och det hon behövde för sitt uppehälle. Synen
på allt arbete som gudagivet gjorde att Luther tilldelade det enkla och vardagliga
arbetet ett lika högt värde som de andliga och intellektuella sysselsättningar som
var högt värderade i hans samtid.  Smedens arbete var lika mycket värt som
munkens och en överordnads arbete var inte mera värt än en underordnads. Var
och en skulle utföra den uppgift han eller hon blivit tilldelad, som om det vore
ett uppdrag från Gud själv. Den lutherska läran om arbetet som ett kall bidrog
därför i stor utsträckning till att legitimera och bevara den rådande samhälls-
ordningen.108

Den enskildes plikt att försörja sig själv betonas också starkt i Skellefteå sock-
ens fattigvårdsreglementen från 1846 och 1862. I portalparagrafen, identisk i
båda regelverken, framhålls vikten av att förse de hjälpbehövande med arbete
”på det de derigenom må tillhållas och wänjas, att hufvudsakligen genom eget
arbete förtjena sitt eget uppehälle”.109 Att sysslolös gå runt och tigga i stället för
att arbeta ansågs befrämja lättja, oduglighet och vanära och vara en grogrund för
både sedeslöshet och brott. Arbete var nyttigt medan dess motsats, sysslolösheten,
ledde till fördärv och var ett potentiellt hot mot den rådande samhällsordningen.
Bakom uppfattningen att arbetsovilliga individer kunde vänjas till självförsörj-
ning anas också en tanke på arbete som något naturgivet och grundläggande för
människan, med luthersk terminologi, ett kall. Den lutherska tanken att var och
en skulle ta sitt kall på allvar och fullgöra sitt samhällsansvar istället för att sysslo-
lös försörjas av andra, kom alltså tydligt till uttryck i det lokala regelverket för
fattigvården i Skellefteå socken.

I det reglemente som fastställdes 1868 hade portalparagrafen omformulerats
något. Den fattige skulle nu vänjas ”vid ordning och arbetsamhet”.  Fokus har
flyttats från den fattiges plikt gentemot samhället att själv ta ansvar för sin för-
sörjning till den fattiges personliga egenskaper. I 1868 års reglemente finns dess-
utom mer moraliserande undertoner än tidigare.  Distrikten uppmanas att vaka
över den fattiges sedlighet och vikten av att de fattiga barnen fostras till nyttiga
samhällsmedlemmar betonas. Sannolikt var dessa formuleringar ett eko av 1800-
talet offentliga fattigvårdsdebatt där moraliska anspelningar var ofta återkom-
mande.110
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Distriktsorganisationen finner sina former

Bystämman som beslutande organ
När fattigvårdsansvaret flyttades från central till lokal nivå innebar det att
bystämman tilldelades befogenhet att fatta beslut i distriktets alla fattigvårds-
ärenden.  Hemmansägarna i Skellefteå sockens byar var inte ovana vid besluts-
fattande. Som i de flesta större byar i Västerbotten fanns en väl utvecklad
byorganisation där hemmansägarna avhandlade gemensamma angelägenheter
inom bystämmans ram. Olov Isaksson finner att många av de större byarna
längs kusten och i älvdalarna redan under medeltiden fann det nödvändigt att på
olika sätt reglera näringsliv och samhällsliv i byn. Det behövdes till exempel gemen-
samma överenskommelser om vilka regler som skulle gälla för jordbruk och
fiske inom byns område.111 Särskilt viktiga muntliga överenskommelser kunde
också fastställas av tinget. Inte minst en riklig förekomst av sådana äldre tings-
förbud, menar Isaksson, visar att byarna i Västerbotten sannolikt redan under
1600-talet hade en fast byorganisation.112

Trots att sedvänjan att fatta beslut på bynivå sannolikt funnits mycket länge
formaliserades bystämman som beslutande organ under mitten av 1700-talet i
samband med att byordningar fastställdes i de flesta av länets byar. Initiativet att
formalisera samhällslivet på bynivå kom uppifrån, som ett led i statens strävan
att stimulera och utveckla det svenska lantbruket. Riksdagen utarbetade 1742 ett
förslag till byordning som genom landshövding Gyllengrips stora engagemang i
frågan kom att få stort genomslag i Västerbotten.113 I 1742 års ”mönsterby-
ordning” gavs åldermannen, byns talesman och företrädare, rätt att vid behov
sammankalla ”grannarna” för att fatta beslut om sådant som var av gemensamt
intresse för hemmansägarna i byn. Åldermannen kunde även med stöd av
byordningens bestämmelser hävda att de eventuellt frånvarande fick nöja sig
med de närvarandes beslut.114 I Västerbotten ägde den viktigaste bystämman
under året rum under våren, vanligtvis den 1 maj. Då gjordes överenskommelser
inför sommarens sådd och skörd och det beslutades när djuren skulle släppas ut
på bete. Majstämman, som den vanligtvis kallades, var också det tillfälle när
byålderman för det kommande året skulle utses.115 Traditionen med majstämma
lever kvar än i dag i norra Västerbottens byar även om ärenden kring sådd och
skörd kommit att ersättas av byagemensamma angelägenheter med större
aktualitet i dagens samhälle.

Bystämman hölls vanligtvis hemma hos åldermannen och kallelse gick med
budkavle eller skriftligt meddelande genom byn i turordning mellan hemmanen.116

I Medle, en av de större byarna i Skellefteå älvdal, fördes en skriftlig kallelse till
bystämman från hemman till hemman. Var och en bekräftade med sitt bomärke
på baksidan av kallelsen att han tagit del av densamma innan den fördes vidare
till nästa hus. För att kontrollera att alla berörda hade underrättats skulle den
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skriftliga kallelsen bäras tillbaka till avsändaren när den kom till det sista hushållet
i byn. Ett till synes lika mödosamt som omsorgsfullt skrivet dokument från
februari 1840 visar hur en sådan skriftlig budkavle kunde vara utformad.

Ofördröjligen skola Medle Byamänn Innställa sig hos Jonas Lundberg på Bya Rå-
det, Söndagen den 23je februari Kl. 3 efter.m.d. då de uteblifvande må skylla sig
själfva, samt få godkjänna all Öfver läggning i alla afseenden dett som Byamännen,
de närvarande besluta.

Skellefteå Medle d. 22 febru. 1840
Detta befaller
Anders Olofsson  Ålderman
P S Orderet återbäres af den sista innehafvaren i byn.117

Som dateringen visar kallades byamännen samman med kort varsel. Det fram-
går också tydligt att byordningens bestämmelser om de frånvarandes skyldighet
att finna sig i fattade beslut tillämpades i byn.

Den lokala fattigvårdsstyrelsen
Distriktsorganisationen av fattigvården i Skellefteå socken byggde i stor utsträck-
ning på den befintliga byorganisation med mycket gamla rötter som fanns i
socknen.118 Sannolikt var just existensen av ett lokalt självstyre på bynivå och en
lång tradition av byagemensamma överenskommelser av avgörande betydelse
både för att fattigvårdsorganisationen utformades som den gjorde och för att
den skulle fungera i praktiken. Från att uteslutande ha varit byalagets beslutande
organ, där bönderna av tradition samlades för att självständigt diskutera och
avgöra byagemensamma angelägenheter, pålades bystämman i och med distrikts-
organisationen också formellt uppgifter från socknens centrala nivå.119

Det var inte första gången byorganisationen utnyttjades för sockengemen-
samma syften. I den till ytan stora socknen var det många gånger nödvändigt att
använda sig av olika indelningar för att kunna kommunicera med sockenborna
och organisera gemensamma angelägenheter. Byorganisationen var exempelvis
av stor betydelse när utdelningen av undsättningsspannmål skulle organiseras under
1830-talets missväxtår.120 Att som reglementet föreskrev, överlägga och besluta
om de fattigas vård och försörjande, skulle under drygt trettio år komma att bli
en av bystämmans viktigaste arbetsuppgifter. Bystämman kom i praktiken att
fungera som styrelse för byns fattigvårdsdistrikt och fick därigenom en formell
roll som ett självständigt organ inom ramen för socknens fattigvårdsorganisation.

Vid maj månads bystämma skulle varje distrikt genom majoritetsbeslut utse
en distriktsföreståndare, som skulle ha ett övergripande och samordnande an-
svar för den fattigvård som bedrevs inom distriktet. Med ansvaret följde också
befogenheter. Distriktsföreståndaren gavs rätt att vid behov sammankalla
bystämman och hade dessutom rätt att – ytterst med hjälp av kronobetjäningen
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– vidta tvångsåtgärder gentemot den medlem i byalaget som inte fullgjorde sina
skyldigheter. I distriktsföreståndaruppdraget ingick även att för distriktets räk-
ning sköta kontakterna med de ansvariga på sockennivå.121

Bystämmoprotokollen bekräftar att distriktsföreståndaren hade en central roll
i det praktiska fattigvårdsarbetet. Ofta innebar uppdraget att sköta utlämningen
av de förnödenheter byn gemensamt samlat in till de fattigas försörjning, eller att
skriva ut sedlar som gav den fattige rätt att hämta understöd in natura hos någon
av byns bönder.122 I några av byarna tilldelade bystämman distriktsföreståndaren
ett mycket självständigt ansvar både när det gällde att bedöma understödsbehov
och att lämna ut förnödenheter. I Storkåge, en av de större byarna, uttalades
tydligt att distriktsföreståndaren inte behövde sammankalla bystämman vid min-
dre ärenden, utan uppmanades att i första hand rådgöra med tre särskilt utsedda
personer.123 I en av de mindre byarna, Morön, fattade bystämman 1857 och
1858 inga egna beslut om distriktets fattigvård utan uppdrog till föreståndaren
att ”på bästa sätt draga försorg om de fattigas underhåll”.124

I de allra flesta byar som undersökts utsågs byns ålderman att också vara
distriktsföreståndare. Oaktat benämningen, var inte uppdraget som ålderman
förbehållet endast män. När ålderman och distriktsföreståndare skulle utses i
Sunnanå 1855 tillföll uppdraget en kvinna. Enligt turordning utsågs änkan Eva
Lisa Pehrsdotter i egenskap av hemmansägare i byn, att sköta de båda uppdra-
gen under det kommande året.125 Trots karaktären av förtroendeuppdrag tycks
uppdraget som distriktsförståndare inte alltid ha varit eftertraktat. När en ny
distriktsföreståndare skulle utses i Storkåge i maj 1847 åtog sig Jöns Marklund
uppdraget under villkor att han fick ersättning, vilket då inte var vanligt. Bystämman
biföll hans begäran och uppdraget arvoderades med tio riksdaler per år. Mark-
lund innehade sedan distriktsföreståndaruppdraget under flera år.126 Tidigare
rekryteringssvårigheter kan också ha legat bakom den nya bestämmelsen i fattig-
vårdsreglementet från 1846 att befattningen som distriktsföreståndare i turord-
ning skulle alternera mellan hemmansägarna. Det fanns dock fortfarande frihet
att ”genom wänlig öfverenskommelse” utse innehavare av uppdraget.127

Fattigvårdslagstiftning möter lokal tradition
Den nationella fattigvårdslagstiftning som infördes 1847 mottogs inte med nå-
gon större entusiasm i Skellefteå socken. När den nya lagstiftningen lästes upp i
sockenstämman konstaterade ledamöterna att de var mycket belåtna med det
sätt på vilket fattigvården i socknen fungerade och inte beredda att göra några
större förändringar. Den nya lagstiftningen tycktes bli svår att tillämpa, menade
man, utan att närmare precisera vilka särskilda svårigheter man såg framför sig.
För att få tid att begrunda lagstiftningens konsekvenser för socknen beslutade
sockenstämman enhälligt att fattigvården skulle bedrivas efter gällande regle-
mente ännu ett år. Under tiden skulle ett nytt reglemente utarbetas som var an-
passat till den nya lagstiftningen, men som även gjorde det möjligt att behålla
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både fattigrotarna och distriktsorganisationen. Den enda eftergiften till den nya
lagstiftningen var att sockennämnden fick överta den gamla fattigkommitténs
uppgifter så som de var angivna i reglementet.128

Att det främst var den påbjudna fattigvårdsavgiften som gjorde att lagstift-
ningen ansågs svår att tillämpa i socknen framgår av en diskussion i socken-
stämman kommande vår. Ordföranden hävdade med eftertryck att någon ut-
debitering så som det som föreskrevs i lagstiftningen inte kunde komma i fråga
så länge avgifter lades till nödhjälpskassan.129 Av denna anledning beviljades socknen
också ett tidsbegränsat uppskov med den allmänna fattigvårdsavgiften, fram till
år 1862.130 Detta innebar att alla grupper i befolkningen bidrog till nödhjälps-
kassan medan fattigvården fortfarande finansierades av socknens hemmansägare.
Det kan ha varit beslutet om uppskov som gjorde att frågan om ett nytt regle-
mente aldrig återkom till sockenstämman. Den nya lagen föreskrev nämligen att
gamla reglementen endast behövde omarbetas om bestämmelserna stod i strid
med innehållet i fattigvårdslagstiftningen.131 Att beslutsfattarna i socknen gjorde
bedömningen att 1846 års reglemente inte stred mot vare sig 1847 års eller 1853
års fattigvårdsförordning framgår också av Nils Nordlanders svaromål i Skellefteå
Nya Tidning 1861, där en anonym insändarskribent kritiserat församlingens
fattigvårdspraxis på denna punkt. Tvärtom, menade Nordlander, hade socknen
nyligen genom ett utslag i Kammarrätten fått bekräftelse på att 1846 års fattig-
vårdsreglemente var med lagen överensstämmande.132

Förutom att fattigkommitténs uppgifter övertogs av sockennämnden tycks
det alltså inte heller i Skellefteå ha skett någon förändring av fattigvårdens praxis
till följd av 1847 års fattigvårdslagstiftning.133 Lagstiftningen fick ett ljumt motta-
gande och socknen nöjde sig inte med att försöka foga in sin fattigvårds-
organisation inom de tämligen vida ramar de nya bestämmelserna erbjöd. För
att slippa förändra en fattigvård som upplevdes som välfungerande och ända-
målsenlig drog man sig inte för att begära dispens från ett av lagstiftningens
obligatoriska element, den allmänna fattigvårdsavgiften. Att myndigheterna
tillmötesgick socknens begäran och var villiga att göra avsteg från en av lagstift-
ningens grundprinciper visar att den lokala självstyrelsen i fattigvårdsfrågor vägde
tungt, även gentemot principiella stadganden.

Fattigvårdsreglementet från 1846 förblev i bruk ända fram till och med 1862,
då ett nytt reglemente antogs i samband med att de nya kommunallagarna inför-
des.134 Fattigvården blev en angelägenhet för den borgerliga kommunen och
kommunalnämnden skulle utgöra fattigvårdsstyrelse. De stora organisatoriska
förändringarna när socknen blev kommun fick marginella konsekvenser för fattig-
vårdsorganisationen i Skellefteå. Det nya reglementet förde dock med sig vissa
förändringar. Som tidigare skulle de fattiga fördelas på distrikt vid den årliga
fattigregleringen, men de skulle försörjas med spannmål finansierad av kommu-
nala medel och inte längre av de sammanskott in natura som gjordes i distriktet.
Distriktets ansvar begränsades samtidigt till att hålla de fattiga med husrum och
bränsle.135 Uppgifter i ett bystämmoprotokoll från 1863 tyder också på att di-
strikten i samband med den årliga fattigregleringen kunde tilldelas kontanta medel,
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sannolikt som någon form av jämkning.136 Det fanns dock en viktig förändring
som inträffade i början av 1860-talet och den rörde fattigvårdens finansiering.
Socknens befrielse från skyldigheten att ta upp den allmänna fattigvårdsavgift
som föreskrevs i lagstiftningen hade upphört och fattigvården skulle nu finansie-
ras av alla grupper i befolkningen, inte som tidigare enbart av hemmansägarna.
Men jämställdheten mellan hemmansägare och andra sockenbor var bara sken-
bar. Om medlen från den föreskrivna personella avgiften visade sig bli otillräck-
liga för att täcka samhällets fattigvårdsutgifter hade kommunen rätt att utdebitera
en särskild tillskottsavgift. Den skulle beräknas efter skatt, och drabbade således
bara hemmansägarna.137 Den tredje väsentliga förändringen som 1862 års regle-
mente förde med sig var att den traditionella roteförsörjningen som levt kvar
sida vid sida med distriktsorganisationen upphörde. De skröpligaste av de fat-
tiga skulle istället utackorderas på kommunens bekostnad.138 Att Nils Nordlan-
der länge hade velat avskaffa rotesystemet framgår av hans berättelse över fattig-
vården från 1843:

Hvad i synnerhet tarfvade förändring är de orkeslösa och utlefvade fattiges förläg-
gande på rotar. Många af  desse fattige äro sängliggande och sjuke. Det måste då falla
sig mycket svårt för dem att så ofta […] flytta från den ena gården och byn till den
andra. De njuta nu 12 dygns föda och skötel på 1  8 mantal och få således omflyttas
många gånger på året. Swårast  är […] dem som hafva sin rote upp i fjällmarken, der
det är långt mellan gårdarna och vägarna obanade. Att åt sådane fattiga uppbygga ett
särskildt fattighus skulle blifva mycket kostsamt. […] Ändamålsenligast är dock
utan tvifvel att med de mycket gamla och sjuka fattighjonen förfara på samma sätt
som med värnlösa barn, utaccordera dem för året till viss person och mot viss
summa.139

Nordlander fick alltså slutligen sin vilja igenom också på denna punkt, även om
förändringen kom att dröja mer än tjugo år.

Den lokala naturaförsörjningen, som på dispens fått leva kvar länge i Skellef-
teå socken, började så smått att ersättas av en mer institutionaliserad försörjning
när fattigvårdsansvaret blev kommunalt och formerna för finansiering föränd-
rades.140 Trots detta fortsatte distriktsorganisationen att utgöra stommen i socknens
fattigvård om än i lätt modifierad form. Bystämman hade att fördela det av
kommunen anslagna understödet och ansvarade för att distriktets fattiga hade
tillgång till ved och husrum. Distriktsföreståndaren fortsatte att vara fattigvårds-
styrelsens förlängda arm och öra i den stora socknen och distriktssedlar som
angav vilka fattiga som hörde till vilket distrikt skrevs ut på samma sätt som
tidigare. Men som det snart skulle visa sig kunde förutsättningarna för att få den
nygamla organisation som sjösattes 1863 att fungera ha varit bättre. De följande
åren under 1860-talet kom att sätta fattigvården i Skellefteå socken på hårda
prov.

/
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Mot svårare tider
Enligt Tabellverkets statistik för tidsperioden 1840–1855 verkar den socio-
ekonomiska situationen i Skellefteå socken ha varit relativt stabil under den tids-
period när distriktsorganisationen infördes och fann sina former. Tabell 3.2 visar
att från 1845 och framåt bedömdes en ökad andel hushåll ha ett överskott av
resurser, samtidigt som andelen understödstagare trots den stora befolkningstill-
växten inte tycks ha ökat nämnvärt. Sammantaget pekar detta inte enbart på ett
ökat välstånd utan också på en ökad social skiktning i socknen.141

Sviterna efter de svåra åren under 1830-talet var överståndna. Femårs-
berättelserna talar om ett ökat intresse för nyodling och förbättrade jordbruks-
metoder, vilket tillsammans med frånvaron av missväxt sannolikt gjorde att fler
hushåll än tidigare kunde ackumulera ett litet överskott.142 Överskott kunde också
produktion av tjära och trävaror ge. Under tidsperioden 1845–1855 var export-
marknaden för just dessa varor lönsam och gav bönderna värdefulla inkomster
i kontanta medel, det sistnämnda var inte minst betydelsefullt.143 Trots den till
synes stabila situationen poängterar landshövdingen under 1850-talet att skörd-
arna i länet var jämförelsevis svaga och osäkra.

Tabell 3.2 Hushållens socio-ekonomiska ställning i Skellefteå socken 1840–1855.

Källa: Tabellverket, Folkmängdstabeller Skellefteå 1840–1855, Demografiska databasen, Umeå
universitet.

Inte ens under goda år var de tillräckliga för att säkert garantera befolkningens
försörjning.144 Lönsamma binäringar kunde emellertid i viss mån kompensera
vad jordbruket inte kunde ge.145

Ekonomisk kris
Efter flera relativt goda år drabbade missväxten återigen Västerbotten somma-
ren 1856.146 I Skellefteå orsakade en extremt tidig frost att säden frös innan den
mognat. ”Blifwer ej denna höst tillförseln från södra orter ymnig, så befara vi
med skäl hos många af denna ortens innevånare en farlig hungersnöd” skrev
ortens tidning i augusti.147 För första gången sedan 1830-talet tvingades socken-

Hushåll som försörjs av andra
Folkmängd

Antal
hushåll

Hushåll med
överskott

Självförsörjande
delvis helt

n n n % n % n % n %

1840 11 009 2393 206 9 1763 73 379 16 45 2

1845 12 118 2039 745 37 907 44 335 16 52 3

1850 13 278 2210 508 23 1301 59 361 16 40 2

1855 15 904 2436 558 23 1451 59 383 16 44 2
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stämman återigen fatta beslut om att köpa in spannmål för att kunna hjälpa de
mest behövande. I sockenstämmoprotokollen vittnar många långa uppräkningar
av individer och familjer som beviljades understöd mellan december 1856 och
juni 1858 om situationens allvar.148 Ett års missväxt innebar nästan alltid en eko-
nomisk kris som fick konsekvenser för flera år framåt, både för den enskilde
och för samhället.149

Missväxten år 1856 visade sig bara vara en förvarning om vad som väntade
under 1860-talet. Från 1863 och framåt blev skördeutfallet successivt sämre i
hela Västerbotten för att 1864 klassas som ”på gränsen till missväxt” och 1865
som ”missväxt”.150 Fastän stora delar av Norrland fick ett sämre skördeutfall än
vanligt under 1860-talet var Västerbotten det län som drabbades allra hårdast.
De återkommande missväxtåren kulminerade 1867 när hungersnöden var ett
faktum i stora delar av länet.151

Både kommunala handlingar och tidningsnotiser från 1860-talet vittnar om
att Skellefteå socken drabbades svårt av de många på varandra följande
missväxtåren. Efter den dåliga skörden 1864 konstaterade kommunalstämman
att situationen hade visat sig vara allvarligare än förmodat. Förutom brist på
spannmål började det bli brist på både arbete och pengar och allt fler nödställda
sockenbor vädjade till kommunen om hjälp med sin försörjning. Återigen fick
kommunalstämman bevilja tillfälliga understöd i form av spannmål och nu kom
också socknens nödhjälpskassa till god nytta.152 Men de egna resurserna räckte
inte länge och i januari 1865 tvingades Skellefteå socken för första gången sedan
1830-talet ansöka om ett så kallat statligt undsättningslån ”till förekommande av
den hotande nöden”.153 I källorna framträder bilden av vad vi idag skulle kalla
en djup lågkonjunktur eller kanske till och med depression. Redan under slutet
av 1850-talet rapporterade tidningarna om ”penningbrist” och vid mitten av
1860-talet rådde en svår brist på kontanter i socknen.154 Till följd av de allt sämre
skördarna hade många tvingats skuldsätta sig, både hos köpmän och i banker.
Att låna pengar var däremot närmast omöjligt. Skellefteå Nya tidning
kommenterade situationen i april 1867:

De arma nödställda som icke på några willkor för närvarande äro i tillfälle anskaffa
kontanter, måste naturligtvis, illa tvungne af den för dörren stående hungersnöden
söka så långt de kunna begagna sig af krediten, huru dyrköpt den än må vara.155

Antalet konkurser och utmätningar ökade, många självägande bönder tvingades
lämna sina hemman och det var inte bara de lägre skikten i samhället som hade
svårt att klara sin försörjning. Förutom brist på pengar var det brist på arbete.
Den tidigare så blomstrande exportindustrin av timmer och tjära, en av de mest
betydelsefulla inkomstkällorna när skörden slagit fel hade stagnerat. Priset på
timmer sjönk vilket gav färre arbetstillfällen inom skogsbruket, vilket i sin tur
skapade arbetslöshet bland många egendomslösa som tidigare varit beroende
av skogsarbete för sin försörjning.156
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 Skyddsnätet rämnar
Redan innan missväxtens kulmen befann sig alltså Skellefteå socken inne i en djup
lågkonjunktur. Steg för steg hade felslagna skördar tillsammans med bristande
efterfrågan på exportvaror och en tilltagande skuldsättning dragit in socknen i en
accelererande nedåtgående spiral. Samtidigt som handeln med trä och tjära stag-
nerade och de för socknen så viktiga exportinkomsterna minskade ökade pri-
serna på den livsnödvändiga spannmålen.

Situationen förvärrades successivt och även om det förekom enstaka år med
bättre skördar var det inte tillräckligt för att vända den negativa utvecklingen.157

När flera år av dåliga skördar kulminerade det beryktade nödåret 1867 drab-
bade missväxten och svälten en bygd och en befolkning där stora sociala och
ekonomiska svårigheter hade ackumulerats under en längre tid. Fattigvårds-
kostnader och andra kommunala utgifter steg och lade ett ökat skattetryck på en
befolkning som redan hade svårt att klara sin försörjning.158 Figur 3.1 visar hur
kommunens utgifter för fattigvård ökade kraftigt från 1866 och framåt för att
åren 1868 och 1869 stiga närmast exponentiellt. Lika tydligt framgår det också
att intäkterna från den personliga allmänna fattigvårdsavgift som föreskrevs av
lagstiftningen inte räckte särskilt långt.

Figur 3.1 Fattigvårdens utgifter och inkomster i Skellefteå socken 1866–1875.

Källa: HLA, Kronofogdens i Skellefteå arkiv, Handlingar till Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes
femårsberättelse, Uppgifter rörande fattigvården i Skellefteå kommun 1866–1870, 1871–1875.
Avskrift i Skellefteå Museum.
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Den särskilda tillskottsavgiften som utdebiterades av hemmansägarna i relation
till mantalet uppgick till avsevärt högre belopp, med undantag för åren 1869 och
1871. För dessa år redovisas att kommunen fick tillskott ”efter annan grund” på
omkring 40 000 respektive 35 000 Riksdaler, med vars hjälp de kraftigt ökade
fattigvårdsutgifterna kunde täckas.159 Uppgifterna specificerar inte exakt vad dessa
tillskott bestod i, men syftade troligen på den kombination av statliga lån och
bidrag, så kallade ”undsättningslån”, som beviljades kommunen åren 1867–1868.160

Att antalet understödstagare ökade dramatiskt under krisperioden 1866–1870
visas i tabell 3.3. På samma sätt som i figur 3.1 framgår det tydligt att påfrestning-
arna på kommunen inte var över i och med missväxtens kulmen år 1867.

Att försörjningskriser inte bara handlar om brist på livsmedel, utan snarare
måste ses som genomgripande samhällsekonomiska katastrofer uppmärksam-
mas av Amartya Sen.161 Därför är det inte givet att en ökad tillgång på föda
innebär att krisen är över. Att det kan ta lång tid för ett samhälle att återhämta sig
efter en omfattande försörjningskris visar inte minst de erfarenheter som finns
från nutida svältkatastrofer i tredje världen. Följande citat som beskriver situatio-
nen i Etiopien under 1980-talet, kan ge en aning om de omfattande konsekvenser
en långvarig brist på livsmedel kan få.162

The obstacles to full recovery are many and varied, but the most important constraints
in Wollo in the autumn of  1985 were the following: lack of  draught animal power,
lack of seeds for planting (many had eaten their seeds during the famine), poor
personal health of family members due to prolonged malnutrition, lack of sufficient
family labour, poor condition of livestock, and poor condition of farm plots.163

Också i Skellefteå tog återhämtningen tid. Mellan 1867 och 1868 minskade be-
folkningen och började inte öka igen förrän 1870. Trots att skördeutfallet blev
bättre visar figur 3.1 att fattigvårdskostnaderna inte började minska förrän 1869
och först efter 1874 nådde samma nivå som 1866.

Tabell 3.3 visar också på en dramatisk ökning av den andel individer i befolk-
ningen som blev helt understödda av fattigvården mellan 1867 och 1868. Antalet
understödstagare var som högst åren 1868 och 1869. En annan viktig iakttagelse
i tabell 3.3 är den mycket stora ökning av andelen helt understödda individer som
kan iakttas mellan 1868 och 1870. Den är ett tydligt tecken på att fattigdomen
hade fördjupats, men kan dessutom tyda på att temporär fattigdom under kris-
åren hade kommit att permanentas. Både tidigare forskning och nutida erfaren-
heter från tredje världen visar att sjukdom, förlust av familjemedlemmar, egen-
dom eller arbetsförmåga som genererats under akuta försörjningskriser kan skapa
långsiktiga svårigheter att klara försörjningen även sedan den akuta krisen avvärjts.164

Redan 1866 var det uppenbart att de befintliga sociala skyddsnäten i socknen
började svikta under trycket av en långvarig brist på både arbete, mat och pengar.
Fattigvårdens resurser blev snabbt otillräckliga för att möta de hela tiden
accelererande behoven. Inte heller fattigvårdens organisation var anpassad för
att kunna motstå och hantera de påfrestningar som 1860-talets lågkonjunktur
innebar.
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Då fattigdom och nöd äfven här […] till följd af fjolårets missväxt, i brist på
penningar, arbete, foder m.m. börjat mer och mer gripa omkring sig, i synnerhet
bland den fattigare befolkningen eller arbetsklassen och betleriet med anledning
deraf, oaktadt circa 16 000 Rdr årligen utgå från kommunen till fattigvården, till den
grad förökat sig, att den enskilda välgörenheten, så ofta den än anlitas och huru
uppoffrande den än är, omöjligen mägtar fylla alla behofven […]. 165

Tabell 3.3   Fattigvårdens omfattning i Skellefteå socken 1866–1871, antal distrikt och
understödstagare, samt andelen understödda i befolkningen.

Källa: HLA, Kronofogdens i Skellefteå arkiv, Handlingar till Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes
femårsberättelse, Uppgifter rörande fattigvården i Skellefteå kommun 1866–1870, 1871–1875.
Avskrift i Skellefteå Museum; Basstatistik, Demografiska databasen, Umeå Universitet.

Så beskrev kommunalstämman situationen i maj månad 1866. I denna kaotiska
situation tillsattes en kommitté för att se till hur de kommunala utgifterna och
särskilt fattigvårdsutgifterna skulle kunna minskas i socknen.166

Ny modifiering och decentralisering
Hur hade då kommittén tänkt sig att fattigvårdskostnaderna skulle minskas? Det
förslag som presenterades i juli samma år innebar i princip en återgång till det
ursprungliga distriktssystemet, så som det var utformat fram till 1862. De fattiga
skulle fördelas på distrikt som skulle ha ansvar för deras underhåll, men med den
skillnaden att fördelningen skulle gälla för fem år i taget. Liksom tidigare skulle
arbetsföra individer förses med arbete inom distriktet medan äldre och sjuka
samt barn i första hand skulle utackorderas. Med tanke på de begränsade resur-
serna ansågs det än mer nödvändigt att kontrollera att bara de verkligt behö-
vande fick understöd och i den ytmässigt stora kommunen hade distriktsorganisa-
tionen visat sig ändamålsenlig för detta syfte. Det är också tydligt att kommittén
såg en återgång till naturaförsörjning som ett sätt att minska fattigvårdskostnaderna.
I det ansträngda ekonomiska läget skulle försörjning in natura i den egna byn

Understödda individer  Befolkning 
Antal 

distrikt helt delvis totalt 

Andel 
understödda i 
befolkningen 

 n n n % n % n % 

1866 18 663 82 122 15 677 85 799 4,3 

1867 18 769 82 159 17 760 83 919 4,9 

1868 18 357 85 212 15 1241 85 1453 7,9 

1869 18 275 85 885 67 433 33 1318 7,2 

1870 18 448 85 655 83 132 17 787 4,3 

1871 18 968 85 726 88 96 12 822 4,3 
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sannolikt vara mindre betungande för de underhållsskyldiga än den betungande
kommunala tillskottsavgiften.167 När förslaget presenterades för kommunal-
stämman i juli 1866 möttes det inte med särskilt stor entusiasm. Det betraktades
som svårt att genomföra och förkastades i sin helhet. Om denna tveksamhet
gällde förslaget till fattigvårdsorganisation, som var en av huvudpunkterna, eller
någon annan del i förslaget framgår inte av protokollet.168

Kommunalstämmans avslag satte temporärt punkt för tankarna på en re-
formerad fattigvårdsorganisation i socknen. Två år senare togs dock ärendet
upp igen och stämman kunde våren 1868 fatta beslut om ett nytt fattigvårdsregle-
mente som innebar att distriktsorganisationen än en gång modifierades. Det nya
reglementet var en bearbetad version av 1866 års förslag, vilket innebar att di-
strikten återigen fick fullt ansvar för fattigförsörjningen inom sitt geografiska
område. Det fanns emellertid en viktig skillnad: det var inte som tidigare främst
de arbetsföra fattiga som skulle fördelas på distrikten utan istället arbets-
oförmögna äldre och husvilla mindre arbetsföra individer. Även barn skulle nu
fördelas på distrikt. Liksom tidigare fick distrikten frihet att själva besluta hur de
fattiga skulle försörjas, med ett enda förbehåll. Kringgång var inte längre tillåten
utan distriktets fattiga skulle ha fast bostad, eller utackorderas: äldre i minst tre
månader och barn i minst ett år.169 Sannolikt var det de svåra tiderna som gjorde
att arbetsföra individer inte längre prioriterades bland de grupper som ansågs
berättigade till full fattigförsörjning. Än en gång förekom Skellefteå i sina lokala
bestämmelser den kommande lagstiftningen. En av de viktigaste förändringarna
i 1871 års fattigvårdsförordning var just bestämmelsen att den som var arbets-
för skulle inte betunga fattigvården, utan själv försörja sig och sina närmaste.170

Den nygamla fattigvårdsorganisationen kom inte att bli särskilt långlivad. Fattig-
vården upplevdes fortfarande som betungande och redan 1869 ifrågasattes det
nya reglementets ändamålsenlighet.171 När kommunalstämman hösten 1871 skulle
diskutera den nya fattigvårdslagstiftningens tillämpning i kommunen fanns där-
för en stor beredskap till förändring hos beslutsfattarna.  Någon distriktsindel-
ning av fattigvården var man inte längre intresserad av, utan en särskild fattig-
vårdsstyrelse tillsattes för att handha kommunens gemensamma fattigvård.172

Men trots att det direkta fattigvårdsansvaret hade lyfts från bynivån och centra-
liserats tycks ändå distriktstänkandet ha levt kvar i den stora socknen. Byarna
förväntades också fortsättningsvis ta ett visst ansvar för sina invånare. År 1876
fastslog kommunalnämnden att:

 Fattige enkor och andre mindre bemedlade personer skola i allmänhet för det
kommande året förses med fria husrum af byamännen i de byar och lägenheter
inom kommunen, der de under det sist förflutna året varit boende.173

Årligen fortsatte representanter från byarna att samlas till ”fattigreglering”
för att komma överens om hur de fattiga som behövde full försörjning skulle
omhändertas under det kommande året. Så sent som 1893 kallades fortfarande
byarnas fattigföreståndare och åldermän till den årliga fattigregleringen för att
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lämna uppgifter om situationen och understödsbehovet inom den egna byn.174

Det är uppenbart att byorganisationen fortsatte att fylla en viktig funktion i den
stora socknen långt efter distriktsorganisationens avskaffande. Syftet tycks också
ha varit detsamma som under distriktsorganisationens tid, att se till att under-
stödet kom de verkligt behövande till del. Det fortsatta distriktstänkandet hade
nog inte så mycket sina rötter i den distriktsbaserade fattigvårdsorganisationen
som i den mycket äldre och djupt rotade byalagstraditionen. Den traditionella
byorganisationen med sin vana att självständigt hantera sina angelägenheter med
bystämman som formell arena tycks ha fungerat som en naturlig samtalspartner
och förlängd arm också inom ramen för en kommunal struktur. Det kan dock
inte uteslutas att 1838 års beslut att ge bystämman nya formella uppgifter inom
ramen för socknens fattigvårdsorganisation kan ha bidragit till den traditionella
byorganisationens överlevnad och utveckling under en tid av stor social föränd-
ring.

Lokala strukturer och nationella normer
Distriktsorganisationen av fattigvården i Skellefteå socken växte fram i ett sam-
hälle som brottades med stora sociala och ekonomiska problem. När en lång-
varig period av missväxt hade uttömt socknens resurser och fattigvården mot
slutet av 1830-talet stod allt mer otillräcklig blev en decentraliserad organisation
med ett stort lokalt ansvarstagande lösningen på accelererande fattigvårdsutgifter
och ett utbrett tiggeri. En bärande tanke bakom den distriktsbaserade fattig-
vårdsorganisationen var behovet av kontroll. Det handlade om att se till att de
begränsade resurserna kom de mest behövande till del, men också om att ha
uppsikt över att alla skattskyldiga solidariskt deltog i fattigförsörjningen. I den
vidsträckta socknen erbjöd den väletablerade byorganisationen bättre möjlighe-
ter till kontroll än en centralt organiserad fattigvård. Den självständiga
byorganisationen inlemmades således i socknens fattigvårdsorganisation och till-
delades uppgifter från central nivå.

Den fattigvårdsorganisation som infördes 1838 hade drag av ett tidigt folk-
uppfostringsprojekt. Genom att knyta den fattige geografiskt till ett distrikt där
han eller hon skulle få sin försörjning, skulle tiggeriet minskas och den fattige
fostras till självförsörjning. Arbetsföra fattiga skulle förses med lämplig syssel-
sättning och på så sätt vänjas vid att förtjäna sitt eget uppehälle. Redan 1838
återfinns de tankar om ett samhälleligt husbondeansvar som Jordansson identi-
fierar i senare lagstiftning i fattigvårdsorganisationen på sockennivå i Skellefteå.175

Fattigvårdsorganisationen erbjöd alltså inte bara goda möjligheter till kontroll av
resursanvändning och solidaritet med systemet, utan rymde även ett stort mått
av kontroll av den fattige. Den sociala kontrollen förstärktes ytterligare, genom
att de fattiga så långt som möjligt förlades till de distrikt där de sedan tidigare var
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bosatta. När varje by fick ta ansvar för sina egna fattiga anknöts fattigförsörjningen
till en redan existerande samhällsgemenskap, där tillhörigheten till lokalsamhället
kan ha fungerat som en identifikationsskapande faktor mellan givare och under-
stödstagare. Att samhörigheten med lokalsamhället kunde vara mycket stor, inte
minst bland den jordbrukande delen av befolkningen lyfts fram av den brittiske
historikern Keith Snell. Med utgångspunkt i en engelsk lokal kontext ser han hur
tillhörigheten till lokalsamhället ofta var primär för individen:

An affiliation to parish, township, hamlet or estate was characteristic of  many
agricultural and related workers, and such extremely local units of belonging often
eclipsed any larger rallying point for loyalty.176

Samma socialpsykologiska processer som skapade en större solidaritet med
nödställda sockenbor än med fattiga från andra socknar, verkade alltså med stor
sannolikhet även på bynivå. Samtidigt som den tydliga förankringen av fattig-
vårdsansvaret i byn bör ha befordrat den inbördes solidariteten inom distriktet,
kan den alltså samtidigt ha skapat ett större behov av gränsdragning gentemot
andra byar eller distrikt.177

Den nya nationella fattigvårdslagstiftning som infördes 1847 visade sig få
mycket marginella konsekvenser för fattigvårdsorganisationen i Skellefteå.
Sockenborna var ovilliga att göra några större förändringar i en organisation
som man bedömde fungerade mycket väl och beviljades dessutom dispens från
en av lagstiftningens huvudpunkter: den allmänna fattigvårdsavgiften. Det kan
heller inte uteslutas att frånvaron av förändring också kan ha berott på att det
lokala reglementet från 1846 hade flera gemensamma drag med den nya lagstift-
ningen. Först i samband med 1862 års kommunreform började den natura-
baserade fattigförsörjningen på distrikten ersättas med en avgifts- och skatte-
finansierad fattigvård.

Det största incitamentet till förändring tycks istället ha varit den ekonomiska
och sociala samhällsutvecklingen.  På samma sätt som den långvariga missväxten
under 1830-talet var en bidragande orsak till distriktsorganisationens framväxt
blev den ekonomiska lågkonjunkturen under 1860-talet dess fall. Den dittills
välfungerade organisationen bröt samman under trycket av en dramatisk ökning
av antalet fattiga och allt mer accelererande fattigvårdskostnader. Även i Skellefteå
tycks alltså drivkraften till förändring av fattigvårdsorganisationen snarare ha va-
rit strukturförändringar av det omgivande samhället än ny lagstiftning. Trots en
mycket olikartad social struktur, verkar det i detta avseende alltså inte ha förele-
gat några större skillnader mellan godsens Skåne och småböndernas Skellefteå.178

Lokala förhållanden gick före nationell lagstiftning. Att så var fallet ligger helt i
linje med Steven Kings resultat från 17- och 1800-talets England, som entydigt
pekar på förekomsten av stora regionala skillnader i fattigvårdspraxis inom samma
nationella fattigvårdssystem.179
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Noter kapitel 3

1 Lees 1998, s 149; King 2000, s 29–40, 258ff. Jfr även Paterson 1976, s 171–193.
2 Arner 1923, s 23–26ff. I ett betänkande från 1821 konstateras att 1811 års provisoriska

stadga för fattigvården inte i något avseende kom att påverka fattigvårdens lokala praxis.
3 HLA, Skellefteå, J:2, Nordlander 1843. Då dokumentet sannolikt är en kladd som bevarats

till eftervärlden framgår det inte i vilket syfte Nordlander skrivit och vem som är adressaten.
4 Se till exempel Jütte 1994, s 100–125; Johansson 1937, s 317.
5 RA, EH 25/5 1847, vol 10, Skellefteå 1831, Piteå 1831. Det kan noteras att fattigkassans

inkomster i den norra grannsocknen Piteå var ungefär lika stora vid samma tid. För en
översikt av fattigkassans inkomster 1819–1839 hänvisas till Engberg 2000, s 23.

6 Lars Jonsson (red), Prosten K A Fellströms minnesbilder, Skellefteå 1976, s 164.
7 RA, EH 25/5 1847, vol. 13, Anmärkningar till 1837 års fattigvårdsenkät, Västerbottens län.

Se även HLA, Skellefteå, J:2, Nordlander 1843.
8 Kristian August Fellström, ”En fattigvårdskrönika från det gamla Skellefteå”, Västerbotten

1952:42.
9 Av Skellefteå sockens första fattigvårdsreglemente från 1846 framgår att byte av rote skulle

ske varje år och att den fattige då hade rätt till skjuts till sin nya vistelseort. Reglemente för
fattigvården i Skellefteå socken, fastställt i sockenstämma den 16 april 1846 (Fattigvårds-
reglemente 1846), Skellefteå 1859, 21 §. Se också HLA, Skellefteå, K1:2, sockenstämmans
protokoll (SPr) 31 mars 1831, 5 §.

10 Fattigkassans räkenskaper från tidigt 1800-tal visar att redan 1819 stod fattigkassan för
bidrag till rotehjonens kläder och andra utgifter, samt för deras begravningskostnader. Samma
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13 Fellström 1952, s 44.
14 I Tabellverkets formulär 100 som användes 1749–1773 användes beteckningen ”eländiga
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15 HLA, Domkapitlets i Härnösand arkiv, F IIIa:1, Visitationsprotokoll Skellefteå församling
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27 Vela-McConnell 1999, s 30ff.
28 HLA, Skellefteå, KI:2, SPr 6 jan 1832, 1 §.
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118
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har kunnat återfinnas i arkiven. Se även Fellström 1964, s 199–208.

58 Fellström 1964, s 206.
59 HLA, Skellefteå, KI:3, SPr 3 april 1836. Nordlander nämnde vid detta tillfälle att han haft
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81 Punkt 5 på den tryckta distriktssedeln. Se exempelvis FS, Hjoggböle byarkiv (Hjoggböle),

F VI:1, distriktssedel 1861
82 Kongl. Maj:ts förnyade legostadga för Husbönder och Tjenstehjon: Gifwen Stockholms
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121

106 Ericsson & Harnesk 1994, s 99; Carl Edquist, Läseriet i Skelleftebygden under 1800-talet,
Stockholm 1917, s 24–25.

107 George Midré, Bot, bedring eller bröd. Om social bedömming og behandling av sosial nöd fra reformasjonen
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1855), Stockholm 1856, s 12; Fahlgren 1956a, s 254; Lars-Erik Borgegård, ”Tjärproduktion
i Västerbotten under 1800-talet – en rörlig resurs”, i Britt Liljewall (red), Tjära, barkbröd och
vildhonung. Utmarkens människor och mångsidiga resurser, Stockholm 1996, s 89.

144 Femårsberättelse 1851–1855, s 7ff.
145 HLA, Skellefteå, KI:8, Kommunalstämmans protokoll (KPr), 22 jan 1865.
146 BiSOS, serH,  Landshöfdinge-embetets uti Westerbottens län underdåniga berättelse för

åren 1856–1860 (Femårsberättelse 1856–1860), Stockholm 1863, s 6.
147 Skellefteå Tidning, 24 aug 1856.
148 Under perioden dec 1857 och juni 1858 delades spannmålsunderstöd ut sjutton gånger,

under vintermånaderna flera gånger i månaden. Antalet individer som fick understöd vid
varje tillfälle varierade och uppgick som mest till ett tjugotal personer. HLA, Skellefteå,
K1:7, SPr 1857–1858.

149 Ulf Högberg, Svagårens barn, Stockholm 1983, s 40–41.
150 BiSOS, serH, Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes femårsberättelser, sammandrag för åren

1861–1865, Stockholm 1868. Tab. Litt. N. Kongl. Maj:ts och Rikets statskontors omdömen
om skörden.

151 Marie C Nelson, Bitter Bread. The famine in Norrbotten 1867–1868, Uppsala 1988, s 62–63.
152 HLA, Skellefteå, KI:8, KPr 6 nov 1864.
153 HLA, Skellefteå, KI:8, KPr 22 jan 1865.
154 Skellefteå tidning 10 dec 1856; 23 dec 1857; 26 aug 1858; HLA, Skellefteå, K1:8, SPr 22 jan

1865, 4 §.
155 Skellefteå Nya Tidning, 3 april 1867.



123

156 Fahlgren 1956a, s 260.
157 Fahlgren 1956a, s 250–309, sätter in 1860-talets missväxtår i ett större ekonomiskt perspek-

tiv och ser tydliga samband med en internationell lågkonjunktur under senare delen av 1850-
talet, en infallsvinkel som såvitt jag har kunnat finna inte har följts upp av någon annan
forskare. En mer djupgående analys av 1860-talets situation ligger dock utanför ramen för
denna avhandling.

158 HLA, Skellefteå, KI:8, KPr 22 jan 1865, 4 §,  23 mars 1866, 3 §.
159 HLA, Kronofogdens i Skellefteå arkiv, Skellefteå Fögderi, Handlingar till Kongl. Maj:ts

Befallningshafvandes femårsberättelse 1866–1870, 1871–1875, (avskrift i Skellefteå Mu-
seum).

160 HLA, Skellefteå, K1:8, KPr 30 nov 1867, 1 §, 22 dec 1867, 5 §.
161 Sen 1982, s 162.
162 Paola Subacchi, ”Conjunctural poor and structural poor: some preliminary considerations on

poverty, the life-cycle and economic crisis in early nineteenth-century Italy”, Continuity and
Change 1993:8(1), s 81; Dessalegn Rahmato, Famine and Survival Strategies. A Case study from
Northeast Ethiopia, Uppsala 1991, s 193ff .

163 Rahmato 1991, s 194.
164 Subacchi 1993, s 81.
165 HLA, Skellefteå, K1:8, KPr 16 april 1866, 6 §.
166 HLA, Skellefteå, K1:8, KPr 23 mars 1866, 3 §. Jfr situationen i samband med den s k

Lancashire Cotton Famine 1861–1865 som blev ett svårt slag mot den samtida fattigvårdens
organisation och principer. Lees 1998, s 233–238.

167 Delar av förslaget finns tryckt i Skellefteå Nya Tidning, 20 juni 1866 (nr 25). Tyvärr saknas
nr 26 där den senare delen av förslaget var publicerat.

168 HLA, Skellefteå, K1:8, KPr 28 juli 1866, 1 §.
169 Fattigvårdsreglemente 1868, 12 §.
170 SFS 1871:33, 3 §.
171 SkA, Skellefteå landskommun, AI:1, KPr 1 aug 1869, 1 §.
172 SkA, Skellefteå landskommun, AI:1, KPr 5 nov, 1 §, 27 dec 1871, 4 §.
173 SkA, Skellefteå landskommun, A1:1, KPr 24 jan 1876.
174 Skellefteå Nya Tidning, 19 jan 1893.
175 Jfr Jordansson 1998, s 94–96.
176 Snell 2003, s 4.
177 Snell 2003, s 1–30. Jfr även Scott K Phillips, ”Natives and Incomers: the symbolism of

belonging in Muker parish north Yorkshire”, i Michael Drake (red), Time, Family and Community.
Perspectives on Family and Community History, Oxford 1994, s 235–236;

178 Banggaard 2002, s 52.
179 King 2000, s 29–40, 258ff. Se även Plymoth 2002, s 136, 310.



124

Kapitel 4
Vem var fattig?

Bland en folkmängd af vid pass 11,700 människor uti ett mindre bördigt landskap
är det ej underligt, om de fattigas antal äfven är stort. Har landet dessutom varit
hemsökt af fleråriga missväxter, så har fattigdomen derunder haft godt tillfälle att
rotfästa sig; och en gång inkommen är den en gäst, som ej lätt låter sig afvisas.1

Även om det är fattigvården och dess understödstagare och därmed samhällets
konstruktion av fattigdom som står i centrum i föreliggande avhandling, skulle
bilden bli ofullständig utan en fördjupad diskussion av fattigdomssituationen bland
befolkningen i den nordsvenska landsbygdssocknen. Gjorde Nils Nordlander en
korrekt bedömning, när han 1843 beskrev fattigdomen i regionen som både
utbredd och djupt rotad? Detta kapitel syftar till att beskriva den fattigdoms-
terräng som både fattigvårdens givare och understödstagare hade att orientera
sig i under undersökningsperioden 1830–1875.2

Fördjupade fattigdomsperspektiv
Ända sedan 1800-talet har forskare inom olika discipliner på olika sätt försökt
definiera och mäta fattigdom. Mindre lyckade försök att fånga begreppet i tids-
bundna, detaljerade beräkningar av basala levnadsomkostnader och näringsvär-
den har fått ge vika för relativa definitioner, som sätter fattigdomen i relation till
den aktuella samhällskontexten.3 Trots att fattigdomsdefinitionerna har utvecklats
och förfinats är det fortfarande inte oproblematiskt att diskutera vad som är
fattigdom. Fattigdomsbegreppet är relativt och mångfacetterat, och som socio-
logen Björn Halleröd konstaterar blir alla sätt att dela upp en befolkning i fattiga
och icke-fattiga mer eller mindre godtyckliga. ”Det finns helt enkelt inte en given
gräns som på ett objektivt sätt kan användas för en sådan indelning”.4 Definitions-
problematiken stod redan 1856 klar för juristen Gustaf Broomé som i sin av-
handling reflekterade kring möjligheten att mäta fattigdom:

Ingenting hindrar, att ett land, som räknar endast en fattig bland 100 invånare, kan
i sjelfva verket vara mera lidande än det land, som enligt statistiska uppgifter räknar
i för hvar 10:de; i ett land t. ex föres till fattigklassen den person som ej kan tillfreds-
ställa en del af lyxens fordringar; i ett annat åter endast den, som saknar medel för
uppfyllandet af lifvets nödvändigaste behof.5
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Vilka människor som kategoriseras som fattiga påverkas därför i hög grad
av vilka fattigdomsdefinitioner som används. I historisk forskning har definitio-
nen av fattigdom huvudsakligen kommit att baseras på de kategoriseringar som
gjordes av de beslutande organ som administrerade fattigvården under den tids-
period som studeras. Fattigdom studeras genom de skriftliga källor dessa har
lämnat efter sig och de individer som i protokoll, matriklar och räkenskaper står
som mottagare av fattigvård definieras som fattiga.6 Så är också fallet i denna
avhandling. Trots att de personer som beviljades understöd av samhället utan
tvivel betraktades som fattiga i sin samtid, är detta sätt att definiera fattigdom
problematiskt i flera avseenden. I frånvaron av tydliga kriterier för bedömning
av understödsbehov var beslutsfattarna hänvisade till sin egen uppfattning av
vilka hjälpsökande som var berättigade till stöd från samhället och begränsade
ekonomiska ramar krävde prioriteringar. Lika litet som det kan tas för givet att
beslutsfattarna alltid beviljade understöd till de objektivt sett mest behövande,
kan det inte heller förutsättas att alla som levde under fattiga förhållanden alltid
sökte hjälp från fattigvården. Att bedöma fattigdomen i ett samhälle endast uti-
från vilka, och/eller hur många individer som fick understöd, riskerar därför att
ge en skev bild av det sociala och ekonomiska tillståndet i befolkningen.7

Skattebefrielse som indikator på fattigdom
Finns det då någon fattigdomsdefinition som erbjuder ett vidare perspektiv på
fattigdom i det förflutna och gör det möjligt att få en rimlig uppfattning om
fattigdomens utbredning i befolkningen? Ett kriterium på fattigdom, som i viss
utsträckning har använts i historisk forskning, är oförmåga att betala skatt. De
individer som av skattemyndigheterna har bedömts vara så ekonomiskt svaga
att de befriades från skyldigheten att betala de mest basala skatterna, betraktas
som fattiga. Teoretiskt motiveras detta utifrån ett överskottsbegrepp med rötter
i socialantropologi och nationalekonomi, där ett visst produktionsöverskott ses
som nödvändigt för att den enskilde på sikt skall kunna höja sig över existens-
minimum, eller med marxistisk terminologi – kunna bidra till samhällets över-
byggnad. Den som inte har något överskott att avvara sedan de mest grundläg-
gande behoven har tillgodosetts betecknas som fattig.8 I sin studie av fattig-
domens utbredning i Mellansverige under 1800-talet använder sig Olle Lundsjö
av en fattigdefinition som sätter det tillgängliga näringsutrymmet i centrum. Han
motiverar sitt val på följande sätt:

Låt oss därför pröva en definition på fattigdom som ett tillstånd hos en individ
som helt saknar överskott och som använder alla sina resurser för att tillgodose rent
elementära behov. Eftersom överskottet i praktiken alltid samlas in i form av skatt
kan definitionen uttryckas på följande sätt: fattig är den som inte förmår betala
skatt.9
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I en mening har Lundsjös definition av fattigdom stora likheter med Seebohm
Rowntrees beskrivning av ”primary poverty” från 1901: ”Families whose total
earnings are insufficient to obtain the minimum necessaries for the maintenance
of  merely physical efficiency.” 10

Men det finns också en viktig skillnad. Där Rowntree försöker finna mått
och gränser för hur denna fattigdom skall kunna identifieras på individnivå, flyt-
tar Lundsjö istället fokus till de mätinstrument samhället förfogade över. När
bedömningen av vilka som inte klarade av att tillgodose mer än de mest elemen-
tära behoven överlåts till de samtida fiskala myndigheterna kontextualiseras och
relativiseras Rowntree’s absoluta fattigdomsdefinition. På detta sätt öppnar skatte-
befrielse som fattigdomskriterium även kulturella perspektiv på fattigdomen i
ett samhälle. Med Lundsjös definition blir det nämligen möjligt att identifiera
individer som betraktades som fattiga av andra, utan att de nödvändigtvis upp-
bar understöd från fattigvården.

Att skattebefrielse som definition av fattigdom ger ett bredare perspektiv på
fattigdomens utbredning i ett samhälle åskådliggörs i den brittiske historikern
Tom Arkells studie av Kineton Hundred i 1600-talets Warwickshire.  När befri-
else från den mest basala skatten, hearth tax, ses som en indikator på fattigdom,
mer än fördubblas den del av befolkningen som kan betraktas som fattig i jäm-
förelse med om endast mottagande av understöd används som fattigdoms-
kriterium.11 Arkells forskningsansats har fått få uppföljare och i ett internationellt
perspektiv är studier av fattigdom baserade på fiskala källor sällsynta. I Sverige
har liknande data utnyttjats för att studera rural fattigdom under 1800-talet, framför
allt på en aggregerad nivå. I den nyss nämnda studien av Lundsjö används
fögderiernas uppgifter om skattebefrielse och avkortning för att räkna fram
andelen fattiga i den vuxna befolkningen och dess förändring över tid.12 En
liknande metod används av Johan Söderberg i en undersökning av fattigdomen
i Sydsverige under 1800-talet och av Christina Gerger som diskuterar den
longitudinella fattigdomsutvecklingen i småländska Locknevi.13

I detta kapitel diskuteras den generella fattigdomen och dess förändring i tre
byar i norra Sverige under tidsperioden 1830–1875, med skattebefrielse som ett
kriterium på fattigdom. Hur stor andel av befolkningen betraktades av de fiskala
myndigheterna som fattig och oförmögen att betala skatt? Detta vidare per-
spektiv på fattigdom gör det också möjligt att betrakta de individer som fick
understöd från fattigvården i en större socio-ekonomisk kontext. Hur förhöll sig
skattefattigdom och understödsbehov till varandra? Fanns det flera olika nyanser
av fattigdom på den nordsvenska landsbygden under 1800-talet?
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Tre byar i Skellefteå socken
I centrum för undersökningen står fattigdomsutvecklingen i tre byar i Skellefteå
socken; Boviken, Medle och Sunnanå. Trots att de var belägna i samma socken
var byarna tämligen olika till sin karaktär och det är framför allt dessa olikheter
som motiverar urvalet. I kustbyn Boviken, belägen vid en havsvik omkring tio
kilometer norr om socknens centrum, var strömmingsfiske en viktig binäring
för byns bönder, men också en betydelsefull försörjningskälla för de lägre skik-
ten i befolkningen.14 I början av 1700-talet hade Boviken, i jämförelse med an-
dra byar, inte särskilt mycket uppodlad jordbruksmark och den åkermark som
fanns anges i tidiga källor ha varit mindre gynnsam samt dessutom frostbenägen.15

Byns bönder var inte heller särskilt förmögna och de flesta av hemmanen var
lågt taxerade småbruk.16 Sammantaget var Boviken alltså ingen typisk represen-
tant för det bondedominerade Skellefteå.

Medle däremot, får ses som en jämförelsevis god företrädare för den typ av
bebyggelse och sociala struktur som dominerade socknen. Den bonde-
dominerade byn hade medeltida ursprung och var belägen i ett bördigt område
i Skellefteå älvdal, omkring en mil väster om socknens centrum vid kyrkan. Vid
undersökningens början 1830 hade Medle 184 invånare, vilket betyder att byn
var nära dubbelt så stor som Boviken, som hade 95 invånare vid samma tid-
punkt.17 Även i Medle var de allra flesta av byns hemman småbruk, men de var
något större och generellt sett högre taxerade i jämförelse med hemmanen i
Boviken. I Medle fanns det god tillgång på skog, bördig åkermark och de för-
hållandevis stora uppodlade arealerna betraktades som någorlunda skyddade
för frost.18 Förutom salpetersjudning och tjärbränning som var vanliga binäringar
i hela regionen hade byns bönder dessutom, ända sedan medeltiden, haft rätten
till ett av Skellefteälvens bästa laxfisken.19

Den tredje byn, Sunnanå, var också ursprungligen en traditionell bondby
med medeltida ursprung, men kom genom sitt strategiska läge vid södra brofästet
av den enda bro som ledde över Skellefteälven intill sockenkyrkan successivt att
ändra karaktär och allt mer utvecklas till en del av socknens centrum. Byns åkrar
sägs ha varit frostbenägna och skogen bristfällig, men laxfisket i Skellefteälven
var gott och utgjorde en viktig binäring för bönderna.20 Hemmanen i Sunnanå
var vid undersökningsperioden inte särskilt många, men de var stora och i byn
fanns dessutom flera större militärboställen. Socknens tingshus var beläget i byn,
liksom dess postkontor och ett större värdshus. Under 1800-talet hade Sunnanå
fått en tydlig roll som en del av Skellefteå sockens administrativa centrum, vilket
också bidrog till att byns befolkning var mer socialt differentierad än i de flesta
andra byar i socknen.21 Till detta bidrog sannolikt även närheten till en av regio-
nens större industrier, Lejonströms sågverk, beläget endast en brolängd från
Sunnanå på andra sidan Skellefteälven. Vid undersökningens början 1830 hade
Sunnanå 107 invånare; något fler än i Boviken och litet mer än hälften så många
som i Medle.22
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Figur 4.1 Relativ befolkningsutveckling 1830–1875 i Boviken, Medle, Sunnanå samt Skellefteå
socken.

Källa: Demografiska databasen, Umeå universitet.

Att de tre byarnas befolkningsutveckling i varierande grad återspeglar den
stora befolkningstillväxten i Skellefteå socken under undersökningsperioden 1830–
1875 framgår av figur 4.1.23 För att lyfta fram den relativa befolkningsökningen
oberoende av byns, respektive socknens, storlek redovisas befolkningsdata i
indexerad form. Befolkningstalen har räknats om så att befolkningen 1830 i alla
tre byarna, respektive i socknen som helhet, motsvarar ett värde på 100: index
1830=100. I Boviken var befolkningstillväxten under hela tidsperioden relativt
sett högre än i socknen som helhet. Särskilt uttalad var befolkningsökningen i
den lilla fiskebyn i början av 1830-talet och från mitten av 1850-talet och framåt.
I Sunnanå däremot, var befolkningsökningen avsevärt mindre. Första delen av
undersökningsperioden uppvisar ett stagnerande mönster och figuren visar tyd-
ligt hur den reella befolkningsökningen framför allt var koncentrerad till 1860-
och 1870-talet. Under hela undersökningsperioden uppvisar Sunnanå en lägre
befolkningstillväxt än socknen som helhet. Befolkningen i Medle slutligen, ökade
i en relativt jämn takt under hela undersökningsperioden 1830–1875, och be-
folkningstillväxten i byn överensstämde jämförelsevis väl med befolknings-
utvecklingen i Skellefteå socken som helhet. Sammantaget resulterade de skilda
utvecklingsmönstren i att befolkningen i Medle nära fördubblades och i Boviken
nära tredubblades mellan 1830–1875. I Sunnanå var befolkningsökningen mer
blygsam och begränsade sig under samma tidsperiod till knappt 20 procent.24
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Figur 4.2  Social struktur, Boviken, Medle och Sunnanå 1833, 1853, 1871.

I+II: (I) Storföretagare, högre tjänstemän. (II) Småföretagare, lägre tjänstemän, affärsanställda.
III: Bönder, brukare, arrendatorer.
IV: Hantverkare, kvalificerade yrkesarbetare.
V: Jordbruksarbetare och annan egendomslös landsbygdsbefolkning. Soldater och okvalificerade
arbetare.

Källa: RA, Länsräkenskaper Västerbotten, Skellefteå fögderi, Mantalslängder 1830–1875.

Som Christer Winberg påpekar kan befolkningsutvecklingen inte ses som en
oberoende variabel, utan för att förklara 1800-talets förändringsprocesser på
den svenska landsbygden måste den integreras med och betraktas i ljuset av den
sociala och ekonomiska utvecklingen i samhället.25 Det finns alltså inget enkelt
samband mellan befolkningsökning och proletarisering. Så var inte heller fallet i
de tre undersökta byarna. Figur 4.2 ger en summarisk bild av den socio-ekono-
miska strukturen på hushållsnivå i de tre byarna vid tre tidpunkter, 1833, 1853
och 1871. De data som redovisas i figuren är baserade på mantalslängdernas
uppgifter om hushållsföreståndarens sysselsättning, och visar alltså den sociala
strukturen på hushållsnivå i de tre byarna, inte på individnivå.26

Sammantaget visar de resultat som presenteras i figuren på förändringar av
befolkningens sammansättning i alla tre byarna över tid, men av olika grad och
karaktär.27 Sunnanå var inte överraskande den by där andelen bondehushåll (III)
minskade allra mest, från en redan låg nivå, mellan 1833 och 1871. Samtidigt
ökade andelen hushåll som förestods av lägre tjänstemän (I+II) och än mer
andelen egendomslösa hushåll (V), som 1871 uppgick till 60 procent av befolk-
ningen. Sunnanå var därmed den av de tre byarna som kunde uppvisa den
största förändringen av befolkningens sociala skiktning mellan 1833 och 1871,
framför allt orsakad av en kraftig ökning av antalet egendomslösa hushåll i byn,
medan bondehushållens antal hade förblivit konstant. I Medle var förändring-
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arna mer måttliga. Visserligen minskade andelen bondehushåll i byn mellan 1833
och 1871, samtidigt som andelen egendomslösa hushåll ökade, men detta inne-
bar inte att bondedominansen bröts. Vid de tre undersökta tidpunkterna låg
andelen bondehushåll i byn på en stabilt hög nivå på mellan 50 och 60 procent,
medan andelen egendomslösa hushåll både 1853 och 1871 stannade på en nivå
strax därunder, 47 procent. Till skillnad från Sunnanå fanns inte särskilt många
sociala grupper representerade i Medle, utan byns befolkning var med enstaka
undantag uteslutande sammansatt av hemmansägare och egendomslös lands-
bygdsbefolkning. Även om den sociala skiktningen inte var lika stor i bondbyn
Medle som i Sunnanå utesluter detta inte att det fanns tydliga sociala skillnader i
befolkningen. Den stora gruppen av hemmansägare får inte uppfattas som soci-
alt homogen, då det kunde finnas stora ekonomiska skillnader också inom bonde-
kollektivet. Detta framgår tydligt när hemmanens taxeringsvärden studeras, då
spannet mellan de lägsta och de högst taxerade hemmanen kunde vara stort. Vid
tidpunkterna 1830, 1850 och 1870 ägde mindre än 10 procent av Medles bön-
der hemman som hörde hemma i den översta kvartilen på byns förmögenhets-
skala. Drygt 25 procent hörde hemma i den näst översta kvartilen, medan mer
än 60 procent av hemmanen i byn taxerades till så låga värden att de hörde
hemma i de två lägsta kvartilerna.28

I Boviken, slutligen, är den socio-ekonomiska utvecklingen mer svårtolkad.
Liksom i Sunnanå och i Medle minskade andelen bönder mellan 1833 och 1853,
samtidigt som andelen egendomslösa hushåll ökade. Bondedominansen i byn
var inte lika stark som i Medle, utan redan 1833 närmade sig andelen egendoms-
lösa hushåll i befolkningen 50 procent för att därefter öka ytterligare 10 procent
fram till 1853. Mellan 1853 och 1871 tycks dock utvecklingen i Boviken ha gått
i rakt motsatt riktning. Samtidigt som befolkningsökningen var som störst ökade
istället andelen bondehushåll i befolkningen och de egendomslösa hushållens andel
minskade. Utvecklingen i Boviken visar alltså tydligt hur det på lokalplanet inte
fanns något omedelbart samband mellan befolkningsökning och proletarisering.
Det måste dock betonas att under hela undersökningsperioden var byns hem-
man lågt taxerade i jämförelse med både Medle och Sunnanå.29

Det kan inte uteslutas att den svårtolkade utvecklingen i Boviken kan vara ett
uttryck för att den yrkesinformation som finns i mantalslängder och husförhörs-
längder, som inte noterades med tanke på att den skulle kunna komma att an-
vändas som ett socio-ekonomiskt analysredskap, inte alltid ger en rättvisande
bild av samhällsutvecklingen. De olika yrkesgrupperna betraktas som homogena
kategorier och tar därför större hänsyn till social status, än till eventuella ekono-
miska skillnader inom kollektivet. Som tidigare har diskuterats är problematiken
uppenbar då det gäller den stora gruppen självägande bönder på landsbygden,
där såväl hemmansägare med små, svaga hemman som förmögna bönder med
stora ägor och anställd arbetskraft förs samman i samma kategori. Välmående
torpare, som i praktiken kan ha haft en lika bra eller bättre ekonomisk situation
än en bonde med ett svagt hemman, förs i de vanligaste klassifikationssystemen
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ihop med drängar, inhysesfolk och annan egendomslös landsbygdsbefolkning.
Social kategorisering baserad på yrkesinformation riskerar alltså både att över-
och undervärdera reella sociala skillnader i befolkningen. Trots de problem som
finns med att studera social förändring utifrån yrkesbeteckningar är det dock det
analysredskap som i första hand finns att tillgå. Resultaten pekar i detta fall, med
viss reservation för Boviken, relativt samstämmigt på en nedåtgående social
mobilitet i de studerade byarna under tidsperioden 1833–1871, om än av olika
stor omfattning. Frågan blir om denna proletarisering också tog sig uttryck i en
generellt ökad fattigdom i byarnas befolkning?

Hur utbredd var fattigdomen i befolkningen?

Fattudomen jer stor, men he jer tur ve vara maang om en.30

(ordspråk från byn Holmsvattnet i Skellefteå socken)

Ända fram till 1900-talet har det svenska skattesystemet, vid sidan av beskatt-
ning av jordägande inkomst och förmögenhet, även inrymt personliga skatter
som skulle betalas av alla vuxna män och kvinnor oavsett tillgångar och ekono-
misk ställning. Dessa skatter utdebiterades inte efter bärkraft hos de skattskyldiga,
utan med en enhetlig avgift som var lika för alla, med vissa variationer för kön
och ålder.31 De personliga skatterna var tre: mantalspenningen, skyddsavgiften
och kurhusavgiften, men tillsammans utgjorde de ändå en mycket liten del av det
totala skattetrycket.32 Fastän det formellt fanns vissa skillnader, bland annat avse-
ende åldersgränser, tycks det i praktiken inte ha gjorts någon större distinktion
mellan de tre avgifterna, varken vid uppbörd eller vid skattebefrielse. En studie
av Hudiksvalls stad under perioden 1856–1863 visar att alla som under perioden
hade varit befriade från mantalspenningar också hade varit befriade från kurhus-
avgiften. När det i 1863 års nya skattelagstiftning formellt beslutades att alla
personliga skatter skulle utgå efter samma grunder var det alltså endast en an-
passning till tidigare praxis. 33

”Där ingenting finnes att taga…”
Trots att det principiellt sett ansågs att de personliga skatterna skulle betalas av
alla fungerade det inte så i praktiken. Redan när mantalspenningen infördes 1634
var vissa grupper i befolkningen skattebefriade. Även om somliga av dessa med
tiden kom att mista sin skatteimmunitet, kvarstod vissa befrielsegrunder ända
fram till 1860-talets förändring av skattesystemet. Som Gösta Lext poängterar
rörde det sig om två huvudsakliga former av skattebefrielse: dels befrielser som
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var knutna till ett visst stånd, en specifik yrkeskategori eller grupp i samhället som
adel, militär personal eller sjömän, dels befrielser som föranleddes av personliga
omständigheter av generell eller individuell karaktär.34 Exempel på en sådan ge-
nerell befrielse som ytterst bottnade i ett antagande om en minskad betalnings-
förmåga var den skattebefrielse som fram till 1863 beviljades individer som
passerat 63 respektive 60 års ålder.35 Fram till detta år var alltså skattebefrielse av
äldre personer inte nödvändigtvis associerad med fattigdom, utan snarare med
det ökande beroende som följde av ålderdom och tillbakaträdande från det
aktiva yrkeslivet.

Att fattiga och sjuka skulle befrias från skyldigheten att betala mantalspenningen
fastslogs redan i 1600-talets allra första bestämmelser om de personliga skat-
terna. Inga särskilda kriterier fanns för hur graden av fattigdom eller sjukdom
skulle uppskattas, utan de fiskala myndigheterna var hänvisade till att göra indivi-
duella bedömningar av den enskildes situation och förväntade betalningsför-
måga. Tydligare kriterier avseende fattigdom som befrielsegrund infördes i 1863
års skattelagstiftning, då mottagande av understöd från fattigvården blev ett hu-
vudsakligt kriterium för skattebefrielse. Samma befrielse kunde också komma
andra individer till del, om de kunde uppvisa ett intyg om fattigdom eller sjuklig-
het utfärdat av kommunalstyrelsen.36

När skattebefrielse används som en indikator för fattigdom är det alltså väsent-
ligt att uppmärksamma att skattebefrielse inte alltid behövde vara associerad
med fattiga omständigheter och betalningsoförmåga. I det källmaterial som lig-
ger till grund för denna delstudie, mantalslängder från Skellefteå under tidsperioden
1830–1875, visade det sig vara relativt oproblematiskt att skilja fattigdomsbefrielser
från andra befrielsegrunder, tack vare att skälen till individuella befrielser i de
allra flesta fall finns angivna i marginalen.37 Ibland blir gränsen mellan fattigdom
och sjukdom otydlig, då en individ vissa år kunde befrias på grund av fattigdom
och ett annat år på grund av sjukdom. Då fattigdom och sjukdom i det för-
industriella samhället ofta var associerade med varandra, har jag valt att även
betrakta de individer som skattebefrias på grund av sjukdom som fattiga.38 Detta
medför en risk att kroniskt sjuka individer i ekonomiskt starka familjer oegentligt
kan komma att betraktas som fattiga; men då antalet sjukdomsbefriade under
hela undersökningsperioden var relativt få i jämförelse med antalet fattigdoms-
befriade, bedöms detta som ett mindre problem än den underrepresentation av
fattiga i befolkningen ett särskiljande av kategorierna sjuka och fattiga skulle leda
till.

När individer skattebefriades till följd av den övre åldersgräns som angavs i
lagstiftningen återfinns sällan några särskilda noteringar om orsaken till befrielsen
i mantalslängden.39 Detta antyder att denna typ av generella befrielser gjordes
rutinmässigt, utan någon individuell bedömning av individens personliga förhål-
landen. Skall då också dessa skattebefriade äldre män och kvinnor betraktas som
fattiga? En kontroll av husförhörslängdernas uppgifter avseende ett slumpmäs-
sigt urval av ålderdomsbefriade individer i byarna visar att de allra flesta ålder-
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domsbefriade hörde hemma i bondehushåll: vanligtvis före detta hemmans-
ägare som levde på undantag, försörjda av sina barn. Enligt min uppfattning
vore det därför felaktigt att klassificera dem som fattiga.

I det följande kommer mantalslängdernas uppgifter om skattebefrielse att
användas för att få ett mått på fattigdomens utbredning i befolkningen i Boviken,
Medle och Sunnanå. I likhet med den tidigare svenska forskningen kring skatte-
fattigdom väljer jag att använda mig av begreppet fattigdomskvot.40 Fattigdoms-
kvoten definieras i det följande som andelen skattebefriade på grund av fattig-
dom och/eller sjukdom av den vuxna befolkningen, vid en viss tidpunkt och
inom ett bestämt geografiskt område. Att jag, i likhet med Lundsjö, har valt den
vuxna befolkningen istället för den totala befolkningen motiveras av att
mantalslängderna endast preciserar fattigdom hos vuxna. Barn nämns visserli-
gen, men de noteras som fattiga först när de nått beskattningsbar ålder. Storle-
ken av den vuxna, beskattningsbara befolkningen har därför varje år beräknats
med ledning av de åldersgränser som angavs i den aktuella skattelagstiftningen.41

Till skillnad från Lundsjö och Söderberg har jag valt att inte inkludera de indivi-
der som i efterhand befriats från skatt – avkortats – bland de skattefattiga.
Motivet för detta är tvåfalt: Även med en vidgad definition av fattigdoms-
begreppet är det fortfarande samtidens, i detta fall de fiskala myndigheternas,
bild av fattigdom vid mantalsskrivningstillfället som studeras. Att också inbe-
räkna de individer som vid ett senare tillfälle befunnits oförmögna att betala
skatt, bidrar till att göra tidsperspektivet otydligt. Ytterligare ett motiv för att
bortse från eventuella avkortningar är studiens longitudinella karaktär. Om inte
fattigdomen hos de avkortade var mycket temporär, återfinns de med stor san-
nolikhet bland de befriade vid nästa mantalsskrivningstillfälle. Återigen, att inklu-
dera avkortade i studien bidrar därför sannolikt endast till att förskjuta och skapa
oklarhet kring tidsperspektiven.

Fattigdom i ett regionalt och nationellt perspektiv
Vad kan då mantalslängdernas uppgifter om skattebefrielse säga om fattigdo-
mens utbredning i befolkningen i Boviken, Medle och Sunnanå under tidsperio-
den 1830–1875? Först av allt kan det vara av intresse att jämföra situationen i de
tre byarna med Skellefteå socken som helhet. Tyvärr finns inga aggregerade data
som redovisar orsaken till skattebefrielse, varför jämförelsen måste begränsas till
den totala andelen skattebefriade i de tre byarna, respektive i hela socknen. Då
fattigdom och/eller sjukdom var den dominerande anledningen till skattebefrielse
i alla tre byarna under huvuddelen av undersökningsperioden, är det rimligt att
anta att också en sådan jämförelse kan ge en bild, om än inte knivskarp, av den
longitudinella fattigdomsutvecklingen i ett regionalt perspektiv.42 Andelen totalt
skattebefriade i den vuxna befolkningen i byarna, respektive i Skellefteå socken
som helhet, redovisas i tabell 4.1 i form av medelvärden för varje tidsperiod.43
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Tabell 4.1  Totala andelen skattebefriade av den vuxna befolkningen i Boviken, Medle,
Sunnanå och Skellefteå socken som helhet 1830–1875.

Källa: RA, Länsräkenskaper Västerbotten, Skellefteå fögderi, Mantalslängder 1830–1875.

Det första som kan konstateras med utgångspunkt i tabell 4.1 är att andelen
skattebefriade i Skellefteå socken var relativt hög i jämförelse med andra regio-
ner i Sverige. De data som presenteras från Skellefteå under tidsperioden 1830–
1860 är med enstaka undantag jämförbara med några av de högsta skattebefrielse-
kvoter som Olle Lundsjö, med samma metoder, fann i sin undersökning av
fattigdomen i södra och västra Sverige under samma tid.44 Under tidsperioden
1864–1871, när data på länsnivå visar att Västerbotten, med en skattebefrielse-
kvot på omkring 25 procent, var ett av de fattigaste länen i Sverige, var andelen
skattebefriade i Skellefteå något lägre än i länet som helhet: omkring 18 pro-
cent.45 I ett nationellt perspektiv tycks alltså fattigdomen i Skellefteå socken ha
varit jämförelsevis hög under tidsperioden 1830–1875.

När tabell 4.1 betraktas i ett mer lokalt perspektiv är det uppenbart att den
största byn, Medle, även i detta avseende uppvisade stora likheter med socknen
som helhet, med en andel skattefattiga som mellan 1836 och 1865 uppgick till
omkring 20 procent av den vuxna befolkningen. Under de tio sista åren av
undersökningsperioden var dock andelen skattefattiga i medeltal lägre i Medle
än i Skellefteå. Den mindre kustbyn Boviken hade hela perioden en högre andel
skattebefriade än socknen och det centralt belägna Sunnanå en lägre andel, med
undantag för åren 1870–1875 då Sunnanå istället hade nästintill lika hög andel
skattebefriade i befolkningen som Boviken. Såväl i alla tre byarna som i socknen
som helhet, tycks skattebefrielsekvoten generellt ha ökat från 1840 och framåt,
för att sedan minska igen mellan 1865 och 1870.46 Det finns ett tydligt samband
mellan denna minskning och att den generella skattebefrielsen av individer äldre
än 60 år avskaffades 1863. Om nu skattebefrielsekvoten kan ses som ett grovt
mått på fattigdomen i den vuxna befolkningen så pekar resultaten sammantaget
på tre skilda mönster i Boviken, Medle och Sunnanå. De antyder en relativt låg,

Andel skattebefriade i den vuxna befolkningen  

Skellefteå 
socken 

Boviken Medle Sunnanå 

 % % % % 

1830-1835 15,1 15,1 15,4 7,9 

1836-1845 19,7 26,9 21,1 15,6 

1846-1855 23,1 23,9 21,7 16,4 

1856-1865 21,3 21,9 20,8 18,6 

1866-1875 17,9 21,3 12,3 20,0 
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men ökande fattigdom i Sunnanå, en tidsmässigt och befolkningsmässigt ut-
bredd fattigdom i Boviken och i Medle något däremellan, en fattigdom som
uppvisar stora likheter med fattigdomsmönstret för hela Skellefteå socken.

Förändras då denna bild när fokus flyttas från andelen totalt skattebefriade till
andelen skattebefriade på grund av fattigdom och/eller sjukdom i befolkningen?
Vad säger fattigdomskvoterna om fattigdomens utbredning i Boviken, Medle
och Sunnanå i ett longitudinellt perspektiv?

Lokala fattigdomsmönster 1830–1860
Både de årliga fattigdomskvoterna som redovisas i figur 4.3 och de medel-
värden som presenteras i tabell 4.2 bekräftar den bild vars konturer finns an-
tydda redan i tabell 4.1. Vid undersökningens början är andelen skattefattiga i
befolkningen relativt låg i alla tre byarna, men bara efter några år kommer detta
förhållande att ändras. I Medle och Sunnanå ökade fattigdomskvoten successivt
efter ett ganska likartat mönster, medan skattefattigdomen i Bovikens befolk-
ning ökade närmast exponentiellt mellan 1832 och 1836. Det sistnämnda året
betraktades 28 procent av byns vuxna befolkning som oförmögna att betala
skatt på grund av fattigdom eller sjukdom. Efter en ny toppnotering 1841, denna
gång på 29 procent, låg andelen skattefattiga i byn kvar på en fortsatt hög nivå,
ända fram till 1850-talets slut. De höga fattigdomskvoter som återfunnits i Boviken
under den dryga tjugoårsperiod som förlöpte mellan 1836 och 1857 ligger inte
långt ifrån den utbredda fattigdom som till följd av missväxt och felslaget fiske
rådde på Orust och Tjörn under tidigt 1830-tal.47 De mer måttliga fattigdoms-
kvoterna i Medle och Sunnanå på 9–13 procent, är mer jämförbara med den
fattigdom som påvisats i jordbruksbygderna i småländska Locknevi.48

Sannolikt kan de höga fattigdomskvoterna i Boviken från 1836 och framåt,
liksom den utbredda fattigdomen i Bohuslän, sättas i samband med en djup-
gående lågkonjunktur. De tio svåra år med ekonomisk stagnation, brist på födo-
ämnen och dåliga skördar som drabbade regionen under tidsperioden 1828–
1838 tycks ha slagit hårt mot den lilla fiskebyn, och för en stor del av befolk-
ningen ha blivit en inkörsport till en mer eller mindre permanent fattigdom.
Under 1830-talets första år var det främst äldre ensamstående kvinnor och änkor
som tillhörde de skattefattiga i byn, men efter 1835 skattebefriades individer i
alla åldrar och familjesituationer. Där fanns åldriga änkor, gamla pigor och drängar
men också bönder som utblottade hade tvingats att lämna både sina hemman
och sin förutvarande status som hemmansägare.  Framför allt var det dock gifta
makar, både äldre och yngre, med eller utan försörjningsbörda, som skatte-
befriades på grund av fattigdom. Bland de ensamstående var kvinnorna i majo-
ritet. De flesta av de individer som nyrekryterades till fattigpopulationen under
1830-talet, förblev fattiga och skattebefriade under mycket lång tid, många livet
ut.
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Tabell 4.2  Andelen skattebefriade på grund av fattigdom och/eller sjukdom av den vuxna
befolkningen i Boviken, Medle och Sunnanå 1830–1875.

a Observera att de två sistnämnda tidsperioderna i tabellen endast täcker fem år vardera. Motivet
till detta är att bättre kunna tydliggöra situationen såväl under som efter 1860-talets missväxt-
period.

Källa: RA, Länsräkenskaper Västerbotten, Skellefteå fögderi, Mantalslängder 1830–1875;
Befolkningsdata Boviken, Medle, Sunnanå, Demografiska databasen, Umeå universitet.

Detta kan, åtminstone delvis, förklara varför fattigdomskvoten låg kvar på
en fortsatt hög nivå fastän konjunkturerna avsevärt förbättrades under 1840-
och 1850-talen. Fram till 1845 förblev den skattefattiga populationen i byn rela-
tivt konstant och endast ett fåtal nya namn fogades till den redan långa listan på
individer som skattebefriades till följd av fattigdom och sjukdom i byn Boviken.

Den förre bonden och bysmeden Nils Holmgren och hans hustru Greta var
två av de individer i Boviken för vilka krisårens fattigdom blev bestående. De
var inte infödda bybor utan kom år 1829 flyttande från ett litet nybygge i nord-
väst. År 1836, när Nils och hans hustru för första gången skattebefriades på
grund av fattigdom, fanns fem minderåriga barn i hushållet och ytterligare en
dotter skulle komma att födas tre år senare. De följande åren innebar ingen
förbättring av familjens ekonomiska belägenhet och 1839 har familjen noterats
som ”utfattig” i husförhörslängden. Först 1847, när Nils avled, fick makan Greta
för första gången understöd från fattigvården, trots att makarna under mer än
tio år hade betraktas som så fattiga att de saknade all förmåga att betala skatt.49

Också i Medle och Sunnanå tycks 1830-talets missväxtår ha genererat en lång-
varig skattefattigdom, om än inte lika omfattande som i Bovikens befolkning.
Figur 4.3 visar att fattigdomskvoten i de båda byarna steg stadigt, men inte
dramatiskt, för att under slutet av 1850-talet närma sig den då sjunkande
fattigdomskvoten i Boviken. Trots 1840- och 1850-talets ekonomiska uppsving
i regionen såg alltså både Medle och Sunnanå under denna tid en ökande andel
skattefattiga i befolkningen. Även i Medle var byns population av skattefattiga

Boviken Medle Sunnanå

Fattigdomskvot

Vuxen
beskattningsbar
befolkning 31/12

Âret innan
mantalsskriv-

ningsåret

Fattigdomskvot

Vuxen
beskattningsbar
befolkning 31/12

Âret innan
mantalsskriv-

ningsåret

Fattigdomskvot

Vuxen
beskattningsbar
befolkning 31/12

Âret innan
mantalsskriv-

ningsåret

% n % n % n

1830-1835 8,7 65 7,4 104 1,8 65

1836-1845 23,3 76 9,4 118 9,5 63

1846-1855 20,3 89 11,5 148 12,6 65

1856-1865 14,1 106 12,4 178 16,4 74

  1866-1870 a 14,7 115 10,1 192 16,1 92

1871-1875 13,0 118 11,8 191 20,1 89
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relativt konstant under lång tid och många av de som första gången skatte-
befriades under 1830-talet förblev fattiga och skattebefriade livet ut. Givetvis
kom nya namn successivt att läggas till listan och i Medle var nyrekryteringen till
byns population av skattefattiga särskilt stor under 1840-talets första år. I Sunnanå
däremot, var gruppen av skattefattiga under samma tid inte lika konstant som i
Boviken och Medle. Sannolikt återspeglar detta en större mobilitet i befolk-
ningen, orsakad av byns specifika karaktär och centrala läge.50

Figur 4.3  Årlig fattigdomskvot, Boviken, Medle och Sunnanå 1830–1875. Andel skatte-
befriade i befolkningen på grund av fattigdom och/eller  sjukdom.

Källa: RA, Länsräkenskaper Västerbotten, Skellefteå fögderi, Mantalslängder 1830–1875.

Även när det gällde fattigpopulationens sammansättning visade det sig under
tidsperioden 1830–1860 finnas skillnader mellan de tre byarna. Under hela 1830-
talet var majoriteten av de skattefattiga i Medle ensamstående kvinnor och män:
några äldre ogifta kvinnor och änkor, samt ett par kroniskt sjuka och handikap-
pade medelålders män. Successivt kom dock allt fler makar i byn att skatte-
befrias på grund av fattigdom och under 1850-talet fanns liksom i Boviken
individer i alla åldrar och familjesituationer bland de skattefattiga. Gifta makar
kom att dominera framför ensamstående, och ogifta kvinnor framför ogifta
män. I Sunnanå däremot, fanns en uttalad kvinnlig dominans ända fram till 1860.
I denna by var majoriteten av de skattefattiga ogifta kvinnor eller änkor: yngre
och äldre, med eller utan försörjningsbörda. Enstaka äkta par skattebefriades
under 1850-talet men de ensamstående kvinnorna var hela tiden i majoritet. En
av dessa kvinnor var torparedottern Gustava Lundström, född i Sunnanå 1821.
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När hon 16 år gammal skattebefriades för första gången till följd av fattigdom,
bodde hon tillsammans med sin mor som var änka. Modern hade sedan 1830
av och till fått understöd från fattigvården, men det dröjde ända till 1836 innan
hon första gången noterades som utfattig i mantalslängden och befriades från
skyldigheten att betala skatt. Gustava var yngst i syskonskaran och trots att hon
vid flera tillfällen lämnade byn för kortare perioder kom hon alltid tillbaka till sin
mor, som från slutet av 1840-talet var permanent försörjd av fattigvården. Un-
der 1840-talet födde Gustava två utomäktenskapliga barn, vilket sannolikt inte
bidrog till att förbättra hennes sociala och ekonomiska situation. Själv fick hon
dock aldrig fattigunderstöd. I mer än tjugofem år i följd, från 1837 fram till
moderns död 1863, var de båda kvinnorna befriade från att betala skatt till följd
av fattigdom. Efter detta år återfinns Gustava inte längre bland de skattebefriade.
Det är möjligt att hon vid denna tidpunkt fick hjälp med försörjningen av sina
söner som båda hade arbete i byn, men det kan inte heller uteslutas att hon blev
ett offer för de nya skärpta regler för skattebefrielse som kom samma år.51

Lokala fattigdomsmönster 1860–1875
Vid 1860-talets inträde hade fattigdomskvoterna nivellerats i de tre byarna. En
minskande andel skattefattiga i Boviken och en ökande skattefattigdom i Medle
och Sunnanå gjorde att deras respektive fattigdomskurvor i figur 4.3 möttes på
en nivå omkring 15 procent år 1859. De goda tiderna var till ända och socknen
stod inför nästa försörjningskris. Vad innebar då 1860-talets krisår för fattigdo-
mens utbredning i de tre byarnas befolkning? Litet oväntat återspeglar inte fattig-
domskvoterna den allt mer utbredda och ökande fattigdom som andra samtida
källor samstämmigt vittnar om.52 I Boviken fortsatte andelen skattefattiga i be-
folkningen att minska fram till 1866, medan fattigdomskvoterna i Medle
fluktuerade mellan 12–13 procent under samma tid. Den högsta andelen fattiga
i den vuxna befolkningen uppvisade istället Sunnanå. Under hela 1860-talet låg
fattigdomskvoterna på en relativt stabil hög nivå, varierande mellan 15–18 pro-
cent. Denna utveckling framgår också tydligt i de medelvärden som presenteras
i tabell 4.2. För att tydliggöra situationen under, respektive efter, den ekono-
miska krisperiod som kulminerade 1867–1868 redovisar tabellen under tids-
perioden 1866–1875 medelvärden för två femårsperioder istället för hela tioårs-
perioden.

Hur skall då den minskande andelen skattefattiga i befolkningen förklaras,
under den tidsperiod när en stor del av befolkningen både var i avsaknad av
”nödigt lifsuppehälle, af medel att derföre köpa sig dylikt, och af kredit att med
löfte om framtida betalning anskaffa sig deraf erforderligt förråd”?53 I detta fall
tyder tillgängliga data på att en förklaring kan ligga i konsekvenserna av den
genomgripande reform av skattesystemet som ägde rum ungefär samtidigt som
Skellefteå socken drogs in i 1860-talets okontrollerat accelererande lågkonjunk-
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tur. Med de nya bestämmelserna i 1863 års lagstiftning följde tydligare kriterier
för skattebefrielse, vilka, åtminstone initialt, tycks ha varit svåra att tillämpa för
de lokala myndigheterna i Skellefteå. Första gången de nya reglerna skulle tas i
bruk, beskattningsåret 1864, resulterade det i ett drastiskt minskat antal skatte-
befriade: endast 39 personer skattebefriades i hela socknen, vilket kan jämföras
med 1700 personer år 1863.54 Detta förklarar de brutna kurvor som kan iakttas
i figur 4.3 mellan 1863 och 1865 och sannolikt kan även de något lägre fattigdoms-
kvoterna 1865 och 1866 sättas i samband med kamerala förändringar och en
osäkerhet i hur de nya reglerna avseende skattebefrielse skulle tillämpas. Den
diskontinuitet i data som genererats av förändringarna i regelverket runt 1863
gör det svårt att med säkerhet säga något alls om vilken reell inverkan krisåren
hade på skattefattigdomen i befolkningen under första delen av 1860-talet. De
sjunkande fattigdomskvoterna mellan 1860 och 1866 behöver alltså inte ha gett
uttryck för en faktisk minskande fattigdom i befolkningen.

 De raskt stigande fattigdomskvoterna från 1866 och framåt vittnar däremot
tydligt om en ökande fattigdom. Om nu 1830-talets krisår slog hårt mot Boviken,
tycks den lilla kustbyn ha klarat 1860-talets svåra år litet bättre. Fattigdoms-
kvoten i Bovikens befolkning nådde aldrig 1830-talets nivåer utan uppvisade
under hela tidsperioden 1856–1875 relativt stabila medelvärden på omkring 15
procent, och som mest 18,5 procent år 1870. Inte heller i bondbyn Medle tycks
krisåren ha genererat någon dramatiskt ökande fattigdom, då byn under hela
tidsperioden 1866–1875 var den av de tre byarna som uppvisade de allra lägsta
fattigdomskvoterna. Det kan noteras att även i Medle nådde skattefattigdomen
i befolkningen sin topp 1870, med en fattigdomskvot på 16.9 procent. I
efterdyningarna av krisåren fanns istället den mest omfattande skattefattigdomen
i det centralt belägna Sunnanå, där andelen skattefattiga i befolkningen ökade
kraftigt mellan 1869 och 1873. Som mest var 22–24 procent av den vuxna
befolkningen i Sunnanå skattebefriad till följd av fattigdom åren 1870–1873.
Under båda tidsperioderna 1866–1870 och 1871–1875 hade byn klart högre
genomsnittliga värden på sina fattigdomskvoter än både Boviken och Medle (se
tabell 4.2). I de två sistnämnda byarna är fattigdomskvoterna relativt jämförbara
med de nivåer som diskuteras i tidigare forskning, medan Sunnanå uppvisade
klart högre fattigdomskvoter än småländska Locknevi under samma tid.55

I alla tre byarna, Boviken, Medle och Sunnanå, genererade tidsperioden 1860–
1875 många nya skattefattiga i byarnas befolkning. Mer än hälften av de män
och kvinnor som skattebefriades under denna tidsperiod hade tidigare inte be-
traktats som fattiga och allra störst var tillströmningen av ”nya” skattefattiga
under åren 1869–1870. Det kan också konstateras att utvecklingen under 1860-
talet och framåt medförde vissa förändringar i sammansättningen av gruppen
skattefattiga. I Boviken och i Medle kom allt fler ogifta män och kvinnor att
skattebefrias och i Sunnanå ökade andelen skattebefriade medelålders makar.
Även om detta förorsakade att de tidigare skillnaderna mellan byarna utjämna-
des något, ledde det inte till några förändringar av det grundmönster som tidi-
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gare påvisats. De skattefattiga i Boviken och i Medle var fortfarande främst gifta
män och kvinnor och i Sunnanå utgjordes också fortsättningsvis den övervägande
majoriteten av de skattefattiga av ogifta kvinnor.

Den förre fältjägaren Pehr Andersson Tjärnlund i Medle och hans hustru
Ulrika skattebefriades för första gången 1865. När mantalsskrivningen utfördes
senhösten 1864, hade Skellefteå just genomlevt 1860-talets första riktigt svåra
missväxtår, när bristen på både spannmål, arbete och pengar började bli allvarlig
och kännbar.56 Pehr och hans hustru var vid denna tidpunkt båda i fyrtioårsål-
dern och hade fyra minderåriga barn i hushållet, det yngsta bara ett halvår. Deras
fattigdom bekräftas också av en notering i bystämmoprotokollen i januari 1865,
där det framgår att byns bönder gjorde ett sammanskott av korn som överläm-
nades till familjen. Som de flesta andra hushåll vars fattigdom debuterade under
denna tidsperiod förblev Pehr och hans hustru skattebefriade även sedan tiderna
blev bättre, och deras skattefattigdom kan följas i mantalslängderna ända fram
till undersökningsperiodens slut.57 Utan att kunna hävda någon representativitet i
statistisk bemärkelse, kan ändå dessa långtidsfattiga medelålders makar med min-
deråriga barn sägas utgöra ett ganska typiskt exempel på de individer som skatte-
befriades i samband med 1860-talets krisår.58

Fattigdom och socio-ekonomisk struktur
När den generella fattigdomen i Boviken, Medle och Sunnanå betraktas genom
de fiskala myndigheternas ögon är det ingen entydig bild som framträder. Vis-
serligen ökade skattefattigdomen över tid  i alla tre byarna, men ökningen  skedde
i olika takt och efter olika mönster. Resultaten pekar på att försörjningskriserna
under 1830- och 1860-talet spelade en viktig roll för den longitudinella fattigdoms-
utvecklingen, men inte heller dessa genomgripande kriser drabbade de tre by-
arna på samma sätt. Krisåren under 1830-talet genererade en avsevärt större
fattigdom i den lilla fiskebyn Boviken än i det bondedominerade Medle och i
det centralt belägna och socialt stratifierade Sunnanå. I de två sistnämnda byarna
ökade fattigdomen i befolkningen avsevärt mera långsamt, innan alla tre byarna
slutligen möttes på ungefär samma fattigdomsnivå omkring 1860. Efter 1860-
talets krisår var situationen den omvända: fattigdomen i befolkningen ökade
mera i Sunnanå än i Boviken och i Medle. Under båda perioderna nådde
fattigdomskvoten i Boviken respektive i Sunnanå nivåer en bra bit över 20 pro-
cent, vilket får betraktas som mycket högt både i ett regionalt och i ett nationellt
perspektiv.59

För att återknyta till tabell 4.1 och de regionala data som finns tillgängliga, är
det uppenbart att det generella mönster som där kan iakttas inte förändras sär-
skilt mycket när undersökningen avgränsas från att gälla de totalt skattebefriade
till att endast avse de individer som skattebefriades till följd av fattigdom och
sjukdom. Fortfarande pekar resultaten på en relativt låg, men ökande fattigdom
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i Sunnanå, en tidsmässigt och befolkningsmässigt utbredd fattigdom i Boviken
och i Medle något däremellan – en fattigdom som uppvisar stora likheter med
det förmodade fattigdomsmönstret för hela Skellefteå socken. Hur kan då dessa
resultat tolkas? Det som ligger närmast till hands är att söka förklaringar i de tre
byarnas skilda socio-ekonomiska förhållanden och näringsstrukturer.60 För att
använda sig av samma terminologi som Lundsjö, var förutsättningarna för att
generera ett ekonomiskt överskott som kunde hjälpa hushållen att klara sin för-
sörjning även under svåra tider, sannolikt större i bondbyn Medle i jämförelse
med i den mindre fiskebyn Boviken. Medle hade under större delen av under-
sökningsperioden inte bara en högre andel bönder i befolkningen, hemmanen
var också större än i Boviken och tillgången på bördig åkermark bättre. I Boviken
var hemmanen lågt taxerade, tillgången på gynnsam åkermark begränsad och
där fanns redan vid 1830-talets början en avsevärt större andel egendomslösa
hushåll i befolkningen. Bovikens jämförelsevis låga fattigdomskvoter under 1870-
talet, samtidigt som andelen bönder i befolkningen ökade, tyder på att den socio-
ekonomiska situationen i byn inte bara hade stabiliserats utan dessutom förbätt-
rats (figur 4.2). Det kan också noteras att Medle och Boviken under slutet av
undersökningsperioden uppvisar relativt likartade fattigdomskurvor (figur 4.3).
I Sunnanå däremot, kunde huvuddelen av befolkningen inte generera några över-
skott genom eget jordbruk, då andelen hemmansägare i byn redan 1830 var
relativt liten och dessutom sjönk stadigt under undersökningsperioden. Att det
fanns individer i Sunnanå som hade stora överskott är det dock inget tvivel om,
men i byn fanns även en snabbt växande egendomslös befolkning, som på hushålls-
nivå mer än fördubblades mellan 1833 och 1871. Den ökande fattigdomen i
Sunnanå kan alltså sannolikt sättas i samband med den tillväxt av den egendoms-
lösa befolkningen som tycks ha gått hand i hand med att byn successivt blev en
integrerad del av socknens centrum.

Skattefattigdom och fattigvård
Med utgångspunkt i mantalslängdernas uppgifter om skattebefrielse till följd av
fattigdom och sjukdom kan det alltså visas att fattigdomen tidvis var utbredd i
de tre byarnas befolkning. I Sunnanå betraktades under vissa perioder upp till en
fjärdedel av den vuxna befolkningen som utblottad och i Boviken var andelen
skattefattiga tidvis ännu högre. I Medle som uppvisade de lägsta fattigdoms-
kvoterna och sannolikt också ett fattigdomsmönster som överensstämde rela-
tivt väl med socknen som helhet, bedömdes som mest omkring en sjättedel av
byns vuxna befolkning vid mantalsskrivningen som fattig och oförmögen att
betala skatt. Var kommer då fattigvårdens understödstagare in i detta landskap
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av fattigdom som tidvis inkluderade stora delar av byarnas vuxna befolkning?
Hur stor andel av dessa skattefattiga män och kvinnor fick understöd från fattig-
vården?

Fick alla fattiga understöd?
I Skellefteå socken finns inga samlade förteckningar bevarade som kan redogöra
för vilka individer som fick understöd från fattigvården under tidsperioden 1830–
1875. Den som vill ha uppgifter om de försörjda hänvisas istället till byarnas
egna arkiv, där handlingar från de lokala fattigvårdsdistriktens verksamhet kan
återfinnas. I bystämmoprotokoll och så kallade distriktssedlar återfinns namnen
på de individer som årligen försörjdes av fattigvårdsdistrikten, men också redo-
görelser för vilka överväganden som gjordes av bystämman när det skulle be-
slutas hur dessa fattiga män och kvinnor skulle försörjas. Distriktssedlarna, som
skrevs ut centralt, redovisade vilka individer som skulle försörjas av distriktet
under åren. Tillgången på källmaterial varierar, liksom materialets kvalitet, och
långt ifrån alla byar har lyckats bevara intakta serier av protokoll och distrikts-
sedlar över längre tidsperioder.61 Boviken och Sunnanå tillhör de byar i Skellefteå
socken som i sina byarkiv har ett mycket välbevarat källmaterial: i Bovikens by-
arkiv finns nästintill kompletta serier av protokoll och distriktssedlar bevarade
för tidsperioden 1843–1871 och i Sunnanå för tidsperioden 1849–1871.62 I Medle
däremot, är tillgången på källor inte riktigt lika god. Bystämmoprotokoll finns
bevarade i en nästintill obruten serie under tidsperioden 1843–1861, medan kvar-
varande distriktssedlar endast täcker enstaka år. I Boviken och Sunnanå gör kom-
binationen av utförliga protokoll och distriktssedlar det lätt att få en uppfattning
om vilka, och hur många individer i befolkningen som årligen fick understöd
från fattigvården. För Medles del innebär frånvaron av distriktssedlar istället en
risk för att antalet individer som försörjdes av byns fattigvårdsdistrikt kan komma
att underskattas. Även om så oftast var fallet, kan det inte tas för givet att by-
stämmoprotokollen alltid redovisar namnet på alla de individer som fanns
omnämnda på distriktssedeln och årligen skulle försörjas av byn. Därför kom-
mer den kvantitativa undersökningen av andelen understödstagare i befolkningen
i ett longitudinellt perspektiv att basera sig på uppgifter från Boviken och Sunnanå.
Situationen i Medle lämnas inte helt åt sidan, utan diskuteras i texten, men utifrån
ovan givna förutsättningar.

De detaljerade fattigvårdshandlingarna i Boviken och Sunnanå gör det alltså
möjligt att fastställa hur stor andel av byns skattefattiga som också betraktades
som fattiga i den bemärkelsen att de beviljades understöd från fattigvården. Den
genomsnittliga andelen vuxna individer som årligen försörjdes, eller fick under-
stöd i någon annan form, av fattigvården i de båda byarna redovisas i tabell 4.3.
Tabellen bygger på samma periodisering som tabell 4.2 förutom att tidsperio-
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den 1866-1875 i detta fall behandlas som en enhet. Det första som kan konsta-
teras med utgångspunkt i de resultat som redovisas i tabellen, är att långt ifrån
alla skattefattiga försörjdes av fattigvården.

Under hela undersökningsperioden motsvarade andelen regelbundna under-
stödstagare i Boviken ungefär hälften av andelen skattefattiga, eller något där-
under. Under åren 1843–1844, när skattefattigdomen i byn omfattade nära 25
procent av den vuxna befolkningen, försörjdes 14 procent respektive 11 pro-
cent av byns fattigvårdsdistrikt. Med tanke på den höga andelen skattefattiga
måste det ha varit en tung försörjningsbörda som lades på det fyrtiotal individer
och de ännu färre hemmansägare som vid denna tidpunkt utgjorde den skatte-
betalande befolkningen i byn. Under 1850-talet sjönk andelen regelbundet un-
derstödda i Boviken parallellt med andelen skattefattiga, och lade sig därefter,
med smärre fluktuationer, på en relativt stabil nivå kring sex procent vilket mot-
svarade ungefär en tredjedel av andelen skattebefriade i den vuxna befolkningen.
Sammantaget visar alltså resultaten att under tidsperioden 1843–1871 uppgick
andelen understödstagare som mest till knappt hälften av andelen skattefattiga i
byns vuxna befolkning. Under vissa tider fick mer än 2/3 av de skattefattiga i
Boviken inget understöd från fattigvården.

Tabell 4.3 Andel fattigvårdsunderstödstagare och skattefattiga i den vuxna befolkningen i
Boviken och Sunnanå 1830–1875.

a I några fall saknas data för något eller några år under dessa tidsperioder [Boviken: 1848, 1850,
1861, 1862; Sunnanå: 1862–1864]. De värden som redovisas baseras på det antal år under
perioden där data finns tillgängliga.

b Total andel understödda av Sunnanå fattigvårdsdistrikt, enligt distriktssedlar och bystämmo-
protokoll.

c Andel understödda av Sunnanå fattigvårdsdistrikt, mantalsskrivna i Sunnanå.

Källa: RA, Länsräkenskaper Västerbotten, Skellefteå fögderi, Mantalslängder 1830–1875;
Befolkningsdata Boviken och, Sunnanå, Demografiska databasen, Umeå universitet; HLA, Skel-
lefteå, L III:4–5, Fattigvårdsräkenskaper 1830–1854; FS, Boviken, A 1 bystämmoprotokoll, F IV
1 distriktssedlar, F IV 2 fattigvårdsprotokoll; FS, Sunnanå, bystämmoprotokoll och distrikts-
sedlar (ej sorterade handlingar).

Boviken Sunnanå 

Regel-
bundet 

understöd a 
(1843-1871) 

Rotehjon 
(1830-
1861) 

Tillfälligt 
understöd 

(1830-
1854) 

Fattigdoms
kvot  

Regel- 
bundet 

understöd a 
(1849-1871) 

Rotehjon 
(1830-
1861) 

Tillfälligt 
understöd 

(1830- 
1854) 

Fattigdoms
kvot 

 

% % % % %b %c % % % 

1830-1835 * 5,4 2,2 8,7 * * * 2,1 1,8 

1836-1845 10,6 4,7 3,9 23,3 * * 1,5 2,0 9,5 

1846-1855 7,5 1,6 1,7 20,3 10,9 8,6 * 1,6 12,6 

1856-1865 6,0 1,3 * 14,1 8,6 8,6 * * 16,4 

1866-1875 5,7 * * 13,9 15,2 7,0 * * 18,0 
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I ett nationellt perspektiv får ändå andelen understödstagare i Bovikens be-
folkning anses ha varit jämförelsevis hög. I småländska Locknevi nådde andelen
understödda i befolkningen aldrig över fem procent under tidsperioden 1835
och 1874.63 Att fattigvårdsbördan för Boviken betraktades som förhållandevis
tung i sin samtid, indikeras också av att byn under stora delar av undersöknings-
perioden gynnades av det utjämningssystem som skulle skapa rättvisa mellan
fattigvårdsdistrikten. Medan andra, bättre lottade byar fick betala till systemet
fick Boviken ta emot ekonomisk ersättning, då hemmansägarna i byn av allt att
döma bedömdes ha för många fattiga att försörja i relation till sin gemensamma
skattekraft.64 En granskning av fattigkassans räkenskaper visar att de tillfälliga
bidrag som delades ut genom kassans försorg, kom att spela en jämförelsevis
underordnad roll i fattigförsörjningen efter den distriktsbaserade fattigvårds-
organisationens tillkomst 1838.65 Kassan delade främst ut bidrag av akut karak-
tär och det var inte ovanligt att bidragsmottagarna inom kort kom att återfinnas
bland de regelbundet understödda eller bland fattighjonen. Tabell 4.3 visar att
strax under fyra procent av Bovikens befolkning fick tillfälliga bidrag av fattig-
kassan under tidsperioden 1836–1845, men vad som inte framgår av medelvär-
det är att merparten av dessa understöd delades ut under krisåren 1836–1838.66

Av tabellen framgår också att några personer i Bovikens befolkning hade anta-
gits som rotehjon. Dessa, tre äldre kvinnor, skjutsades mellan socknens fattig-
rotar, så deras försörjning belastade alltså inte enbart hembyn. En liknande ut-
veckling kan även iakttas i Sunnanå, med undantag för att det där fanns färre
rotehjon.

I Sunnanå pekar resultaten på att det fanns en mycket hög andel understöds-
tagare i befolkningen, tidvis lika hög som andelen skattefattiga under samma
tidsperiod. Som tabell 4.3 visar var i medeltal 12,6 procent av byns befolkning
skattebefriade till följd av fattigdom under tidsperioden 1846–1855, samtidigt
som 10,9 procent, 12,5 procent om också tillfälligt understöd räknas in, under
samma period försörjdes av fattigvården (se siffrorna till vänster i kolumnen
regelbundet understöd). Tidsperioden därefter, 1856–1865, hade andelen regelbundna
understödstagare sjunkit till 5,8 procent för att därefter öka till 15,2 procent,
mellan 1866 och 1871. En mycket stor andel av de skattefattiga i byn tycks alltså
tidvis ha fått regelbundet understöd från fattigvården. Hur skall då detta tolkas?
Var fattigdomen djupare och understödsbehoven större i Sunnanå än i Boviken
under tidsperioden 1846–1855, trots den jämförelsevis lägre skattefattigdomen i
byn under samma tid?

Så tycks inte ha varit fallet. Förklaringen till den höga andelen understödsta-
gare står istället att finna i byns socio-ekonomiska struktur och i socknens strävan
att fördela fattigvårdsutgifterna så rättvist som möjligt mellan socknens fattig-
vårdsdistrikt. Det visade sig nämligen att den jämförelsevis välbeställda byn
Sunnanå, med en hög skattekraft och många stora hemman, inte bara fick betala
jämkningsavgift till de andra distrikten, utan dessutom ansågs ha förutsättningar
att försörja fler än sina egna fattiga. Både under tidsperioderna 1846–1855 och
1866–1875 hade därför byns fattigvårdsdistrikt, utöver de understödstagare som
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var bosatta i byn, även tilldelats försörjningsansvar för ett jämförelsevis stort
antal individer och hushåll som inte var mantalsskrivna i Sunnanå.67 Inte överras-
kande mötte de sockengemensamma besluten att öka fattigvårdsbördan i Sunnanå
motstånd bland byamännen. När inhysesmannen Jacob Hedman med hustru
och fyra barn från grannbyn Lund förlades till distriktet våren 1849, sägs det i
bystämmoprotokollet ha skett ”emot byamännens vilja”.68 Byn tycks dock, om
än motvilligt, ha accepterat beslutet och ordnade försörjning till familjen, som
efter några år blev bofast och mantalsskriven i byn.69 Att skattebetalarna i byn
ansåg sig orättvist behandlade och påtvingade en alldeles för tung fattigvårds-
börda framgår av en brevväxling mellan byåldermannen i Sunnanå, den förmögne
handelsmannen och sågverksägaren Anders Markstedt och fattigvårdsstyrelsens
ordförande Ludvig Nyström. När Sunnanå i december 1865 hade tilldelats yt-
terligare ett hushåll att försörja fick det Markstedt att å byns vägnar fatta pennan
och överklaga beslutet.

[D]etta antal fattighjon [det tidigare antalet, min anm] tycktes vara nog tillräckligt
lagt på Sunnanå by i jemförelse emot hvad som är lagt på de öfrige byarne; men det
oaktadt, har Fattigkommittén på Sunnanå by utom de förutnämnda ytterligare en
Qvinsperson vid namn Carolina Olofsdotter med hennes 3ne minderåriga barn
[…]. Emot denna orättwisa fördelning får vi ödmjukligen oss besvära med lika
ödmjuk anhållan att varda frikallade från den sistnämnda […] 70

Fattigvårdsstyrelsens ordförande Anton Nyström blev inte svaret skyldig och
avvisade besvären med hänsyn till byns relativa förmögenhet:

Att härigenom skulle wara en för stor personal pålagd Sunnanå district utgörande
ett skattetal af 18 tunnor 1 skäl och åsatt ett fyrktal af 68171; kan fattigvårdsstyrelsen
ej finna, wid jemförelse med andre district inom Kommunen, men wäl att på
Sunnanå district kunde läggas ytterligare ett districtshjon […].72

Allra flest individer från andra byar försörjdes under åren 1867–1871. Åren
1870–1871 var hela 70 procent, och under hela perioden i medeltal litet drygt
hälften, av de individer som fick regelbundet understöd av distriktet mantals-
skrivna i andra byar.73 Att en tidvis stor del av byns understödstagare varken
räknades in i byns bofasta befolkning och därmed inte heller fanns registrerade
som skattebefriade i byns mantalslängder kan alltså förklara den höga andelen
regelbundet understödda under tidsperioderna 1846–1855 och 1866–1875 (tabell
4.3) och det faktum att andelen understödda tidvis var lika hög som andelen
skattefattiga i byns vuxna befolkning. När de individer som var mantalsskrivna
på andra orter exkluderas, antar andelen understödda i byn rimligare proportio-
ner. Andelen understödstagare i Sunnanås mantalsskrivna befolkning redovisas
till höger i kolumnen ”regelbundet understöd” i tabell 4.3.  Dessa data visar att
mellan 1849–1871 fick en jämförelsevis stabil andel på 6–8 procent av byns
befolkning understöd från fattigvården. Satt i relation till andelen skattefattiga i
byn betyder detta under tidsperioderna 1846–1855, 1856–1865 samt 1866–
1871 fick motsvarande 68 procent, 35 procent och 39 procent av de skatte-
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fattiga understöd från fattigvården.  Åren 1870–1873 motsvarade andelen un-
derstödstagare endast 1/3 av andelen skattefattiga i befolkningen, vilket omvänt
innebar att omkring 2/3 av den del av befolkningen, som i skattemyndigheternas
ögon betraktades så fattiga att de inte kunde betala skatt, inte fick något under-
stöd från fattigvården. Den ökande fattigdomskvoten i Sunnanå från 1869 och
framåt avspeglades alltså inte i en lika raskt ökande andel understödstagare i byns
bofasta och mantalsskrivna befolkning. Tvärtom, pekar resultaten från Sunnanå,
ännu tydligare än i Boviken, på en sjunkande andel regelbundna understödstagare
i befolkningen.

Resultaten från Medle befäster bilden av en by där fattigdomen var mindre
utbredd än i både Boviken och Sunnanå. Under hela undersökningsperioden fick
en jämförelsevis lägre andel av den vuxna befolkningen regelbundet understöd
än i de båda andra byarna. Andelen understödstagare i Medle varierade mellan
4,3–5,7 procent, med mycket små fluktuationer, väl jämförbar med andelen un-
derstödda i småländska Locknevi under tidsperioden 1835 och 1874.74  Som
tidigare diskuterats kan det dock inte helt uteslutas att den lägre andelen försörjda
skulle kunna bero på ett visst bortfall i källorna. Detta innebär att under större
delen av den studerade tidsperioden, från 1842 och framåt, fick omkring hälften
av de skattefattiga i byn understöd från fattigvården. Undantaget den lägre an-
delen understödda i byn, uppvisade Medle alltså ungefär samma mönster som
Boviken.

Sammantaget visar alltså resultaten att långt ifrån alla individer som vid
mantalsskrivningen bedömdes vara så utblottade att de inte förmådde betala
skatt fick understöd från fattigvården. I Boviken och i Medle var andelen skatte-
fattiga i befolkningen under hela undersökningsperioden ungefär dubbelt så stor
som andelen understödstagare, medan andelen understödda i relation till andelen
skattefattiga i Sunnanå minskade över tid.

Vilka var de fattiga?
Betyder då detta att det fanns två nivåer av fattigdom i byarna, där skattefattigdom
var en ”lindrigare” form av fattigdom än den som återfanns hos den understöds-
beroende? I Boviken visade sig fattigdomsmönstret vara avsevärt mera komplext
än så. Ett fördjupat studium av de individer som åren 1855, 1860 och 1865 var
skattebefriade på grund av fattigdom visar att 65, 71 respektive 82 procent av
dessa fick understöd från fattigvården någon gång under undersökningsperio-
den. I Boviken är det är alltså inte möjligt att dra någon skarp gräns mellan en
avgränsad grupp av skattefattiga i befolkningen som klarade sig på egen hand,
och en grupp vars fattigdom var så stor att inte klarade sig utan understöd från
fattigvården. Under större delen av undersökningsperioden verkar den stora ma-
joriteten av de skattefattiga i byn istället ha varit människor i mer eller mindre
konstant fattigdom, som ibland fick understöd och ibland klarade sig på egen
hand. Detta kommer allra tydligast till uttryck i livssituationen hos de individer
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som skattebefriades under första delen av undersökningsperioden och som kan
följas under nästintill hela livscykeln. Vanligtvis kom skattebefrielsen något år
innan understödet från fattigvården, men som enstaka exempel visar kunde för-
hållandet även vara det omvända.75 Det periodvisa understödsberoendet hos en
stor del av de skattefattiga, tyder på att marginalerna mellan självförsörjning och
understödsbehov många gånger var små i den lilla kustbyn Boviken. Situationen
i byn återspeglar sannolikt också ett starkt behovsprövat fattigvårdssystem som
kämpade med begränsade resurser; ett system som innebar att understöd gavs
endast när alla andra vägar till försörjning var uttömda, ett system som inom den
internationella fattigvårdsforskningen skulle betecknas som residualistiskt.76

Inhysesmannen och fiskaren Abraham Burström och hans fru Anna kan tjäna
som exempel på den kategori individer i Boviken som var skattebefriade under
lång tid och tidvis försörjdes av fattigvården, tidvis klarade sig på egen hand.77

Makarna tillhörde den stora grupp som skattebefriades för första gången 1836,
när många led svårt av brist på föda och arbete och fattigdomskvoten ökade
dramatiskt i byn. Sannolikt hade krisen även drabbat Abraham och Anna, som
då båda var i fyrtioårsåldern och hade två små barn i hushållet. När familjen
1838 fick temporär hjälp från fattigkassan, berättar räkenskaperna dessutom att
hustrun Anna var sjuk. Familjens situation tycks inte ha förbättrats under de föl-
jande åren och de fick också fortsättningsvis understöd från fattigvården med
hänvisning till hushållets fattiga omständigheter och till följd av Annas sviktande
hälsa.78 Källorna avslöjar att hon led av ”fallandesjuka” och således mest troligt
var epileptiker. Abraham och Anna försörjdes regelbundet av fattigvården fram
till 1846, men därefter förblev de då femtioåriga makarna osynliga i fattigvårds-
handlingarna under mer än tjugo års tid.79 De var fortfarande bosatta i byn och
var befriade från skatt på grund av fattigdom, men fick inget understöd från
fattigvården.  Hur de försörjde sig säger källorna inget om. Sonen fanns kvar i
byn, där han bildade familj, medan den ogifta dottern under lång tid förde en
mer ambulerande tillvaro som piga och arbeterska och vi vet inte om de på
något sätt bistod sina föräldrar.80 Det kan inte heller uteslutas att den generella
konjunkturuppgången under 1840- och 1850-talet med fler arbetstillfällen och
högre löner kan ha gjort det lättare även för dessa makar att försörja sig. Kanske
var fisket så gynnsamt att de klarade sig utan fattigvårdens hjälp.

Nästa gång Abraham och Anna blev föremål för fattigvård, under mitten av
1860-talet, närmade de sig båda 70-årsåldern. Anna var fortfarande sjuklig och
makarna kom att försörjas av Bovikens fattigvårdsdistrikt fram till hennes död i
april 1871. Fattigvårdsdistriktets överväganden i bystämmoprotokollen vittnar
om det äldre parets fattiga omständigheter och om den gamle mannens bekym-
mer med att ta hand om sin sjukliga hustru.81 Våren 1870 kunde Abraham inte
längre förena tillsynen av hustrun med de små möjligheter han hade att bidra till
hushållets försörjning. Då den drygt 70-årige mannen uttryckligen vägrade ta
hustrun med sig under vårens strömmingsfiske, beslutade byamännen att hon
under makens frånvaro skulle försörjas genom kringgång i byn.82
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Abraham och Anna var befriade från skatt nästan hela livet medan understöds-
beroendet däremot tycks ha varit koncentrerat till två faser i livscykeln, den period
när det fanns minderåriga barn i hushållet och ålderdomen. Det var alltså under
två av de ”klassiska” riskperioderna som hushållet beviljades understöd från
fattigvården: antingen på grund av att de inte längre klarade att balansera på
gränsen till självförsörjning, eller också för att de under dessa faser i livet ansågs
vara särskilt berättigade till understöd.83

Men i byn fanns även individer som mer eller mindre kontinuerligt försörjdes
av fattigvårdsdistriktet. Dit hörde tre gamla kvinnor, två änkor och en sjuklig
gammal piga, alla utan nära släktingar. En gammal soldat och hans hustru, samt
en sjuklig kvinna och hennes make tillhörde också de mest frekventa understöds-
tagarna under många år.84 Trots att den sistnämnda kvinnan uppenbart led av
svår psykisk sjukdom, skickades hon aldrig till hospital utan sköttes i hemmet,
med visst stöd från fattigvårdsdistriktet.85

Betydligt svårare är det att få en bild av de individer som var skattebefriade
utan att få understöd från fattigvården. De omnämns vanligtvis inte i några käl-
lor förutom i mantals- och husförhörslängder och utifrån dessa uppgifter är det
svårt att skapa sig annat än en ytlig bild av deras livssituation. I Boviken rörde det
sig om ett antal äldre makar, en mentalt handikappad man, en handikappad
kvinna och några ogifta kvinnor, som fanns noterade som fattiga i mantals-
längden, men som enligt källorna aldrig fick understöd under undersöknings-
perioden 1830–1875. I vilken mån det flertal yngre makar som skattebefriades
från 1867 och framåt kom att bli föremål för fattigvård går inte att uttala sig om,
då de endast har följts fram till 1875.

I Sunnanå är det däremot lättare att dela in de skattefattiga i en grupp indivi-
der som klarade sig utan understöd och en grupp mer eller mindre permanenta
understödstagare. Av de individer som skattebefriades 1855, 1860 och 1865 fick
en lägre andel än i Boviken, 66, 43, respektive 58 procent, understöd från fattig-
vården någon gång under undersökningsperioden. En grupp om 5–7 individer
som från 1849 och framåt årligen fick understöd från fattigvårdsdistriktet, för-
blev i stort sett intakt ända in på 1860-talet. En av byns kvinnor som regelbundet
försörjdes av fattigvården var torparänkan Lena Renman, som vid makens död
1838 hade fem små barn i hushållet. Tre år senare skattebefriades Lena på grund
av fattigdom.86 Den då drygt fyrtioåriga änkans situation tycks snabbt ha förvärrats
och i juli 1842 var familjen hemlös. Byamännen i Sunnanå beslöt att bygga dem
en liten stuga och under många år försörjdes hushållet av byns fattigvårdsdistrikt,
framför allt med husrum och bränsle.87 Ett efter ett lämnade barnen hemmet,
förutom dottern Katrina, som däremot bidrog till att utöka familjen med två
utomäktenskapliga barn.88 Fastän den vuxna dottern, som i husförhörslängden
står antecknad som arbeterska, fanns boende i hushållet, försörjdes Lena Renman
kontinuerligt av fattigvården ända fram till sin död 1868. De sista tio åren ansågs
hon vara fullständigt oförmögen att arbeta. För denna kvinna var fattigdomen
inte enbart knuten till vissa faser i livet, utan den blev bestående livet ut.
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I Sunnanå, byn med den största sociala skiktningen i befolkningen, tycks det
också ha funnits en slags social skiktning bland byns fattiga, där gränserna mellan
vilka skattefattiga som klarade sig själva och vilka som fick understöd var tydli-
gare än i Boviken.  Det rörde sig alltså inte om en större grupp individer som
pendlade mellan självförsörjning och understödsberoende, utan om en relativt
konstant krets av individer som under stora delar av sitt liv förblev permanent
beroende av fattigvård. Även den grupp av skattefattiga i byn som inte fick
understöd från fattigvården förblev relativt konstant fram till 1860-talet. Liksom
majoriteten av understödstagarna var också de skattefattiga i byn huvudsakligen
ogifta kvinnor och änkor.

De data som finns tillgängliga från Medle antyder ett liknande mönster som
i Sunnanå. Från 1842 och framåt fanns en relativt konstant grupp av understöds-
tagare i byn, bestående av ett par hushåll med minderåriga barn, några äldre
kvinnor och en gammal soldat och hans hustru. Alla dessa fick understöd under
längre tidsperioder, somliga mer än femton år i följd. Resultaten antyder att
också i denna by fanns en viss social skiktning bland de skattefattiga, där somliga
individer hamnade i ett permanent understödsberoende, medan andra klarade
sig utan hjälp från fattigvården. Även om det fanns skattefattiga i byn som tidvis
fick understöd och tidvis klarade sig på egen hand tycks gränsen mellan understöds-
beroende och självförsörjning inte ha varit lika skör i bondbyn Medle, som i den
mindre kustbyn Boviken.

När skattebefrielse och understöd från fattigvården, dessa två olika definitio-
ner av fattigdom, relateras till varandra på individnivå får bilden av fattigdomen
i de tre byarna ytterligare nyanser. Än en gång pekar resultaten på en mer utbredd
fattigdom i Boviken där den stora majoriteten av de skattefattiga fick understöd
från fattigvården under någon period i livet. Detta förstärker bilden av en by
med knappa resurser och begränsade försörjningsmöjligheter, där strukturella
eller personliga kriser riskerade att försätta den del av befolkningen, som redan
levde i självförsörjningens gränstrakter, i fattigdom. I Sunnanå och Medle var
understödsberoendet å ena sidan begränsat till en mindre krets av individer, å
andra sidan desto mer permanent och långvarigt för den som drabbades. I
dessa två byar kan man lättare tala om två ”nivåer” av fattigdom, medan
fattigdomsmönstret i Boviken var mer komplext.

Flera nyanser av fattigdom
När Nils Nordlander 1843 konstaterade att fattigdomen var utbredd i Skellefteå
socken, gjorde han sannolikt en riktig bedömning. Då fattigdom definieras som
oförmåga att betala skatt blir det uppenbart att den generella fattigdomen i de
undersökta byarna var avsevärt större än vad som framgår om fattigdomen
endast studeras ur ett fattigvårdsperspektiv. Den lokala studien av byarna Boviken,
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Medle och Sunnanå i Skellefteå socken under åren 1830–1875 har kunnat visa på
fattigdomsnivåer på mer än 25 procent av den beskattningsbara befolkningen,
vilket får betecknas som högt både i ett nationellt och i ett regionalt perspektiv.89

Långt ifrån alla som betraktades som fattiga i sin samtid fick alltså understöd
från fattigvården.

Men fattigdomen i Skellefteå socken var inte bara mer utbredd än den vid en
första anblick kan ge sken av, den varierade också mellan olika byar. Studien visar
att det fanns tydliga skillnader mellan de tre byarnas fattigdomsmönster, trots att
de hörde hemma i samma socken.90 I centralorten Sunnanå och i den traditio-
nella bondbyn Medle ökade fattigdomen successivt över tid, medan den lilla
kustbyn Boviken såg en dramatisk ökning av fattigdomen i befolkningen redan
under 1830-talet. Den höga fattigdomsnivån kvarstod under lång tid och omfat-
tade tidvis upp emot 30 procent av den vuxna befolkningen. Under slutet av
undersökningsperioden var det istället fattigdomen i Sunnanå som ökade mest
och nådde nästintill lika höga nivåer, medan situationen i Boviken och Medle inte
förändrades lika mycket. Även om det inte är hela förklaringen, finns det otvivel-
aktigt ett samband mellan fattigdomens fluktuationer och 1800-talets två ge-
nomgripande försörjningskriser, där 1830-talets missväxt verkar ha fått särskilt
svåra och långvariga konsekvenser i Boviken. Efterdyningarna av 1860-talets
missväxtår däremot tycks ha genererat den största fattigdomen i Sunnanå.

De olika skikt av fattigdom som Tom Arkell fann i lokalsamhället i 1600-
talets England återfinns även i 1800-talets Skellefteå, där somliga av de skatte-
fattiga fick understöd från fattigvården, medan andra tycks ha klarat sin försörj-
ning utan samhällets stöd. Tydligast kommer detta till uttryck i Sunnanå och i
Medle där en relativt konstant grupp av skattefattiga fick regelbundet understöd
under lång tid. Av allt att döma tycks det också ha funnits en social skiktning
bland de medellösa individer som hade skattebefriats på grund av fattigdom.
Arkell konstaterar med utgångspunkt i en brittisk kontext:

Although terms such as ‘the poor’ and ‘the poorest sort’ were often applied loosely
by wealthier contemporaries to the lower orders in general, the phenomenon of
poverty can be perceived to have existed in several tiers through the eyes of the later
Stuart administrators. At the bottom was the hard core of paupers who received
relief  regularly and were accepted as needing constant support to survive.91

Längst ned på lokalsamhällets sociala rangskala fanns med all sannolikhet de
individer som var så utblottade att de var beroende av de andra bybornas bi-
drag och välvilja för att klara sin försörjning. Något högre upp fanns de indivi-
der som trots sin omvittnade fattigdom var självförsörjande, ”the poorest group
of non-paupers”.92 Att fattigdomen bland lokalsamhällets skattefattiga kunde ha
flera nyanser, visar tydligt att det inte heller med en fiskal fattigdomsdefinition
går att täcka in alla aspekter på fattigdom i en samhällskontext.
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I vilken mån det är möjligt att dra några generella slutsatser utifrån en begrän-
sad studie som denna kan alltid diskuteras. I detta fall har det inte heller varit
ambitionen. Syftet med studien har i första hand varit att teckna en bild av
fattigdomens utbredning i befolkningen i det geografiska område och under
den tidsperiod som står i fokus för avhandlingen. Tre olika byar har undersökts
och förekomsten av flera olika fattigdomsmönster inom en och samma socken
har kunnat påvisas. Fastän studien är lokal och rör sig på mikronivå är det påfal-
lande hur väl resultaten ligger i linje med tidigare forskning. Lundsjö gör en
liknande iakttagelse avseende lokala fattigdomsmönster i sin djupstudie av fat-
tigdomen i Bohuslän 1825–1835: ”Intressantare är det emellertid att kunna kon-
statera att ju lägre undersökningsnivån sänks, desto större skillnader kan vi mäta
upp”, konstaterar han. Dessa resultat har emellertid kommit att hamna i skug-
gan av avhandlingens diskussion av aggregerade data på länsnivå.93  Både Lund-
sjö och Söderberg använder sig av en socio-ekonomisk förklaringsmodell för
att tolka fattigdomskvoternas fluktuationer och de skilda fattigdomsmönster de
finner på 1800-talets svenska landsbygd. Lundsjö diskuterar hur fattigdoms-
utvecklingen påverkades av missväxter och krisperioder, men framför allt av
vilka ekonomiska tillväxtmöjligheter som fanns i de olika regionerna och hur
man förmådde lösa de försörjningsproblem som uppstod.94 Även Söderberg
ser de skillnader i fattigdomsnivå som fanns mellan olika socknar som ett ut-
tryck för en olikartad tillväxtsituation.95

Även om det måste beaktas att detta är en lokal och begränsad studie, ligger
det nära till hands att även i detta fall förklara fattigdomens fluktuationer i de tre
byarna med socio-ekonomiska faktorer. Byarnas lokala näringsstruktur, deras
ekonomiska tillväxtmöjligheter och socio-ekonomiska förhållanden, var sanno-
likt av avgörande betydelse både för lokalsamhällets möjligheter att möta struk-
turella kriser och för individens möjlighet att klara sin försörjning. Den lilla kust-
byn Boviken med lågt taxerade hemman och en hög andel egendomslösa i
befolkningen hade sannolikt inte så mycket annat att erbjuda än jordbruk och
fiske, vilket rimligtvis gjorde befolkningen mer utsatt för strukturella föränd-
ringar och kriser. Att fattigdomen tidvis var mycket utbredd och att många av
de skattefattiga pendlade mellan understödsberoende och självförsörjning pe-
kar på att tillvaron var osäker och marginalerna små, åtminstone för de lägre
skikten i byns befolkning. I centralorten Sunnanå med en mer differentierad
ekonomi och i den befolkningsmässigt större bondbyn Medle var fattigdomen
mera skiktad. I Sunnanå, som får betecknas som den rikaste av de tre byarna,
försörjde sig en allt större del av befolkningen på annat sätt än genom traditio-
nellt jordbruk, vilket bör ha minskat sårbarheten i samband med missväxt och
försörjningskriser. Det kan inte heller uteslutas att den lägre andelen understöds-
tagare bland de skattebefriade i byn kan sättas i samband med en mer gynnsam
arbetsmarknad som hörde samman med byns centrala läge i socknen. Medle,
slutligen, förblev under hela undersökningsperioden en utpräglad bondby. Eko-
nomin var därför inte särskilt differentierad, men byn hade relativt stora hem-
man och god åkermark, vilket sannolikt gjorde marginalerna större och bidrog
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till att en större del av befolkningen var mindre sårbar än i Boviken. Byns och
hemmanens relativa storlek bör också ha borgat för att fler än bönderna, åt-
minstone säsongsvis, kunde erbjudas arbete inom byn.

Detta kapitel har visat att fattigdom kan se olika ut beroende på från vilket
perspektiv den studeras och vilka definitioner som används. Avhandlingens huvud-
fokus ligger på fattigvården och dess understödstagare, men som här har visats
var fattigdomen inte begränsad till de individer som försörjdes av fattigvården.
Sett ur skattemyndigheternas perspektiv var det en avsevärt större krets av bybor
som betraktades som så utblottade att ”där ingenting finnes att taga”. Det är
mot denna bakgrund vi får närma oss fattigvårdens understödstagare och deras
försörjning på bynivå i Skellefteå socken.
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Kapitel 5
Den fattige och lokalsamhället

Torsdagen den 21 maj 1840 var hemmansägarna i Morö by samlade till sedvan-
lig bystämma. Denna gång var det inte ärenden om rågångar och fiskerättigheter
som stod på dagordningen, utan frågan om hur byns fattiga skulle försörjas
under det kommande året. Vid fattigregleringen, den årliga överläggningen om
socknens fattigvård i sockenstugan, några veckor tidigare, hade byamännen till-
delats ansvaret för att försörja fem fattiga hushåll under ett år framåt. Vilka
hushåll det gällde fanns omsorgsfullt noterat på distriktssedeln som byns repre-
sentanter, bonden Olof  Degerstedt och hans far Anders Utterman, haft med sig
hem. Det var inga okända namn som fanns uppräknade i dokumentet, då samt-
liga fem hushåll som skulle försörjas sedan tidigare var bosatta i byn, som då
hade omkring 60 invånare.1 Grundprincipen var att varje by skulle försörja sina
egna fattiga. Denna torsdag i maj beslöt bystämman att tre av de fattiga, en äldre
man och två kvinnor, skulle försörjas genom kringgång på byns åtta hemman.
De gavs rätt att vistas två till tre dagar på varje tunnland för att där få tak över
huvudet och mat för dagen. Allt efter förmåga skulle de dessutom delta i arbetet
på de hemman där de för tillfället befann sig. Beträffande de två fattiga hushåll
där det fanns minderåriga barn stannade bystämman för en annan försörjnings-
form. En medelålders änka med fem minderåriga barn fick istället bidrag av
byns bönder till familjens försörjning. Hon tilldelades spannmål och smör och
fick även bidrag till barnens kläder. På samma sätt försörjdes också en kvinna
som hade blivit övergiven av sin man och inte klarade försörjningen av de min-
deråriga barnen utan fattigvårdens hjälp. Distriktsföreståndaren uppmanades sär-
skilt att se till ”att god och försvarlig spannmål lemnas dem som försörja sig
hemma”.2

I analogi med lagstiftningens hävdvunna princip om lokalsamhällets frihet
och rätt att själv bestämma fattigvårdens former ”på sätt hwar församling finner
för sig nyttigast wara” tilldelades fattigvårdsdistrikten i Skellefteå socken stor fri-
het att själva utforma sin fattigvårdspraxis. Huvudsaken var att ingen av distriktets
fattiga förgicks i ”husvillhet, nakenhet, hunger eller vanvård”.3 När ansvaret för
de fattigas försörjning flyttades från sockennivå till bynivå innebar det också att
understödsgivare och understödstagare kom närmare varandra. De brännande
sociala frågorna fördes ned på samhällets allra mest lokala nivå där de fattiga inte
kunde betraktas som ett anonymt kollektiv, utan var välbekanta individer med
namn och ansikten, kanske till och med släktingar. I bystämman tvingades de
försörjningsansvariga hemmansägarna i byn, tillika ledamöterna i den lokala fattig-
vårdsstyrelsen, fatta beslut rörande sina grannars väl och ve och kunde inte gömma
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sig bakom några andra när besluten väl var fattade. De individer som var före-
mål för fattigvård fick å sin sida finna sig i att hamna i beroendeställning gente-
mot de bättre bemedlade i samma by. I den geografiskt stora församlingen blev
fattigvårdsdistrikten – vilka byggde på en redan existerande samhällsgemenskap
– till ”face-to-face parishes”, där understödsbesluten fattades mycket nära dem
det berörde.4

Ett socialt medborgarskap i lokalsamhället?
Det inledande exemplet från byn Morön visar att i Skellefteå bidrog den distrikts-
baserade fattigvårdsorganisationen på ett påtagligt sätt till att synliggöra vilka
sociala rättigheter och skyldigheter som tillkom de individer som var en del av
samhällsgemenskapen. I bystämmans överläggningar prövades och vägdes på
ett mycket konkret sätt, inte bara den fattiges rätt till understöd, utan även
hemmansägarnas sociala skyldighet att gemensamt och solidariskt bidra till sämre
lottade bybors försörjning. Redan under 1800-talet tycks det alltså ha existerat ett
slags lokalt socialt medborgarskap också i Sverige. Att låta varje by ta fullt ansvar
för sina egna fattiga skapade potentiella förutsättningar för en känsla av sam-
hörighet mellan givare och understödstagare, vilket kan ha haft en positiv in-
verkan på den sociala solidariteten inom byn. På samma gång gav de tydliga
geografiska distrikten mest troligt också upphov till ett ökat behov av att tydligt
definiera tillhörighet och utanförskap i den lokala gemenskapen. 5

Det lokala beslutsfattandet i fattigvårdsfrågor riktade också fokus mot de
klasskillnader och sociala hierarkier som fanns i befolkningen. Oavsett om
understödstagarna möttes med njugghet eller med en känsla av social solidaritet
och empati kom de i en tydlig beroendeställning gentemot sina grannar. Nyare
forsknings betoning av den fattiges medinflytande i understödsprocessen och
existensen av ett socialt medborgarskap i samhället får inte överskugga det fak-
tum att fattigvårdssystemet inte byggde på jämlikhet och ett socialt medborgar-
skap i modern mening. Den brittiske historikern Steve Hindle konstaterar: ”It is
important to recognize the inequalities with which the parish relief system was
saturated, and which inhibited the extent to which paupers might gain access to
the circuits of  authority.”6 Då även sociala och ekonomiska förhållanden kan
fungera som en identitetsskapande faktor, skulle man hypotetiskt kunna tänka sig
att identifikationen med de fattiga och därmed känslan av samhörighet och social
solidaritet, var större i byar där de sociala och ekonomiska skillnaderna i befolk-
ningen var relativt små än i byar med en större social skiktning.7 Samtidigt måste
det tas i beaktande att ekonomiskt egalitära samhällen inte nödvändigtvis be-
hövde vara statusmässigt egalitära.
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I detta kapitel står relationen mellan den fattige och lokalsamhället i centrum.
Med utgångspunkt i bystämmoprotokoll och fattigvårdshandlingar studeras fattig-
vårdens former och praxis i ett antal byar/fattigvårdsdistrikt i Skellefteå socken
under tidsperioden 1838–1871. Innebar den stora lokala friheten i fattigvårds-
praxis att fattigvården kom att utformas på olika sätt i olika byar? Kom
reglementets bestämmelser till uttryck i praktiken eller fanns även på bynivå en
skillnad mellan norm och praxis? Med utgångspunkt i diskussionen kring fattig-
vård och socialt medborgarskap, kommer särskild uppmärksamhet att riktas
mot hur det lokala fattigvårdsansvaret kom att sätta sin prägel på lokalsamhället
och forma dess utveckling i den stora nordsvenska landsbygdssocknen under
1800-talet.

Bystämmoprotokoll som historisk källa
Undersökningen av fattigvårdens praxis på bynivå baseras i huvudsak på käll-
material som har uttalad lokal proveniens: bystämmoprotokoll och andra fattig-
vårdshandlingar som återfinns i byalagens egna arkiv. Även om byarna i Väster-
botten sannolikt redan under 1600-talet hade en fast byorganisation, är det oklart
hur tidigt det började föras formella protokoll över bystämmans förhandlingar
och beslut. Etnologen Olov Isaksson har funnit de första bestämmelserna om
skyldighet att föra protokoll i byordningar från 1820-talet. Vid genomgången av
de byarkiv som har bidragit med källmaterial till föreliggande avhandling har det
återfunnits bystämmoprotokoll från 1790-talet och tidigt 1800-tal, vilket visar att
sedvänjan att föra protokoll kan ha varit av ännu äldre datum, åtminstone i vissa
byar.8 Protokollen från bystämmans överläggningar fördes av byamännen själva,
som en skriftlig bekräftelse på de överenskommelser som gjordes inom byn. I
bystämman hade de skattskyldiga hemmansägarna säte och stämma vilket ur
fattigvårdens synvinkel betyder att det är understödsgivarnas perspektiv som
framträder i detta källmaterial. Att pennan i de flesta fall fördes av vanliga bön-
der utan någon särskild skolning i skrivkonsten ger protokollen en alldeles sär-
skild karaktär, men det innebär också att de uppvisar stor variation avseende
utförlighet och utformning. Trots detta har bystämmoprotokollen ändå genom-
gående befunnits vara ganska konventionellt uppställda, med besluten summe-
rade i paragrafer, korrekt underskrivna och justerade. Ofta utsågs särskilda
justeringspersoner, men det var inte heller ovanligt att protokollet justerades av
alla som var närvarande vid sammanträdet. De protokoll som ligger till grund
för denna studie är genomgående av mycket god kvalitet, inte alltid helt lättlästa,
men formulerade med omsorg och noggrannhet. Som källmaterial är bystämmo-
protokollen intressanta, då de kan ge oss en bild av hur vanligt folk under 1800-
talet resonerade och tänkte, en bild som till skillnad från sockenstämmoproto-
koll och många andra skriftliga källor ligger mycket närmare befolkningens var-
dagsliv. Det är också ett historiskt källmaterial som i mycket liten utsträckning har
använts i vetenskapligt syfte.9
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Under undersökningsperioden fanns som mest nära 80 fattigvårdsdistrikt i
Skellefteå socken, motsvarande avsevärt många fler byar, och det har inte varit
praktiskt möjligt att göra någon systematisk genomgång av deras respektive ar-
kiv. Även om åtskilliga byarkiv idag finns deponerade på Folkrörelsearkivet i
Skellefteå, förvarar fortfarande många byar traditionsenligt sina handlingar hemma
hos byns ålderman, eller på annan plats i byn. När så är fallet är arkivmaterialet
avsevärt mer svåråtkomligt för forskningsändamål. I somliga byar har byarkiven
under årens lopp, av olika anledningar, helt förkommit. Någon heltäckande stu-
die har alltså inte varit möjlig att utföra, och det har därför varit nödvändigt att
göra ett urval av ett antal byar där det har gått att genomföra ett metodiskt
studium av bystämmoprotokoll och andra lokala fattigvårdshandlingar. I elva
byarkiv som förvaras på Folkrörelsearkivet i Skellefteå finns bystämmoprotokoll
och/eller fattigvårdshandlingar från tidsperioden 1830–1875: Boviken, Bureå,
Byske, Gummark, Hjoggböle, Klutmark, Medle, Morön, Sunnanå och Varu-
träsk. För att få ett mer representativt urval har även två byar med arkiv i privat
ägo inkluderats: Degerbyn och Drängsmark. Urvalet av byar har skett för att
uppnå en så god geografisk spridning som möjligt över socknen, men också för
att få en spridning i byarnas storlek och näringsmässiga karaktär. De mest omfat-
tande byarkiven har återfunnits i de större byarna vid kusten och längs älvarna,
samt i de byar som var belägna i närheten av socknens gamla centrum vid kyrkan.
För jämförelsens skull hade det varit önskvärt att därutöver kunna inkludera ett
antal mindre och mer perifert belägna byar i studien, men detta visade sig vara
svårt. Trots efterforskningar har inget byarkiv med användbart källmaterial kunnat
återfinnas från de relativt små byarna i Skellefteå sockens norra och nordvästra
delar.10 Beroende på källäget finns det alltså en övervikt av större relativt centralt
belägna byar bland de byar som inkluderats i studien, vilket måste beaktas när
resultaten diskuteras.  Samtidigt måste det också framhållas att under den aktuella
undersökningsperioden fanns större delen av Skellefteå sockens befolkning just i
de kustnära områdena och i de stora byarna längs älvdalarna.11 Den geografiska
spridningen framgår av kartan i figur 5.1.

Det källmaterial som ligger till grund för denna studie är bystämmoprotokoll
och fattigvårdshandlingar – vanligtvis distriktssedlar och räkenskaper – från tret-
ton byar/fattigvårdsdistrikt i Skellefteå socken under tidsperioden 1830–1875.12

Tillgången till källor är varierande i de olika byarna. I byarkiven från Sunnanå,
Medle, Morön, Degerbyn, och Boviken återfinns de mest fullständiga serierna
av protokoll och fattigvårdshandlingar, som sträcker sig över längre tidsperioder
och täcker nästintill hela undersökningsperioden. I två av dessa byar, Boviken
och Degerbyn, finns dessutom särskilda fattigvårdsprotokoll för delar av
undersökningsperioden. Byarkiven i Hjoggböle, Gummark och Storkåge upp-
visar också relativt obrutna serier av bystämmoprotokoll, men de täcker bara
delar av den aktuella undersökningsperioden. Bystämmoprotokollen från Drängs-
mark och Byske, å andra sidan, sträcker sig visserligen över en längre tidsperiod,
men har tidvis stora luckor. I tre av byarna, Bureå, Klutmark och Varuträsk
saknas bystämmoprotokoll för stora delar av undersökningsperioden. Jag har
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ändå valt att inkludera dessa byar i studien då de få protokoll som finns beva-
rade är intressanta och informativa och kommer att diskuteras i ett större sam-
manhang. Även med avseende på tillgången till källmaterial finns alltså en viss
övervikt för de större centralt belägna byarna i socknen. En översikt över käll-
materialet finns i Bilaga 1.

Figur 5.1  Byarna i studien, geografisk spridning över socknen.

Källa: Demografiska databasen, Umeå universitet.

Trots de problem som finns med det i många avseenden heterogena käll-
materialet är det ändå möjligt, genom den stora spridningen i tid och rum, att
utifrån bystämmoprotokollen från de tretton byarna få en översiktlig bild av
fattigvårdens praxis på lokalplanet i Skellefteå socken. Det finns luckor i käll-
materialet, med detta får inte överskugga det faktum att i åtta av de tretton
byarna är bystämmoprotokollen periodvis helt kompletta, även om de kom-
pletta serierna inte alltid täcker samma tidsperiod. Den stora mängden källmate-
rial gör det möjligt att se gemensamma drag, men också sådant som avviker från
gemensam praxis. Källmaterialet från de byar där stora delar av bystämmo-
protokollen saknas får läsas i ljuset av det mer fullständiga källmaterialet från
andra byar och användas för att stärka eller försvaga iakttagelser som baserats på
ett större material. Mera problematiskt är det att göra jämförelser mellan olika
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byar vid de tillfällen stora delar av källmaterialet saknas. Jämförelser i tid och rum
måste därför framför allt begränsa sig till de byar där det finns ett mer fullstän-
digt källmaterial.

Undersökningens uppläggning
Denna delstudie har en komparativ ansats. Komparationen gäller dels vilka
understödsformer som användes på lokal nivå, dels huruvida fattigvårdens lokala
praxis är möjlig att relatera till byarnas skilda socio-ekonomiska kontexter.   För
att närma mig den samtida förståelsen av sociala rättigheter och skyldigheter i
lokalsamhället har jag i närläsningen av källorna valt att ta fasta på sådant som
berör understödsgivarnas attityder till de fattiga själva, men också till fattig-
försörjningen som fenomen. Det blir även centralt att rikta särskild uppmärk-
samhet mot konflikter på olika plan, som på ett eller annat sätt kan relateras till
distriktets fattigvårdsansvar. Med utgångspunkt i Lees iakttagelse av hur det lokala
försörjningsansvaret genererade ett ökat behov av att tydligt definiera tillhörighet
och utanförskap i lokalsamhället, blir det väsentligt att söka efter sådant som kan
belysa den sociala solidaritetens gränser. Särskild uppmärksamhet kommer där-
för att ägnas utsagor i källmaterialet som berör attityder till fattiga från andra
byar och relationen till andra fattigvårdsdistrikt.

Efter lokala förhållanden och särskilda omständigheter
I centrum för undersökningen står verksamheten i tretton fattigvårdsdistrikt/
byar i Skellefteå under tidsperioden 1836–1871. Geografiskt var de spridda över
socknen och hade olika befolkningsmässiga och näringsmässiga förutsättningar.
Som studien av byarna Boviken, Medle och Sunnanå i kapitel 4 tydligt visar,
kunde det finnas påtagliga skillnader mellan olika byar, fastän de var belägna
inom samma socken. Som en bakgrund görs därför inledningsvis en översiktlig
presentation av de tretton byarnas socio-ekonomiska struktur och befolknings-
utveckling. Den som vill undersöka socio-ekonomisk struktur och befolknings-
utveckling på bynivå kan i mycket liten utsträckning dra nytta av den svenska
offentliga statistiken. Denna redovisas vanligtvis på aggregerad nivå, länsvis eller
för församlingar och städer. För Skellefteå sockens del innebär det att den, trots
en yta av närmare 1 500 km2 och ett hundratal byar, statistiskt sett uppfattas som
en enda homogen enhet och att de statistiska uppgifter som finns tillgängliga inte
tar någon hänsyn till eventuella lokala variationer. För att få en översiktlig bild av
de aktuella byarna under undersökningsperioden är det därför nödvändigt att gå
till andra källor än officiell statistik, som i detta avseende är mindre ändamåls-
enlig och svåranvänd.
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Befolkningsutveckling
För att kunna studera befolkningsutvecklingen i de tretton byarna har befolk-
ningens storlek i varje by vid tre bestämda tidpunkter, 1830, 1850 och 1870
beräknats med utgångspunkt i husförhörslängdernas uppgifter.13 Som framgår
av de befolkningstal som redovisas i tabell 5.1 var de tretton byarna inte bara
geografiskt spridda över socknen, de varierade också i storlek. I kapitel 4 har det
redan konstaterats att befolkningsutvecklingen i byarna uppvisade stora variatio-
ner under den aktuella undersökningsperioden och denna bild bekräftas ytterli-
gare av de resultat som redovisas i tabell 5.1.

Tabell 5.1  Byar i Skellefteå socken. Invånarantal och befolkningsökning 1830–1870.

Källa: Demografiska databasen, Umeå universitet; Gun Alm-Stenflo, Demographic description of  the
Skellefteå and Sundsvall regions during the 19th century, Umeå 1994, s 100.

Sju av byarna hade mellan åren 1830–1870 en befolkningsökning som var
högre än Skellefteå som helhet under samma tidsperiod.14 Allra mest ökade befolk-
ningen i de tre minsta byarna i studien, Boviken, Morön och Varuträsk, där
antalet invånare mer än fördubblades under perioden. De hade alla färre än
etthundra invånare år 1830. De något större bondbyarna Medle, Klutmark och
Gummark, uppvisade en befolkningsökning på knappt 100 procent under samma

Antal invånare

1830 1850 1870

Befolknings kning
1830-1870

n n n %

Boviken 95 118 214 125

Bureå 274 264 401 46

Byske 214 155 237 11

Degerbyn 192 233 292 52

Drängsmark 317 406 509 61

Gummark 176 278 333 89

Hjoggböle 200 287 309 54

Klutmark 124 199 247 99

Medle 172 255 343 99

Morön 62 102 144 132

Storkåge 423 588 758 79

Sunnanå 106 94 140 32

Varuträsk 51 78 114 124

Skellefteå
socken

10 966 13 850 18 496 69

ö
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tid och den största byn i studien, Storkåge, ökade med 79 procent. Storkåge
som hade 423 invånare 1830, var under hela undersökningsperioden socknens
allra största by.  De övriga byarna hade, med enstaka undantag, en måttlig be-
folkningsutveckling som dock var lägre än i socknen som helhet. Allra lägst var
befolkningsökningen mellan 1830 och 1870 i Sunnanå och Byske. För en utförlig
diskussion av befolkningsutvecklingen i Boviken, Medle och Sunnanå hänvisas
till den delstudie som återfinns i kapitel 4. Att Byske och Bureå, två av de mest
industrialiserade orterna i socknen, uppvisar så låg befolkningsökning är överras-
kande. I tidigare forskning har snarast det motsatta, en stor befolkningstillväxt,
kommit att förknippas med orter där det fanns verksamhet av industriell karak-
tär.15 Då det gäller Byske kan en faktisk befolkningsminskning iakttas mellan
1830 och 1850, vilken kan förklaras med att ett helt nytt brukssamhälle uppstod
kring ortens industri under senare delen av 1830-talet. Detta föranledde en viss
omfördelning av befolkningen mellan bondbyn Byske och den nya industri-
orten.16 Att befolkningsökningen i sågverkssamhället Bureå ”bara” ökade med
46 procent mellan 1830 och 1870 tyder på att sågverket i mycket liten utsträck-
ning verkar ha dragit till sig arbetskraft från andra orter och socknar. Andra
källor bekräftar att många arbetare istället kom från närbelägna byar där industri-
arbetet kom att fungera som ett komplement till jordbruket.17 De tidigt indu-
strialiserade miljöerna i Skellefteå tycks alltså ha utvecklats efter ett annat mönster
än exempelvis industriorterna i Sundsvall, där migration från andra socknar ledde
till en stor befolkningsökning.18

Näringar och social struktur
Byarna i studien uppvisade alltså en långt ifrån likartad befolkningsutveckling.
Även om graden av befolkningsökning visar på en väsentlig aspekt av samhälls-
utvecklingen, måste den sättas samman med andra faktorer och framför allt
korreleras med sociala och ekonomiska förändringar på lokalplanet över tid.19

Att studera social struktur med utgångspunkt i husförhörslängdernas uppgifter
om yrke är i flera avseenden problematiskt, i synnerhet i Skellefteå där brand-
skador på böckernas kanter har fått till följd att längdernas information om
yrke/sysselsättning i många fall saknas. Det går alltså inte att dra några säkra
slutsatser om eventuella förändringar av den sociala strukturen under undersök-
ningsperioden baserat på dessa uppgifter.20 För att få en uppfattning om den
sociala strukturen i de studerade byarna och dess eventuella förändring mellan
1830 och 1871 har därför mantalslängdernas yrkesuppgifter använts.21 Jag har
valt att registrera uppgifter avseende hushåll och inte uppgifter på individnivå.
Motivet för detta är att fattigvården på bynivå byggde på ett hushållstänkande.
Ytterst var det hushållet som hade ansvaret för att försörja byns fattiga, även om
det i källorna oftast företräds av sin husbonde – hemmansägaren. Vanligtvis var
det också fattiga hushåll – om än svaga om ofullständiga – som skulle försörjas.
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Man bör dock hålla i minnet att denna metod riskerar att leda till en viss överre-
presentation av de mindre bemedlade hushållen i befolkningen, som ofta var
mindre till storleken än bondehushållen.22

Tabell 5.2 Byar i Skellefteå socken med en tydligt minskande andel bondehushåll i befolk-
ningen. Social struktur 1833, 1853, 1871, baserad på antalet hushåll.

I+II: (I) Storföretagare, högre tjänstemän. (II) Småföretagare, lägre tjänstemän, affärsanställda.
III: Självägande bönder, brukare, arrendatorer.
IV: Hantverkare, kvalificerade yrkesarbetare.
V: Jordbruksarbetare och annan egendomslös landsbygdsbefolkning. Soldater och okvalificerade
arbetare.

Källa: RA, Länsräkenskaper Västerbotten, Skellefteå fögeri, Mantalslängder 1833, 1853 och 1871.

Inte oväntat visar resultaten på en pågående proletariseringsprocess i de tret-
ton byarna under tidsperioden 1833–1871, med en minskande andel bonde-
hushåll och en ökande andel egendomslösa hushåll. Det enda undantaget är kust-
byn Boviken, där det redan har konstaterats att andelen bondehushåll ökade
mellan 1833 och 1871.  Samtidigt blir det uppenbart att utvecklingen i de tretton
byarna var långt ifrån likartad. I huvudsak har två olika utvecklingsmönster kun-
nat iakttas: dels byar där andelen bondehushåll under undersökningsperioden
minskade till en relativt låg nivå och där det förutom självägande bönder och
egendomslösa också fanns ett påtagligt inslag av andra yrkeskategorier, dels byar
där förändringarna av den sociala strukturen var mer måttlig. Till den först-
nämnda gruppen kan sex av de tretton byarna föras: Byske, Bureå, Degerbyn,
Morön, Storkåge och Sunnanå.23 I alla dessa byar ledde en stor ökning av antalet
egendomslösa hushåll under tidsperioden 1833–1871 till betydande förändringar
av befolkningens sociala sammansättning. Över tid resulterade detta i en mins-
kande andel bondehushåll och en övervikt av egendomslösa hushåll i byns be-

I+II III IV V

1833 1853 1871 1833 1853 1871 1833 1853 1871 1833 1853 1871

antal hushåll - 1 2 18 15 22 - 1 1 14 26 77
Bureå

% - 2 2 56 35 22 - 2 1 44 61 75

antal hushåll 1 5 7 11 10 13 - - 5 14 19 44
Byske

% 4 15 10 42 29 19 - - 7 54 56 64

antal hushåll 5 8 13 11 8 15 1 2 2 14 26 54
Degerbyn

% 16 18 16 36 18 18 3 5 2 45 59 64

antal hushåll 2 2 4 6 9 11 1 1 3 9 19 29
Morön

% 11 6 9 33 29 23 6 3 6 50 62 62

antal hushåll 9 13 19 31 38 60 - 2 6 27 75 104
Storkåge

% 13 10 10 47 30 32 - 1 3 40 59 55

antal hushåll 3 5 12 5 4 3 3 1 3 5 11 28
Sunnanå

% 19 24 26 31 19 7 19 5 7 31 52 60
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folkning. Detta kommer tydligt till uttryck i tabell 5.2. Bland annat kan det kon-
stateras att 1871 var mer än hälften av hushållen i dessa byar egendomslösa.
Gemensamt för dessa sex byar var, att de redan under 1830-talet hade andra
näringsmässiga inslag än de rent agrara. Det framgår också av tabellen att den
största sociala omstruktureringen tycks ha ägt rum i sågverkssamhället Bureå, där
antalet egendomslösa hushåll hade femdubblats mellan 1833 och 1871 medan
antalet bondehushåll hade förblivit relativt konstant. En liknande utveckling med
en tilltagande social stratifiering kan också iakttas i Byske, den andra byn med
industriell prägel. Det tycks således som om en strukturomvandling efter indu-
striellt mönster hade påbörjats i de båda byarna redan under 1870-talet.

I de tre mest centralt belägna byarna, Degerbyn, Morön och Sunnanå (se
figur 5.1), ses också tydliga strukturförändringar över tid. Degerbyn var liksom
Sunnanå belägen i direkt anslutning till socknens gamla centrum kring kyrkan,
medan Morön gränsade till det område som 1845 blev Skellefteå stad. Trots sitt
centrala läge hade byn en relativt liten befolkning, men under undersöknings-
perioden ägde flera ståndspersoner hemman i byn. Där bröts kalk och under
1830- och 1840-talen gjordes dessutom mindre lyckade försök att bryta silver-
malm.24 Tidigare har det konstaterats att Sunnanå utgjorde socknens administra-
tiva centrum, men även Degerbyn var under större delen av 1800-talet en centralort
i socknen. Där fanns både handlare, provinsialläkare och postmästare och en
stor del av Skellefteå älvdals befolkning malde sitt mjöl i någon av byns många
kvarnar. Ett av ortens större sågverk, Lejonström, fanns dessutom bara ett sten-
kast från rågången till grannbyn.25 Genom sitt centrala läge nära kyrkan och i
egenskap av bygdens viktigaste kvarnplats hade Degerbyn livliga kontakter med
övriga byar i socknen under hela undersökningsperioden. Den sista av dessa sex
byar, Storkåge, hade likaledes karaktären av centralort, fast den geografiskt var
belägen en dryg mil norr om socknens dåvarande centrum. Där fanns nämligen
regionens viktigaste hamn, varför den stora bondbyn under lång tid blev ett
centrum för den mycket betydelsefulla exporten av trävaror och tjära.26

I undersökningen av den sociala strukturens förändring på hushållsnivå fram-
träder alltså Bureå, Byske, Degerbyn, Morön, Sunnanå och Storkåge som de
byar där den sociala skiktningen ökade mest påtagligt under undersöknings-
perioden. Den jordbrukande befolkningen minskade samtidigt som andelen egen-
domslösa hushåll ökade. I Degerbyn, Morön och Sunnanå tycks denna utveck-
ling ha tagit sin början innan 1830, då de redan vid undersökningens början hade
en relativt låg andel bönder i befolkningen. Det är också uppenbart att andra
näringar fick ökad betydelse. Byske och Bureå såg en begynnande industrialise-
ring. I Sunnanå och Degerbyn satte sannolikt närheten till Lejonströms sågverk
sin prägel på utvecklingen av just dessa byars sociala struktur.  Ett annat gemen-
samt drag var att det fanns ett påtagligt inslag av andra yrkesgrupper i befolk-
ningen, såväl högreståndspersoner som hantverkare och personer verksamma
inom företagsamhet och handel. Det tycks alltså ha funnits begynnande tätorts-
inslag i dessa sex byar belägna i en huvudsakligen agrart präglad region.
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Ett annorlunda mönster kan iakttas i de sju andra byar som ingår i undersök-
ningen: Boviken, Drängsmark, Gummark, Hjoggböle, Klutmark, Medle och
Varuträsk. Även i dessa byar ökade antalet egendomslösa hushåll i befolkningen
mellan 1833 och 1871, men då bondehushållen också blev fler resulterade detta,
som tabell 5.3 visar, inte i lika stora förändringar av befolkningens sociala sam-
mansättning som i de byar som tidigare har diskuterats.

Tabell 5.3 Byar i Skellefteå socken med en måttlig minskning av andelen bondehushåll över
tid.  Social struktur 1833, 1853, 1871, baserad på antalet hushåll.

I+II: (I) Storföretagare, högre tjänstemän. (II) Småföretagare, lägre tjänstemän, affärsanställda.
III: Självägande bönder, brukare, arrendatorer.
IV: Hantverkare, kvalificerade yrkesarbetare.
V: Jordbruksarbetare och annan egendomslös landsbygdsbefolkning. Soldater och okvalificerade
arbetare.

Källa: RA, Länsräkenskaper Västerbotten, Skellefteå fögeri, Mantalslängder 1833, 1853 och 1871.

Det fanns också en påtaglig frånvaro av andra yrkeskategorier i dessa byars
befolkning. Bondedominansen var som allra tydligast år 1833, men det kan kon-
stateras att det vid undersökningsperiodens slut fortfarande fanns en övervikt av
bondehushåll i de flesta av byarna, fastän relationen mellan självägande bönder
och egendomslösa på hushållsnivå får sägas ha varit jämförelsevis jämn. Endast
i Drängsmark och Gummark översteg andelen egendomslösa hushåll i befolk-
ningen vid denna tidpunkt 50 procent. Med undantag för kustbyn Boviken, vars
socio-ekonomiska förhållanden har diskuterats i en annan del av avhandlingen,
var alla dessa sju byar traditionella bondbyar. Medle och Klutmark var belägna i
Skellefteå älvdal medan byarna Hjoggböle, Gummark och Varuträsk låg litet
längre bort från sockencentrum (se figur 5.2). I de tre sistnämnda byarna, be-

I+II III IV V

1833 1853 1871 1833 1853 1871 1833 1853 1871 1833 1853 1871

antal hushåll 2 2 1 12 12 24 2 1 13 23 23
Boviken

% 7 5 2 41 32 50 7 3 - 45 60 48

antal hushåll - 2 4 29 31 45 - 1 - 36 48 62
Drängsmark

% - 2 4 45 38 40 - 1 - 55 59 56

antal hushåll - 1 1 20 26 29 - - 2 15 31 40
Gummark

% - 2 1 57 45 40 - - 3 43 53 56

antal hushåll - - - 24 27 37 - - - 14 16 29
Hjoggböle

% - - - 63 63 56 - - - 37 37 44

antal hushåll - - - 19 21 34 - - - 8 18 24
Klutmark

% - - - 70 54 59 - - - 30 46 41

antal hushåll 1 - - 24 25 35 1 - - 15 22 31
Medle

% 2 - - 59 53 53 2 - - 37 47 47

antal hushåll - - - 7 6 13 - - - 5 8 11
Varuträsk

% - - - 58 43 54 - - - 42 57 46
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lägna i skogslandet, var skogsbruk en viktig näring vid sidan av jordbruket, medan
laxfiske var en viktig binäring för bönderna i Medle. Drängsmark, slutligen, var
en bördig bondby belägen i den norra delen av socknen.

Oaktat den bibehållna bondedominansen kan en proletarisering iakttas också
i dessa byar. Som tabell 5.3 visar ökade andelen egendomslösa hushåll mest i
Gummark, följt av Klutmark och Medle, byar där befolkningsökningen var stor
och invånarantalet nära fördubblades under den aktuella undersökningsperioden
(se tabell 5.1). I kustbyn Boviken, med en befolkningsökning på 125 procent och
en utbredd fattigdom under stora delar av undersökningsperioden, stärktes
paradoxalt nog istället bondedominansen, såväl procentuellt som nominellt. Mellan
1853 och 1871 fördubblades antalet bondehushåll medan antalet egendomslösa
hushåll förblev konstant. Återigen blir det tydligt att Bovikens näringsstruktur
och socio-ekonomiska förhållanden inte följde samma utvecklingsmönster som
de flesta andra byar i socknen.

Generellt sett har den sociala strukturen i Skellefteå under 1800-talet kommit
att betraktas som relativt homogen, bortsett från en viss ökning av antalet egen-
domslösa.27 När perspektivet flyttas från sockennivå till bynivå framträder emel-
lertid en mer komplex bild. Visserligen var förändringarna som minst i de tradi-
tionella bondbyarna, den kategori av byar som dominerade i socknen, men även
där har en tilltagande proletarisering kunnat iakttas. De största förändringarna
över tid återfanns i de centralt belägna byar som redan 1830 hade karaktären av
centralorter i socknen och i de byar där det fanns en begynnande industrialise-
ring. I dessa byar medförde en stor ökning av antalet egendomslösa hushåll
under tidsperioden 1833–1871, betydande förändringar av befolkningens sociala
sammansättning.

En tydlig konsekvens av dessa sociala förändringar blev att en allt större
andel av befolkningen kom att sakna politiska rättigheter och ställas utanför
beslutsfattandet i sockenstämma och bystämma. Men den förändrade befolknings-
strukturen kom också att få konsekvenser för det vi idag kallar skatteunderlaget
i socknen. Med rättigheten att fatta beslut följde nämligen också skyldigheten att
ta ansvar för socknens utgifter. För fattigförsörjningen innebar en minskande
andel självägande bönder och en ökande andel egendomslösa en uppenbar risk
att allt färre kom att få ansvar för att försörja allt fler.

Ekonomisk struktur
Det finns en generell problematik med att försöka spegla social förändring i ett
samhälle genom att gruppera individer eller hushåll efter yrkesbeteckningar, med
utgångspunkt i ett källmaterial som ursprungligen inte var avsett att användas
som ett socio-ekonomiskt analysredskap. De sociala kategorier som konstrueras
med våra klassifikationssystem kommer ofta att betraktas som homogena grup-
per, trots att de kan rymma individer från flera olika ekonomiska skikt i samhäl-
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let. Problematiken är i allra högsta grad aktuell i denna undersökning och blir
särskilt uppenbar då det gäller den ospecifika, men  frekvent förekommande,
yrkeskategorin hemmansägare. I de resultat som presenteras i tabell 5.2 och 5.3
har alla bönder förts samman och betraktas oavsett hemmansstorlek och för-
mögenhet som en enhetlig grupp. Inte heller kan alla egendomslösa betraktas
som ett socialt och ekonomiskt enhetligt kollektiv, vilket inte minst den tidigare
studien av skattefattigdomen i befolkningen har visat. Att alla bönder inte var
ekonomiskt starka framgår tydligt av en protokollsanteckning från byn Gummark
år 1872. En hemmansägare i byn hade blivit ålagd av kommunen att försörja sin
gamle far, vilket han formellt var skyldig att göra. Då han saknade ekonomiska
resurser vädjade han till bystämman att de med ett yttrande till kommunen skulle
intyga att han knappt klarade sin egen försörjning. I protokollet kan man läsa:

 Med afseende att [...] har 6 underårige barn, ett svagt hemman och han äfven under
goda år behöfver köpa betydligt spannmål, sjelf sjuklig och skuldsatt på sådant sätt
att det synes högst betänkligt att ålägga honom berörda onus [...].28

Ett sätt att nyansera bilden av en homogen grupp bönder, är att försöka få en
ungefärlig uppfattning om storleken på deras hemman. Norrländsk agrarhistoria
är tyvärr ett i flera avseenden förbisett forskningsområde, varför merparten av
de studier som refereras tar sin utgångspunkt i en annan samhällskontext än den
nordsvenska. I tidigare forskning, framför allt inom ekonomisk historia, har flera
olika metoder använts för att undersöka bondebefolkningens förmögenhet och
jordinnehav. Sture Martinius sätter likhetstecken mellan ståndspersonsjordbruk
och storjordbruk och låter förekomsten av anställd personal bidra till att fast-
ställa vilka taxeringsvärden som kan skilja familjejordbruk från något större jord-
bruk.29  Maths Isacson tar istället fasta på sambandet mellan skatt och åkerareal
och använder den lokala kolskatten, som ett mått på böndernas ekonomiska
bärkraft i By socken i Kopparbergs län.  Lars Herlitz stöder sig på mantals-
längdernas uppgifter om hemmanens brukningsdelar, medan andra forskare ser
detta källmaterial som problematiskt att använda för att bedöma individers fak-
tiska förmögenhet och jordinnehav.30 Mantalet hade ända sedan 1700-talet allt
mer kommit att bli en kameral enhet, som inte alltid beskrev det verkliga jord-
ägandet. Historikern Maria Ågren betecknar hemmansindelningen i jordeböckerna
i Kopparbergs län, som ligger till grund för mantalslängdernas uppgifter, som
en ”kameral fiktion”.31 En bidragande orsak till denna utveckling var de bestäm-
melser om hemmansklyvning från 1747 som garanterade att all nyodling skulle
vara fri från beskattning. I praktiken betydde detta att stora utvidgningar av ett
hemmans jordinnehav kunde göras utan att mantalslängdernas uppgifter om
antalet brukningsdelar förändrades.

Kulturgeografen Christer Persson ser bestämmelserna om hemmansklyvning
och nyodling som en direkt orsak till att mantalslängdernas uppgifter i allt större
utsträckning kom att fjärma sig från verkligheten och under 1800-talet inte längre
uppfattades som ett tillfredsställande skattemått.32 År 1810 infördes en ny skatt
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som grundade sig på antingen inkomst eller förmögenhet, vilket innebar att all
fast egendom skulle värderas, ges ett taxeringsvärde och beskattas.33 Efter att ha
jämfört mantal och taxeringsvärden under 1800-talet, kommer Persson till den
slutsatsen att taxeringsvärdet är bättre lämpat än mantalet för att studera enskilda
hemmans storlek och resurser.34 För att göra det möjligt att skilja småbruk från
större jordbruk delar han in hemmanen i fyra förmögenhetsklasser där 1835 års
taxeringsvärden relateras till hemmanets förmodade bärkraft. Hemman taxerade
till lägre belopp än 500 Riksdaler Banco bedöms kräva ett stort mått av bi-
näringar för att försörja sin brukare, medan hemman taxerade till mer än 2000
riksdaler betraktas vara tillräckligt stora för att producera stadigvarande över-
skott och försörja fler än en familj. Däremellan fanns familjejordbruken, som
under ett taxerat värde av 1000 Riksdaler Banco, som också ansågs kunna be-
höva ett visst tillskott av binäringar för att försörja brukaren.35 Då Perssons klassi-
fikation tar sin utgångspunkt en sydsvensk kontext och är begränsad till 1835 års
taxeringsvärden, är det emellertid tveksamt i vilken mån den går att applicera på
nordsvenska förhållanden och på tiden efter 1835. Inte heller Sture Martinius
klassificering, som främst är inriktad på att skilja storjordbruk från familjejord-
bruk, bedöms vara särskilt lämplig att använda för att studera den ekonomiska
skiktningen inom ett jämförelsevis homogent bondekollektiv.

För att analysera den ekonomiska strukturen inom bondegruppen i de aktuella
byarna i Skellefteå socken, kommer taxeringslängdernas uppgifter för åren 1830,
1850 och 1870, att användas. Istället för att luta mig mot klassificeringar gjorda
med utgångspunkt i andra samhällskontexter har jag valt att undersöka sprid-
ningen i hemmansstorlek mellan de olika byarna genom att dela upp deras sam-
manlagda taxeringsvärden i kvartiler. Då förhållandevis stora förändringar i
taxeringsvärdenas storlek kan iakttas mellan 1850 och 1870, ger denna metod
därtill större möjligheter till jämförelser över tid än vad som är fallet med Pers-
sons klassifikation. I den lägsta kvartilen (Q1) återfinns de lägst taxerade hem-
manen, vilka sannolikt inte alltid hade en tillräckligt stor bärkraft för att ensamma
kunna försörja sin brukare. Hemmanen vars taxeringsvärden placerar dem i kvartil
2 (Q2) och 3 (Q3) får anses motsvara mindre respektive större familjejordbruk,
medan de hemman som återfinns i den översta kvartilen (Q4) kan betraktas som
relativt välmående. Hemmanen i den sistnämnda gruppen – den fjärdedel som
var allra högst taxerade – hade taxeringsvärden som motsvaras av Perssons för-
mögenhetsklass 3 och 4. Det rörde sig alltså om hemman som hade en sådan
storlek att de förmådde producera ett mindre eller större överskott, kunde ha
anställd arbetskraft och i somliga fall förmådde försörja fler än en familj.36

Hur varierade då hemmanens storlek i byarna i Skellefteå socken? Resultaten
presenteras i tabell 5.4, där byarna har grupperats på samma sätt som tidigare.
Till vänster i tabellen återfinns de sju byar som visat sig ha tydlig agrar karaktär
och till höger de sex byar som tidigt hade tätortskaraktär eller industriella inslag.
Först och främst kan det konstateras att i de allra flesta byarna dominerade
småbruken ägostrukturen såväl 1830, 1850 som 1870. Under hela undersöknings-
perioden återfanns de högst taxerade hemmanen framför allt i de byar som
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tidigt hade karaktären av centralorter: Degerbyn, Sunnanå och Storkåge samt i
viss mån också i den industriellt präglade byn Bureå. I alla dessa byar var uppe-
mot hälften av byns hemman taxerade till värden som placerade dem i den
fjärde kvartilen, det vill säga de tillhörde den fjärdedel av hemmanen som var
allra högst värderade. I alla byar med tätortskaraktär eller industriella inslag –
med undantag av Morön – fanns en tydlig dominans av familjejordbruk som
hade en sådan storlek att de sannolikt förmådde försörja sin brukare.

Även några av byarna med en mer renodlat agrar karaktär hade en något
större andel välmående hemman än de andra. Som tabell 5.2 visar gällde detta
framför allt byarna Medle och Drängsmark, där omkring en tredjedel eller en
ännu högre andel av byns hemman under hela undersökningsperioden var tax-
erade till värden som tillhörde den översta kvartilen, Q4. I Klutmark fanns också
en stor andel högt taxerade hemman 1830, men den minskade över tid. Den
stora variationen i taxeringsvärdenas spridning i Varuträsk förklaras av att det
fanns mycket få hemman i byn, endast fem år 1850. I dessa byar var mestendels
mer  än 50 procent av hemmanen av en sådan storlek att de kan klassas som
större eller mindre familjejordbruk. I många av de mer agrart präglade byarna
fanns emellertid ett betydande inslag av hemman med förhållandevis låga
taxeringsvärden. I Hjoggböle, Morön och Boviken var mer än hälften av byns
hemman taxerade till så låga värden att de vid alla tre undersökningstillfällena
placerades i de två lägsta kvartilerna: det vill säga deras taxeringsvärden var lägre
än medianvärdet för alla tretton byarna tillsammans. I Gummark återfanns mer
än hälften av byns hemman 1830 och 1850 bland de allra lägst taxerade, i Q1. I
dessa byar kan alltså inte ens familjejordbruken sägas ha dominerat, utan mest
sannolikt var en stor del av byns bönder beroende av binäringar för sitt uppe-
hälle.

Det skilda utvecklingsmönster som har kunnat iakttas mellan de mer uttalat
agrart präglade byarna och de byar som tidigt hade tätortsinslag eller industriell
prägel tycks alltså även ha återspeglats i hemmanens taxeringsvärden. Med något
enstaka undantag var hemmanen i de byar där andelen hemmansägare minskade
till en relativt låg nivå och där det fanns en större social skiktning i befolkningen
något högre taxerade än hemmanen i de mer bondedominerade byarna.

Såväl 1830, 1850 och 1870 fanns den största ekonomiska skiktningen bland
bönderna i Degerbyn. Spannet mellan lågt och högt taxerade hemman var stort
i den centralt belägna byn, där det fanns både svaga småbruk och stora jordbruk
med anställd arbetskraft. De mest förmögna bönderna fanns däremot i Sunnanå,
där det lägst taxerade hemmanet 1830 hade samma värde som det högst tax-
erade hemmanet i Morön. I Morön, å andra sidan, var 70 procent av byns
hemman år 1850 så lågt taxerade att det sannolikt krävdes binäringar för att
försörja brukaren.
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Tabell 5.4 Hemman i Skellefteå socken, taxeringsvärden 1830, 1850 och 1870.

Källa: RA, Länsräkenskaper Västerbotten, Skellefteå fögeri, Taxeringslängder 1830, 1850 och
1870.

Inte heller i de mer uttalat agrart präglade byarna visade sig hemmansägarna
utgöra en ekonomiskt homogen grupp. En större spridning med avseende på
hemmansstorlek och taxeringsvärden kan iakttas i de mer folkrika byarna som
Medle, Hjoggböle, Klutmark och Drängsmark än i de befolkningsmässigt min-
dre byarna som Varuträsk och Boviken. I alla dessa större bondbyar fanns det en
tydlig dominans av småbruk och familjejordbruk men också hemman som var
så högt taxerade att de förväntades kunna producera mer än vad som behövdes
för att försörja brukarens familj. Det kanske mest överraskande resultatet är
ändå den stora andel hemman i Boviken, Gummark, Hjoggböle och Morön
som var så lågt taxerade att de sannolikt var beroende av binäringar för att klara
sin försörjning. Samtidigt måste det beaktas att många hemmansägare kunde ha
betydelsefulla och lönsamma binäringar vid sidan av jordbruket. I Västerbotten

Byar med tydlig agrar karaktär 

 

Byar med tätortskaraktär eller industriella 
inslag 

1830 1850 1870 1830 1850 1870  
Qn 

% % % 

 
 Qn 

% % % 

1 17 42 54 1 18 20 4 

2 33 31 18 2 6 27 17 

3 33 23 16 3 29 27 58 
Hjoggböle 

4 17 4 12 

Bureå 

4 47 27 21 

1 55 54 32 1 36 36 7 

2 40 23 14 2 9 29 20 

3 5 15 43 3 46 14 60 
Gummark 

4 - 8 11 

Byske 

4 9 21 13 

1 21 14 15 1 - - 12 

2 26 22 46 2 43 43 19 

3 26 50 21 3 21 14 13 
Klutmark 

4 26 14 18 

Degerbyn 

4 36 43 56 

1 32 27 21 1 50 60 54 

2 20 5 24 2 12 10 15 

3 16 36 29 3 38 20 31 
Medle 

4 32 32 26 

Morön 

4 - 10 - 

1 29 - 25 1 11 19 12 

2 57 - 42 2 11 28 8 

3 14 60 33 3 28 14 46 
Varuträsk 

4 - 40 - 

Storkåge 

4 50 39 34 

1 56 51 37 1 - - - 

2 25 21 48 2 - - 20 

3 19 21 15 3 60 40 10 
Boviken 

4 - 7 - 

Sunnanå 

4 40 60 70 

1 30 19 16      
2 27 33 22      
3 20 19 24      Drängsmark 

4 23 29 38 
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ledde exempelvis en gynnsam exportmarknad till att värdet på skog och trä-
varor ökade kraftigt under 1840 och 1850-talen, vilket rimligtvis gynnade hem-
mansägare i byar där skogstillgången var god.37 I de bondedominerade byarna
återfanns den största ekonomiska skiktningen bland hemmansägarna både 1830
och 1850 i den stora bondbyn Drängsmark, i den norra delen av socknen. Där
fanns många små hemman som sannolikt knappt förmådde försörja sin bru-
kare, men även högt taxerade familjejordbruk med stora ägor. Vad gäller för-
mögenhet verkar bondbyarna Medle och Klutmark i Skellefteå älvdal både 1830
och 1850 ha haft ett litet försteg framför de andra byarna i denna grupp.

Sammanfattningsvis kan det konstateras att gruppen hemmansägare i de under-
sökta byarna var långt ifrån homogen. Inte bara i befolkningen som helhet, utan
också inom bondekollektivet fanns en social skiktning och stora ekonomiska
skillnader. Den största ekonomiska skiktningen inom bondegruppen fanns i de
byar som hade karaktären av centralorter i socknen och därnäst i de större bond-
byarna som Drängsmark, Medle och Klutmark. Under hela undersöknings-
perioden fanns de lägst taxerade hemmanen i de mindre byarna som Gummark,
Boviken och Morön.

Om nu dessa resultat ses samman med undersökningen av den sociala struk-
turen på hushållsnivå i de tretton byarna, är det påfallande att den största ekono-
miska skiktningen inom bondegruppen verkar ha funnits i de byar där det också
fanns en stor social skiktning i befolkningen som helhet. I dessa byar bars alltså
ansvaret för fattigvården inte bara av småbrukare utan även av hemman med
relativt stora resurser. Att så var fallet i Sunnanå har redan visats i en annan del av
avhandlingen. Lika påfallande är det att de minsta och lägst taxerade hemmanen
– och sannolikt också den minsta ekonomiska skillnaden mellan hemmansägare
och egendomslösa – fanns i de förhållandevis små byar som upplevde en stor
befolkningsökning under undersökningsperioden.  I dessa byar var det alltså inte
bara välbeställda hemmansägare som var skyldiga att försörja byns fattiga, utan
den ekonomiska strukturen medförde att en stor del av fattigvårdsansvaret kom
att bäras av hemman med jämförelsevis små resurser.

Efter större och mindre arbetsförmåga
När den distriktsbaserade fattigvårdsorganisationen infördes var ett av huvud-
motiven att arbetsföra fattiga skulle ”med skälig dagspenning, förses med arbete
anpassadt efter hwars och ens arbetsförmåga” i sitt distrikt och därigenom fost-
ras till självförsörjning.38 Oansett dessa uttalade ambitioner, skulle det visa sig att
fattigvårdsdistrikten i mycket begränsad utsträckning kom att fungera som
arbetsdistrikt. Långt ifrån alla de individer som skulle försörjas av fattigdistrikten
bedömdes nämligen ha någon som helst arbetsförmåga. En undersökning av
distriktssedlarnas uppgifter om vilka fattiga som försörjdes av respektive distrikt
vid olika tre tidpunkter mellan 1843 och 1860 visar att inte ens under de allra
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första åren kring distriktsorganisationens tillkomst tycks arbetsföra individer ha
dominerat bland understödstagarna. Dessutom pekar de tillgängliga källorna
entydigt på att andelen arbetsföra fattiga i distrikten blev allt färre över tid. När
fattigvårdsdistriktens försörjningsansvar 1862 begränsades till att förse de fattiga
med husrum och bränsle hade distrikten sedan länge upphört att ha karaktären
av arbetsdistrikt. Som figur 5.2 visar bedömdes endast omkring 10 procent av
de individer som försörjdes av fattigvårdsdistrikten år 1860 ha någon form av
arbetsförmåga.  Trots de initiala ambitionerna att den distriktsbaserade fattig-
vården främst skulle rikta sig till arbetsföra individer som hade problem med
försörjningen, kom den som all annan fattigvård snart att domineras av under-
stödstagare som inte längre var arbetsföra.39 Åtminstone i Skellefteå tycks inte
den nationella fattigvårdsdebattens retorik om arbetsföra fattiga som valde att
leva ett bekvämt liv på det allmännas bekostnad, ha haft någon förankring i en
faktisk verklighet.40

Figur 5.2 Andel arbetsföra respektive ej arbetsföra understödstagare i de undersökta byarna
1843, 1852 samt 1860.

Källa: FS, Bovikens byarkiv, F IV, distriktssedlar 1843, 1852, 1860; Hjoggböle byarkiv, F VI,
distriktssedlar 1852, 1860; Byske byarkiv, F VI, distriktssedlar 1852, 1860; Varuträsk byarkiv,
distriktssedlar 1843, 1853, 1860; Moröns byarkiv. F III, distriktssedlar 1843, 1852, 1860; Sunnanå
byarkiv, distriktssedlar 1852, 1860; Gummarks byarkiv, G II, distriktssedlar 1843, 1852, 1860.

Arbete ”på tunnlandet”
Även om fattigvårdsdistriktens roll som arbetsdistrikt blev begränsad innebar
det inte att de underlät att ordna arbete åt arbetsföra understödstagare. Vilka
arbetstillfällen kunde då distrikten erbjuda ”sina” fattiga? Den allra vanligaste
formen var att den fattige fick arbeta ett eller flera dygn ”på tunnlandet”, det vill
säga ett visst antal dagar på varje hemman beroende på hemmanets storlek. Ofta
fanns en särskild turordning i byn. Denna understödsform förekom i alla tretton
byarna under hela undersökningsperioden. Vid några tillfällen framgår det att
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den fattige fick betalt för sitt arbete, medan det i andra fall är underförstått att
kompensationen utgick in natura i form av mat och husrum.41  I reglementet
från 1846 uttrycktes detta som att de fattigas arbete skulle komma de underhålls-
skyldiga till godo, gentemot att dessa i sin tur såg till att de fattiga inte hade någon
brist på nödtorftigt uppehälle.42 Reglementets bestämmelse är ett tydligt exem-
pel på de ömsesidiga rättigheter och skyldigheter som förutsattes existera mellan
de fattiga och de som skulle försörja dem. Exempel finns också på hur somliga
understödstagare mycket konkret fick arbeta ihop till familjens försörjning. När
det bestämdes att en medelålders man sommaren 1849 skulle arbeta en dag på
tunnlandet i Sunnanå betrodde byamännen honom inte att själv ta hand om sin
inkomst. Betalningen för arbetet, 24 skilling om dagen, skulle istället lämnas till
byåldermannen som i sin tur skulle se till att matvaror varje vecka lämnades till
hans hustru och barn. Mannen fick alltså mycket konkret arbeta ihop till familjens
understöd. Uppenbarligen såg bystämman en risk att pengarna skulle kunna an-
vändas på annat sätt än till familjens försörjning. Fattigvårdsreglementet gav stöd
för ett sådant förfarande, om den fattige var känd för ”oordentlighet och misshus-
hållning”.43 Huruvida det också gällde denne man säger källorna inget om. Kom-
mentarer angående understödstagarnas moral eller leverne är överhuvudtaget
påtagligt frånvarande i bystämmoprotokollen.

En huvudpunkt i de allra första regler som formulerades för fattigvårds-
distriktens verksamhet var att de fattigas barn också skulle förses med arbete.
Barnen skulle ”hållas till en mot deras ålder swarande sysselsättning” och vänjas
att med arbete förtjäna sitt uppehälle.44 Endast ett fåtal exempel har återfunnits
på hur byamännen ordnade med särskilt arbete till minderåriga barn, utan det
handlade i de allra flesta fall om utackordering eller om arbete och försörjning
genom kringgång i byn. På samma sätt som de vuxna fick barnen vistas några
dygn på varje hemman, hjälpa till med de dagliga sysslorna och få mat och
husrum i utbyte. Det var främst de litet äldre barnen som på detta sätt försågs
med arbete utanför hemmet och det är uppenbart att det betraktades som en
form av understöd riktat till hela hushållet. I Byske beslutade bystämman i maj
1839 att två pojkar, 13 och 14 år gamla, vars föräldrar försörjdes av fattigvårds-
distriktet, skulle få arbeta en dag på varje skälsland i byn.45 Samtidigt tilldelades
den ena pojkens mor, en änka med flera minderåriga barn, en tunna korn och
byamännen anmärkte särskilt att hon borde vara belåten med denna ranson,
”enär äldste sonen blir af Byn till arbete använd”.46 Det är uppenbart att åtmins-
tone de äldre barnen förväntades bidra till hushållets försörjning och inte sällan
visar protokollen hur byamännen uppfordrande anmodar de fattiga familjerna
att ordna tjänst till sina äldre barn. För den fyrabarnsfamilj som skulle försörjas
av Hjoggböle fattigvårdsdistrikt 1856 var det inbegripet i försörjningsvillkoren
att de två äldsta sönerna skulle ”ut på tjänst”.47 Bestämmelserna om laga försvar
tillämpades strikt. När föräldrarna inte själva hade bruk för barnets arbetskraft
skulle det ovillkorligen ut på tjänst och inte ”ligga samhället till last”. Lagen gav
samhället full målsmans- och husbonderätt över dem som försörjdes av fattig-
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vården, vilket gav dem rätt att ställa krav på den enskilde. I Sunnanå vägrade
byamännen en kvinna understöd och hotade dessutom att skaffa henne från byn,
om hon inte omedelbart ordnade tjänst till sina halvvuxna döttrar.48 Den enskil-
des plikt att arbeta efter förmåga och fullgöra sitt samhällsansvar, tydligt formu-
lerad i lagstiftning och reglementen, verkar alltså ha varit en grundläggande för-
utsättning för fattigförsörjningen på bynivå i 1800-talets Skellefteå.

Efter lokala förutsättningar
Den vanligaste formen av arbete som erbjöds distriktens fattiga var jordbruks-
arbete på byns hemman, men det ordnades också annan form av sysselsättning,
allt efter distriktens lokala förutsättningar. I Medle liksom i Varuträsk gavs några
av byns fattiga rätt att för eget bruk bärga hö på byns myrar.49 I Byske fick en
medelålders man tillsammans med sin son uppdraget att ”biträda Byamännen
med skogvakte”.50 Andra exempel på arbeten som ordnas i de olika byarna är
brunnsgrävning, vedhuggning och dikning.51 I Hjoggböle fick en av byns fattiga
1859 hjälpa en annan fattig man i byn att timra upp en stuga på byns bekostnad.52

I Degerbyn, där den förmögne sågverksägaren Nils Clausén hade sitt hem-
man, hoppades bystämman att denne skulle kunna ordna arbete vid sitt sågverk
till distriktets fattiga. Lejonströms såg som låg i byns omedelbara närhet, var
under 1840-talet en av ortens största industrier.53 Vid en bystämma i maj 1839
deklarerade Clausén att han kunde ta emot så många fattiga som motsvarade
hans andel skatt i byn, men ”icke på något annat vis, på obestämda tider mottaga
alla som på Byen äro förlagda”. Clauséns nekande till att ordna arbete till fler
fattiga än vad som var hans lagliga skyldighet, ledde till att två av distriktets
fattiga samma dag entledigades från sina arbeten vid Lejonström. I december
samma år tvingades en av de uppsagda att begära extra understöd för sin familj.
Bystämman beslutade att familjen skulle få två kappor korn, omkring nio liter,
från varje tunnland i byn. Förfaringssättet var i sig inget märkligt, så gjorde man
i de flesta byar när någon behövde omedelbar hjälp. Mera anmärkningsvärt är
att byamännen i Degerbyn förväntade sig att beslutet skulle bli kontroversiellt.
Protokollet antyder att det kunde väntas protester från två av byns mest väl-
beställda hemmansägare som hade varit frånvarande vid beslutet och byamännen
beslutar därför att gardera sig. På följande eleganta sätt formuleras beslutet:

Men skulle Hr Doctor […] och Häradsskrifvare […] ofvan skrefvne beslut ogilla
äges för dem att efter beräkning Degerfäldts [den arbetslöses, min anm.] familge i
arbete taga och derigenom dem besörja.54

Inte i någon annan av de tretton byarna har spänningar och konflikter kring
försörjningsansvaret artikulerats lika tydligt. Paradoxalt nog tycks det alltså som
om skyldigheten att ordna arbete för de arbetsföra fattiga var mest omdiskute-
rad i en av de få byar som kunde erbjuda arbetstillfällen vid sidan av jordbruket.
Att det var välbeställda hemmansägare i en av de mest förmögna byarna i studien
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som mest uttryckligt ifrågasatte den gemensamma skyldigheten att försörja de
fattiga, stärker hypotesen om att ett ökat socialt och ekonomiskt avstånd män-
niskor emellan försvårar den upplevelse av identifikation, som är en viktig förut-
sättning för att skapa en känsla av samhörighet och social solidaritet.

Arbetsvägran
I 1846 års reglemente för socknens fattigvård föreskrevs att den som vägrade
utföra det arbete som anvisats av distriktet kunde förlora sin rätt till understöd.55

Bara vid två tillfällen talar bystämmoprotokollen om situationer när någon av
byns fattiga har nekat att utföra det arbete de hade tilldelats av byamännen. De
livligaste protesterna väcktes av en till synes ganska försynt ställd fråga från
byamännen i Klutmark. När Anna Barbra Ungström våren 1840 vägrade att
utföra det arbete hon anvisades gällde hennes protester nog inte så mycket
arbetsuppgifterna i sig, som byamännens rätt att ålägga henne att arbeta.

Tillfrågades först Anna Barbra Ungström med antydan att Byamännen ville att hon
nu i såmmar med passande arbete inom Districtet födas och klädas till hwilket hon
med Edelig förplicktelse helt och hållet nekade, samt sade att hon förr åtlydt
öfverheten hwilket [hon , min anm.] hädanefter ej skulle göra.56

Trots frispråkigheten och den våldsamma protesten förlorade inte den då snart
femtioåriga kvinnan rätten till understöd. Även året därpå och en längre tid framåt
fanns hon uppförd på listan över de fattiga som byn hade att ansvara för.57 Om
hon tvingades att arbeta vet vi tyvärr inte, då bystämmoprotokollen i Klutmark
har stora luckor. Åtminstone i detta fall tycktes det på bynivå finnas en större
generositet gentemot de fattiga än vad det officiella regelverket gav uttryck för.
Incidenten i Klutmark 1840 visar också att inte heller de fattiga på den nord-
svenska landsbygden var i fullständig avsaknad av förhandlingsposition i förhål-
lande till sina försörjare. Som Lees påpekar: ”Important elements of the welfare
process were completely under the control of  the poor. They decided when to
ask for aid and when to refuse it.” 58 Beslutsfattarna i Klutmark, tycks som så
många andra i samma situation, ha föredragit kompromiss och samarbete fram-
för konfrontation. Samtidigt måste det betonas att den fattiges handlingsfrihet
var begränsad. Att understödstagaren befann sig i beroendeställning gentemot
samhället framgår tydligt av det andra fallet av arbetsvägran, som bemöttes på
ett helt annat sätt av bystämman. Konfliktens orsak var även i detta fall en direkt
vägran att finna sig i bystämmans beslut. En av bönderna i Byske anmälde 1842
att en av byns fattiga, en man i fyrtioårsåldern, var trotsig och vrång och vägrade
förrätta något som helst arbete för byns räkning. Att kunna, men inte vilja arbeta,
för att istället låta sig försörjas av andra avvek dessutom från vad som uppfatta-
des som normerande i det agrara Skellefteå. Detta föranledde bystämman att
vid nästa fattigreglering föreslå att den ovillige inte skulle beviljas något under-
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stöd under det kommande året. Helst skulle man se att han också lämnade byn –
han hade några år tidigare flyttat in till Byske från en annan by i socknen – men
om han inte kunde hitta sig något hus på annan ort kunde han ”af Byske by
herbergeras mot det att han med arbete godtgör hushyran”.59 Det hela tycks ha
slutat i en kompromiss, för bara några veckor senare talar bystämmoprotokollet
om att denne man arbetade för byns räkning mot en daglön av en Riksdaler per
dag och att byn försåg hushållet med livsmedel och husrum.60

De flesta exempel som anförts ovan härrör från tidsperioden 1838–1850.
Det var också under denna tidsperiod som fattigvårdsdistriktens karaktär av
arbetsdistrikt framgick tydligast, även om långt ifrån alla av distriktens fattiga var
arbetsföra. Efter 1850 blev bystämmobesluten om arbeten för de fattigas räk-
ning färre, samtidigt som besluten om andra former av understöd blev desto
fler. En allt större andel av distriktens fattiga kom att klassificeras som ”icke
arbetsföra”, vilket måste tolkas som att de var i större behov av annat understöd
än av arbete.

Boende och försörjningsformer

 […] som Anders Magnusson upplyste at[t] han ägde 6 skäl korn [ca 110 liter] och
ungefärligen 2 tunnor potatis [ca 300 liter] samt ett skäl rötter [ca 18 liter], två
skrindor hö samt ägde att begagna en ko så länge han kunde hänne nu föda, utaf det
skäl ansågo byamännen eij skäligt försträcka något til hans underhål[l] […].61

Korn, potäter och ved för vintern
Under hela undersökningsperioden var försörjning in natura den dominerande
understödsformen i alla tretton byarna. Basen i livsmedelsförsörjningen var korn,
den vanligaste grödan som odlades i socknen.62 En viss lättnad i försörjnings-
skyldigheten kunde byarna få genom den sockengemensamma fattigspannmål
som fördelades i samband med den årliga fattigregleringen. Om spannmålstill-
delningen var riktad till individer som hade särskilt stora behov eller var avsedd
som en jämkning mellan byarna har inte gått att klargöra.63 I de flesta byarna var
det också vanligt att en del av understödet utgick i potatis. I Degerbyn där det
fanns flera stora kvarnar var det vanligare att de fattiga fick mjöl än i andra
byar.64 Endast i en by omnämns det att understödstagarna försågs med mjölk
och det var inte i någon av de stora bondbyarna, utan i den lilla kustbyn Boviken.65

Att de fattiga fick smör var mycket ovanligt. Bara vid några enstaka tillfällen
delades denna delikatess ut i de undersökta distrikten och alla gånger utom en
var understödet direkt destinerat till barn.66
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Då understödet delades ut med olika intervall i olika byar har det varit svårt
att göra några jämförelser av de mängder livsmedel som fördelades till distrik-
tens understödstagare och om det fanns några skillnader byarna emellan. Hur
stora mängder som delades ut var också beroende på det fattiga hushållets struktur
och hur stort understödsbehovet bedömdes vara. Vanskligheten att göra jäm-
förelser byarna emellan avseende understödets storlek kan belysas av följande
exempel: I bondbyn Medle beviljades 1847 en ensamstående kvinna i femtioårs-
åldern 1½ tunna korn för ett år, dvs. omkring 200 liter spannmål.67 I kustbyn
Boviken tilldelades en kvinna i ungefär samma ålder omkring hälften så mycket,
men hon fick dessutom ett par liter mjölk i veckan och ett litet tillskott i kontan-
ter. Att utifrån dessa uppgifter värdera vem som fick mest låter sig inte göras. Än
en gång framgår hur fattigvården i lokalsamhället präglades av ett starkt
residualistiskt tänkande: samhället gick in med stöd först när de egna resurserna
var uttömda, behoven mycket stora och alla andra vägar till försörjning var
uttömda.68

Om livsmedel var en av grundpelarna i försörjningen av distriktets fattiga
utgjorde ved en annan. I 1800-talets nordsvenska samhälle var tillgång till ved
och värme en nödvändighet för att överleva vintern. Att förse de fattiga med
ved var ett relativt stort åtagande för byarna och det fanns ofta en särskilt upp-
rättad ordning för hur och när leveransen skulle ske. När distriktsorganisationen
förändrades 1862 och distriktens försörjningsansvar begränsades, utgjorde fort-
farande distriktens ansvar att förse de fattiga med husrum och bränsle basen i
fattigförsörjningen. 69

Fördelning, kontroll och redovisning
Det understöd som skulle delas ut till de fattiga samlades i alla de studerade
byarna in genom ett så kallat sammanskott. Varje hemmansägare bidrog med en
viss mängd av korn, ved, potatis eller andra förnödenheter i relation till storleken
på sitt hemman, beräknat i antal tunnland. Utdebiteringens storlek kunde variera
från fall till fall. Ofta fattade bystämman på våren beslut om hur mycket förnöden-
heter var och en av de fattiga skulle ha under året och hur mycket varje hem-
mansägare hade att bidra med i varje enskilt fall.70  Så här såg det ut i Varuträsk
under senare delen av 1850-talet:

Maija Greta Bäckman får 1 kappa mjöl […] på hvarje Tunneland; samt 1 lass huggen
ved på hvarje tunneland.

Olof Anderssons enka får 1 kappa sädeskorn och 1 kappa matkorn på hvarje tunne-
land samt 1 lass ved på hvarje tunneland samt 1 lass Gödsel dito.

Pehr Södermark får bärga hela Möremyran samt de öfvriga myror som han förlededt
år bärgat samt får 1 kapp korn på hvarje tunneland samt 1 kapp potatis.71
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 Redan under 1800-talet finansierades alltså den sociala omsorgen på lokalplanet
av ett proportionellt skattesystem där varje hemmansägare bidrog i relation till
sina tillgångar.

Hur understödet sedan fördelades ut till de fattiga varierade mellan de olika
byarna. I alla byar verkar det ha funnits ett behov av att ha kontroll över hur
mycket som lämnades ut och till vem. I fyra av byarna, Sunnanå, Morön, Degerbyn
och Drängsmark finns belägg för existensen av ett slags kupongsystem. Ålder-
mannen utfärdade särskilda sedlar som gav de fattiga rätt att hämta ut sitt under-
stöd hos byns bönder. En sedel med åldermannens underskrift kan på samma
gång ha fungerat som ett stöd för den fattige att hävda sin rätt och som ett sätt
att kontrollera att var och en fullgjorde sin försörjningsskyldighet.72 I byarna
Klutmark, Gummark och Hjoggböle var det understödsgivarna som var skyl-
diga att för bystämman redovisa vad de under året lämnat ut till byns fattiga. I
Gummarks byarkiv finns kvitton bevarade som visar att de fattiga skriftligen
fick kvittera hur mycket understöd de hade tagit emot under året. I Hjoggböle
gjordes på samma sätt.73 Det är möjligt att samma praxis också tillämpades i
andra byar, men luckor i källmaterialet gör detta svårt att verifiera. I bystämmo-
protokollen från Medle betonas starkt den fattiges ansvar att själv hämta ut sitt
understöd hos byns bönder. Inga sedlar tycks ha förekommit utan byamännen
förde listor över vad som utlämnats till vem och hur mycket var och en sam-
manlagt hade bidragit med under året. Det förekom också att bönderna läm-
nade sitt sammanskott till byåldermannen, som därefter ansvarade både för
kontrollen att var och en fullgjorde sina skyldigheter och för fördelningen av det
anslagna understödet åt de fattiga.74 Ett liknande system fanns i Boviken och i
Storkåge där understödet lämnades ut av distriktsföreståndaren. I Storkåge hade
distriktsföreståndaren en mycket självständig ställning och det är uppenbart att
många fattigvårdsbeslut fattades på delegation av en mindre grupp bönder utanför
bystämmans ram.75 Även i den stora byn Drängsmark återfinns relativt få fattig-
vårdsärenden i bystämmoprotokollen med hänsyn till byns storlek. Möjligen har
särskilda fattigvårdsprotokoll förts som förkommit eller också hanterades fattig-
vården som i Storkåge på delegation utanför bystämman.

Existensen av relativt välutvecklade kontroll- och redovisningssystem för det
understöd som delades ut i Sunnanå, Degerbyn, Morön och Drängsmark skulle
kunna tyda på att det i dessa byar fanns ett uttalat behov av kontroll, både av
givare och understödstagare. Att fattigvårdsansvaret kunde vara kontroversiellt
har redan visats i det tidigare exemplet från Degerbyn. Det är också möjligt att
det uppstod ett större behov av social kontroll i de byar som i likhet med
Degerbyn, Sunnanå och Morön tidigt fick tätortskaraktär. Drängsmark var ingen
centralort, men väl en stor by, vilket kan ha bidragit till behovet av ett mer välut-
vecklat kontrollsystem. Gemensamt för Degerbyn, Sunnanå och Drängsmark
var också att de var relativt förmögna byar med en stor social och ekonomisk
skiktning i befolkningen.  I de mer utpräglade bondbyarna tycks fördelnings-
systemen i större utsträckning ha byggt på social kontroll och personligt ansvar,
givares såväl som understödstagares.
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Kringgång för vård och skötsel
I de flesta av de tretton byar som står i fokus för denna undersökning var det
också mycket vanligt att de fattiga försörjdes genom kringgång. I många byar
fanns visserligen fattigstugor, men de rymde långt ifrån alla av byns fattiga och
utgjorde därför i de flesta fall bara ett komplement till kringgången. I flera av de
mindre byarna byggdes fattigstugor först under 1860-talet.76 I bystämmo-
protokollen framgår tydligt att det fanns två former av kringgång i byarna. Den
ena formen av kringgång har redan diskuterats, den som syftade till att förse de
fattiga med arbete. Den andra formen av kringgång syftade inte så mycket till
arbete som till försörjning, vård och omsorg, eller som det ofta uttrycks i by-
stämmoprotokollen: ”vård och skötsel”.77 Antagligen var de båda formerna av
kringgång inte heller helt renodlade, utan kunde på samma gång inrymma både
omvårdnad och arbete. Etnologen Gunilla Kjellman ser kringgången som den
lägst ansedda av de försörjningsformer som förekom i agrarsamhället.78 Om så
var fallet också i norra Sverige, där kringgång var en av de allra vanligaste under-
stödsformerna vet vi inte särskilt mycket om.79 Inte heller denna undersökning
kan ge någon större klarhet i hur kringgången uppfattades och hur den upplev-
des av de fattiga själva. Kringgången var vanligt förkommande och inga belägg
finns för att den ifrågasattes mer än andra understödsformer.

Majoriteten av de individer som på detta sätt beviljades vård och skötsel var
äldre personer eller individer som på grund av sjukdom var i kontinuerligt be-
hov av extra omsorg. Kringgång kom alltså i många fall att fungera som en
form av åldringsvård i lokalsamhället.  Mera temporärt kunde också denna för-
sörjningsform fungera som vad vi idag skulle kalla för avlastningsboende. När
en äldre man i Morön skulle bege sig ut på vårfiske i maj 1854 hade han inte
möjlighet att ta hand om sin hustru. Bystämman diskuterade problematiken och
beslutade ”att Jon Nilssons hustru skulle af mannen försörjas till dess han far i
fiske och sedermera skall gumman börja gå 1 dygn på Skälslandet igenom hela
byn, böjar med no 1”.80 Som det redan har framkommit i kapitel 4 hanterade
hanterade bystämman i Boviken tillsynen av en äldre fattig kvinna på samma sätt
när maken, fiskaren Abraham Burström, tillfälligt måste vara frånvarande från
hemmet i samband med vårfisket.81

Fastän kringgången förbjöds i socknen i och med 1868 års fattigvårds-
reglemente, förblev den undersökningsperioden ut  en mycket vanlig understöds-
form i de undersökta byarna. Ett gemensamt beslut i kommunalstämman tycks
inte ha förmått byarna att överge sina traditionella och väl beprövade försörjnings-
former. I detta avseende fanns en mycket påtaglig skillnad mellan norm och
praxis, som visar på oviljan att överge gamla försörjningsformer, men också på
att det fanns ett stort mått av lokal självständighet i Skellefteå sockens byar. Långt
efter fattigvårdsansvarets centralisering 1871 levde kringgång som försörjnings-
form fortfarande kvar i byarna och så sent som 1885 tillämpades den fortfa-
rande i Hjoggböle.82
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Skillnaden mellan norm och praxis blir också uppenbar då det gällde hur
fattiga barn skulle försörjas av distrikten. I de fall barn under 15 år var i behov av
understöd var utackordering den förordade understödsformen. Barns försörj-
ning genom kringgång var förbjuden sedan 1846.83 Trots detta levde tidigare
praxis kvar på bynivå och minderåriga barn fortsatte att försörjas genom kring-
gång på under hela undersökningsperioden. Det var främst i de utpräglade
jordbruksbyarna som barn försörjdes på detta sätt.  I sex av de tretton byarna:
Hjoggböle, Klutmark, Medle, Morön, Boviken och Drängsmark finns belägg
för att försörjningsformen användes under hela undersökningsperioden. Ibland
tycks det ha varit en nödlösning, som exempelvis när bystämman i Drängsmark
under det extrema missväxtåret 1867 beslutade att tre föräldralösa flickor, tio,
sju och tre år gamla tills vidare skulle ”gå ett dygn på tunnelandet” och på detta
sätt få mat och husrum.84  Andra exempel visar att så inte alltid var fallet. Både i
Medle och Morön finns belägg för att barn har fått vandra runt i byn för att få
mat och husrum, även under mer stabila förhållanden.85

Avgränsning och kontroll
I Sunnanå praktiserades inte kringgång. Det förekom visserligen vid några tillfäl-
len att de fattiga fick arbeta några dagar per tunnland på hemmanen i byn, men
för övrigt försörjdes byns fattiga inte genom kringgång. Detta kan sägas med
relativt stor säkerhet, då utförliga bystämmoprotokoll från Sunnanå finns i en
helt obruten serie från 1849 och framåt. Där framgår att byamännen i Sunnanå
istället ägnade stor möda åt att ordna bostad åt distriktets fattiga. Detta innebar
ett ständigt pusslande med de stugor och kammare byn förfogade över, vilket
sällan resulterade i att de fattiga fick en fast bostad. Till synes oproblematiskt och
med kort varsel kunde bystämman egenmäktigt besluta att flytta på individer
och familjer när det husrum de för tillfället vistades i behövdes bättre för att hysa
in någon annan. Ett exempel på hur detta tillvägagångssätt kunde leda till en hel
kedja av omflyttningar är händelseutvecklingen våren 1849 när byamännen i
Sunnanå hade fått en ny fattig familj att försörja. Efter litet funderande hit och dit
beslöts att familjen skulle få flytta in i den så kallade ”rotstugan”, en stuga eller
möjligen ett soldattorp i utkanten av byn som byamännen ägde gemensamt. I
stugan bodde redan en ensamstående mor med två döttrar, Lisa Greta Sund-
berg, men hon fick finna sig i att byta bostad och dela husrum med en annan av
byns fattiga kvinnor.86 Efter knappt ett år beslutade byamännen att flytta fyra-
barnsfamiljen till en annan stuga som blivit ledig sedan en sjuklig åldring hade
inhysts på annat håll samtidigt som Lisa Greta fick flytta tillbaka till sin gamla
stuga igen. Efter några år var det fyrabarnsfamiljen som fick tillskott i hushållet,
när byn behövde hysa in en nybliven änka som beviljats försörjning av distriktet.
Ytterligare något år senare tvingades Lisa Greta återigen byta bostad och fick än
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en gång finna sig i att dela rum med andra.87 Frånvaron av kringgång som
försörjningsform behövde alltså inte innebära en särskilt mycket större trygghet
för byns fattiga.

En möjlig orsak till att just Sunnanå inte tillämpade kringgång skulle kunna
finnas i byns speciella socio-ekonomiska struktur med förhållandevis få, men
förmögna hemman.88 Detta innebar att byn fick ansvaret för ett större antal
fattiga i relation till antalet hemman än många andra byar. År 1850 skulle till
exempel elva personer försörjas av fem hemman. När det inte fanns så många
hemman för de fattiga att alternera mellan kan det ha uppfattats mera ändamåls-
enligt att inhysa de fattiga på annat håll i byn, i en slags fattigstugor. Från 1868 och
framåt började ett nytt system för fattigförsörjning praktiseras i Sunnanå, som
innebar att de fattiga genom lottning fördelades mellan hemmansägarna i byn.
Med utgångspunkt i förväntat understödsbehov och arbetsförmåga delades byns
fattiga upp på tre lotter. Även hemmansägarna indelades i tre grupper, där varje
grupp motsvarade 1/3 av byns sammanlagda skattetal. Med lottens hjälp delade
de därefter upp de fattiga mellan sig. Hur de fattiga skulle underhållas blev inte
längre en angelägenhet för bystämman utan kom att beslutas av den eller de
underhållsansvariga. Bystämmans konsensusbeslut och överenskommelser kring
de fattigas försörjning kom i Sunnanå att ersättas av en organisation av mer
paternalistisk karaktär. Kanske kan detta ses som ett tecken på annorlunda värde-
ringar hos en framväxande borgerlighet i en stadsnära by där den sociala skiktningen
var stor.89 Ordvalet i protokollens formuleringar antyder också ett annat synsätt
på fattigdom och fattigvård. När bystämman redan 1868 konstaterar att ”byns
fattiga i närvarande slum äro i saknad av nödigt livsuppehälle” sker det med en
terminologi som skulle komma att associeras med en mer sentida filantropi,
som vid denna tid var obekant för det agrara Skellefteå.90 Det kan därför inte
heller uteslutas att den möda byamännen ägnade åt att ordna särskilda bostäder
för byns fattiga även kan ha haft ett kontrollerande och avgränsande syfte. Istället
för att få försörjning på böndernas hemman, marginaliserades understödstagarna
också i fysisk mening och flyttades undan i samhällets utkant.

Utackordering
I 1800-talets agrarsamhälle var utackordering ett vanligt sätt för fattigvården att
ordna försörjning, framför allt för barn, men också för äldre personer. För en i
förväg fastställd summa åtog sig någon att under en överenskommen tid –
vanligtvis ett år i taget – försörja barnet eller åldringen i fråga. Vem som skulle
tilldelas försörjningsansvaret och vilken ersättning de skulle få fastställdes vanligt-
vis genom offentlig auktion med individuella anbud. Så var det också i Skellef-
teå. Auktion till lägstbjudande var det gängse sättet att göra upphandling i sock-
nen och det var välkänt att det gav goda möjligheter till kostnadskontroll. Besluts-
fattarna i Skellefteå var inte omedvetna om att det var ett osäkert förfarande
som inte alltid kunde garantera en kvalitativt god omvårdnad och för barnen
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riskerade att leda till täta byten av fosterhem. I avvägningen mellan dessa risker
och de fördelar auktionsmetoden innebar tycks dock ekonomiska hänsyn ha
vägt tyngst.91 I Skellefteå stora socken sköttes de flesta av dessa utackorderingar
gemensamt för hela socknen i samband med de större kyrkhelgerna. Men utack-
ordering ägde inte bara rum på sockennivå. Bystämmoprotokollen visar att ut-
ackordering på ett liknande sätt kunde praktiseras inom fattigvårdsdistrikten,
framför allt med syfte att ordna en mer stadigvarande försörjning för barn och
äldre.

Utackorderingen av äldre blev först under 1860-talet vanlig på bynivå. Mycket
tyder på att detta kan sättas i samband med de ändrade formerna för fattig-
vårdens finansiering från 1863 och framåt, när naturaförsörjningen i socknen i
allt större utsträckning började ersättas av en skatte- och avgiftsfinansierad fattig-
vård. I 1868 års reglemente föreskrevs tydligt att de kommunala fattigvård-
smedlen skulle fördelas mellan distrikten.92 Byamännens överväganden i Medle
tyder emellertid på att distrikten redan före 1868 fick ekonomisk kompensation
av kommunen för den fattigvård som utfördes i byn. I samband med fattig-
regleringen inför år 1864 hade Medle fattigvårdsdistrikt nämligen beviljats en
summa av 175 riksdaler, avsedd att användas för ”gamle Lundström och hans
hustru”. Dessa äldre makar hade försörjts av byn under en längre tid och hade
de tre senaste åren fått ”föda och skötsel” genom kringgång, 1 dygn på varje
1/3 tunnland skatt.93 Bystämman beslöt att använda det anslagna beloppet till att
utackordera Lundström och hans hustru under det kommande året för att un-
derhållas på ett kristeligt och anständigt sätt.  När det lägsta budet vid den auk-
tion som anordnades i byn stannade på 188 kronor, beslutade byamännen att
vid årets slut gemensamt stå för de tretton kronor som fattades ”dock med
förbehåll att om döden hädan kallar dessa personer förr än året är till ända,
summan utgår i den mån de lefvat”.94

I de byar som har undersökts ägde alla utackorderingar av äldre personer
rum under 1860-talet, framför allt under åren 1867–1869. Den ökande ut-
ackorderingen av äldre under 1860-talet kan ha berott på att de fattiga blev allt
mer vårdkrävande, men kan också, vilket är mer troligt, ha varit en följd av att
distrikten i ökande utsträckning kunde förfoga över kontanta medel.95 Utackor-
dering av äldre var ofta mycket kostsam. I Medle tycks tillgången till den kon-
tanta ersättningen ha varit en förutsättning för att kunna utackordera det äldre
paret. Till följd av den annalkande lågkonjunkturen under 1860-talet började
också kontanter bli en bristvara i socknen. Belägg för att äldre och sjuka indivi-
der utackorderades inom byn som en del av fattigvårdsdistriktets verksamhet
finns, förutom i Medle, i bystämmoprotokollen från Degerbyn, Drängsmark
och Klutmark.96

Betydligt vanligare var det att barn utackorderades av fattigvårdsdistrikten
och under undersökningsperioden 1838–1871 ägde sådana utackorderingar rum
i nästintill alla byar. Den mest utförliga redogörelsen för hur en utackordering på
bynivå kunde gå till återfinns i ett protokoll från Degerbyns fattigvårdsdistrikt
hösten 1868.97 Utackorderingarna i Degerbyn hade stora likheter med den praxis



186

som rådde när barn utackorderades på kommunnivå. Auktionen ordnades inte
på samma sätt som i de andra fattigvårdsdistrikten internt inom byn, utan det är
uppenbart att den riktade sig till en vidare krets. Kanske var det byns centrala läge
i närheten av kyrkan som gjorde det möjligt att locka en större publik. En välbe-
sökt auktion innebar större konkurrens, vilket ofta gav ett bättre pris.98 Det var
emellertid inte givet att den lägstbjudande skulle få ta hand om barnet i fråga, då
de gjorda anbuden skulle prövas av bystämman efter auktionen. I oktober 1868
resulterade denna prövning i att ett av anbuden inte antogs. Den direkta orsaken
diskuteras inte, men då anbudet inte var anmärkningsvärt högt är det troligt att
anbudsgivaren i något avseende betraktades som mindre lämplig.99

När barn utackorderades i de andra byarna i studien ägde auktionen vanligt-
vis rum i kretsen av byamännen i den egna byn.100 Ersättningen till fosterföräldrarna
utgick inte heller alltid i kontanter, utan de kunde också ersättas in natura. I Stor-
kåge till exempel, åtog sig en av bönderna att under ett års tid försörja en pojke
för 2 ½ skäl korn, vilket motsvarar ungefär 45 liter.101  Naturaersättning vid
utackorderingar var vanligast under 1840- och 1850-talen. I Medle däremot,
ersatte distriktet redan under 1840-talet fosterföräldrarna med kontanter.102 När
barn utackorderades inom fattigvårdsdistrikten under senare delen av 1860-talet
förekom ingen naturaersättning, utan alla fosterföräldrar ersattes med kontanta
medel.103

Hjälp till självhjälp

Inom somliga distrikt hafver de arbetsföre fattige fått jord att bearbeta och skatte-
männen hafver till och med hulpit dem med utsäde. Detta är ock ett sätt hvilket jag
på det högsta förordadt och uppmuntradt om det möjligen kan ega rum. I hvarje by
finnes så mycken ouppbrukad jord som nu ligger utan gagn och värde, men om den
öfverlemnas åt arbetsföre fattige kan den bereda dem utkomst och med detsamma
lättnad åt byn 104

Den jordbruksintresserade prosten Nordlanders reflektioner från 1843 ligger
inte långt ifrån det synsätt som allt mer kommit att känneteckna en modern syn
på bistånd och fattigdomsbekämpning. Bistånd innebär idag inte bara en resurs-
överföring i form av gåvor till passiva mottagare utan måste också syfta till att
hjälpa individer och samhällen att själva bli delaktiga i en process som kan skapa
en långsiktig och hållbar utveckling.105

Stämmer då Nordlanders bild med den fattigvårdspraxis som tillämpades i
distrikten? I vilken utsträckning kan det beviljade understödet ha setts som en
”hjälp till självhjälp”? I bystämmoprotokollen finns tre tydliga exempel som be-
kräftar att distrikten kunde hjälpa de fattiga att få tillgång till jord att bruka. I
Medle beslutade bystämman 1842 att bygga en stuga till ett äkta par som var
förlagda på distriktet. Stugan skulle förses med en jordlott som var lagom stor
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för att försörja mannen och hans hustru och de fick löfte att bruka jorden under
sin livstid. Som många andra fattiga i byn fick paret under flera år framåt hjälp
med utsäde av byns bönder.106 I Degerbyn fick tre av byns fattiga 1844 dela på
en jordlott och i Sunnanå 1855 beviljades en fattig man rätten att bruka jorden
omkring den stuga han vistades i.107 I de flesta byar beviljades byns fattiga regel-
mässigt bidrag till utsäde, i form av korn och potatis och till och med gödsel
kunde delas ut som understöd.108 Även när tiderna under 1860-talet återigen
började bli sämre, finns exempel på att byamännen fortsatte att hjälpa de fattiga
med utsäde.109 Att så var fallet tyder på att många av distriktens fattiga i någon
form förfogade över en liten bit jord att bruka. Detta var sannolikt en positiv
effekt av den praxis som innebar att de fattiga som hade egen bostad i första
hand förlades till det distrikt där de var bosatta och där de kunde fortsätta att
nyttja de små resurser de hade. Det finns alltså klara belägg för att man på bynivå
försökte skapa förutsättningar för att de fattiga i så stor utsträckning som möjligt
skulle kunna bidra till sin egen försörjning. Att försöka lätta försörjningsbördan
låg ju ytterst i bondekollektivets eget intresse.

Den sociala solidaritetens gränser

”Bidrag av ömt förbarmande”
I april 1847 hade bystämman i Degerbyn ett känsligt ärende att hantera. En
kvinna i byn hade misshandlats av sin man och stod i den akuta krisen utan
försörjning. I sin utsatta situation möttes hon av en stor social solidaritet. Männen
i bystämman tog helt och fullt den misshandlade kvinnans parti och åtog sig att
hjälpa henne med det nödvändigaste så att hon inte skulle behöva gå tillbaka till
maken som behandlade henne illa. Byns handlare åtog sig att förse henne med
bröd, smör och mjöl under den kommande månaden och hon fick dessutom
löfte om bidrag i kontanter om hon skulle behöva andra förnödenheter.110  Ex-
emplet från Degerbyn visar tydligt hur det kunde finnas en social solidaritet på
lokalplanet, som vid behov kunde sträcka sig längre än det föreskrivna fattig-
vårdsansvaret. Även om just denna händelse är unik finns flera belägg i källmate-
rialet som visar att bystämman också var beredd att hjälpa personer som inte var
förlagda på distriktet, när akuta behov uppstod.  I Medle konstaterade bystämman
i maj 1846 att en äldre man i byn som var alldeles utblottad av någon anledning
inte hade blivit förlagd på distriktet. Han beviljades ”av ömt förbarmande”,
både korn och potatis till utsäde.111 I Drängsmark gjorde bönderna 1868 och
1869 sammanskott av mjöl för att delas ut som tillfälligt understöd till de fattiga
och sjuka inom byn som inte var förlagda på distriktet. Liknande exempel finns
från Hjoggböle, Gummark, Morön och Bureå. 112
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Flest exempel på att det verkade finnas en beredskap att gripa in när bybor
drabbades av akuta svårigheter finns i bystämmoprotokollen från Boviken. År
1844 fick en familj där maken drabbats av ”sinnets förvirring” hjälp med mat i
samband med makens insjuknande. Den sjuke togs till prosten som ordnade att
han kom under läkarvård.113 Under hösten 1863, när tiderna började bli allt
sämre, konstaterade byamännen att en ung kvinna i byn som ”befinner sig i
hafvande tillstånd och är lämnat utan lifsuppehälle”. Då maken var intagen på
länshäktet, beslutade de bistå henne med ved och spannmål till årets slut.114 Några
veckor senare tog byamännen initiativ till att ordna hjälp åt en man som under tre
veckors tid tagit hand om sin sjuka hustru och sju minderåriga barn, inklusive ett
spädbarn. Det var angeläget, menade man, att hustrun fick vård och mannen
hjälp innan familjens tillfälliga kris övergick i permanent fattigdom.115 Även i den
lilla kustbyn Boviken, där hemmanen var små och bönderna inte var särskilt
förmögna, fanns alltså en beredskap att hjälpa individer som drabbats av för-
sörjningssvårigheter, trots att de inte uttryckligen stod under fattigvårdsdistriktets
ansvar. Denna sociala solidaritet bybor emellan kom även till uttryck under svå-
rare tider.

Förekomsten av fler belägg för praktisk och ekonomisk hjälp riktad till bybor
som inte var förlagda på fattigvårdsdistriktet från den ekonomiskt svaga byn
Boviken, än från relativt förmögna byar som Sunnanå eller Degerbyn, skulle
också kunna styrka en av de hypoteser som diskuterades inledningsvis: att käns-
lan av social solidaritet gentemot mindre bemedlade var större i byar där de
sociala och ekonomiska skillnaderna i befolkningen var relativt små, än i byar
med en större social skiktning.

Konflikter
Det är främst två slags konflikter i samband med fattigvård som kommer till
uttryck i bystämmoprotokollen: konflikter mellan bystämman och understöds-
tagarna, samt konflikter mellan bystämman och enskilda understödsgivare som
inte gjorde sin plikt.

Konflikter mellan bystämman och enskilda understödstagare förekommer
inte särskilt ofta i protokollen. Tidigare i kapitlet har det diskuterats hur ett par
individer vägrade att godta den understödsform som hade beslutats av distriktet.
I Medle 1850 och i Sunnanå 1865 anklagades några av byns fattiga för olovlig
avverkning av byns gemensamma skog. I Medle antyder protokollsanteckningen
en påtaglig irritation från byamännens sida gentemot de två män som ”wäll
försett sig själfva om understöd af daglig åwerkan på Byaskogen”.116

Den vanligaste formen av konflikter som relateras i bystämmoprotokollen
rörde istället den inbördes solidariteten i byn och bestod oftast i att någon av
hemmansägarna inte hade fullgjort sin del i fattigförsörjningen. Konflikterna kring
försörjningsskyldigheten visar tydligt att det fanns ett uttryckligt och obevekligt
krav på inbördes solidaritet inom byalaget. Den hemmansägare som inte hade
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lämnat ifrån sig den överenskomna mängden ved eller spannmål, eller på annat
sätt fullgjort sitt försörjningsansvar, namngavs och kritiserades obarmhärtigt i
bystämmoprotokollen. ”Skattesmitaren” kunde också rätt hårdhänt förmås att
fullgöra sin plikt. När en bonde i Morön vägrade lämna ut ved till de fattiga,
beslutade bystämman ge åldermannen i uppdrag att själv hugga den överens-
komna mängden ved på mannens skifte.117 I Degerbyn var en av de mer promi-
nenta personerna i byalaget, en högre tjänsteman i socknen, känd som en noto-
risk ”smitare” som mycket ogärna betalade sin andel i byns fattigförsörjning.
När mannens vuxna dotter i samband med missväxtåren hade blivit änka och
beviljades hjälp från fattigvården öppnade sig en raffinerad möjlighet för
bystämman att driva in faderns skuld. Fadern fick helt enkelt betala understödet
direkt till sin dotter och på detta sätt reglera den skuld han hade till byn.118

Det är alltså uppenbart att det inom byalaget fanns en klar konsensus kring
hemmansägarnas sociala skyldigheter i den lokala samhällsgemenskapen, det vill
säga den enskildes plikt att solidariskt lämna sitt bidrag till den gemensamma
fattigförsörjningen. Den sociala kontrollen var stark och den som vägrade att
följa de beslut som fattats av bystämman gjorde det inte ostraffat. Sedan gam-
malt hade det lokala beslutsfattandet en stark ställning och i de flesta byordningar
fanns bestämmelser om att den som var frånvarande vid en bystämma fick foga
sig i att följa vad de närvarande hade beslutat.119

Om frånvaron av konflikter mellan givare och understödstagare i protokol-
len också innebar att konflikterna var få i praktiken vet vi inte. Vid flera tillfällen
antyds att det på lokalplanet kunde finnas ett visst handlingsutrymme för de
fattiga, vilket kan ha varit konfliktförebyggande. I några byar var det till exempel
möjligt för änkor som motsatte sig utackordering av sina minderåriga barn att
med hjälp av understöd kunna behålla barnen i hushållet.120 Protokollens relativa
tystnad behöver emellertid inte tolkas som om det alltid rådde samförstånd i
byn. Lika gärna skulle de fåtaliga konflikterna kunna ses som ett uttryck för den
beroendeställning understödstagaren befann sig i gentemot de andra byborna.
Det lokala fattigvårdsansvaret och närheten mellan givare och mottagare kan
också ha skapat en mycket påtaglig medvetenhet om maktrelationerna i lokal-
samhället och om vådan av att ”bita den hand som föder en”.

Tillhörighet och utanförskap
När fattigvårdsansvaret knöts till lokalsamhället och varje by skulle ta ansvar för
sina egna fattiga skapades tydliga geografiska gränser för den sociala solidarite-
ten. Sett ur ett fattigvårdsperspektiv var detta inget nytt. På nationell nivå härs-
kade ända sedan 1600-talet principen om ett sockenbaserat fattigvårdsansvar,
även detta reglerat av tydliga geografiska gränser. Det lokala försörjningsansvaret
hade kommit att orsaka många tvister socknarna emellan och skapat ett stort
behov av en tydlig avgränsning mot andra lokalsamhällen. Detta resulterade bland
annat i lagstiftningens bestämmelser om hemortsrätt, men också i den författ-
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ning som ända fram till 1847 gav socknarna rätt att hindra egendomslösa, äldre
och mindre arbetsföra personer att flytta in i socknen.121 Medan många forskare
hittills har sett rädslan för ökande fattigvårdsutgifter som ett bärande motiv till
den restriktiva hållningen till individer från andra socknar, betraktar den brittiske
historikern Keith Snell snarare rädslan för främlingar som ett kulturellt agrart
fenomen. Känslan av tillhörighet till den egna byn eller församlingen kunde i
många fall vara så stark att den med det förindustriella agrara samhällets begrän-
sade, ofta extremt lokala perspektiv, kunde ta sig uttryck i fördomar, rivalitet och
till och med i öppen antagonism gentemot andra lokalsamhällen i samma re-
gion.122 Kan en liknande utveckling också iakttas på lokalplanet i Skellefteå? Ska-
pade det lokala fattigvårdsansvaret ett större behov av att definiera gränser för
tillhörighet och utanförskap i samhällsgemenskapen och ledde i så fall behovet
av avgränsning till en restriktiv hållning gentemot inflyttade från andra byar?

Under den aktuella undersökningsperioden var det inte bara den nationella
lagstiftningen som satte gränser för individers rörelsefrihet och flyttningsrätt. Även
inom en enskild socken kunde de egendomslösas rörlighet begränsas av lokala
bestämmelser. Så var det också i 1800-talets Skellefteå. I många byordningar
fanns en bestämmelse som förbjöd ”inhyseshjon eller annat folk” att bosätta sig
i en by om inte byalaget enhälligt godkänt inflyttningen. Denna bestämmelse
fanns med i 1742 års mönsterbyordning som kom att få stort genomslag i Väster-
botten. 123 Ända sedan mitten på 1700-talet fanns det alltså på det normativa
planet en restriktiv hållning gentemot individer från andra byar, framför allt gen-
temot de egendomslösa. I Storkåge slog bystämman 1840 fast att ”utan gemen-
samt bifall äger hvarken Skattdragare, torpare, Soldat eller Inhysing att inhysa
någon person som ej till tjänst hörer, eller serskildt är berättigad att inom byn
wistas med vite af 10 riksdaler”.124 I många av de studerade byarna uppfattades
det som ett stort problem att byns egendomslösa hushåll, utan tillåtelse i sin tur
inhyste personer från andra byar.  Framför allt tycks detta ha gällt byarna som på
något sätt hade karaktären av centralorter i socknen: Degerbyn, Sunnanå och
Storkåge. I Degerbyn riskerade den ”inhysing” som utan byamännens tillstånd
hade någon boende i sitt hushåll att själv bli avhyst från byn.125 Ett exempel från
Sunnanå visar att samma hårda praxis gällde även om det var nära anhöriga som
hade flyttat in i den egendomslöses hushåll. När Olof Svensson med familj flyt-
tade in hos sina gamla föräldrar sommaren 1852 betraktades det som allt annat
än positivt av bystämman. Istället för att se sonen som ett potentiellt stöd för det
äldre paret, som under det gångna året hade försörjts av byn, beslutade bystämman
att sonen med familj omedelbart skulle lämna Sunnanå. Som en extra påtryck-
ning försökte byamännen också hålla inne det äldre parets understöd till dess
sonen flyttat. Det hjälpte föga utan kampen mellan Olof Svensson och byamännen
i Sunnanå blev långvarig. Först ett år senare, när Svenssons gamle far hade avlidit,
lyckades bystämman vräka den oönskade familjen och förpassa dem från byn.126

Att den restriktiva hållningen gentemot inflyttade även på bynivå kan associe-
ras med rädslan för en ökad fattigvårdsbörda framgår mycket tydligt när en
familj från Jörnstrakten nekades inflyttning i Medle 1871. Det visade sig att
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sexbarnsfamiljen hade flyttat in i byn utan tillstånd och då det dessutom var i
behov av visst stöd från fattigvården beslutade bystämman att de ”skyndsamligen”
skulle skickas tillbaka till hemorten i Jörn.127 I Boviken prövades gränsen för
byamännens solidaritet när en fattig kvinna från en grannby flyttades dit 1868.
Fattigvårdsbördan var alldeles tillräcklig i byn, menade man, och förordade att
kvinnan flyttades tillbaka till den ort där hon dittills bott.128 Byamännen i det
avsevärt mer förmögna Sunnanå klagade också över en för tung fattigvårds-
börda och tog motvilligt emot fattiga som hade sin hemvist i andra byar. 129 Även
i Byske finns exempel på hur ett fattigt hushåll som inte ursprungligen var bybor
betraktades med viss skepsis av distriktet.130

Det råder ingen tvekan om att det i många av de studerade byarna fanns en
avvaktande och ibland till och med uttalat negativ attityd till egendomslösa från
andra byar. Visst finns belägg för att det i byarna fanns en mycket konkret rädsla
för en ökad fattigvårdsbörda, men om denna hållning enbart kan härledas till det
lokala fattigvårdsansvaret är dock mera tveksamt. Redan innan den distrikts-
baserade fattigvårdsorganisationen infördes fanns en restriktiv hållning till egen-
domslösa från andra byar och i byordningarna fanns bestämmelser som i prak-
tiken kom att utgöra lokala flyttningsförbud. Byordningarnas bestämmelser syf-
tade främst till att skydda byns gemensamma egendom – skog, mark och vatten
– och hindra att den utnyttjades av individer som betraktades som utomstå-
ende.131 I bystämmoprotokollen finns flera belägg för att bestämmelserna fort-
farande tillämpades. I Degerbyn noterades det exempelvis regelbundet i
bystämmoprotokollen vilka hushåll som inte hade tillåtelse att mantalsskriva sig i
byn.132

Det finns också belägg för att understödstagare som hade sin hemvist i en
annan by än den som skulle försörja dem, initialt kunde betraktas med viss skep-
sis av byamännen. Protokollens retorik talar dock mer om principiella invänd-
ningar mot att ha blivit pålagd en ökad fattigvårdsbörda än om en personlig
motvilja mot de fattiga. Det finns inga direkta belägg för att fattiga från andra
byar, när de väl hade förlagts till ett distrikt, behandlades annorlunda än de fat-
tiga som hade sitt ursprung i byn.

Epilog
Undersökningen av bystämmoprotokollen från de tretton byarna bekräftar bil-
den av en fattigvårdsorganisation som höll på att falla sönder redan innan 1860-
talets lågkonjunktur kulminerade det stora nödåret 1867. Efter 1864, det första
verkliga missväxtåret, blev anteckningarna om fattigvård och fördelning av un-
derstöd allt färre i bystämmoprotokollen, för att helt upphöra i många byar
under åren 1866 och 1867. De enstaka anteckningar som finns berör främst den
allmänna nöden och fördelningen av ved och spannmål inom byn. I Gummark



192

talades det i maj 1867 om total matbrist i enskilda hushåll och i Morön organise-
rade byalaget under hösten en gemensam insamling av lav, mossa och andra
nödbrödsämnen i byaskogen.133

Först under hösten 1868 återkom fattigvårdsfrågorna med förnyad kraft i
bystämmoprotokollen.134 Ett nytt reglemente hade i juli samma år fastställts av
kommunalstämman och den första oktober trädde de bestämmelser i kraft som
återigen gav distrikten en central roll i fattigförsörjningen. Mellan 1868 och 1871
tycks fattigvården i byarna ha bedrivits på ungefär samma sätt som tidigare.
Spannmål och livsmedel fördelades, barn och skröpligare individer utackordera-
des, och äldre försörjdes genom kringgång. Den enda by där de nya bestämmel-
serna, som förbjöd kringgång och påbjöd utackordering av äldre, tycks ha
tillämpats konsekvent var Degerbyn. Sunnanå hade som tidigare diskuterats ett
eget system där byns hemmansägare fick ett mer personligt ansvar för försörj-
ningen av ett visst antal fattiga. Den största förändringen tycks vara en mer frek-
vent förekomst av kontantunderstöd i byarna, vilket med stor sannolikhet var en
konsekvens av att kommunen gav distrikten rätt att förfoga över en del av de
kontanta medel som kom in genom den personella fattigvårdsavgiften.135 I den
utpräglade bondbyn Klutmark utgick alla bidrag till byns fattiga 1868 och 1870
i kontanter och inte i naturaförmåner. De kontanta medlen kunde användas för
utackordering, eller för inköp av livsmedel som delades ut bland de fattiga.
Trots att fattigvårdens utformning och formen för de fattigas försörjning i hu-
vudsak var distriktens eget ansvar tycks naturaförsörjningen ha börjat ge vika för
en allt mer skatte- och avgiftsfinansierad social omsorg.

Fastän byarnas försörjningsansvar för de fattiga upphörde 1871 finns exem-
pel på att byborna fortfarande kunde göra sammanskott in natura till behö-
vande. Under nästan hela 1870-talet delade byalaget i Hjoggböle varje vår ut
korn till de fattiga i byn.136 Även sedan den formella fattigvårdsskyldigheten hade
upphört verkar det på bynivå ha levt kvar en känsla av social solidaritet gentemot
de fattiga. Men det finns också källor som visar på att det sociala ansvar som
tidigare uppfattats som byns gemensamma snart kom att uppfattas som kom-
munens. När ett äldre par i Gummark våren 1875 inte kunde skaffa sig utsäde
gjorde byamännen inget frivilligt sammanskott, utan istället tillskrevs kommunen
med begäran om hjälp:

[…] och som både han och hans hustru äro utgamla och i fattiga omständigheter
och har hus och jord samt gärda men alldeles utan medel att kunna förskaffa sig
något utsäde för året. Varföre vore dett bästa att Commun till beviljade honom
något utsäde, ty i annat fall får Commun som vi befara widkännas flerdubbel
kostnad om han eij kan uppehålla sig wid sitt torp.137

Byamännen verkar ha tänkt, att eftersom fattigvården nu var kommunens ange-
lägenhet, var det inte längre deras ansvar att hjälpa de bybor som hade drabbats
av svårigheter med försörjningen.



193

De till synes kontrasterande förhållningssätten i Hjoggböle och Gummark
under 1870-talet illustrerar sannolikt det faktum att i en brytningstid kan gamla
djupt rotade traditioner leva vidare samtidigt som en anpassning sker till en ny
situation. Det vore fel att säga att den sociala solidariteten på bynivå helt upp-
hörde i och med fattigvårdens centralisering och kommunalisering. Det går inte
heller att komma ifrån att fattigvårdsansvarets övergång från den lokala nivån till
en mer anonym kommunal nivå, kan ha lett till en större distans mellan givare
och understödstagare, där de fattiga blev mer anonyma än de var när fattig-
vårdsbesluten var en angelägenhet för den lokala samhällsgemenskapen.

Distriktstänkandet upphörde alltså inte i och med att distriktsorganisationen
avskaffades. Med en centraliserad fattigvårdsorganisation i en geografiskt stor
socken fanns ett stort behov av kontroll och byarna var fortsättningsvis använd-
bara redskap i detta syfte. Trots att den traditionella byaorganisationen tilldelades
uppgifter från central nivå i socknen respektive kommunen fanns fortfarande ett
stort mått av lokal självständighet i socknens byar. Det kan inte uteslutas att 1838
års beslut att ge bystämman nya uppgifter inom ramen för fattigvårds-
organisationen, kan ha bidragit till den traditionella byaorganisationens överlev-
nad under en tid av stor social förändring.

Den fattige i lokalsamhället
Undersökningen av fattigvårdens former och praxis på bynivå visar att på det
hela taget bedrevs fattigvården på ett rätt likartat sätt i de tretton studerade byarna
under tidsperioden 1838–1871. Karaktären av arbetsdistrikt försvagades succes-
sivt och att ordna naturaförsörjning för mindre arbetsföra fattiga kom att bli
fattigvårdsdistriktens huvuduppgift. Visst förekom det att det ordnades arbete
till de fattiga inom byn, men betydligt väsentligare för de fattigas försörjning var
de bidrag av spannmål, ved och andra basala förnödenheter som samlades in av
hemmansägarna efter förmåga och fördelades till de fattiga efter behov. Fastän
de enskilda fattigvårdsdistrikten i reglementet gavs stor frihet att utforma sin
fattigvårdspraxis efter lokala förhållanden blev det – på samma sätt som på
nationell och regional nivå – en variation inom begränsade referensramar. Under
hela undersökningsperioden dominerades distriktens fattigvårdspraxis av samma
traditionella försörjningsformer som under 1830-talet var allmänna på lands-
bygden i hela Sverige.138 Den successiva övergång till en skatte- och avgiftsfinan-
sierad fattigvård som påbörjades under tidigt 1860-tal tycks endast ha lett till att
utackordering i större utsträckning än tidigare kom att bli ett alternativ till kring-
gång när äldre skulle försörjas. Ännu en gång blir det tydligt hur förändrade
organisatoriska förutsättningar inte alltid behöver leda till några förändringar av
en sedan tidigare beprövad och väl fungerande praxis.
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Den enda av de tretton byar vars fattigvårdspraxis tydligt avviker från de
andra är Sunnanå, vilket troligen kan sättas i samband med byns specifika socio-
ekonomiska struktur. Där fanns få, men förmögna hemman och en befolkning
som i allt större utsträckning levde på annat än jordbruk. Det sena 1860-talets
paternalistiskt präglade försörjningssystem, som innebar att de fattiga genom
lottning fördelades mellan hemmansägarna, antyder att det i Sunnanå fanns en
stor social distans mellan försörjare och försörjda. Som en kontrast framstår den
ekonomiskt svaga byn Boviken där en stor del av fattigvårdsansvaret bars av
hemman med mycket små resurser. Trots detta finns flera belägg för att det
fanns en social solidaritet inom byn som kunde sträcka sig längre än det före-
skrivna försörjningsansvaret. Detta skulle kunna bekräfta hypotesen att identifi-
kationen med de fattiga, och därmed känslan av samhörighet och social solida-
ritet var större i byar där de sociala och ekonomiska skillnaderna var små, än i
byar med en större social skiktning. Antingen bidrog den mer egalitära ekono-
miska strukturen till att beslutsfattarna hade lättare att bortse från statusmässiga
skillnader och identifiera sig med de fattigas situation, eller också var det en
potentiell oro för den egna försörjningen som befordrade den sociala solidarite-
ten: ”caring about others as self-insurance against the possibility of ending up in
their state”.139

När det praktiska fattigvårdsansvaret flyttades från sockennivå till bynivå
övertogs det av en organisation med en lång tradition av självständigt besluts-
fattande. Bönderna var självstyrande i sin egen by och bystämman hade en själv-
ständig ställning gentemot andra beslutande organ i socknen.140 Kanske var det
denna hävdvunna lokala självstyrelse, i kombination med ett stort mått av lokal
frihet i fattigvårdspraxis, som gjorde att det sockengemensamma fattigvårds-
reglementets bestämmelser inte alltid tillämpades strikt i byarna. Det kunde yttra
sig i en större generositet än vad reglementet föreskrev men också i en ovilja att
överge gamla försörjningsformer. Att lokala förhållanden och traditioner sattes
före sockengemensamma bestämmelser visar att inte ens inom ett lokalt baserat
fattigvårdssystem behövde norm och praxis alltid följas åt.

Kan man då säga att det lokala fattigvårdsansvaret i 1800-talets Skellefteå, på
samma sätt som i 1700- och 1800-talets England, bidrog till framväxten av ett
socialt medborgarskap på lokalplanet?  Det råder ingen tvekan om att den fattig-
vård som bedrevs på bynivå i Skellefteå socken vilade på en gemensam förstå-
else av sociala rättigheter och skyldigheter i lokalsamhället. För hemmansägarna
var skyldigheten att solidariskt fullgöra sin andel av fattigförsörjningen en själv-
skriven följd av tillhörigheten i samhällsgemenskapen. Den lokala självstyrelsen
rymde både rättigheter och skyldigheter och inom byalaget fanns ett uttryckligt
krav på inbördes solidaritet och lojalitet med gemensamt fattade beslut.141 Som
undersökningen har visat kunde den som avvek utsättas för ett starkt grupptryck
och till och med drabbas av tvångsåtgärder. Även för understödstagarna kom
rätten till understöd i första hand att knytas till tillhörigheten till den lokala sam-
hällsgemenskapen. Den som ville göra anspråk på fattigvårdens hjälp fick vända
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sig till bystämman i hembyn som förde deras talan vid den årliga socken-
gemensamma fattigregleringen, eller beviljade understöd till individer som redan
omfattades av distriktets formella fattigvårdsansvar. Rätten till understöd följde
alltså inte enbart av tillhörigheten till en viss samhällsgemenskap, utan var grun-
dad i formella beslut som årligen förhandlades fram i centrala överläggningar
mellan distrikten. Varje by hade ett tillsynsansvar över det sociala tillståndet inom
sitt geografiska område, men byamännen kunde inte självständigt besluta vilka
bybor som var berättigade till understöd och vilka som kunde avvisas. Detta är
en viktig skillnad mellan distriktsfattigvården i 1800-talets Skellefteå och fattig-
försörjningen i de små engelska landsbygdsförsamlingarna, där också rätten till
fattigvård fastställdes genom lokala beslut.

Undersökningen visar också att den fattiges sociala rättigheter på lokalplanet
inte var villkorslösa. Den som begärde hjälp från fattigvården blev föremål för
bättre bemedlade bybors kontroll och granskning och understödstagaren kom i
beroendeställning till sina grannar. På samma sätt som de försörjningsansvariga
förväntades även den försörjde fullgöra sitt samhällsansvar och anpassa sig till
lokalsamhällets normer. Tydligast kommer detta till uttryck i synen på arbete. I
de flesta byar var den enskildes plikt att arbeta efter förmåga en grundläggande
förutsättning för rätten till understöd. Detta är inget unikt för Skellefteå, eller ens
för Sverige. Steve Hindle talar om ”a moral community of the parish”, där
medborgarskapet aldrig kunde förutsättas utan alltid måste förtjänas: ”it had to
be earned and maintained over the course of a life of labour”.142 Om det lokala
försörjningsansvaret skapade förutsättningar för ett lokalt socialt medborgar-
skap, så skapade det samtidigt en påtaglig medvetenhet om maktrelationerna i
lokalsamhället.

Att det i många byar existerade en social solidaritet som inte nödvändigtvis
var begränsad till det reglerade fattigvårdsansvaret, pekar emellertid på att det på
lokalplanet fanns en gemensam förståelse av sociala rättigheter och skyldigheter,
en slags socialt medborgarskap som inte enbart var grundat i normativa bestäm-
melser och sockengemensamma överenskommelser. Mer troligt hade det sin
grund i tillhörigheten till den lokala samhällsgemenskapen och den känsla av
identifikation och social solidaritet som kan vara knuten till en plats, i detta fall till
hembyn.143 Självfallet måste också det självständiga fattigvårdsansvaret och den
fleråriga erfarenheten av att fatta lokala fattigvårdsbeslut ha påverkat synen på
lokalsamhällets roll och ansvar gentemot mindre bemedlade bybor. By-
solidaritetens baksida var att det i många av de studerade byarna fanns en avvak-
tande och ibland uttalat negativ attityd till fattiga och egendomslösa från andra
byar.

Även om det lokala fattigvårdsansvaret bidrog till att synliggöra gränserna
för tillhörighet och utanförskap i lokalsamhället är det dock tveksamt om detta
ensamt kan förklara den avvaktande och tidvis öppet negativa hållning som fanns
till egendomslösa från andra byar. Byordningarnas bestämmelser, som i prakti-
ken innebar lokala flyttningsförbud, visar att det långt innan den aktuella under-
sökningsperioden fanns ett behov av att värna lokalsamhällets gränser mot oön-
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skad inflyttning. Snarare kan den avvaktande inställningen till främlingar ha varit
ett uttryck för vad Keith Snell betecknar som ett kulturellt agrart fenomen: käns-
lan av tillhörighet till hembyn var så stark att angränsande lokalsamhällen betrak-
tades som främmande och annorlunda.144 Konflikter och tvister mellan byar i
socknen var vanliga. ”Vi hava för länge tillbaka sökt att skilja oss från alla an-
gränsande och i synnerhet från desse våre oroliga grannar” skrev byamännen i
Yttervik om relationen till grannbyn Innervik i en inlaga till landshövdingen rö-
rande en tvist om rågångar år 1804.145 Nils Nordlander beskriver hur byarna
vaktade på varandra vid den årliga fattigregleringen. Den by som försökte till-
skansa sig otillbörliga fördelar när fattigvårdsbördan skulle fördelas möttes av
”ett starkt motstånd från de angränsande byarnas deputerade”.146  Det vanliga
bruket att behäfta befolkningen i grannbyar med mindre smickrande öknamn –
till exempel snalmöitjelsa (de snåla Myckleborna) eller langvikstjuva (de tjuvaktiga
Långvikenborna), vittnar också om en stark lokal identitet och vikten av att av-
gränsa sig gentemot andra byar i socknen.147 Det kan inte uteslutas att dessa
redan existerande gränser inom och mellan byarna i Skellefteå socken kom att
förstärkas och formaliseras när fattigvårdsansvaret fördes ned på samhällets allra
mest lokala nivå under tidsperioden 1838–1871.
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6 Hindle 2004, s 452.
7 Jfr Kristov & Lindert 1992, s 146–147; Rauhut 2002, s 63–64, 136–137. Jfr även Rodolfo

Peña, Infant mortality in transitional Nicaragua, Umeå 1999, s 26–27. I en studie av kvinnors
livsvillkor och spädbarnsdödlighet i dagens Nicaragua visar Peña hur fattiga kvinnor i rika
miljöer hade svårt att få stöd från sin omgivning, medan fattiga kvinnor i fattiga miljöer
klarade sig bättre.

8 Isaksson 1967, s 251. I Degerbyns byarkiv finns bystämmoprotokoll från 1794, 1803 och
1817 och i Byske byarkiv finns ett protokoll från 1827.

9 Den mest utförliga undersökningen har gjorts av Isaksson (1967), där en stor del av källma-
terialet utgörs av bystämmoprotokoll från Norrbotten, Västerbotten och Österbotten. An-
dra exempel är Ehn 1982; Ehn 1991 samt Pivoras 1999, s 125–148. Ehn koncentrerar sig
framför allt på byordningar medan bystämmoprotokollen står i fokus för Pivoras studie.

10 Olov Isaksson ser också att de mest omfattande byarkiven i Norr- och Västerbotten fanns i
de större jordbruksbyarna i kustlandet, vilket han sätter i samband med förekomsten av en
väl utvecklad byorganisation. Att de byar som fanns nära en kyrkplats i regel hade stora arkiv
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förklarar Isaksson med att ståndspersoner ofta var bosatta i dessa byar. Deras större vana vid
skrivarbete och administration utnyttjades av byalagen vilket återspeglas i välordnade och
rika byarkiv. Isaksson 1967, s XXII.

11 Westin 1953, s 392; Alm-Stenflo 1994, s 13.
12 Distriktssedlarnas innehåll och funktion diskuteras utförligt i avhandlingens kapitel 3.
13 Demografiska databasen, Umeå universitet. Liksom i delstudien i kapitel 4 är de befolknings-

data som redovisas baserade på befolkningens storlek i respektive by den 31/12 föregående
år.

14 Jfr även kapitel 4, figur 4.1.
15 Jfr exempelvis Lotta Vikström, Gendered Routes and Courses: The Socio-Spatial Mobility of

Migrants in Nineteenth-Century Sundsvall, Sweden, Umeå 2003, s 70, 75ff.
16 Demografiska databasen, Umeå universitet.
17 Elsa Lundmark (red), Hjoggböle: Tingens och tidernas förändring, Skellefteå 1995, s 114; Danell,

Gaunitz & Lundström 2002, s 409.
18 Alm-Stenflo 1994, s 43; Danell, Gaunitz & Lundström 2002, s 140, 142.
19 Jfr Winberg 1977, s 269.
20 Källbeskrivning Skellefteå landsförsamling, Demografiska databasen, Umeå 1990; Alm-

Stenflo 1994, s 45. Brandskadorna har främst drabbat kanten på böckerna, de delar av
husförhörslängdens sidor där information rörande yrke/sysselsättning och bostadsort note-
rades. Under den aktuella undersökningsperioden 1838–1871 saknas yrkesbeteckningar i
omkring 30 procent av fallen.

21 Mantalslängder från 1833 1853 och 1871 har använts. Mantalslängden från 1833 var av
avsevärt bättre kvalitet än de tre tidigare åren varför den valdes för 1830-talet. Tyvärr
saknades mantalslängden för 1873 i det mikrofilmade materialet vilket är orsaken till att
1871 blev det sista året som registrerades. Vid registreringen användes följande principer:
Varje brukningsdel på ett hemman registrerades som ett hushåll. Individer som uppenbart
bodde i undantagsboende eller benämndes ”förgångsfar eller förgångsmor” registrerades inte
som ett eget hushåll, inte heller tjänstefolk i bondehushåll. I de fall individer omnämnda som
”lösa pigan” eller ”lösa drängen” fanns uppförda som en egen post i mantalslängden, gjordes
en extra kontroll i husförhörslängden avseende deras hushållsstruktur. I de fall det var
uppenbart att individerna hade ett eget hushåll, eller tydligt hade klassificerats som ett eget
matlag i mantalslängden registrerades de som utgörande ett eget hushåll. Individer som ägde
hemmansdelar utan att vara bosatta i byn har inkluderats, eftersom de genom sitt egendoms-
innehav och sin närvaro- och rösträtt vid bystämman ändå kunde ha stort inflytande i den
lokala kontexten. Liksom i tidigare avsnitt är den sociala klassificeringen baserad på en
modifierad variant av de riktlinjer för yrkesgruppering som utarbetades inom ramen för
migrationsforskningsprojektet vid Uppsala universitet. Jfr Norman 1974, s 325–330.

22 David Gaunt, Familjeliv i Norden, Stockholm 1996, s 98f.
23 Situationen i Sunnanå diskuteras utförligare i kapitel 4.
24 Lindmark 1987b, s 2, 59; Danell Gaunitz & Lundström 2002, s 258. Jfr även Elof  Lind-

mark, Byarna kring Skellefteå stad, Band I, Sörböle och Norrböle, Skellefteå 1987a, s 84.
25 Ulf Lundström (red), Degerbyn från forntid till nutid, Skellefteå 1985, s 91.
26 Boken om Kåge, Skellefteå 1988, s 137–139.
27 Alm-Stenflo 1994, s 45. Alm-Stenflo menar att den sociala strukturen i Skellefteå förändra-

des förhållandevis litet under 1800-talet, även om antalet egendomslösa ökade något.
28 FS, Gummarks byarkiv (Gummark), A I, Bystämmans protokoll 1872 (ej daterat).
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29 Sture Martinius, Agrar kapitalbildning och finansiering 1833–1892, Göteborg 1970, s 43–46.
30 Maths Isacson, Ekonomisk tillväxt och social differentiering 1680–1860. Bondeklassen i By socken,

Kopparbergs län, Uppsala 1979, s 63–70. Jfr även Maria Ågren, Jord och gäld, Uppsala 1992, s
70–74. För en översikt över forskningsläget hänvisas till Rosemarie Fiebranz, Jord, linne eller
träkol? Genusordning och hushållsstrategier Bjuråker 1750–1850, Uppsala 2002, s 170–172.;

31 Ågren 1992, s 70.
32 Christer Persson, Regionala och lokala variationer i hemmansklyvning i Sverige under 1700- och

1800-talen, Stockholm 1996, s 71–73.
33 Persson 1996, s 76; För en fördjupad diskussion av 1810 års skattereform hänvisas till Sune

Åkerman, Skattereformen 1810. Ett experiment med progressiv inkomstskatt, Uppsala 1967.
34 Även om Persson ser taxeringsvärdet som ett bättre mått än mantalet på förmögenhet, anser

han att det är långt ifrån idealiskt. Det kommer visserligen närmare verkligheten än mantalet,
men avspeglar inte alltid självklart de korrekta förhållandena. Det var inte heller ovanligt att
schabloner användes vid fastighetstaxeringen. Persson 1996, s 91.

35 Persson 1996, s 93–94; Martinius 1970, s 43–46. Som tidigare diskuterats använder Martinius
brukarens sociala status, samt förekomsten av anställd personal, för att fastställa gränserna
mellan storjordbruk, mellanjordbruk samt småjordbruk. Martinius har valt att sätta gränsen
mellan småjordbruk (familjejordbruk) och något större jordbruk till ett värde av litet drygt
1000 Riksdaler Banco i 1832 års taxeringsvärde, alltså motsvarande gränsen mellan Perssons
klass 2 och 3. Jordbruk med taxeringsvärden mellan 1000 och 6000 riksdaler betecknar
Martinius som ”mellanjordbruk” med viss anställd arbetskraft och jordbruk med taxerings-
värden över 6000 riksdaler i 1832 års taxering som storjordbruk. Persson ställer sig kritisk till
Martinius tjänstehjonskriterium för att avgränsa familjejordbruk från andra. Även mindre
jordbruk kunde ha anställd arbetskraft under vissa faser i livet, exempelvis när barnen var
små eller hade flyttat hemifrån. Med utgångspunkt i tidigare forskning, bland annat av
taxeringsvärdenas koppling till mantalet, väljer han istället att placera gränsen mellan familje-
jordbruk och något större jordbruk till ett taxeringsvärde på 5 000 Rdr i 1862 års och 1000
Rdr i 1835 års taxeringsvärde. Med motiveringen att det är mycket svårt att exakt precisera
gränsen för rena familjejordbruk och övriga, väljer han dessutom att skapa två klasser under
samt två klasser över denna gräns.

36 De fyra klasserna i Perssons indelning motsvaras av följande taxeringsvärden; klass 1: 1–499
Rd Bco, klass 2: 500–999 Rd Bco, klass 3: 1000–1999 Rd Bco, klass 4: 2000 Rd Bco eller
högre, alla värden i 1835 års taxering.  I den indelning som redovisas i tabell 5.4 motsvaras
Q1–Q4 av:  Q1: 1–600 Rd Bco, Q2: 601–930 Rd Bco, Q3: 931–1300 Rd Bco, Q4: 1300 Rd
Bco eller högre, alla värden i 1830 års taxering. Jfr Persson 1996, s 93.

37 Martinius 1970, s 140.
38 FS, Klutmark, F IV:1, handskriven distriktssedel daterad 28 apr 1838.
39 Jfr Skoglund 1992, s 70. Sett ur ett nationellt perspektiv konstaterar Skoglund att äldre och

mindre arbetsföra individer var klart överrepresenterade bland fattigvårdens understöds
tagare 1829.

40 Under 1860-talets fattigvårdsdebatt i riksdagen användes ofta moraliska argument. Somliga
av lagstiftarna fruktade att en ”understödstagaranda” hade började göra sig gällande och att
”den lovliga och vackra stoltheten att själv förvärva sitt bröd” höll på att gå förlorad och
ersättas av ett bekvämt liv på de allmännas bekostnad. Oredsson 1971, s 154.

41 FS, Boviken, A I, Bystämmans protokoll 1 maj 1843, punkt 6; Morön, A I, Bystämmans
protokoll 21 maj 1840, 4 §; Sunnanå, Bystämmans protokoll 14 maj 1849, punkt 2 (ej
sorterade handlingar).

42 Fattigvårdsreglemente 1846, 35 §.
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43 FS, Sunnanå, Bystämmans protokoll 14 maj 1849, punkt 2; Fattigvårdsreglemente 1846,
44 §.

44 FS, Klutmark, F IV:1, distriktssedel 1838.
45 Skälsland är ett gammalt s.k. utsädesmått som användes i Västerbotten. som baserades på

den yta en given mängd utsäde räckte till. Vid skattläggningen 1605 upptogs inte åkern efter
ytmått utan efter utsäde i tunnor, spann och skäl där 80 tunnors utsäde motsvarade ett
mantal. På en tunna räknades åtta skäl och på ett skäl, fyra kappar. Ett skälsland motsvarade
1/8 Västerbottniskt tunnland, dvs. 0,35 hektar. Jfr Nordisk Familjebok, 2:a upplagan, band
38, Stockholm 1926, uppslagsord ”skäl”, ”skälsland”.

46 FS, Byske, A I, Bystämmans protokoll 3 maj 1839.
47 FS, Hjoggböle, A I, Bystämmans protokoll 3 maj 1856.
48 FS, Sunnanå, Bystämmans protokoll 17 febr 1850. Jfr SFS 1833:43, 1, 18 §§.
49 FS, Medle, Bystämmans protokoll 1 Maj 1846 (ej sorterade handlingar); Varuträsk, odaterat

bystämmoprotokoll från 1860-talet (ej sorterade handlingar).
50 FS, Byske, A I, Bystämmans protokoll 2 maj 1842.
51 FS, Storkåge, A I, Bystämmans protokoll 14 dec 1841; Hjoggböle, A I, Bystämmans proto-

koll 6 maj 1859; Härnösands landsarkiv (HLA), Kronofogdens i Skellefteå arkiv, FXIII a:1
Handlingar rörande Degerbyns fattigvårdsdistrikt (Degerbyn), fattigvårdsprotokoll 2 nov
1868.

52 FS, Hjoggböle, A I, Bystämmans protokoll 6 maj 1859, punkt 2.
53 Enskilt arkiv (EA), Degerbyns byarkiv (Degerbyn), ej sorterade handlingar, Bystämmans

protokoll 2 maj 1839; Per André, Lejonströms såg 1780–1905, Skellefteå 1995, s 67–69.
54 EA, Degerbyn, ej sorterade handlingar, Bystämmans protokoll 14 maj 1840.
55 Fattigvårdsreglemente 1846, 46 §.
56 FS, Klutmark, A I, Bystämmans protokoll 5 maj 1840.
57 FS, Klutmark, F IV:1, distriktssedlar 1840, 1841, 1853.
58 Lees 1998, s 37. Jfr även van Leeuwen 1994, s 607–609.
59 FS, Byske, F VI:1, utdrag av protokoll hållet vid fattigregleringen i Skellefteå den 18 och

följande dagar i april 1842.
60 FS, Byske, A I , Bystämmans protokoll 2 maj 1842.
61 FS, Boviken, A I, Bystämmans protokoll, 15 nov 1868. När det gällde spannmål beräknades

en tunna motsvara 146,6 liter i ”löst mål”, dvs. struket mått. Jfr Nordisk Familjebok, 2:a
upplagan, band 38, Stockholm 1926, uppslagsord ”tunna”.

62 Jfr exempelvis Femårsberättelse 1856–1862, Stockholm 1863. I Västerbottens län produce-
rades under perioden 1856–1860 155 835 kubikfot korn men endast 10 942 kubikfot råg,
ungefär lika mycket blandsäd och 2 598 kubikfot havre.

63 HLA, Skellefteå, K I:3, SPr 14 april 1839. Jfr även Fattigvårdsreglemente 1846, 38 §;
Fattigvårdsreglemente 1862, 31 §.

64 EA, Degerbyn, ej sorterade handlingar, Bystämmans protokoll 6 maj 1859, 3 dec 1860.
65 FS, Boviken, A I, Bystämmans protokoll 1 maj 1843 punkt 7, 1 maj 1846 punkt 2.
66 FS, Boviken, A I , Bystämmans protokoll 6 juni 1870; Hjoggböle, A I, Bystämmans protokoll

27 dec 1856, punkt 3; Morön, A I, Bystämmans protokoll 21 maj 1840, 2 §; Byske, F VI:1,
distriktssedel 1855.

67 FS, Medle, Bystämmans protokoll 1 maj 1847.
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68 FS, Boviken, A I, Bystämmans protokoll 1 maj 1846. För en diskussion kring residualism
inom social omsorg i ett historiskt perspektiv och i dagens samhälle hänvisas till Lees 1998,
s, 2.

69 FS, Sunnanå, Bystämmans protokoll 24 jan 1852; Medle, Bystämmans protokoll 1849 (ej
daterat) 3 §; Hjoggböle, F VI:1, förteckning över leveranser av ved till byns fattiga år 1864;
Fattigvårdsreglemente 1862, 40 §.

70 Hur mycket varje hemman skulle bidra tycks i de flesta fall ha styrts av hemmanets storlek
och skattetal. Se till exempel FS, Gummark, A I, Bystämmans protokoll 4 maj 1860, där en
strikt utdebitering fastställdes av bystämman.

71 FS, Varuträsk, Bystämmans protokoll från senare delen av 1850-talet (ej daterat).
72 FS, Sunnanå, Bystämmans protokoll 27 jan 1860; Morön, A I, Bystämmans protokoll 2 maj

1860; EA, Drängsmark byarkiv (Drängsmark), Bystämmans protokoll 9 nov 1868 (ej sorte-
rade handlingar); EA, Degerbyn, Bystämmans protokoll 15 mars 1844 (ej sorterade hand-
lingar).

73 FS, Hjoggböle, A I, Bystämmans protokoll 7 dec 1863; Klutmark byarkiv, A I, Bystämmans
protokoll 5 maj 1840; Gummark, G II:2, kassarapporter fattigvård.

74 FS, Medle, Bystämmans protokoll 1 maj 1847, 1848 (ej daterat), 1855 (ej daterat), förteck-
ning över utbetalt understöd till Carl Jonsson i Swarfvet 1842.

75 FS, Boviken A I, Bystämmans protokoll 6 maj 1844; Storkåge, A I, Bystämmans protokoll 1
maj 1849. Vid ”mindre betydlige ärenden” behövde distriktsföreståndaren inte kalla samman
bystämman utan kunde nöja sig med att samråda med tre namngivna personer.

76 FS, Byske, A I, Bystämmans protokoll 1 maj 1841; Boviken, A I, Bystämmans protokoll 25
okt 1868; Hjoggböle, A I, Bystämmans protokoll 1 maj 1866; Bureå byarkiv (Bureå), A I,
Bystämmans protokoll 1 maj 1866; EA, Degerbyn, Bystämmans protokoll 4 maj 1835; EA,
Drängsmark, Bystämmans protokoll 1855 (ej daterat).

77 Jfr även Gunilla Kjellman, De gamlas bostad – fattig-åldringskulturen. En etnologisk studie av
åldringsvård och institutionsväsende i agrarsamhället, Lund 1981, s 52–58.

78 Kjellman 1981, s 75.
79 Hansson-Preussler 1962, s 135. Jfr även Skoglund 1992, s 122.
80 FS, Morön, A I, Bystämmans protokoll 2 maj 1854, 6 §.
81 FS, Boviken, A I, Bystämmans protokoll 4 okt 1868, 1 mars 1870, 25 maj 1870.
82 FS, Hjoggböle, A I, Bystämmans protokoll 1 maj 1885. Byamännen hade fått ansvar för att

ordna husrum till en änka med minderåriga barn. För att undvika den kostnad det skulle
innebära att förse henne med husrum, beslutades det att hon tillsammans med barnen skulle
gå kringgång i byn, ett dygn på varje skäls skatt.

83 Fattigvårdsreglemente 1846,  25 §; Fattigvårdsreglemente 1862, 21 §;  Fattigvårdsreglemente
1868, 12 §.

84 EA, Drängsmark, Bystämmans protokoll 25 jan 1867 (ej sorterade handlingar).
85 FS, Medle, Bystämmans protokoll 1 maj 1842, 1856 (ej daterat); Morön, F III:1, distrikts-

sedel 1863.
86 FS, Sunnanå, Bystämmans protokoll 14 maj 1849.
87 FS, Sunnanå, Bystämmans protokoll 22 jan 1850, 31 okt 1854; FS, Sunnanå, Bystämmans

protokoll 17 febr 1850, 16 sept 1856.
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88 Byns största hemman utgjordes av socknens löjtnants-, kaptens- och majorsboställen. Trots
att dessa i egenskap av kronojord var skattebefriade, tyder protokollen på att de ändå deltog
i fattigförsörjningen. Jfr exempelvis FS, Sunnanå, Bystämmans protokoll, 11 maj 1853, 18
dec 1868.

89 FS, Sunnanå, Bystämmans protokoll 18 dec 1868, 29 jan 1871. Jfr exempelvis Plymoth
2002, s 48–58, där relationen mellan borgerlighet och understödstagare diskuteras.

90 FS, Sunnanå, Bystämmans protokoll 30 dec 1868, 1 §. Enligt SAOB blev ordet ”slum” först
under 1880-talet allmänt förekommande i Sverige. SAOB http://g3.spraakdata.gu.se/saob/,
uppslagsord ”slum”.

91 Engberg 2004a, s 452. Jfr även Macdonald 1996, s 220.
92 Fattigvårdsreglemente 1868, 12 §.
93 FS, Medle, Bystämmans protokoll 1860 (ej daterat), maj 1861, maj 1862, 3 dec 1863.
94 FS Medle, Bystämmans protokoll 3 dec 1863.
95 Även mycket vårdkrävande personer kunde försörjas genom kringgång. Exempelvis beslu-

tade byamännen i Degerbyn 1862 att en svag och sjuk kvinna som inte kunde försörja sig
själv skulle försörjas ”fyra dygn på varje tunnlands skatt” i byn. EA, Degerbyn, Bystämmans
protokoll 22 aug 1862.

96 HLA, Kronofogdens i Skellefteå arkiv, F XIII a:1, Degerbyn, Bystämmans protokoll 10 okt
1868. EA, Drängsmark, Bystämmans protokoll febr 1869. FS, Klutmark, A I, Bystämmans
protokoll 23 febr 1870.

97 Från Bureå och Varuträsk saknas uppgifter. Sunnanå tycks även i detta fall avvika, då det i
bystämmoprotokollen inte finns något som tyder på att utackordering av barn har ägt rum i
byn. HLA, Kronofogdens i Skellefteå arkiv, F XIII a:1, Degerbyn, Bystämmans protokoll 9
okt, 10 okt, 12 okt, 1868.

98 Engberg 2004a, s 435.
99 HLA, Kronofogdens i Skellefteå arkiv, F XIII a:1, Degerbyn, Bystämmans protokoll 9 okt,

10 okt, 12 okt, 1868.
100 Se till exempel FS, Medle, Bystämmans protokoll 1 maj 1844, 17 maj 1851; Hjoggböle, A I,

Bystämmans protokoll 3 maj 1856, 6 maj 1857; Storkåge, A I, Bystämmans protokoll 3 april
1852, 30 april 1853.

101 FS, Storkåge, A I, Bystämmans protokoll 3 april 1852.
102 FS, Medle, Bystämmans protokoll 1 maj 1844, 1845 (ej daterat), 1 maj 1846, 1 maj 1847.
103 Jfr FS, Gummark, A I, Bystämmans protokoll 12 juli 1868; Klutmark, A I, Bystämmans

protokoll 30 sept 1868; Morön, A I, Bystämmans protokoll 25 okt 1868. EA, Drängsmark,
Bystämmans protokoll febr 1869.

104 HLA, Skellefteå, J:2, Nordlander 1843.
105 Attacking Poverty , World developement report 2000/2001, s 78. http://

siteresources.worldbank.org/INTPOVERTY/Resources/WDR/overview.pdf  [2005-02-05];
Minskad fattigdom, Handlingsprogram för fattigdomsbekämpning, SIDA www.sida.se/Sida/
jsp/Crosslink.jsp?d=421&a=3783 [2005-02-05].

106 FS, Medle, Bystämmans protokoll 1 maj 1842, 1845 (ej daterat), 1848 (ej daterat).
107 EA, Degerbyn, Bystämmans protokoll 1 maj 1844; FS, Sunnanå, Bystämmans protokoll 4

maj 1855.
108 FS, Varuträsk, Bystämmans protokoll senare delen av 1850-talet (ej daterat).
109 FS, Gummark, A I, Bystämmans protokoll 4 maj 1861, 3 maj 1862.
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110 EA, Degerbyn, Bystämmans protokoll 6 april 1847.
111 FS, Medle, Bystämmans protokoll 1 maj 1846.
112 EA, Drängsmark, Bystämmans protokoll 13 dec 1868, febr 1869; FS, Hjoggböle, A I,

bystämmans protokoll 1 maj 1871; Gummark, A I, Bystämmans protokoll 4 maj 1867;
Morön, A I, bystämmans protokoll 25 okt 1868; Bureå, A I, Bystämmans protokoll 10 mars
1868.

113 FS, Boviken, A I, Bystämmans protokoll 16 dec 1844; HLA, Skellefteå, L I:4, SPr 24 dec
1844.

114 FS, Boviken, A I, Bystämmans protokoll 4 nov 1863.
115 FS, Boviken, F IV:2, Protokoll distriktsstämma 18 nov 1863.
116 FS, Medle, Bystämmans protokoll 1850 (ej daterat); Sunnanå, Bystämmans protokoll 4 maj

1865.
117 FS, Morön, A I, Bystämmans protokoll 2 maj 1860, 6 §.
118 EA, Degerbyn, Bystämmans protokoll 3 maj 1854; HLA, Kronofogdens i Skellefteå arkiv, F

XIII a:1, Degerbyn, fattigvårdsdistriktets protokoll 1 maj 1869, 5 sept 1870.
119 Byordning från Varuträsk antagen 1750, punkt 30, tryckt i Karl Fahlgren, Skellefteå stads

historia, Uppsala 1945, s 424.
120 Se till exempel FS, Medle, Bystämmans protokoll 17 maj 1851; Morön, A I, Bystämmans

protokoll 21 maj 1840; Kronofogdens i Skellefteå arkiv, F XIII a:1, Degerbyn, Fattigvårds-
distriktets protokoll, 1 maj 1869.

121 Kongl. Maj:ts Kungörelse, angående skyldigheten at underhålla sådane från den ena til den
andra Församlingen inflyttande personer, som sedermera blifwit wanföre och icke kunna sig
sjelfwe försörja, af den 5 December 1788; Lindstedt 1915, s 54–55. Passtvånget för inrikes
resor fanns dock kvar ända till 1860. Jfr Lindstedt 1915, s 87.

122 Snell 2003, s 4 ff. Jfr exempelvis HLA, Skellefteå, K I:2, SPr 22 april 1832. Se även
Petersson 1983, s 195 ff.

123 Isaksson 1967, s 150; Ehn 1982, s 24. Fahlgren 1945, s 423.
124 FS, Storkåge, A I, Bystämmans protokoll 30 april 1840.
125 EA, Degerbyn, Bystämmans protokoll 8 maj 1850.
126 FS, Sunnanå, Bystämmans protokoll 11 maj 1853, 9 maj, 29 juni, 13 sept, 16 nov 1854.
127 FS, Medle, utdrag ur Bystämmans protokoll 1 maj 1871.
128 FS, Boviken, F IV:2, Protokoll 16 dec 1868.
129 FS, Sunnanå, A I, Bystämmans protokoll 14 maj 1849.
130 FS, Byske, F VI:1, utdrag av protokoll hållet vid fattigregleringen i Skellefteå den 18 och

följande dagar i april 1842.
131 Isaksson 1967, s 324–330.
132 Jfr EA, Degerbyn, bystämmans protokoll 16 sept 1837, 5 maj 1842, 15 sept 1843.
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Kapitel 6
Distriktens fattiga

Hvem är fattig? Hwem tryckes af fattigdom? Ingen annan än den, som icke kan
arbeta eller ock icke har arbete eller ock icke hinner arbeta så mycket att inkomsten af
hans arbete räcker till att försörja honom och dem, som han måste försörja, hans
familj. Barnet, som ännu hwarken har kraft eller insigt att arbeta, är fattigt. Sjuk-
lingen, den som är sjuk till kropp eller själ, eller bäggedera, som är urståndsatt att
arbeta, är fattig. Åldringen, som saknar förmåga att arbeta, är fattig. Men hwar och
en, som kan och förstår att arbeta, är icke fattig, åtminstone icke för sin egen person.1

Om inläggen i en tidning i någon mån kan anses avspegla den allmänna opinio-
nen är det uppenbart att det under 1860-talet verkade blåsa upp till debatt i
fattigvårdsfrågan i Skellefteå socken. Fullt arbetsföra personer lever på fattig-
vård, hävdades det i lokaltidningens spalter, och fattigvårdsorganisationen kriti-
serades för bristande kontroll av de hjälpsökandes verkliga behov.2 Andra be-
kymrade sig över att fattigvården, till följd av de dåliga tiderna, hade blivit allt
mer betungande för socknens skattepliktiga befolkning. ”Många af  de skatt-
dragande befinna sig sjelfwa i knappa omständigheter och hafwa sådana
swårigheter att bekämpa för att winna sitt dagliga bröd, att ingen onödigtwis
bör öka deras börda, som är tung nog förut”, anförde en anonym skribent
sommaren 1866. Under sådana omständigheter, menade densamme, var det
sorgligt att se hur många individer som passivt föll fattigvården till last. Istället
för att genom sparsamhet, arbetsamhet och förutseende ordna sin egen försörj-
ning, arbetade de genom lättja, lastbarhet och misshushållning ”med begge hän-
derna […] på sin egen undergång”.3 Även för den anonyme upphovsmannen till
det inledande citatet var lösningen på fattigvårdsproblematiken uppenbar. Om-
sorgen om barn, sjuka och äldre var samhällets uttryckliga ansvar, men för den
som kunde och hade lärt sig att arbeta fanns ingen fattigdom och inte heller
någon rätt till understöd.4 Att socknens fattigvårdsorganisation ursprungligen
inrättades med primärt syfte att  hjälpa fattiga som inte var alldeles
arbetsoförmögna med försörjningen, tycks vid denna tidpunkt – åtminstone
bland dessa debattörer – ha fallit i glömska.

Samtidigt som kritik riktades mot en förfelad fattigvård som överutnyttjades
av friska och arbetsskygga, visar andra källor på en helt annan verklighet. Enligt
fattigvårdsdistriktens egna uppgifter från 1860 bedömdes närmare 90 procent
av de försörjda sakna all arbetsförmåga.5 Av de forna arbetsdistrikten hade det
blivit försörjningsdistrikt, där den främsta prioriteten inte längre var att förse
arbetsföra fattiga med arbete, utan att hjälpa äldre och sjukliga personer med
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basala förnödenheter för livsuppehället. Den faktiska utvecklingen hade alltså
gått i en helt annan riktning än vad det sena 1830-talets beslutsfattare hade tänkt
sig och står i skarp kontrast till debattörernas verklighetsbeskrivning. Vad hade
då hänt sedan våren 1838, när den nya fattigvårdsorganisationen infördes i
efterdyningarna av 1830-talets krisår? I detta kapitel flyttas undersökningens fokus
från fattigvårdens organisation och sociala praktik till fattigvårdens understöds-
tagare. Vad kännetecknade de individer som under tidsperioden 1836–1871 för-
sörjdes av fattigvårdsdistrikten i Skellefteå socken med avseende på kön, ålder
och civilstånd? Förändrades understödstagargruppens sammansättning under den
35-åriga undersökningsperioden och i vilken mån kan detta relateras till föränd-
ringar i det omgivande samhället?

Källmaterial och metod

Understödstagare i distriktssedlar och bystämmoprotokoll
Ett stort problem vid undersökningen av fattigvårdens understödstagare är av-
saknaden av samlade förteckningar över de individer som  försörjdes av socknens
fattigvårdsdistrikt. Nils Nordlanders noteringar från 1843 bekräftar att det årli-
gen fördes sockengemensamma längder över vilka fattiga som understöddes av
vilket distrikt, men några sådana har tyvärr inte kunnat återfinnas i arkiven.6 Lyck-
ligtvis finns det ändå en möjlighet att rekonstruera delar av dessa förkomna
längder, tack vare de distriktssedlar som årligen skrevs ut till varje fattigvårds-
distrikt och som finns bevarade i många byarkiv.7 Distriktssedeln var i princip ett
utdrag ur den förteckning över socknens fattiga som sammanställdes vid den
årliga fattigregleringen. Sedeln redovisade vilka individer respektive distrikt hade
att försörja under det kommande året och utgjorde samtidigt en bekräftelse för
de hemmavarande i byn av de beslut som hade fattats av ombuden vid de
sockengemensamma överläggningarna. Distriktssedlarna måste bedömas som
ett mycket tillförlitligt källmaterial, då det hade stor betydelse i samtiden att vad
som stod på sedeln på ett korrekt sätt återgav vad som hade beslutats.8 Med
hjälp av distriktssedlarnas uppgifter är det alltså möjligt att rekonstruera delar av
den sockengemensamma förteckningen för den tidsperiod som står i fokus för
denna undersökning.

Ytterligare en källa till information om de individer som var föremål för
fattigvård i Skellefteå socken är bystämmoprotokollen. Där protokollfördes de
beslut om de fattigas försörjning som fattades inom distriktet, vilket i de allra
flesta fall innebär att namnen på distriktens fattiga, år för år, finns redovisade i
protokollen. Bystämmoprotokollen kan alltså användas för att bekräfta
distriktssedlarnas uppgifter, men också för att få kompletterande information
om vilka individer som försörjdes, framför allt under de tidsperioder när distrikts-
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sedlar saknas. Förekomsten av både distriktssedlar och bystämmoprotokoll har
därför varit ett väsentligt urvalskriterium för vilka byar som skulle inkluderas i
studien.9

I tolv av de tretton byar som diskuterades i kapitel fem – Boviken, Bureå,
Byske, Degerbyn, Drängsmark, Gummark, Hjoggböle, Klutmark, Medle, Morön,
Sunnanå samt Varuträsk – visade sig byarkiven innehålla distriktssedlar och by-
stämmoprotokoll med uppgifter om fattigvårdens understödstagare i en om-
fattning som gjorde det lämpligt att inkludera dem i studien. I Storkåge byarkiv
däremot, fanns inga distriktssedlar bevarade. Då även bystämmoprotokollens
uppgifter om de individer som försörjdes av fattigvården i denna by visade sig
vara sparsamma, har jag valt att inte inkludera källmaterialet från Storkåge i den
delstudie som redovisas i detta kapitel. Däremot har distriktssedlar från byn
Falmark, som på grund av bristfälliga bystämmoprotokoll inte diskuterades i
kapitel 5, inkluderats i studien. Detta innebär att undersökningen kommer att
baseras på källmaterial från sammanlagt tretton byar/fattigvårdsdistrikt i Skellef-
teå socken under tidsperioden 1836–1871.10

Ett heterogent källmaterial
Tillgången på källmaterial i de olika byarnas arkiv är varierande. En översikt över
vilka år som täcks av distriktssedlar respektive bystämmoprotokoll i respektive
by finns i Bilaga 1. Där framgår det att de mest fullständiga serierna av distrikts-
sedlar finns i Boviken, Byske, Gummark, Morön och Sunnanå. Distriktssedlarna
täcker en längre tidsperiod, där endast enstaka år saknas. I alla dessa byar, för-
utom Gummark finns dessutom nästintill fullständiga serier av bystämmo-
protokoll, som kan ge kompletterande uppgifter om de individer som för-
sörjdes under de år när distriktssedlar saknas. Uppgifterna på distriktssedlar och
i bystämmoprotokoll visade sig vara väl överensstämmande. I Degerbyn och i
Medle finns färre distriktssedlar bevarade, men istället finns utförliga protokoll
som redovisar vilka fattiga som fick understöd under den aktuella tidsperioden.
I Degerbyn, liksom i Boviken,  fördes dessutom särskilda fattigvårdsprotokoll
vid sidan av bystämmoprotokollen under delar av undersökningsperioden. Även
i Varuträsk byarkiv finns en nästan fullständig serie distriktssedlar från tidsperioden
1841–1854, medan det finns stora luckor i bystämmoprotokollen från samma
period. I de resterande byarna, Bureå, Drängsmark, Falmark, Hjoggböle och
Klutmark uppvisar såväl serierna av distriktssedlar som bystämmoprotokoll mer
eller mindre stora luckor under undersökningsperioden.

Tabellen i Bilaga 1 visar också att tillgången på källmaterial inte heller är jämnt
fördelad över undersökningsperioden. Det rikligaste källmaterialet finns från år
1850 och framåt, då protokoll eller distriktssedlar från de flesta distrikt finns
bevarade under större delen av tidsperioden, dock med vissa luckor. Uppgifter
om de individer som försörjdes under distriktsorganisationens första tid, åren
1836–1840, är tyvärr betydligt mera sparsamma. Även från första delen av 1860-
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talet finns jämförelsevis få uppgifter bevarade, men under denna tid rörde det
sig snarare om ett minskande antal understödstagare på distrikten, än om brist
på källor.

Det heterogena källmaterialet är inte problemfritt. I de flesta fall är det inte
möjligt att säga exakt när varje individ eller hushåll för första gången blev före-
mål för fattigvård i respektive distrikt och hur länge de kom att understödjas.
Särskilt problematiskt blir detta i de distrikt där serierna av distriktssedlar och
bystämmoprotokoll har många luckor. Risken att förbise mer tillfälliga under-
stödstagare är också uppenbar, vilket tenderar att leda till en överrepresentation
av de mer ”långvariga” understödstagarna på bekostnad av de individer som
fick tillfälligt understöd under en begränsad tidsperiod.11 Det finns alltså en klar
risk för underregistrering och mörkertal i de distrikt där källorna är mer spar-
samma. Detta vägs i viss mån upp av att det från många distrikt finns mer
fullständig information där bortfallet är litet. Att det finns luckor i källmaterialet
får emellertid inte överskugga det faktum att det i mer än hälften av byarna,
under långa perioder, finns nära nog kompletta serier av distriktssedlar och/eller
bystämmoprotokoll.

Kan då uppgifterna från de distrikt där det finns stora brister i källmaterialet,
som exempelvis Bureå och Drängsmark, ändå inkluderas i studien? Då en mål-
sättning bör vara att för varje enskilt år försöka identifiera så många som möjligt
av de individer som försörjdes av fattigvårdsdistrikten i socknen, har jag valt att
ta med dem fastän protokollsserier och distriktssedlar är långt från fullständiga.
Med samma motiv har också distriktssedlarna från Falmark inkluderats, trots att
de endast täcker en kort tid av undersökningsperioden. I denna undersökning är
det inte de enskilda byarna som står i fokus, utan understödstagarna som grupp.
Ju fler individer som kan identifieras år för år, desto större blir det sammanlagda
värdet av källmaterialet, vilket också ökar resultatens relevans och representa-
tivitet. Givetvis hade denna undersökning blivit mer tillförlitlig om den hade
baserat sig på ett mera fullständigt källmaterial, som hade gjort det möjligt att
undersöka samtliga individer som försörjdes av fattigvården i Skellefteå socken
under den aktuella undersökningsperioden. Av tidigare anförda skäl står emeller-
tid inte detta alternativ till buds. Då antalet observationer sammantaget ändå är
relativt stort och, med undantag för de allra första åren, tämligen jämnt förde-
lade över undersökningsperioden bör de tillsammans ändå kunna ge en över-
siktlig bild av vilka individer som försörjdes av fattigvården i Skellefteå socken
fram till 1871.

Undersökningens uppläggning
Att året 1836 har valts som startår för studien istället för 1838, det år när distrikts-
organisationen av fattigvården i Skellefteå socken formellt sjösattes, fordrar en
förklaring. Det visade sig nämligen att de allra första distriktssedlarna kan dateras
till våren 1836, då det gjordes ett försök att genom byalagens försorg ordna
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spannmålsutdelning till behövande i socknen. Sedlar skrevs ut som angav vilka
personer inom varje by som skulle få understöd och åldermannen fick i upp-
drag att samla in spannmålen från byns bönder och dela ut den till de fattiga.
Men byåldermännen visade sig få auktoritetsproblem. Nordlander berättar hur
det som initialt tycktes vara ett rationellt förfarande inte alls kom att fungera i
praktiken:

Uppsyningsmännen i byarna skulle uppbära spannmålen och lämna ut den äfven åt
de fattiga efter nu gjord fördelning. Derigenom skulle bönderne slippe skjutsa
spannmålen fram till kyrkan, och de fattige slippa att sedan draga den dädan. – Sagt
och gjordt. Men snart inkommo klagomål från Uppsyningsmännen att de ej kunde
få spannemålen af de lefvereringsskyldige som föga tycktes bry sig om de nya
uppbördsmännen. Ännu bittere klagomål kommo sedan och samtidigt från de
fattige deröfver att de af uppsyningsmännen ej kunde utfå sin andel. De fattige
gnagde uppsyningsmännen och desse gnagde bönderna. Det var idel oljud och
trassel; och på köpet fick pastorn skulden för alltsammans.12

I Varuträsk byarkiv har det återfunnits en distriktssedel utskriven redan 1836,
som anger vilka hushåll i byn som skulle få del av spannmålsunderstödet. Då
uppgifterna från det sena 1830-talet i övrigt är mycket sparsamma har jag valt att
inkludera också dessa individer i undersökningen. Denna tidiga distriktssedel er-
bjuder dessutom en möjlighet att ana vilka prioriteringar som gjordes under den
tid när missväxten fortfarande var svår. En naturlig slutpunkt för undersök-
ningen är 1871 då den distriktsbaserade fattigvårdsorganisationen formellt upp-
hörde och fattigvårdsfrågorna försvann från bystämmans dagordning.

Undersökningen är en i huvudsak kvantitativ studie som betraktar fattigvårdens
understödstagare i Skellefteå socken i ett longitudinellt och ett kollektivt perspek-
tiv. Alla individer som har observerats som försörjda av de tretton aktuella fattig-
vårdsdistrikten under tidsperioden 1836–1871 – antingen genom en anteckning
på en distriktssedel eller i ett bystämmo- eller fattigvårdsprotokoll – har inklude-
rats i undersökningen. Varje individ har endast registrerats en gång per kalen-
derår, oavsett hur många gånger han eller hon fick understöd. Ingen hänsyn har
i detta skede tagits till om den individ som namngavs i källan fick understöd
endast för egen del, eller stod som företrädare för ett helt hushåll. Under
undersökningsperioden 1836–1871 rör det sig totalt om 1114 observationer,
fördelade på 13 distrikt under 35 år. Antalet registrerade understödstagare per år
varierar mellan 6 och 86 personer.  Hur de fördelade sig över undersöknings-
perioden redovisas i figur 6.1. Individerna har förts in i en databas där det för-
utom namn och andra personuppgifter också antecknades vilket/vilka år var
och en fick understöd och av vilket distrikt. Därefter länkades individerna till
Demografiska databasens digitaliserade kyrkobokföringsmaterial.13

För att kunna studera de individer som försörjdes av distrikten i ett longitudinellt
perspektiv har därefter de länkade understödstagarnas kön, ålder och civilstånd
registrerats år för år. Varje enskild individ inkluderas alltså i undersökningen varje
år han eller hon observeras som understödstagare i källmaterialet, med den ålder
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och det civilstånd han eller hon hade just vid detta tillfälle. Det innebär att de
individer som kom att försörjas under många år förekommer ett flertal gånger
i materialet. Att studera kön, ålder och civilstånd år för år gör det också möjligt
att ta hänsyn till de förändringar som ägde rum i de fattiga individernas livscykel
under den tid de försörjdes av fattigvården. Trots det långt ifrån idealiska käll-
materialet, kan alltså den unika möjligheten att länka individerna till demografiska
källor i detta fall bidra till en fördjupad kunskap om de individer som försörjdes
av fattigvården i en agrar kontext under 1800-talet.

För att försöka fånga förändringar över tid, men också förändringar i rela-
tion till det omgivande samhället, har jag valt att dela in den långa tidsperioden
1836–1871 i tre kortare perioder. Periodindelningen motiveras främst av den
socio-ekonomiska situationen i regionen, men  sammanfaller även i viss mån
med organisatoriska förändringar på fattigvårdens område. Den första tids-
perioden 1836–1846 täcker distriktsorganisationens första tid, fram till att sock-
nen fick sitt första fattigvårdsreglemente år 1846. Under denna tidsperiod etab-
lerades den distriktsbaserade fattigvårdsorganisationen och fann sina former,
samtidigt som situationen i socknen började stabiliseras efter 1830-talets långva-
riga missväxt och ekonomiska kris.14 Under den andra tidsperioden 1847–1861,
som inleds samma år som Sverige fick sin första samlade fattigvårdsförordning,
hade den ekonomiska situationen i regionen förbättrats. En lönsam exportmark-
nad för tjära och trävaror skapade arbetstillfällen och arbets- och daglönerna i
länet var goda.15 Att en ökande andel hushåll enligt Tabellverkets uppgifter be-
dömdes ha ett överskott av resurser, samtidigt som andelen hushåll som helt
eller delvis försörjdes av andra förblev relativt konstant, tyder dock på en ökande
social skiktning i samhället.16 Fortfarande kunde det många gånger kärva klima-
tet orsaka sämre skördar och missväxt under enstaka år, men i huvudsak var den
ekonomiska situationen i socknen tämligen stabil ända fram till början av 1860-
talet.17 Den tredje och sista tidsperioden, 1862–1871, kännetecknades däremot
av stor social och ekonomisk turbulens. Fattigvården lämnade i och med 1862
års kommunallagar kyrkans och socknens hägn och blev en angelägenhet för den
borgerliga kommunen. Samtidigt fick Skellefteå ett nytt fattigvårdsreglemente.
Successivt drogs regionen allt djupare in i en omfattande lågkonjunktur, som
innebar tilltagande fattigdom, ökande fattigvårdskostnader och fick den allt mer
otillräckliga fattigvårdsorganisationen att svikta. Som ett försök att reformera
organisationen upprättades ett nytt fattigvårdsreglemente 1868, innan fattigvården
slutligen centraliserades och kommunaliserades i och med 1871 års nya nationella
fattigvårdslagstiftning.
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Antalet fattiga år för år
Undersökningen av fattigvårdens understödstagare i Skellefteå socken under tids-
perioden 1836–1871 tar alltså sin utgångspunkt i sammanlagt 1114 observatio-
ner av försörjda individer, fördelade på 13 distrikt och 35 år. Hur dessa distribu-
erade sig över undersökningsperioden redovisas i figur 6.1. Antalet individer,
uppdelade på kön, motsvaras av de två övre linjerna i figuren, medan den
streckade linjen i figurens nedre del visar det antal distrikt där källor finns beva-
rade från året i fråga.

Figur 6.1 Individer försörjda av fattigvårdsdistrikt i Skellefteå socken under tidsperioden
1836–1871, kön och antal.

Källa: FS, Boviken, Bureå, Byske, Falmark, Gummark, Hjoggböle, Klutmark, Medle, Morön,
Varuträsk samt Sunnanå byarkiv, distriktssedlar och bystämmoprotokoll 1836–1871; EA, Degerbyn
och Drängsmark, distriktssedlar och bystämmoprotokoll,1836–1871; HLA, Kronofogdens i Skel-
lefteå arkiv, distriktssedlar och fattigvårdsprotokoll Degerbyn 1868–1871; Demografiska data-
basen, Umeå universitet.

Att antalet registrerade understödsmottagare var lägre i början av undersök-
ningsperioden beror med all sannolikhet inte på att antalet fattiga i socknen var
få, utan är snarare ett uttryck för att jämförelsevis få källor har återfunnits som
täcker just denna tidsperiod.  Mellan 1836 och 1846 registrerades i medeltal 22
individer per år som försörjda av de aktuella distrikten.  Mellan 1847 och 1861
var antalet registrerade individer per år relativt stabilt – i medeltal 35 under perioden
– bortsett från enstaka fluktuationer som sannolikt också beror på luckor i käll-
materialet.
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Trots att uppgifterna i figur 6.1 inte gör anspråk på att säga något om hur
många individer som totalt försörjdes av fattigvården i Skellefteå socken och att
de med tanke på källornas ofullständighet måste tolkas med försiktighet, åter-
speglar de ändå två viktiga hållpunkter i fattigvårdens utveckling i regionen under
1860-talet. Den första är den minskning av antalet understödda som kan iakttas
från 1863 och framåt. Ett minskande antal understödstagare just vid denna tid-
punkt ger ett lika motsägelsefullt intryck som de sjunkande fattigdomskvoter
som har kunnat iakttas under samma tid (se kapitel 4) – när den ekonomiska
situationen började försämras, fattigvårdsorganisationen sviktade och allt fler
fick svårt att klara sitt uppehälle.18

I detta fall sammanfaller den påtagliga minskningen av antalet fattiga på distrik-
ten med den förändring av fattigvårdsorganisationen som följde av det nya fattig-
vårdsreglemente som antogs av sockenstämman i Skellefteå i november 1862.
De fattiga skulle nu försörjas med spannmål finansierad av kommunala medel,
medan fattigvårdsdistriktens ansvar begränsades till att förse de fattiga med hus-
rum och bidrag till bränsle.19 Förändringen tycks även ha lett till en begränsning
av fattigvårdens omfattning, då uppgifterna på kvarvarande distriktssedlar sam-
stämmigt pekar på att fattigvårdsdistrikten från 1863 och framåt kom att till-
delas allt färre fattiga att försörja.20 Att ett minskande antal understödstagare
skulle tyda på en minskande fattigdom i socknen är tämligen uteslutet. Många
andra källor vittnar om växande sociala och ekonomiska problem, vilket också
bekräftas av raskt ökande fattigvårdsutgifter från 1864 och framåt.21 Snarare
skulle de motsägelsefulla uppgifterna från 1863 och framåt kunna ses som tecken
på sviktande fattigvårdsorganisation, där hjälpen till de behövande tvingades söka
sig andra former vid sidan av den etablerade organisationen. Det kan alltså inte
uteslutas att det finns ett stort mörkertal av individer som fick understöd utanför
den formella fattigvården under tidsperioden 1863–1867. 22 Den nedåtgående
trend som i kan iakttas mellan 1863 och 1867 i figur 6.1 betyder alltså inte att
fattigdomen minskade, utan kan istället ses som ännu en påminnelse om att anta-
let understödstagare inte alltid kan användas som mått på fattigdomen i ett sam-
hälle.23

Den andra viktiga hållpunkten som återspeglas i figur 6.1 är den närmast
exponentiella ökning av antalet understödda som följde i missväxtens spår, åren
1868 och 1869. Under denna tidsperiod registrerades i medeltal 63 individer per
år som försörjda av de aktuella distrikten, alltså nära nog en fördubbling jämfört
med föregående tidsperiod. Ökningen bekräftas av statistiska uppgifter avseende
hela Skellefteå kommun, där det framgår att  andelen helt eller delvis under-
stödda i befolkningen ökade från 4,9 till 7,9 procent mellan 1867–1868.24 Även
om källmaterialet i många delar är ofullständigt tycks det ändå i stora drag åter-
spegla fattigvårdssituationen i socknen som helhet: relativt stabila förhållanden
mellan 1840 och 1860 och därefter ett turbulent 1860-tal.
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kvinnor män

Könsfördelning
Tidigare forskning pekar närmast entydigt på att kvinnor i större utsträckning än
män var föremål för fattigvård. När män i undantagsfall dominerade bland
understödstagarna, som till exempel i södra England under tidigt 1800-tal eller i
engelska urbana miljöer vid samma tid, var det ofta i egenskap av företrädare
för stora hushåll med många minderåriga barn att försörja.25 Att en viss kvinnlig
dominans också går att påvisa bland understödstagarna i det agrara Skellefteå
har redan antytts i figur 6.1. I figur 6.2, som visar den procentuella könsfördel-
ningen år för år bland de individer som försörjdes av fattigvårdsdistrikten i
Skellefteå, framgår det ännu tydligare att fler kvinnor än män fick understöd
under större delen av undersökningsperioden. Den kvinnliga övervikten var som
störst under tidsperioden 1846–1865, då andelen kvinnor bland distriktens fat-
tiga aldrig understeg 50 procent.

Figur 6.2  Könsfördelning bland individer försörjda av fattigvårdsdistrikt i Skellefteå socken
1836–1871.

Källa: FS, Boviken, Bureå, Byske, Falmark, Gummark, Hjoggböle, Klutmark, Medle, Morön,
Varuträsk samt Sunnanå byarkiv, distriktssedlar och bystämmoprotokoll 1836–1871;  EA, Degerbyn
och Drängsmark, distriktssedlar och bystämmoprotokoll,1836–1871; HLA, Kronofogdens i Skel-
lefteå arkiv, distriktssedlar och fattigvårdsprotokoll Degerbyn 1868–1871; Demografiska data-
basen, Umeå universitet.

Även om det fanns en viss kvinnlig dominans, var den alltså inte särskilt stor,
och den sträckte sig inte heller över alla år. Under flera år i början och i slutet av
undersökningsperioden var mer än hälften av understödstagarna män, vilket fram-
går av figur 6.2. Den största manliga övervikten kan iakttas under tidsperioden
1836–1846. Då var, alla år utom två, fler män än kvinnor föremål för fattigvård
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på de undersökta distrikten. Mot slutet av perioden var andelen män och kvin-
nor ungefär lika stor, med en liten övervikt av försörjda män, framför allt under
krisåret 1867. I jämförelse med många andra studier som visar på en nära total
kvinnlig dominans, måste ändå könsfördelningen bland understödstagarna i Skel-
lefteå betecknas som förhållandevis jämn.

Könsfördelningen bland fattigvårdens understödstagare i Skellefteå socken
skiljer sig på ett anmärkningsvärt sätt från många andra regioner under samma
tid. Vid en jämförelse med Andrew Blaikies resultat från den skotska landsbyg-
den visade sig andelen försörjda män vara mycket högre i Skellefteå. En grund-
läggande princip i den skotska fattigvårdslagstiftningen var att endast
”disablement” eller ”destitution” – det vill säga arbetsoförmåga eller en helt
utblottad livssituation – berättigade till understöd. Den som var arbetsför hade
inte rätt till någon som helst form av stöd från samhället, något som sannolikt
gynnade äldre framför yngre och kvinnor framför män.26 Fastän samma grund-
tanke fanns i den svenska fattigvårdslagstiftningen, tycks bestämmelserna i prak-
tiken inte ha utgjort något hinder för behövande män att få hjälp av fattigvården
med försörjningen. Även om tydliga skillnader finns gentemot annan forskning,
finns det också paralleller. Som en jämförelse kan nämnas Steven Kings under-
sökning av den engelska landsbygden under tidigt 1800-tal, där tidvis mellan 50
och 60 procent av alla understödstagare var män, företrädesvis familjeförsörjare
med minderåriga barn.27 Om de män som försörjdes av fattigvårdsdistrikten i
Skellefteå, på samma sätt som i Kings studie, representerade stora barnfamiljer
återstår att se. Att så skulle kunna vara fallet antyds av en tidigare undersökning
av fattigkassans understödstagare i Skellefteå, som visar att andelen män som
fick temporärt understöd ökade påtagligt i samband med 1830-talets missväxt-
år. Av dessa män visade sig de flesta vara företrädare för stora barnfamiljer.28 De
år när det fanns en manlig övervikt bland understödstagarna i Skellefteå sam-
manfaller i stor utsträckning med de ekonomiska krisperioder i regionen då det
rådde brist på både arbete och försörjning. Kan ett liknande mönster också ses
bland de individer som i anslutning till de ekonomiska krisperioderna hänvisades
till fattigvårdsdistrikten?

Något överraskande visade sig andelen kvinnor på fattigvårdsdistrikten i Skel-
lefteå, inte heller vara lika stor som andelen kvinnliga fattighjon på den svenska
landsbygden år 1829. Med utgångspunkt i församlingarnas redogörelser beräk-
nar Skoglund att 61 procent av samtliga individer som understöddes av fattig-
vården var vuxna kvinnor och endast 21 procent var vuxna män.29 Det kan dock
vara värt att notera att Skoglunds undersökning koncentrerar sig på en tidigare
tidsperiod än den som står i fokus för denna studie, vilket kan ha haft betydelse
för resultatet. Också i Skellefteå var den kvinnliga dominansen bland understöds-
tagarna större under det tidiga 1800-talet. Detta tog sig bland annat uttryck i att
mer än hälften av de individer som fick stöd av fattigkassan under tidsperioden
1819–1830 var kvinnor. I den redogörelse för fattigvården 1829 som sändes in
till Kungl. Maj:t från Skellefteå församling, uppges dessutom att hela 82 procent
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av de individer som varaktigt försörjdes av fattigvården var kvinnor. Detta var
en avsevärt högre andel än det medelvärde på 61procent Skoglund räknat fram
från aggregerade data.30

Andelen kvinnor bland understödstagarna i Skellefteå under tidsperioden
1836–1871 nådde heller aldrig samma omfattning som i det sena 1800-talets
stadsmiljöer, där den stora majoriteten av de individer som försörjdes av fattig-
vården var kvinnor.31 Detta måste sannolikt ses i ljuset av att det rörde sig om två
geografiskt, tidsmässigt, kulturellt och inte minst socioekonomiskt skilda kontexter.
Både Hagemann och Plymoth ser den kvinnliga urbana fattigdomen under sent
1800-tal som ett utslag av kvinnors sämre anknytning till arbetsmarknaden, ofta
i kombination med ett tungt ansvar som ensamförsörjare. Arbetslivet var struk-
turerat för att passa ogifta kvinnor utan försörjningsansvar och gifta män, vilket
försatte många ensamförsörjare i en svår situation.32 Men Plymoth ser också,
liksom Jordansson, en ideologisk förklaring till den kvinnliga övervikten bland
understödstagarna i det framväxande borgerliga samhället: kvinnans understöds-
beroende uppfattades som mer legitimt än mannens och det skapades olika
klasspräglade normer för män och kvinnor.33 Avspeglade den jämnare köns-
fördelningen bland understödstagarna i Skellefteå en annan syn på mäns och
kvinnors rätt till försörjning i det nordsvenska landsbygdssamhället än i det sena
1800-talets stadsmiljö?

Åldersstruktur
För att studera åldersstrukturen bland de individer som försörjdes av fattig-
vårdsdistrikten och dess förändring över tid har individerna år för år delats in i
fem åldersgrupper: 0–15 år, 16–25 år, 26–45 år, 46–60 år samt 61 år och äldre.
Indelningen syftar till att urskilja barn, ungdomar, individer i medelåldern och
äldre bland understödstagarna och har i stor utsträckning styrts av den kunskap
som finns om transitioner och åldersgränser i det förindustriella samhället.

Den första åldersgruppen 0–15 år syftar till att urskilja de barn som för-
sörjdes av fattigvårdsdistrikten. Övergången mellan barndom och ungdom an-
sågs i allmänhet äga rum vid 15 års ålder. Då förväntades man ta tjänst och
därefter bidra till sitt eget uppehälle. Vid denna ålder upphörde också fattig-
vårdens formella försörjningsansvar för de barn som utackorderats eller på an-
nat sätt hade understötts av samhället.34 Åldersgruppen 16–25 år vill särskilja de
ungdomar som försörjdes av fattigvårdsdistrikten. Att den övre åldersgränsen
har bestämts till 25 år, motiveras av det faktum att övergången mellan ungdom
och vuxenliv ofta markerades genom giftermålet. I Skellefteå var den genom-
snittliga giftermålsåldern år 1850 drygt 25 år för kvinnor och litet drygt 26 år för
män.35 Det lägre av dessa genomsnittsvärden, 25 år, har därför satts som övre
åldersgräns för kategorin ungdom. De två följande åldersgrupperna, 26–45 år
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samt 46–60 år vill identifiera understödstagare i yngre respektive äldre medel-
åldern. För att grovt kunna urskilja de individer som var i barnafödande ålder
har 45 år – den ungefärliga ålder vid vilken kvinnans fertila tid upphör – fått
utgöra en skiljelinje mellan grupperna.36 Den yngre gruppen representerar alltså
individer som mest sannolikt hade flera minderåriga barn i hushållet, medan den
äldre gruppen sannolikt hade barn som i större utsträckning började vara redo
att lämna föräldrahushållet. Den sista åldersgräns som har fått styra grupp-
indelningen är den ålder när man började betraktas som äldre. I avsaknad av en
bestämd pensionsålder kan denna åldersgräns definieras på flera sätt. En vanlig
definition är den punkt i livscykeln när det sista barnet lämnade hemmet, något
som vanligtvis inträffade när makarna var i sextioårsåldern.37 Andra definitioner
av ålderdom koncentrerar sig på den ålder när en hemmansägare drog sig till-
baka och överlämnade gården till sin efterträdare. Detta inträffade vanligtvis
omkring 60 års ålder.38 Utifrån ett lokalt perspektiv kan det också konstateras att
60 år var den ålder när man inte längre var skyldig att acceptera ett förtroende-
uppdrag i den lokala fattigkommittén i Skellefteå socken.39 Skiljelinjen mellan
medelålder och ålderdom har därför bestämts till 60 år och den sista ålders-
gruppen, 61 år och äldre, syftar alltså till att urskilja de äldre bland fattigvårdens
understödstagare.

Åldersstrukturen bland distriktens fattiga under undersökningsperioden redo-
visas i figur 6.3 där de olika åldersgruppernas andel år för år motsvaras av stap-
lar i de mönster som framgår till höger i figuren. Den yngsta åldersgruppen 0-15
år motsvaras av de svarta staplarna i längst ned i figuren, följd i tur och ordning
av åldersgrupperna 16–25 år, 26–45 år, 46–60 år samt 61 år och äldre. Den
sistnämnda gruppen motsvaras av de mörkt grå staplarna överst i figuren. Då
tidigare forskning relativt samstämmigt betonat sambandet mellan fattigdom
och ålderdom, skulle det vara rimligt att förvänta att majoriteten av de individer
som försörjdes av fattigvårdsdistrikten var äldre män och kvinnor. Fullt så enty-
digt visade sig emellertid inte sambandet mellan ålder och fattigdom vara i 1800-
talets Skellefteå.

Under början av undersökningsperioden visade sig istället det stora flertalet
av distriktens fattiga utgöras av individer i yngre och äldre medelåldern – de
ljusare staplarna i figur 6.3 – med en viss övervikt för åldersgruppen 26–45 år.
Trots att andelen äldre ökade över tid kvarstod dominansen av individerna i
yngre och äldre medelåldern i stort sett under hela undersökningsperioden, även
om den var som störst före 1850. Under hela tidsperioden 1836–1871 återfanns
endast en liten andel minderåriga barn bland de individer som var föremål för
fattigvård.

Att en stor andel individer i åldersgrupperna 26–45 år respektive 46–60 år
försörjdes av fattigvårdsdistrikten under tidsperioden 1847–1861 måste ses i
ljuset av samhällssituationen vid den distriktsbaserade fattigvårdens tillkomst un-
der det sena 1830-talet. Ursprungstanken var att framför allt de fattiga som var
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i arbetsför ålder skulle få arbete och försörjning på distrikten, medan äldre och
sjukliga individer utan arbetsförmåga i första hand skulle hänvisas till det redan
befintliga, men begränsade rotesystemet.40 Att individer i arbetsför ålder, det vill
säga i yngre och äldre medelåldern, dominerade bland distriktens fattiga under
distriktsorganisationens första tid är därför inte svårt att förklara.

Figur 6.3  Åldersfördelning bland individer försörjda av fattigvårdsdistrikt i Skellefteå socken
1836–1871.

Källa: FS, Boviken, Bureå, Byske, Falmark, Gummark, Hjoggböle, Klutmark, Medle, Morön,
Varuträsk samt Sunnanå byarkiv, distriktssedlar och bystämmoprotokoll 1836–1871; EA, Degerbyn
och Drängsmark, distriktssedlar och bystämmoprotokoll,1836–1871; HLA, Kronofogdens i Skel-
lefteå arkiv, distriktssedlar och fattigvårdsprotokoll Degerbyn 1868–1871; Demografiska data-
basen, Umeå universitet.

För att kunna dra några slutsatser avseende understödstagarnas åldersstruktur
är det också nödvändigt att se hur andelen fattiga individer i de olika ålders-
grupperna förhöll sig till samma åldersgruppers andel i befolkningen. Därför
har medelvärdet av andelen individer i respektive åldersgrupp under tidsperioderna
1836–1846, 1847–1861 samt 1862–1871 beräknats och jämförts med samma
åldersgruppers andel i Skellefteås hela befolkning vid samma tid.41 Resultaten
presenteras i tabell 6.1. Där bekräftas ytterligare dominansen av åldersgrupperna
26–45 år och 46–60 år bland distriktens fattiga under första delen av
undersökningsperioden. Under tidsperioden 1836–1846 var båda dessa ålders-
grupper överrepresenterade bland understödstagarna i förhållande till befolk-
ningen i övrigt, i synnerhet åldersgruppen 46–60 år. Trots att andelen under-
stödstagare i åldersgruppen 61 år och äldre procentuellt var mycket liten under
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tidsperioden 1836–1846, var den ändå överrepresenterad i jämförelse med
samma åldersgrupps andel i befolkningen vid samma tid. Barn och ungdomar
var däremot klart underrepresenterade bland distriktens fattiga.

Tabell 6.1 Åldersfördelning bland individer försörjda av fattigvårdsdistrikt i Skellefteå socken
1836–1871, samt respektive åldersgruppers andel i befolkningen.

Källa: FS, Boviken, Bureå, Byske, Falmark, Gummark, Hjoggböle, Klutmark, Medle, Morön,
Varuträsk samt Sunnanå byarkiv, distriktssedlar och bystämmoprotokoll 1836–1871; EA, Degerbyn
och Drängsmark, distriktssedlar och bystämmoprotokoll,1836–1871; HLA, Kronofogdens i Skel-
lefteå arkiv, distriktssedlar och fattigvårdsprotokoll Degerbyn 1868–1871; Demografiska data-
basen, Umeå universitet.

Men som redan antytts i figur 6.3 förändrades understödstagarnas ålders-
struktur successivt över tid. Tidsperioden 1847–1861 iakttas en minskning av
andelen individer i yngre medelåldern, medan de äldres andel ökade. Under
större delen av 1850-talet och början av 1860-talet var mellan 30–40 procent av
de försörjda individerna 61 år och äldre. Det ökande antalet äldre under denna
tid återspeglar sig också i att åldersgruppen 61 år och äldre var kraftigt över-
representerad bland distriktens fattiga i förhållande till samma åldersgrupps an-
del i befolkningen. Ytterligare ett uttryck för den förändrade åldersstrukturen är
en minskande andel understödstagare i yngre medelåldern. Åldersgruppen 26-45
år var under tidsperioden 1847–1861 underrepresenterad bland distriktens fat-
tiga medan individer i åldersgruppen 46–60 år fortfarande var starkt över-
representerade i jämförelse med samma åldersgrupps andel i befolkningen. Inga
större förändringar ses däremot i de yngre åldersgrupperna, jämfört med före-
gående tidsperiod. Sammantaget kan det alltså konstateras att distriktens fattiga
blev allt äldre under tidsperioden 1847–1861. Detta ligger helt i linje med de
resultat som visar att de ursprungliga arbetsdistrikten i allt större utsträckning
kom att bli försörjningsdistrikt för individer som saknade arbetsförmåga.43

Att stora delar av tiden 1862–1871 var en turbulent period i regionens och i
fattigvårdens historia, kännetecknad av allt annat än 1850-talets relativa stabilitet,
återspeglas även i de resultat som presenteras i tabell 6.1 och figur 6.3. I figuren
är det omöjligt att utläsa någon som helst trend avseende åldersfördelningen

 1836-1846 1847-1861 1862-1871 

 Fattigvårds- 
distrikten42 

Befolk- 
ningen 

Fattigvårds- 
distrikten 

Befolk- 
ningen 

Fattigvårds- 
distrikten 

Befolk- 
ningen 

 % % % % % % 

0-15 år 9 37 4 37 13 37 

16-25 år 5 19 2 18 3 18 

26-45 år 32 24 18 26 30 26 

46-60 år 32 12 35 11 18 11 

61 år och äldre 20 8 39 8 35 8 

okänd 2 - 2 - 1 - 
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under åren 1864–1866. Detta kan åtminstone delvis förklaras av att antalet un-
derstödstagare på distrikten var relativt få under dessa år, vilket gör att ålders-
fördelningen i stor utsträckning riskerar att bli utsatt för slumpmässig variation.44

Från år 1868 och framåt blev emellertid understödstagarna åter fler och ålders-
strukturen stabilare. Denna sista del av undersökningsperioden kännetecknas fram-
för allt av en ökning i åldersgrupperna 26–45 år och 0–15 år, samtidigt som en
minskning framför allt kan iakttas i åldersgruppen 46–60 år.  Som tabell 6.1 visar
förelåg även under denna tidsperiod en stor överrepresentation av åldersgruppen
61 år och äldre: i medeltal 35 procent av de fattiga men endast 8 procent av
befolkningen tillhörde denna åldersgrupp. Trots en minskande andel understöds-
tagare mellan 46–60 år, var denna åldersgrupp fortfarande något överrepresen-
terad bland distriktens fattiga. Det kan också konstateras att under tidsperioden
1862–1871 var åldersgruppen 26–45 återigen överrepresenterad bland distrik-
tens fattiga i jämförelse med i befolkningen vid samma tid. Andelen ungdomar
som försörjdes av fattigvårdsdistrikten var liksom tidigare närmast försumbar.

Att andelen barn som underhölls av distrikten återigen ökade till ungefär
samma nivå som under tidsperioden 1836–1846 kan sannolikt sättas i samband
med de svåra tiderna. Den allra högsta andelen barn iakttas under året 1869, när
25 procent av understödstagarna som var förlagda på de undersökta fattig-
vårdsdistrikten utgjordes av barn mellan 0–15 år. Detta var ändå något lägre än
andelen barn i befolkningen, som samma år uppgick till hela 37 procent. Det
måste framhållas som anmärkningsvärt att barn överhuvudtaget understöddes
av fattigvårdsdistrikten, då den vanligaste formen för fattigvårdens understöd
till barn vid denna tid var utackordering.45 Detta bekräftas också av den offent-
liga statistiken. De 20 barn som år 1869 har inkluderats i denna undersökning
motsvarade inte mer än knappt 3 procent av det totala antalet barn som under-
stöddes av fattigvården i Skellefteå samma år.46 Orsaken till att antalet barn på
fattigvårdsdistrikten ökade under 1860-talet kan med stor sannolikhet sökas i de
påfrestningar det sena 1860-talets krisår förde med sig. När fattigvårdskostnaderna
accelererade blev en återgång till naturaförsörjning ett sätt för kommunen att
klara de mest akuta behoven. Eftersom utackordering av tradition förutsatte
kontanta medel som ersättning till fosterföräldrarna var det sannolikt inte eko-
nomiskt möjligt att utackordera alla barn som behövde understöd.47 Att distrik-
tens försörjningsansvar, där så bedömdes lämpligt och ändamålsenligt, i än högre
grad utsträcktes till att omfatta också minderåriga barn får sannolikt ses som en
nödlösning i en svår situation.

Sammantaget visar resultaten hur åldersstrukturen bland distriktens fattiga
gradvis förändrades över tid. I början av undersökningsperioden var majorite-
ten av de individer som försörjdes av fattigvårdsdistrikten män och kvinnor i
medelåldern, medan andelen äldre ökade successivt – framför allt från 1847 och
framåt – för att sedan minska igen mot 1860-talets slut. Även om de äldre inte
alltid var i majoritet bland understödstagarna var emellertid åldersgruppen 61 år
och äldre under hela undersökningsperioden överrepresenterad bland distrik-
tens fattiga i jämförelse med samma åldersgrupps andel i Skellefteås befolkning
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vid samma tid. Samma sak gällde också för åldersgruppen 46–60 år. Ålders-
gruppen 26–45 år var överrepresenterad bland distriktens understödstagare i
början och i slutet av undersökningsperioden, men inte under tidsperioden 1847–
1861.

Inte bara könsstrukturen, utan också åldersstrukturen, uppvisade ett annat
mönster under tidsperioden 1847–1861 än under de två övriga perioderna. Detta
stärker hypotesen att understödstagargruppens sammansättning påverkades av
den ekonomiska situationen i regionen. Under den relativt stabila tidsperioden
mellan 1847 och 1861 fanns fler äldre bland understödstagarna, medan en jäm-
förelsevis större andel män och kvinnor i medelåldern och minderåriga barn
försörjdes av distrikten under de mer ekonomiskt osäkra perioderna. I jäm-
förelse med tidigare forskning är detta intressant, då det mer eller mindre sam-
stämmigt talas om en påtaglig dominans av äldre bland fattigvårdens under-
stödstagare.48 Visserligen var åldersgruppen 61 år och äldre överrepresenterad
bland de distriktsförsörjda i Skellefteå  men, med undantag för några enstaka år
under 1850-talet, dominerade den aldrig stort. Även avseende åldersstrukturen –
framför allt under tidsperioderna 1836–1846 respektive 1861–1871 – finns tyd-
liga paralleller med Steven Kings iakttagelse att yngre män i stor utsträckning
kom att ersätta äldre kvinnor som understödstagare i samband med krisperioder.49

King ser den förändrade åldersstrukturen som ett resultat av en flexibilitet hos
den lokala fattigvården, så att det fanns en beredskap att träda in när behov
uppstod hos yngre individer, till exempel i tider av arbetslöshet.50 Detta skulle
också kunna gälla för situationen under sent 1830-tal och sent 1860-tal i Skellefteå.

Civilstånd
Även på den nordsvenska landsbygden verkar alltså risken att bli föremål för
fattigvård ha påverkats av kön och ålder. Kvinnor försörjdes i något större ut-
sträckning än män och äldre individer var överrepresenterade framför yngre.
Trots att denna översiktliga bild i huvudsak överensstämmer med vad vi känner
till från tidigare forskning visar resultaten också på viktiga skillnader. I 1800-talets
Skellefteå var andelen män som fick understöd av fattigvårdsdistrikten högre än
på många andra håll och understödstagarna var också periodvis yngre än vad
som visats i tidigare undersökningar. Men för att ytterligare fördjupa bilden av
distriktens fattiga behöver fler variabler än kön och ålder beaktas. Alla kvinnor
var inte fattiga och alla äldre var inte heller i behov av fattigvård för att klara sin
försörjning. Ett sätt att foga in dessa individer i ett större sammanhang är att
betrakta deras familjesituation vid den tidpunkt de fick understöd av respektive
fattigvårdsdistrikt. En variabel som på ett enkelt sätt, tillsammans med kön och
ålder, kan ge en indikation på rådande familjesituation och hushållsstruktur är
individens civilstånd vid understödstillfället.
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Det finns inte särskilt många studier som diskuterar de fattigas civilstånd,
kanske främst på grund av begränsningar i källmaterialet och svårigheten att
länka fattigvårdshandlingar till demografiska källor. I ett internationellt perspek-
tiv har änkor ofta identifierats som en grupp som i särskilt stor utsträckning var
föremål för fattigvårdens omsorger. Under lång tid har den gamla, utblottade
och skyddslösa änkan kommit att utgöra sinnebilden av en värdig mottagare av
understöd.51 Detta kommer även till uttryck i 1830-talets stora svenska fattig-
vårdsenkät, som visar att änkor var allra mest överrepresenterade bland de indi-
vider som försörjdes av fattigvården.52 Christina Gerger diskuterar inte
understödstagarnas civilstånd i småländska Locknevi utan nöjer sig med att kon-
statera att de flesta var gamla kvinnor och ensamstående med barn. Barnfamiljer
med två föräldrar understöddes däremot mer sällan av fattigvården.53

Civilståndet hos de individer som år för år försörjdes av fattigvårdsdistrikten
i Skellefteå under tidsperioden 1836–1871 redovisas i figur 6.4. De fattiga indi-
viderna har år för år kategoriserats efter det civilstånd de hade vid just detta
tillfälle: ogift, gift, änka eller änkling.54 Minderåriga barn är ju formellt sett ogifta,
men för att skilja dem från övriga ogifta individer har dessutom ytterligare en
kategori lagts till, kategorin barn, dit alla individer mellan 0–15 år har förts.

Figur 6.4  Civilstånd hos individer försörjda av fattigvårdsdistrikt i Skellefteå socken 
1836–1871.

Källa: FS, Boviken, Bureå, Byske, Falmark, Gummark, Hjoggböle, Klutmark, Medle, Morön,
Varuträsk samt Sunnanå byarkiv, distriktssedlar och bystämmoprotokoll 1836–1871; EA, Degerbyn
och Drängsmark, distriktssedlar och bystämmoprotokoll,1836–1871; HLA, Kronofogdens i Skel-
lefteå arkiv, distriktssedlar och fattigvårdsprotokoll Degerbyn 1868–1871; Demografiska data-
basen, Umeå universitet.
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Tabell 6.2 Kön och civilstånd hos individer försörjda av fattigvårdsdistrikt i Skellefteå socken
1836–1871, samt i befolkningen.

Källa: FS, Boviken, Bureå, Byske, Falmark, Gummark, Hjoggböle, Klutmark, Medle, Morön,
Varuträsk samt Sunnanå byarkiv, distriktssedlar och bystämmoprotokoll 1836–1871; EA, Degerbyn
och Drängsmark, distriktssedlar och bystämmoprotokoll,1836-1871; HLA, Kronofogdens i Skel-
lefteå arkiv, distriktssedlar och fattigvårdsprotokoll Degerbyn 1868-1871; Demografiska data-
basen, Umeå universitet.

I relation till vad som diskuteras av tidigare forskning visar resultaten i figur
6.4 en överraskande jämn fördelning mellan de olika civilståndskategorierna, gifta,
ogifta samt änkor/änklingar. Den enskilt största kategorin utgjordes under hela
undersökningsperioden av gifta män och kvinnor. Mest dominerade de gifta
understödstagarna under den första perioden, 1836–1846, då nära hälften av de
individer som försörjdes av fattigvårdsdistrikten var gifta. Med undantag för sex
år under 1850-talet fortsatte gifta män och kvinnor att utgöra den enskilt största
kategorin bland understödstagarna ända fram till slutet av 1860-talet. Under hela
undersökningsperioden hörde majoriteten av de gifta män och kvinnor som var
föreål för fattigvård, med några enstaka undantag, hemma i åldersgrupperna
26–45 år och 46–60 år.

En undersökning har också gjorts av hur andelen gifta, ogifta, änkor och
änklingar bland distriktens fattiga förhöll sig till de olika civilståndsgruppernas
andel i befolkningen i Skellefteå under tidsperioderna 1836–1846, 1847–1861
samt 1862–1871. Resultaten redovisas i tabell 6.2, där individerna i de olika
civilståndsgrupperna även har klassificerats efter kön. Där framgår det tydligt att
under hela undersökningsperioden var den stora majoriteten av de män som
försörjdes av fattigvårdsdistrikten gifta män. Gifta kvinnor var däremot mera
sällan angivna som mottagare av understöd på distriktssedlar och i bystämmo-
protokoll.  Under hela undersökningsperioden utgjorde de endast mellan 4–8
procent av de gifta understödsmottagarna. Följaktligen var också gifta kvinnor
under hela undersökningsperioden underrepresenterade bland distriktens fattiga
i förhållande till andelen gifta kvinnor i befolkningen, medan gifta män var klart
överrepresenterade.

 
1836-1846 1847-1861 1862-1871 

 % % % % % % 

Barn  9 39 4 36 13 37 

Män 40 15 32 16 29 16 
Gifta 

Kvinnor 8 15 4 16 7 16 

Män 3 12 1 13 2 13 
Ogifta 

Kvinnor 16 14 21 14 17 14 

Män 5 1 3 1 12 2 Änkor/ 
Änklingar Kvinnor 17 3 33 3 18 3 

Okänd  2 - 2 - 2 - 
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Att de understödda hushållen i källorna främst tycks ha företrätts av mannen,
avviker diametralt från Birgitta Jordanssons resultat från 1860-talets Göteborg.
Där var det nästan uteslutande den gifta kvinnan som fanns angiven som
understödsmottagare i källorna, även om understödet var riktat till hela hushål-
let.56 I 1800-talets Skellefteå kunde uppenbart också gifta män omfattas av sam-
hällets understödsskyldighet, men sannolikt inte uteslutande för egen del, utan i
egenskap av hushållsföreståndare och företrädare för sitt hushåll. I det agrara
samhället tycks alltså samhällets syn på fattigdom och understödsbehov inte lika
tydligt ha varit kopplad till den samtida, borgerligt präglade genusordningen,
med skilda förväntningar på kvinnors och mäns försörjningsskyldighet. Istället
kommer ett agrart hushållstänkande till uttryck – kanske till och med en agrar
genusordning – med rötter i den lutherska hustavlans samhällssyn.57

Under hela undersökningsperioden utgjordes den näst största understöds-
tagargruppen av änkor och änklingar. Som tabell 6.2 visar, var andelen under-
stödda i denna kategori störst under 1850-talet, alltså under samma period som
tidigare visade sig vara särskilt dominerad av kvinnor och av äldre. Sex enstaka
år under denna tidsperiod, samt åren 1870–1871, var andelen försörjda änkor
och änklingar lika hög, eller högre än andelen gifta understödstagare. Änkorna
och änklingarna var generellt sett något äldre än de gifta understödstagarna, med
en tydlig dominans av åldersgrupperna 46–60 år och 61 år och äldre. Även i
denna kategori var könsfördelningen ojämn, men i motsats till de gifta understöds-
tagarna var det kvinnorna som dominerade, vilket framgår tydligt i tabell 6.2.
Under de två första tidsperioderna, fram till 1861, var andelen försörjda änklingar
relativt liten: 5 respektive 3 procent. Trots detta visade sig änklingarna ändå vara
något överrepresenterade bland distriktens fattiga jämfört med i befolkningen i
övrigt, där andelen änklingar var mycket liten och endast motsvarade en procent
under dessa tidsperioder. Den mycket låga andelen änklingar i befolkningen kan
sättas i samband med kvinnors högre livslängd, men framför allt med mäns
större tendens till omgifte.58 Under den tredje tidsperioden, 1862–1871, var an-
delen änklingar på fattigvårdsdistrikten något högre, i genomsnitt hela 12 pro-
cent och därigenom klart överrepresenterade i jämförelse med befolkningen.
Andelen försörjda änkor var som högst under tidsperioden 1847–1861, när i
genomsnitt 33 procent av de kvinnor som understöddes av distrikten hade för-
lorat sin make. Under de två övriga tidsperioderna var andelen änkor något
lägre: 17 procent respektive 18 procent. Som tabell 6.2 visar var änkorna klart
överrepresenterade bland distriktens understödstagare i förhållande till andelen
änkor i befolkningen, som under hela undersökningsperioden 1836–1871 låg
stabil på 3 procent.

Det kan också konstateras att andelen ogifta individer bland distriktens fat-
tiga inte förändrades särskilt mycket under undersökningsperioden. Under alla
tre tidsperioderna var mellan 16 och 21 procent av understödstagarna ogifta
kvinnor medan 1–3 procent utgjordes av ogifta män. När understödstagarna
grupperas efter civilstånd, utgjorde ogifta individer sammantaget den minsta
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gruppen, förutom barnen. Som tabell 6.2 visar var könsfördelningen bland de
ogifta understödstagarna ungefär densamma som i gruppen änkor/änklingar,
det vill säga: den kvinnliga dominansen var stor. Under alla tre tidsperioderna
försörjdes en mycket liten andel ogifta män av fattigvårdsdistrikten och de var
också underrepresenterade i förhållande till befolkningen i övrigt. De ogifta kvinn-
liga understödstagarna däremot, var något överrepresenterade under hela
undersökningsperioden.

Sammanfattningsvis kan det alltså konstateras att den stora majoriteten av de
individer som försörjdes av fattigvårdsdistrikten antingen var gifta, eller änkor/
änklingar. Det är således rimligt att anta att en stor del av dessa individer inte bara
representerade sig själva utan var associerade till ett större hushåll. Att majorite-
ten av de gifta understödstagarna var i medelåldern, talar för att många sannolikt
också hade minderåriga barn att försörja. Bland de gifta understödsmottagarna
dominerade männen stort, medan förhållandet var det motsatta bland änkorna
och änklingarna och de ogifta, där istället kvinnorna var i stor majoritet. Det är
inte lika lätt att iaktta några förändringar över tid avseende civilstånd, som då det
gällde kön och ålder. Tydligast är kanske hur änkornas andel av distriktens fattiga
i genomsnitt var störst under tidsperioden 1847–1861 medan änklingarnas andel
ökade avsevärt under tidsperioden 1862–1871. Andelen gifta understödstagare
var däremot förhållandevis konstant under hela undersökningsperioden 1836–
1871.

Kontinuitet och förändring
Genom att studera de individer som år för år fick understöd av de fattigvårds-
distrikt som ingår i denna studie har vi kunnat få en översiktlig bild av de indivi-
der som försörjdes av fattigvårdsdistrikten i Skellefteå under tidsperioden 1836–
1871. Det har också varit möjligt att iaktta hur gruppen av understödstagare
förändrades i ett longitudinellt perspektiv. Undersökningen bekräftar i viss mån
vad som visats av tidigare forskning, men visar också på resultat som tydligt
skiljer sig från andra studier. Det är uppenbart att det även i det förindustriella,
agrara Skellefteå fanns en kvinnlig dominans bland distriktens fattiga, men den
var inte lika uttalad som i flera av 1800-talets stadsmiljöer.59 Den kvinnliga domi-
nansen var inte heller lika tydlig som i det nästintill lika agrara Skottland, där
lagstiftningen mer eller mindre förhindrade att arbetsföra män kunde få under-
stöd.60 Så var alltså inte fallet i 1800-talets Skellefteå. Under hela undersöknings-
perioden var majoriteten av de män som försörjdes av fattigvårdsdistrikten gifta
män mellan 26 och 60 år, alltså i vad som kan anses ha varit arbetsför ålder.  Att
mannen och inte hustrun närmast regelmässigt angavs som understödsmottagare
får ses som ett utslag av det agrara samhällets hushållstänkande, där mannen –
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husbonden och hushållsföreståndaren – betraktades som den givne företrädaren
för hushållet. Detta synsätt tycks inte ha rubbats, trots att husbondeansvaret for-
mellt sett fråntogs den understödsberoende mannen för att istället överflyttas till
den reelle försörjaren: samhällets fattigvård.61 Bland de änkor/änklingar och de
ogifta individer som var föremål för fattigvård rådde emellertid en nästintill
fullständig kvinnlig dominans. Att en stor andel män i arbetsför ålder under hela
undersökningsperioden 1836–1871 försörjdes av fattigvården i Skellefteå, är det
resultat som kanske mest markant skiljer sig från vad som visats i de flesta andra
studier av fattigvårdens understödstagare.

Inte heller andelen äldre bland distriktens fattiga var lika uttalad som vad som
skulle kunna ha förväntats i förhållande till tidigare studier. Resultaten bekräftar
visserligen att de äldre åldersgrupperna var överrepresenterade bland understöds-
tagarna i Skellefteå, men bara enstaka år närmade de sig de nivåer på 50 procent
eller mer som visats av Skoglund och King.62 Istället befann sig en stor del av
understödstagarna i den yngre och äldre medelåldern, framför allt under
tidsperioderna 1836–1846 och 1862–1871. Detta kan inte enkelt förklaras av att
alla äldre personer i behov av understöd försörjdes inom ramen för rotesystemet.
Antalet roteförsörjda uppgick nämligen som mest till endast 30–40 individer per
år i hela socknen, vilket i detta sammanhang närmast får anses vara försumbart.63

Undersökningen av kön, ålder och civilstånd visar också att understödstagar-
gruppens sammansättning förändrades över tid. Under den distriktsbaserade
fattigvårdsorganisationens första tid, tidsperioden 1836–1846, var den stora
majoriteten av understödstagarna män och kvinnor i medelåldern, med en viss
övervikt för gifta män. Detta ligger helt i linje med distriktsorganisationens ur-
sprungliga syfte: att hjälpa socknens arbetsföra fattiga med arbete och försörj-
ning i den svåra situation som rådde i spåren av 1830-talets krisår. En förändring
av åldersstrukturen kan emellertid iakttas under den mer ekonomiskt stabila tids-
perioden 1847–1861, vilken resulterade i att distriktens understödstagare succes-
sivt blev allt äldre. Framför allt ökade andelen individerna i övre medelåldern
och de äldre: det vill säga åldersgrupperna 46–60 år och 61 år och äldre.

 En annan förändring som kan iakttas under samma tidsperiod är att en allt
större andel av understödstagarna kom att utgöras av kvinnor, däribland många
änkor i övre medelåldern och äldre. Fram träder en bild som är välbekant från
tidigare forskning med en stor andel försörjda äldre kvinnor och änkor: de grupper
som både i ett svenskt och i ett internationellt perspektiv ofta har kommit att
identifieras som fattigvårdens mest frekventa understödstagare. Inte heller under
denna tidsperiod var dock den kvinnliga dominansen total, då en relativt stor
andel gifta män/familjer fortfarande fick understöd av distrikten. Den föränd-
rade köns- och åldersstrukturen bekräftar ytterligare att fattigvårdsdistrikten suc-
cessivt övergick till att bli allt mer renodlade försörjningsdistrikt, samtidigt som
grundtanken att de skulle förse de arbetsföra fattiga med både arbete och för-
sörjning tonades ned.
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Allt färre arbetsföra individer förlades alltså till distrikten, samtidigt som
understödstagarna blev allt äldre. En enkel förklaring till denna förändring skulle
kunna vara att det inte längre fanns samma behov av att ordna arbeten till fattiga
individer i arbetsför ålder under 1850-talet som under det sena 1830-talet. Kon-
junkturerna hade förbättrats avsevärt och både tillgången på arbete och
arbetsförtjänsternas storlek hade ökat.64 Bättre tider medförde sannolikt också
andra prioriteringar från beslutsfattarnas sida. När de ekonomiska konjunktu-
rerna återigen försämrades dramatiskt under 1860-talet, ledde det nämligen återi-
gen till en förändring av understödstagargruppens sammansättning, framför allt
med avseende på kön och ålder. På nytt kan en ökad andel män iakttas bland de
individer som försörjdes av fattigvårdsdistrikten, liksom en ökad andel under-
stödstagare i den yngre medelåldern. Mönstret uppvisar stora likheter med det
som kunde iakttas under tidsperioden 1836–1847, med den skillnad att en större
andel äldre understöddes av distrikten mot slutet av undersökningsperioden.

Resultaten pekar alltså i riktning mot att det i det agrara Skellefteå tycks ha
funnits ett samband mellan de ekonomiska konjunkturerna i regionen och vilka
individer som kom att försörjas av fattigvårdsdistrikten. Under och strax efter
missväxtperioderna var en större andel yngre individer föremål för fattigvård,
fler män än kvinnor och i en ålder när de sannolikt hade minderåriga barn i
hushållet. Under det mer ekonomiskt stabila 1850-talet när arbetsmarknaden var
gynnsam försörjdes istället en större andel äldre personer och änkor, den kate-
gori av understödstagare som är välbekant från tidigare forskning. Utifrån dessa
iakttagelser är det möjligt att dra två slutsatser. Den första, och kanske den mest
uppenbara är, att i det förindustriella nordsvenska samhälle som Skellefteå re-
presenterar verkar strukturella omvärldskriser i form av missväxt och arbetslös-
het, ha genererat ett ökat behov av understöd av hos den yngre arbetsföra befolk-
ningen med en familj att försörja. Detta behöver emellertid inte självklart ha
resulterat i att fler individer i arbetsför ålder blev föremål för fattigvård. Att en
större andel yngre individer kom att få understöd under krisperioderna visar
snarare – vilket blir den andra slutsatsen – att det tycks ha funnits en strävan hos
beslutsfattarna att möta det förändrade panorama av understödstagare som krisen
genererade. Denna flexibilitet verkar ha funnits i det sena 1830-talets Skellefteå,
vilket kommer till uttryck i grundtanken med den distriktsbaserade fattigvårds-
organisationen. En vilja till flexibilitet tycks också ha funnits under 1860-talets
krisperiod, trots en sviktande fattigvårdsorganisation, ekonomiska svårigheter
och brist på resurser. Återigen ökade andelen yngre individer i arbetsför ålder på
fattigvårdsdistrikten, men som det inledande citatet visar uppskattades inte denna
flexibilitet av alla. Det blir uppenbart att den befintliga fattigvårdsorganisationen
inte bara sviktade under en tung fattigvårdsbörda, utan också mötte ideologiskt
motstånd. De hårdnande attityder gentemot de fattiga som skulle komma till
tydligt uttryck i 1871 års fattigvårdsförordning hade också nått Skellefteå.65
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Noter kapitel 6

1  ”Fattigdom och allmosegivande”, ej signerad artikel i Skellefteå Nya Tidning, 20 febr 1867.
2 Inlägg under rubriken ”Skellefteå”, Skellefteå Nya Tidning, 10 april 1861.
3 Inlägg under rubriken ”Skellefteå”, Skellefteå Nya Tidning, 20 juni 1866.
4 Skellefteå Nya Tidning, 20 febr 1867.
5 Se figur 5.3 i kapitel 5.
6 HLA, Skellefteå, J:2, Nordlander 1843. Någon förteckning över rotehjonen har inte heller

återfunnits i kyrkoarkivet. Däremot antecknades årligen namn och födelsedata på de indivi-
der försörjdes på fattigrote i slutet av mantalslängden. Under tidsperioden 1837–1847 rörde
det sig om ungefär 40 personer per år i hela socknen. Antalet roteförsörjda individer mins-
kade under 1850-talet till mellan 25–30 personer, för att sedan minska ytterligare till 11
personer årligen år 1859 och 1860.  Roteorganisationen upphörde helt i och med år 1861 års
utgång.

7 Distriktssedlarnas funktion diskuteras utförligare i avhandlingens kapitel 3.
8 HLA, Skellefteå, J:2, Nordlander 1843; se även FS, Boviken, F IV:5, verifikat 5 maj 1849.

Vid detta tillfälle verkar byn ha fått hämta den utskrivna distriktssedeln någon vecka efter
fattigregleringen.

9 För en fördjupad diskussionen kring urvalet av källor hänvisas till avhandlingens kapitel 5.
10 Tretton distrikt motsvarar 20 procent av de 59 distrikt som inrättades 1838.
11  Jfr Blaikie 2002b, s 260. En möjlighet att belysa den mer kortvariga fattigdomen skulle

kunna vara att använda sig av fattigkassans räkenskaper, där det fram till 1858 löpande
registrerades vilka individer som tilldelades bidrag av mer tillfällig karaktär. Se även Engberg
2000.

12 HLA, Skellefteå, J:2, Nordlander 1843.
13 Vid länkningen användes följande kriterier: överensstämmelse med avseende på förnamn,

efternamn, kön, bostadsort vid den aktuella tidpunkten samt ålder, civilstånd och social
status om sådana uppgifter fanns tillgängliga i ursprungskällan. Även övriga uppgifter i
bystämmoprotokoll och distriktssedlar, som exempelvis familjeförhållanden, tidigare makes
namn eller barns namn och ålder, har varit värdefulla i länkningsarbetet. När individerna har
haft mycket vanliga namn har det varit ett krav för sammanlänkning att det utöver namn,
kön och bostadsort skall ha varit möjligt att verifiera ytterligare något kriterium. Länknings-
arbetet har i huvudsak skett med hjälp av sökverktyget Indiko, men också genom SQL-frågor
direkt mot Demografiska databasens befolkningsdatabas samt med hjälp av manuell sökning
i originalkällorna, framför allt i husförhörslängderna.

14 Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes uti Westerbottens län till Kongl. Maj:t i underdånighet
afgifne femårsberättelse för åren 1838, 1839, 1840, 1841 och 1842, Stockholm 1844, s 5. I
femårsberättelsen uppges att den långvariga missväxtperioden i Västerbotten var över 1838.

15 Femårsberättelse 1851–1855, s 6.
16 Tabellverket, Folkmängdstabeller Skellefteå 1840–1855, Demografiska databasen, Umeå

universitet. Se även kapitel 3.
17 Åren 1856, 1858 och 1859 uppges ha varit år med mycket svaga skördar. År 1856 känne-

tecknades av en allmän missväxt i Västerbotten, medan skörden 1858 förstördes av torka. År
1859 drabbades skörden både av torka och av frost. Femårsberättelse 1856–1860, s 2.

18 Jfr kapitel 4, figur 4.3 samt tabell 4.2; HLA, Skellefteå, K1:8, KPr 16 april 1866, 6 §.
19 HLA, Skellefteå, K1:8, SPr 24 aug 1862, 2 §; Fattigvårdsreglemente 1862, 30 §.
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20 Exempelvis kan det konstateras att antalet understödstagare i Hjoggböle minskade från sex
till två personer mellan 1862 och 1863. Ett likartat mönster med ett minskande antal
understödstagare fram till år 1867 ses också i de övriga byar, där källmaterial finns bevarat
från dessa år.

21 Detta kan bland annat iakttas i de kommunala utgifternas fördelning under tidsperioden
1864–1869. Skellefteå kommuns arkiv, Skellefteå landskommun, G VI:2a–b, Debiterings
och uppbördslängd 1864–1869; HLA, Skellefteå, KI:8, KPr 6 nov 1864, 22 jan 1865.

22 Prosten K A Fellström (1878–1975) som har lämnat efter sig ett omfattande material av
egna minnesbilder och av upptecknade folkminnen från församlingens historia, talar om att
det förutom socknens betydande nödhjälpsarbete också togs privata initiativ för att hjälpa
dem som inte klarade försörjningen. Bland annat bedrevs någon form av utspisning/soppkök
i prästgården under krisåren. Detta källmaterial, omfattande mer än tiotusen handskrivna
sidor förvaras i Skellefteå landsförsamlings arkiv, Skellefteå.

23 Blaikie 2002b, s 260; Gerger 1992, s 41–42.
24 HLA, Kronofogdens i Skellefteå arkiv, Handlingar till Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes

femårsberättelse 1866–1870, Avskrift i Skellefteå Museum.
25 King 2000, s 165–166, 210; Lees 1998, s 194ff.
26 Blaikie 2002b, s 254.
27 King 2000 s 165, 210. Andelen män bland understödstagarna var något högre i södra och

västra England än i de norra och östra delarna av landet. Skillnaderna mellan de båda
regionerna var emellertid inte särskilt stora.

28 Engberg 2000, s 41–42.
29 De resterande 18 procenten utgjordes av barn, Skoglund 1992, s 56.
30 Engberg 2000, s 30; RA, EH 25D 5 1847, vol 10, Skellefteå 1831.
31 Jordansson 1998, s 210–212. Jordansson finner att en kvinnliga dominansen var särskilt stor

bland de individer som var delförsörjda av fattigvården. Bidrag till försörjning i hemmet gick
nästan uteslutande till kvinnor. Bland de individer som fick full försörjning var köns-
fördelningen jämnare. Jfr även Hagemann 1987, s 146, som visar att 1870 var 2D 3 av alla
fattiga över 15 år i Kristiania kvinnor.

32 Hagemann 1987, s 150; Plymoth 2002, s 161.
33 Plymoth 2002, s 161–164.
34 Mats Sjöberg, Att säkra framtidens skördar. Barndom, skola och arbete i agrar miljö: Bolstad pastorat

1860–1930, Linköping 1996, s 94–98; Engberg 2004a, s 439.
35 Alm-Stenflo 1994, s 68.
36 Lynn Botelho, ”Old age and menopause in rural women of  early modern Suffolk”, i Lynn

Botelho & Pat Thane (red), Women and Ageing in British Society since 1500, Essex 2000, s 60.
37 Högman 1999, s 46.
38 David Gaunt, ”The property and kin relationships of retired farmers in northern and central

Europe”, i Richard Wall, Jean Robin & Peter Laslett (red), Family Forms in Historic Europe,
Cambridge 1983, s 263; Olov Åberg & Johan Öster, Efter avslutad färd, en anständig begravning.
En karakteristik av undantagssituationen. Nederluleå och Råneå socken 1790–1895, Uppsala 1995,
s 41.

39 Fattigvårdsreglemente 1846, 8 §.
40 En undersökning av de individer som försörjdes av fattigrotarna under tidsperioden 1834–

1861, visar att det bland dessa så kallade ”fattighjon” fanns en tydlig överrepresentation av
individer i åldersgrupperna 46–60 år och 61 år och äldre, med tyngdpunkten på den sist-
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nämnda. Under 1840-talet var mellan 60–70 procent av de roteförsörjda 60 år eller äldre.
RA, Länsräkenskaper Västerbotten, Mantalslängder, Skellefteå, 1830–1861; Demografiska
databasen, Umeå universitet.

41 Det måste uppmärksammas att ålderskategorierna i den tillgängliga statistiken avseende
åldersstrukturen i befolkningen inte är helt jämförbara med de ålderskategorier som används
i studien, då de förstnämnda är baserade på femårsperioder. De ålderskategorier som används
i Demografiska databasens basstatistik är alltså 0–14 år, 15–24 år, 25–44 år, 45–59 år, 60 år
och äldre. Då skillnaderna i praktiken blir relativt små, får detta ändå bedömas som ett fullt
acceptabelt jämförelsematerial.

42 De två första åren 1836 och 1838 har uteslutits då data för dessa år endast baserar sig på ett
fåtal individer från enstaka distrikt och därför sannolikt är påverkade av slumpmässiga
faktorer.

43 Se kapitel 5.
44 Samma invändning kan riktas mot åren 1836–1839, då antalet källor också är relativt få (se

figur 6.1).
45 Jfr Engberg 2004a, s 431–457
46 År 1869 försörjdes sammanlagt 759 barn av fattigvården i Skellefteå. Uppgiften är baserad

på den statistik som lämnades in som underlag till Kungl. Befallningshafvandes femårs-
berättelser åren 1870 och 1876. Jfr HLA, Kronofogdens i Skellefteå arkiv, Handlingar till
Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes femårsberättelse 1871.

47 Se exempelvis HLA, Skellefteå, KI:8, KPr 22 jan 1865. Tre barn till en nybliven änkling var
i behov av försörjning och kommunalstämman tvekade inför de kostnader en utackordering
skulle innebära. Det beslöts att man aktivt skulle försöka vidtala någon släkting att ta hand
om barnen. Motiven för detta var främst ekonomiska.

48 Se till exempel Skoglund 1992, s 60; Gerger 1992, s 119; King 2000, s 168–169, 213;
Plymoth 2002, s 151–152.

49 King 2000, s 265.
50 King 2000, s 166, 168ff
51 Jfr Wales 1984, s 353, 358–360; Blom 1992:4(2), s 54; Claire S Schen, ”Strategies of  poor

aged women and widows in sixteenth-century London”, i Lynn Botelho & Pat Thane (red),
Women and ageing in British Society since 1500, Essex 2000, s 13; Jordansson, 1998, s 91;
Plymoth s 178ff.

52 Plymoth 2002, s 154–155; Skoglund 1992, s 58.
53 Gerger 1992, s 119.
54 Inga av de individer som ingår i undersökningen var formellt frånskilda när de försörjdes av

fattigvårdsdistrikten.
55 De två första åren 1836 och 1838 har uteslutits, då den mycket höga andelen gifta dessa år

baserar sig på ett fåtal individer och sannolikt är påverkat av slumpmässiga faktorer. För att
undvika att detta leder till en snedfördelning av resultaten för hela perioden, har de data som
presenteras i tabellen beräknats utifrån civilståndet hos de individer som försörjdes av fattig-
vårdsdistrikten åren 1839–1846.

56 Jordansson 1998, s 267.
57 Pleijel 1970, s 23; Lindmark 1995, s 185–196.
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58 David Kertzer & Nancy Karweit, ”The impact of Widowhood in Nineteenth-Century
Italy”, i Peter Laslett & David Kertzer (red), Aging in the Past. Demography, Society and Old Age,
Berkeley and Los Angeles 1995, s 235. För svenskt vidkommande hänvisas till Gaunt 1996,
s 174–175.

59 Jordansson 1998, s 210–212; Plymoth 2002 s 152.
60 Blaikie 2002b, s 254.
61 SFS 1847:23, 7 §.
62 Se till exempel King 2000, s 168–169, 213; Skoglund 1992, s 60.
63 År 1838 fanns 59 fattigvårdsdistrikt i socknen, vilka detta år försörjde sammanlagt 1387

personer. I denna summa ingår alla hushållens medlemmar, även barn. År 1871, hade antalet
fattigvårdsdistrikt ökat till 85. HLA, Skellefteå, J:2, Nordlander 1843; HLA, Kronofogdens
i Skellefteå arkiv, Handlingar till Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes femårsberättelse 1876.

64 Femårsberättelse 1851–1855, s 15.
65 SFS 1871:33, 1 §.
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Kapitel 7
Den fattiges sociala sammanhang

En av de gifta män som försörjdes av fattigvårdsdistrikten i Skellefteå socken
under tidsperioden 1836–1871 var inhysesmannen Johan Larsson Lundgren. Han
var född i grannsocknen Burträsk men hade som 17-årig dräng flyttat till
Skellefteå socken, där han blivit kvar och bildat familj. Som ung man förde han
en ambulerande tillvaro och flyttade flera gånger mellan olika tjänster i olika
delar av socknen. Inte heller giftermålet 1824 med den blott 20-åriga Fredrika
Carlsdotter från Sörböle fick Johan att slå sig ned på en mer stadigvarande
vistelseort. Mellan 1824 och 1840 hade makarna bytt bostadsort sex gånger och
dessutom flyttat ytterligare några gånger inom de byar de vistats i. När Johan
Larsson Lundgren våren 1840 beviljades två tunnor korn och drygt tre tunnor
potatis från fattigvården, var han 46 år gammal och befann sig med sin familj i
den lilla byn Orrliden, inte långt ifrån bondbyn Klutmark vid Skellefteälven omkring
en mil väster om socknens centrum invid sockenkyrkan.1 Trots att Johan ensam
står noterad som understödsmottagare är det alldeles uppenbart att han inte
bara fick understöd för egen del. I hushållet fanns det, förutom hustrun
Fredrika, fem barn varav den äldste var 13 år, den yngsta tre år gammal och det
sjätte barnet väntades inom kort. Bara några månader tidigare hade familjen
förlorat sitt då yngsta barn, lille Salomon som dog bara drygt ett år gammal.
Under de tre följande åren skulle ytterligare två barn komma att födas i familjen,
men lika många skulle också komma att dö i späd ålder. Det råder ingen tvekan
om att det stora hushållet var i knappa omständigheter och hade svårt att mobi-
lisera tillräckliga resurser för att klara sin försörjning. För Johan och hans hustru
verkar 1830-talets missväxtår – som för många andra – ha varit en inkörsport till
en mer eller mindre långvarig fattigdom. Redan 1836 noteras i husförhörslängden
att hushållet var att beteckna som fattigt.2 Även om familjen från 1840 och framåt
försörjdes av Klutmarks fattigvårdsdistrikt gjorde Johan Larsson Lundgren också
sitt till för att bidra till familjens uppehälle. De inkomster dagsverken i skogen
eller vid det närbelägna sågverket Johannisfors kunde ge upphörde dock abrupt
i december 1844, när Johan halkade, fick en stock över sig och förolyckades.3
Bara fyrtio år gammal blev hustrun Fredrika änka och stod ensam med ansvaret
för en stor familj.

Johan Larsson Lundgrens livshistoria visar att, för att nå en fördjupad kun-
skap om de individer som försörjdes av fattigvården är det inte tillräckligt att
stanna vid en undersöking av kön, ålder och civilstånd. De fattiga måste få träda
fram som individer och placeras i sin sociala kontext. Vilken var deras sociala
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bakgrund och vilken livssituation hade de när de försörjdes av fattigvården? Är
det möjligt att urskilja några specifika riskfaktorer som äventyrade människors
möjlighet att klara sin egen försörjning? För Johan Larsson Lundgren var sanno-
likt hushållets bristande förmåga att hantera den ökande försörjningsbörda som
följde av barnens födelse och uppväxt en väsentlig anledning till behovet av
understöd. Men det finns även andra riskfaktorer att beakta: de generella omvärlds-
risker som 1830-årets krisår kan ha fört med sig, en sviktande arbetsmarknad
samt sjukdom och närståendes död. I Johans fall är det också rimligt att fråga sig
i vilken mån avsaknad av socialt stöd hade betydelse för familjens utsatta belä-
genhet, de hade flyttat ofta och hade inga nära anhöriga på den nuvarande vistelse-
orten.

Kapitel 7 och 8 i avhandlingen syftar till att ge ett fördjupat perspektiv på de
individer som försörjdes av de tretton fattigvårdsdistrikten i Skellefteå under
tidsperioden 1836–1871, genom att sätta in dem i en vidare social kontext. Fokus
flyttas från understödstagargruppens sammansättning och variation i kalender-
årstid till ett perspektiv där de fattiga själva, deras familj, hushåll och livssituation
under den tid när de var föremål för fattigvård står i centrum. I detta kapitel
diskuteras understödstagarnas sociala bakgrund och geografiska härkomst. Med
utgångspunkt i tidigare forskning om samhällsansvar och familjeansvar diskute-
ras också deras tillgång till släktnätverk när de försörjdes av fattigvården. Nästa
kapitel, kapitel 8, koncentrerar sig på den livscykelberoende fattigdomen och
studerar relationen mellan fattigdom, försörjningsbörda och livscykelns risk-
perioder. Där kommer också mer personligt präglade riskfaktorer som kan re-
lateras till understödstagarnas sociala situation att diskuteras.

Undersökningens uppläggning

Med individen i fokus
För att göra det möjligt att studera fattigvårdens understödstagare och deras
livssituation över tid är det nödvändigt att göra någon form av indelning av de
individer som försörjdes av de tretton undersökta fattigvårdsdistrikten under
tidsperioden 1836–1871. Jag har valt att använda mig av tidskohorter baserade
på samma periodisering som användes i kapitel 6. Detta innebär att kohort 1
omfattar de individer som försörjdes av fattigvårdsdistrikten ett eller flera år
under tidsperioden 1836–1846; kohort 2 de som försörjdes under tidsperioden
1847–1861; samt kohort 3 de som försörjdes under tidsperioden 1862–1871.
Varje enskild individ förekommer bara en gång i varje kohort, oavsett hur många
kalenderår under den aktuella tidsperioden han eller hon fick understöd av distrik-
tet. Däremot är det ofrånkomligt att det blir en överlappning på individnivå
mellan de tre kohorterna. De tidsperioder individer försörjdes av fattigvårds-
distrikten överensstämmer långtifrån alltid med de konstruerade tidsintervall som
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ligger till grund för kohortindelningen, varför somliga individer kommer att
återfinnas i fler än en kohort. Detta gäller i synnerhet de individer som fick
understöd under längre tidsperioder. Resultaten av undersökningen blir alltså en
form av tidstvärsnitt som speglar understödstagarnas livssituation under den tid
när de var föremål för fattigvård. Det blir också möjligt att sätta individernas
och hushållens livssituation vid en given tidpunkt i relation till förändringar i det
omgivande samhället. Ett alternativt angreppssätt hade varit att dela in understöds-
tagarna i individkohorter, där varje individ eller hushåll endast representeras i en
kohort baserade på den tidpunkt när de först började försörjas av fattigvården.
Denna metod skulle på ett tydligare vis sätta det longitudinella perspektivet och
individernas livsförlopp i fokus. Vad som mest talar emot en sådan uppläggning
av undersökningen är källmaterialets karaktär. I många fattigvårdsdistrikt saknas
fullständiga serier av bystämmoprotokoll och distriktssedlar, varför det är omöjligt
att veta exakt under vilka perioder i livsloppet dessa individer och hushåll för-
sörjdes av fattigvården. Med tidskohorter kommer undersökningen att baseras
på de perioder när det klart kan verifieras att individerna fick understöd. Att
livsförloppsperspektivet inte blir lika tydligt kan i viss mån kompenseras av
möjligheten att följa somliga understödstagare mellan de tre kohorterna, med
syfte att studera hur understödsberoendet växlade under olika faser i livet.

De sammanlagt 1114 årliga observationerna visade sig kunna hänföras till
totalt 372 individer, varav 365 var möjliga att länka till Demografiska databasens
digitaliserade kyrkobokföring.4 Bortfallet är alltså mycket litet, knappt 2 procent.
Hur dessa 372 individer fördelade sig på de tre kohorterna redovisas i tabell 7.1.
Att kohorterna är olika stora kan huvudsakligen förklaras av att jämförelsevis få
källor har återfunnits som täcker första delen av undersökningsperioden, men
också av den generella ökning av antalet understödstagare per distrikt som kan
iakttas under åren 1868 och 1869 (se figur 6.1). Könsfördelningen var förhållande-
vis jämn under hela undersökningsperioden, även om trenden mot en högre
andel understödda kvinnor under tidsperioden 1847–1861 (figur 6.2) återspeg-
las i en något större kvinnlig övervikt i kohort 2.

Av tabell 7.1 framgår att 40 av de individer som började försörjas under
tidsperioden 1836–1846, fortfarande fanns kvar på sina distrikt under tidsperio-
den 1847–1861. Detta innebär att 42 procent av de totalt 97 individerna i kohort
1 också ingår i kohort 2. På samma sätt kan det konstateras att 32 procent av de
individer som försörjdes ett eller flera år under tidsperioden 1847–1861 fort-
satte att försörjas av sitt distrikt även under nästa tidsperiod och således ingår i
kohort 3. Nio individer var riktigt långvariga understödstagare och återfinns,
visserligen med stigande ålder och en livssituation som förändrades med livs-
förloppet, i alla tre kohorterna.

Att civilstånd inte är att betrakta som en statisk variabel, utan kan förändras
över tid är uppenbart vid ett närmare studium av understödstagarna. I alla tre
kohorterna fanns individer som förändrade sitt civilstånd under den tid de för-
sörjdes av fattigvårdsdistrikten: tre personer i kohort 1, tre i kohort 2 samt sju
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personer i kohort 3. Det rör sig uteslutande om gifta understödstagare som
förlorade sin make eller maka och blev änka eller änkling. För att förenkla presenta-
tionen av resultaten har dessa inte omedelbart kategoriserats om som änkor/
änklingar, utan redovisas med det civilstånd de hade vid första undersöknings-
tillfället tidsperioden ut. I de fall dessa individer finns kvar som understödstagare
på distrikten under närmast följande tidsperiod kommer de från denna tidpunkt
däremot att kategoriseras som änkor/änklingar.

Tabell 7.1  Antal individer försörjda av fattigvårdsdistrikt i Skellefteå socken under tidsperiode-
rna 1836–1846, 1847–1861, 1862–1871.

Källa: FS, Boviken, Bureå, Byske, Falmark, Gummark, Hjoggböle, Klutmark, Medle, Morön,
Varuträsk samt Sunnanå byarkiv, distriktssedlar och bystämmoprotokoll 1836–1871;  EA, Degerbyn
och Drängsmark, distriktssedlar och bystämmoprotokoll,1836–1871; HLA, Kronofogdens i Skel-
lefteå arkiv, distriktssedlar och fattigvårdsprotokoll Degerbyn 1868–1871; Demografiska data-
basen, Umeå universitet.

I alla tre kohorterna finns också exempel på att den som stod som mottagare
av understödet, uteslutande maken, avled och att den efterlevande makan i egen-
skap av änka fortsättningsvis företrädde familjen som mottagare av understödet.
I kohort 1 och 2 inträffade detta i vardera två hushåll och i kohort 3 i fyra
hushåll. Under den tidsperiod där dödsfallet sker kan det alltså i enstaka fall
förekomma att make och maka ingår i samma kohort men klassificeras på olika
sätt: maken som gift och hustrun som änka. Av de individer som var ogifta eller
änkor/änklingar när de inkluderades i undersökningen förändrade ingen sitt civil-
stånd under den tid de försörjdes av fattigvårdsdistrikten.

Vid länkningen av fattigvårdshandlingarna till kyrkobokföringsmaterialet vi-
sade det sig dessutom att i några fall fanns både mannen och hustrun, vid olika
tillfällen, registrerade som mottagare av familjens understöd. I kohort 1 rörde
det sig om fyra gifta par, i kohort 2 om sex gifta par samt i kohort 3 om åtta
gifta par. Även om detta innebär att ett litet antal hushåll kommer att bli över-
representerade har jag ändå valt att inkludera båda makarna i undersökningen,

 Kohort 1 
1836-1846 

Kohort 2 
1847-1861 

Kohort 3 
1862-1871 

 n % n % n % 

Antal individer 97 100 146 100 218 100 

Ej identifierade i kyrkobokföringen 1 1 4 3 4 2 

Antal länkade individer 96 99 142 97 214 98 

Män 44 46 56 39 86 40 

Kvinnor 39 41 78 55 85 40 

Barn 13 13 8 6 43 20 

Försörjda under både period 1 och 2 40 42     

Försörjda under både period  2 och 3   45 32   

Försörjda under period 1-3     9 4 
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inte minst på grund av att de gifta kvinnor som i egenskap av understödstagare
bryter könsmönstret är särskilt intressanta att studera. När kohorterna diskuteras
ur ett hushållsperspektiv kommer det dock att tas hänsyn till detta, så att varje
hushåll bara räknas en gång.

 Tabell 7.2  Länkade individer försörjda av fattigvårdsdistrikt i Skellefteå socken under
tidsperioderna 1836–1846, 1847–1861, 1862–1871, kön och civilstånd.

Källa: FS, Boviken, Bureå, Byske, Falmark, Gummark, Hjoggböle, Klutmark, Medle, Morön,
Varuträsk samt Sunnanå byarkiv, distriktssedlar och bystämmoprotokoll 1836–1871;  EA, Degerbyn
och Drängsmark, distriktssedlar och bystämmoprotokoll,1836–1871; HLA, Kronofogdens i Skel-
lefteå arkiv, distriktssedlar och fattigvårdsprotokoll Degerbyn 1868–1871; Demografiska data-
basen, Umeå universitet.

a Tre av de barn som försörjdes under perioden 1836–1846 fortsatte under en kortare period att få
understöd även efter 15 års ålder. Då detta uppenbart rörde sig om en övergångsperiod redovisas
samtliga tre individer endast i kategorin barn.
b I kategorin gifta redovisas även de individer som bytte civilstånd under den aktuella tidsperioden,
när deras make/maka avled. I kohort 1 rörde det sig om 2 kvinnor och 1 man;  i kohort 2 om 1
kvinna och 2 män; i kohort 3 om 3 kvinnor och 4 män.
c Denna kategori inkluderar ett antal änkor, vars avlidne make tidigare under samma tidsperiod
fick understöd för hushållets räkning och återfinns i kategorin gifta under samma tidsperiod. I
kohort 1 rörde det sig om 2 kvinnor; i kohort 2 om 2 kvinnor; samt i kohort 3 om 4 kvinnor.

En översikt över de tre kohorternas sammansättning med avseende på kön
och civilstånd redovisas i tabell 7.2. När civilståndet på individerna i de tre
kohorterna undersöks är det uppenbart att resultaten inte skiljer sig särskilt mycket
från den longitudinella undersökningen som redovisas i kapitel 6. I alla tre
kohorterna utgjordes den klart största gruppen av gifta män och kvinnor, följt
av ogifta individer i kohort 1 samt änkor/änklingar i kohort 2 och 3. Andelen
barn var liksom i den longitudinella undersökningen störst i början och i slutet av
undersökningsperioden, dvs. i kohort 1 och kohort 3. Allra flest barn fanns i den
tredje kohorten där 20 procent av de 216 individerna var barn mellan 0 och 15
år. Även om den procentuella fördelningen av civilståndskategorierna i de tre
kohorterna i tabell 7.2 skiljer sig något från de medelvärden som redovisas i
tabell 6.2 kan det ändå konstateras att mönstret i huvudsak är detsamma. Dessa

Kohort 1
1836-1846

Kohort 2
1847-1861

Kohort 3
1862-1871

män kvinnor totalt män kvinnor totalt män kvinnor totalt

n % n % n % n % n % n % n % n % n %

Barna 8 8 5 5 13 14 6 4 2 1 8 6 16 7 27 13 43 20

Giftab 40 42 10 10 50 52 47 33 13 9 60 42 64 30 13 6 77 36

Ogifta 2 2 17 18 19 20 2 1 29 20 31 22 6 3 33 15 39 18

Änkor/änklingarc 2 2 12 12 14 14 7 5 36 25 43 30 16 7 39 18 55 26

Totalt 52 55 44 45 96 100 62 44 80 56 142 100 102 48 112 52 214 100
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marginella skillnader kan sannolikt förklaras med att de årliga observationerna
under en och samma tidsperiod ibland kunde hänföras till en och samma individ
som försörjdes år efter år, och ibland motsvarade flera olika individer. Exempelvis
kan den höga andelen barn i kohort 3 sannolikt förklaras av många nya barn
årligen placerades på distrikten, framför allt under åren 1868–1871.5 Andelen
barn i den första och andra kohorten överensstämmer relativt väl med den
genomsnittliga andelen barn som redovisats i den longitudinella undersökningen
under motsvarande tidsperioder.

Inte heller könsfördelningen i de olika civilståndskategorierna visade sig skilja
sig särskilt mycket från resultaten av den longitudinella undersökningen av fattig-
vårdens understödstagare. Som tabell 7.2 visar fanns i alla tre kohorterna en
tydlig manlig dominans bland de gifta, medan den kvinnliga dominansen var lika
tydlig bland änkor/änklingar och ogifta. Sammantaget kan det alltså konstateras
att sammansättningen av de tre kohorterna med avseende på kön och civilstånd,
relativt väl avspeglar fördelningen av kön och civilstånd år för år under motsva-
rande tidsperioder (se figur 6.2 och 6.4). Att gifta individer och änkor/änklingar
var väl representerade bland understödstagarna, pekar också på att fattigvårds-
distriktens försörjningsansvar inte var begränsat till de drygt 367 individer som
fanns uppgivna som understödsmottagare i källorna, utan i många fall även om-
fattade deras hushåll.

Med hushållet i fokus
Det finns alltså goda skäl för att inte enbart betrakta fattigvårdens understöds-
tagare som enskilda individer, utan att studera dem i ett vidare hushålls- och
familjeperspektiv. Kön, ålder och civilstånd måste relateras till försörjningsbörda
och vad vi vet om individens livssituation i övrigt. Men för att få en fördjupad
förståelse för de fattiga hushållens sociala situation krävs också ett livsförlopps-
perspektiv. Ett belysande exempel på hur betydelsen av olika variabler kan va-
riera med livsförloppets olika faser är hur ett stort antal minderåriga barn i hus-
hållet under en fas i livet kunde utgöra en stor försörjningsbörda för sina föräld-
rar, medan samma antal barn i en annan fas kunde bidra till hushållets försörjning
och istället vara en källa till stöd för föräldrarna under ålderdomen. Att diskutera
faktorer som relaterar till livsförlopp, hushålls- och familjestruktur avseende grup-
pen understödstagare som helhet, med en stor spridning i kön, ålder, civilstånd
och familjeförhållanden, blir på flera sätt problematiskt.

Det tycks alltså vara nödvändigt att göra någon form av indelning av de
fattiga individerna efter hushålls- eller familjestruktur inför den fortsatta diskus-
sionen av deras livssituation. Inom det familjehistoriska forskningsfältet har fokus
ofta lagts på hushållsstrukturen. En vanlig utgångspunkt för de grupperingar
som görs är den hushållsklassifikation som utarbetats av Peter Laslett, där hus-
hållen delas in i ensamhushåll (solitaries), enfamiljshushåll (simple family households)
och olika former av flergenerationsfamiljer (extended family households, multiple family
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households). Dessa kan i sin tur indelas i olika undergrupper baserade på hushålls-
föreståndarens civilstånd och om det fanns barn i hushållet eller ej.6 Även om
Lasletts klassifikation är väl beprövad har den uppenbara svagheter när det är
den sociala situationen som helhet och inte enbart hushållsstrukturen som står i
fokus för undersökningen. Till exempel kommer ensamboende änkor med vuxna
barn att klassificeras som ensamhushåll och därmed hamna i samma grupp som
män och kvinnor som aldrig varit gifta. Änkor och änklingar med hemmavarande
barn klassificeras som enfamiljshushåll och jämställs därigenom med samman-
boende makar, med eller utan barn. Den traditionella fokuseringen på hushålls-
struktur har också lett till att de ogifta i befolkningen ofta förs samman med
andra ensamboende och sällan har kommit att betraktas som en egen grupp.7

Att alla ensamboende förs samman till en och samma kategori oavsett civil-
stånd är ytterligare en anledning till att Lasletts hushållsklassifikation blir proble-
matisk att använda i detta sammanhang. Ta änkor och ogifta som ett fortsatt
exempel. Fastän båda dessa kategorier i praktiken kan ha varit ensamboende,
hade äldre änkor och änklingar i större utsträckning än de ogifta och/eller barn-
lösa åtminstone en potentiell möjlighet att få stöd av vuxna barn. Men detta var
inte den enda skillnaden. Som Iréne Art us konstaterar var änkehushållen de
enda kvinnliga hushåll som var lagligt sanktionerade av samhället. Änkan var
myndig, vilket gav henne en särställning i ett samhälle där det manliga hushållet
som social och ekonomisk enhet annars var norm. Den ogifta kvinnan var fram
till 1863 formellt sett omyndig, varför de hushåll som förestods av andra ensam-
stående kvinnor i praktiken existerade utan rättsligt och ekonomiskt skydd, i
samhällets marginal.8 Hushåll som förestods av änkor respektive ogifta betrakta-
des alltså på olika sätt av samhället, även om de i praktiken hade samma hushålls-
struktur.

När fattigvårdens understödstagare studeras i sin sociala kontext är hushålls-
strukturen och försörjningsbördan en viktig variabel, men det är också viktigt att
beakta övriga sociala förhållanden, inklusive hushållsföreståndarens nuvarande
och tidigare civilstånd. Därför kommer ogifta understödstagare inte att föras
samman med andra ensamboende och klassificeras som ensamhushåll, utan de
får utgöra en separat kategori. I denna grupp väljer jag att inkludera alla vuxna
individer, 16 år och äldre, som inte hade ingått äktenskap då de fick understöd,
alltså även ogifta mödrar. Detta kan motiveras både av de ogifta mödrarnas
ställning i samhället och av deras försörjningssituation. De saknade änkornas
status och legitimitet och hade, trots en större försörjningsbörda, mycket ge-
mensamt med ogifta utan barn: de förväntades försörja sig själva så länge de var
arbetsföra. Barn 0–15 år kommer som tidigare att utgöra en egen kategori.

Jag väljer inte heller att föra samman alla enfamiljshushåll oaktat om de före-
stods av gifta par eller av änkor/änklingar. Detta motiveras främst av de speci-
fika svårigheter som mötte ensamförsörjaren efter makens bortgång.9 Gifta under-
stödstagare kommer därför att utgöra en separat kategori och änkor/änklingar
en annan. Under arbetets gång har det dock blivit allt mer uppenbart att dessa
två kategorier har många gemensamma kännetecken, varför de i viss utsträck-

æ
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ning kommer att behandlas parallellt. När individerna i de tre kohorterna disku-
teras ur ett hushållsperspektiv kommer de alltså att klassificeras i följande fyra
kategorier: gifta, änkor/änklingar, ogifta samt barn.

De fattigas sociala bakgrund
Den aktuella undersökningsperioden, 1836–1871, var en tid av stora strukturella
förändringar i hela Sverige. Befolkningen ökade kraftigt samtidigt som en ökad
social skiktning av ett tidigare tämligen homogent agrart samhälle ägde rum,
med en ökad proletarisering som följd.10 Många forskare menar att orsaken till
1800-talets proletariseringsprocess inte bara kan sökas i den kraftiga befolknings-
ökningen, utan lika mycket i agrarsamhällets ekonomiska utveckling under denna
tid.11 De flesta är också ense om att det inte går att peka på ett enda utvecklings-
mönster, utan att 1800-talets stora strukturella förändringar samspelade med
den lokala ekonomiska strukturen och kännetecknades av stora regionala varia-
tioner.12 För många innebar de strukturella förändringarna en nedåtgående social
mobilitet. Även för bondsöner blev det allt svårare att få tillgång till jord att
bruka och fler tvingades söka sig andra vägar till försörjning.13

Den ökande fattigdomen i Sverige under 1800-talet har av många forskare
visats höra nära samman med denna proletariseringsprocess. De befolknings-
grupper som ökade allra mest under tidsperioden 1750–1850 var de egendoms-
lösa på landsbygden: torpare, backstugusittare, statare och andra jordbruks-
arbetare.14 Som tidigare undersökningar har visat kunde tydliga tecken på en
proletarisering också iakttas i det förindustriella Skellefteå under undersöknings-
perioden 1836–1871. Andelen bondehushåll i byarna minskade, samtidigt som
andelen egendomslösa hushåll ökade och en allt större ekonomisk skiktning kunde
iakttas inom bondegruppen. Framför allt i de större jordbruksbyarna kunde
spridningen i taxeringsvärden vara stor mellan större och mindre hemman.15

Går det att se några spår av denna agrara proletariseringsprocess i den sociala
bakgrunden hos de fattiga individer som försörjdes av fattigvårdsdistrikten i
Skellefteå?

Proletarisering och pauperisering
I figur 7.1 redovisas den sociala bakgrunden hos individerna i de tre kohorterna.
Uppgifter om de fattigas sysselsättning, eventuella yrkesbeteckningar eller andra
beteckningar på social status, som till exempel ”inhyses”, har registrerats i kyrko-
bokföringen avseende varje individ. Eftersom syftet är att fånga nedåtgående
mobilitet är det framför allt individens sociala klassificering innan han eller hon
började försörjas av distriktet som är av intresse och som i förekommande fall
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har registrerats. Ett problem i sammanhanget är att gifta kvinnor och änkor ofta
inte har tilldelats någon yrkesbeteckning i kyrkobokföringen. Då det är ett rimligt
antagande att hustrun i de allra flesta fall åtnjöt samma sociala status som sin
make, har de gifta kvinnor och änkor bland understödstagarna som saknar egen
yrkesbeteckning därför klassificerats efter makens sysselsättning.

Även i detta kapitel används en modifierad variant av de riktlinjer för yrkes-
gruppering som utarbetades inom ramen för migrationsforskningsprojektet vid
Uppsala universitet under 1970-talet.16 För att bättre avspegla agrara förhållan-
den har liksom tidigare de två första klasserna Storföretagare, högre tjänstemän, aka-
demiker (I) och Småföretagare, handlare och affärsanställda (II) slagits samman. Med
syfte att tydligare synliggöra de olika egendomslösa grupperna har däremot klass
V delats upp ytterligare och motsvaras i figur 7.1 av kategorierna inhyses, soldater,
torpare/nybyggare, piga/dräng, fattighjon samt arbetare. De barn som försörjdes av
fattigvårdsdistrikten har av naturliga skäl ingen yrkesbeteckning, men de finns för
fullständighetens skull ändå med i figur 7.1, endast klassificerade som barn.

Figur 7.1 Social bakgrund hos individer försörjda av fattigvårdsdistrikt i Skellefteå socken
1836–1846, 1847–1861, 1862–1871.

I+II: (I) Storföretagare, högre tjänstemän. (II) Småföretagare, lägre tjänstemän, affärsanställda.
III: Bönder, brukare, arrendatorer, fd bönder.
IV: Hantverkare, kvalificerade yrkesarbetare.
V: (a)Inhyses, (b)soldater, (c)torpare, nybyggare, (d)piga, dräng, (e)fattighjon, (f)arbetare.

Källa: FS, Boviken, Bureå, Byske, Falmark, Gummark, Hjoggböle, Klutmark, Medle, Morön,
Varuträsk samt Sunnanå byarkiv, distriktssedlar och bystämmoprotokoll 1836–1871;  EA, Degerbyn
och Drängsmark, distriktssedlar och bystämmoprotokoll,1836–1871; HLA, Kronofogdens i Skel-
lefteå arkiv, distriktssedlar och fattigvårdsprotokoll Degerbyn 1868–1871; Demografiska data-
basen, Umeå universitet.
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Understödstagarnas sociala status redovisas i figur 7.1. Där framgår tydligt
att ingen dramatiskt nedåtgående social mobilitet kan iakttas bland dessa indivi-
der, om man bortser från det faktum att steget från självförsörjning till fattig-
vård sannolikt alltid betraktades som ett steg nedåt på den sociala rangskalan,
oavsett var man befann sig innan. I alla tre kohorterna tillhörde den stora majori-
teten den egendomslösa landsbygdsbefolkningen redan innan de blev föremål
för fattigvård. De allra flesta benämndes som inhyses i husförhörslängderna,
men många hade också en bakgrund som soldater, pigor eller drängar. I 1800-
talets samhälle var begreppet inhyses en mycket vanlig beteckning på individer
som tillhörde landsbygdens lägre skikt. Ursprungligen syftade begreppet sanno-
likt på boendet: det vill säga en som var inhyst under någon annans tak eller på
någon annans mark. I denna mening är inhyses jämförbart med de engelska
begreppen ”lodger” eller ”boarder”. Samtidigt kom begreppet allt mer att få
karaktären av en generaliserande benämning för de lägre skikten i landsbygds-
samhället, en beteckning som också markerade klasstillhörighet. Detta blir sär-
skilt tydligt i litteratur från seklets början där ”inhysesklasserna” definieras som
en egen social klass, en särskild kategori av landsbygdens fattiga befolkning.17

I alla tre kohorterna fanns endast enstaka individer med en bakgrund i kate-
gorierna I–II, bland annat en före detta fjärdingsman, en före detta kronolots, en
tullvaktmästare och en handlareänka, de flesta i kohort 3. En liten del hantver-
kare finns också representerade i alla kohorterna: flera skomakare, några skräd-
dare och en färgare samt deras hustrur. Andelen före detta bönder var inte heller
särskilt stor i någon av de tre kohorterna. Den högsta andelen fanns i kohort 3,
där 5 procent av understödstagarna – tio individer – en gång hade varit själv-
ägande bönder. Samtliga understöddes av distrikten i anslutning till 1860-talets
missväxtår. I alla tre kohorterna återfanns alltså den stora majoriteten av understöds-
tagarna i agrarsamhällets lägre skikt, redan innan de blev föremål för fattigvård.
Resultaten är inte särskilt överraskande och stämmer väl överens med vad som
visats av tidigare forskning. Som Skoglund observerar så var inhysesfolk, tor-
pare och soldater väl representerade bland fattighjonen i Sverige 1829. Majorite-
ten av de individer som försörjdes av fattigvården kom från jordbrukets under-
klasser och en stor del av kvinnorna var soldathustrur och soldatänkor.18 Även
när fattigdomsbegreppet vidgas till att omfatta individer som skattebefriats på
grund av fattigdom, pekar resultaten i samma riktning. Inhysesfolk, jordbruks-
arbetare och andra arbetare var väl representerade bland de skattefattiga både i
småländska Locknevi och skånska Fleninge. Gerger finner dock att gruppen
inhyses successivt minskade över tid, samtidigt som gruppen arbetare ökade i
samma omfattning.19

Under undersökningsperioden 1836–1871 går det inte att urskilja någon så-
dan tendens i Skellefteå socken. Gruppen inhyses dominerade stort under hela
undersökningsperioden och endast ett fåtal av understödstagarna var arbetare.
Detta kan sannolikt förklaras av den ekonomiska strukturen i Skellefteå där
industrialiseringsgraden var låg under hela 1800-talet och andelen industriarbe-
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tare i befolkningen följaktligen också var liten.20 Soldaterna var inte heller lika
frekvent förekommande bland distriktens fattiga i Skellefteå som bland fattig-
hjonen i Skoglunds studie, vilket skulle kunna bero på att hon behandlar en tids-
period som ligger före denna undersökning. Under det tidiga 1800-talet fanns
nämligen också många soldater och soldatänkor bland de fattiga i Skellefteå,
sannolikt i spåren av 1808–1809 års krig. Exempelvis utgjordes nära 40 procent
av den stora andel änkor som försörjdes av fattigkassan i Skellefteå under tids-
perioden 1821–1823 av soldatänkor.21

Proletarisering och pauperisering i ett generationsperspektiv
För den stora majoriteten av de fattiga individer som försörjdes av fattigvårds-
distrikten var det alltså inte någon genomgripande nedåtgående social mobilitet
som hade försatt dem i fattigdom, utan de tillhörde de lägre agrara befolknings-
skikten redan innan de blev föremål för fattigvård. Men för att undersökningen
av understödstagarnas sociala bakgrund ska bli fullständig är det nödvändigt att
även inkludera deras föräldrageneration. I vilken social miljö föddes de individer
som med tiden kom att bli beroende av fattigvården för sitt uppehälle? Av
praktiska skäl har jag valt att endast undersöka den sociala tillhörigheten på de
föräldrar som var, eller hade varit bosatta i Skellefteå socken, vilket innebär ett
visst bortfall. Då det är den sociala mobiliteten i ett generationsperspektiv som
står i centrum, har jag valt att skilja ut de minderåriga barn som försörjdes av
fattigvårdsdistrikten från de vuxna understödstagarna.22

Föräldragenerationens sociala bakgrund redovisas i figur 7.2. I figuren fram-
går det tydligt att bilden av social mobilitet blir en annan, när fokus flyttas från
distriktens fattiga till deras föräldrar. Det visade sig nämligen att en stor del av de
vuxna understödstagare vars föräldrar vistades eller hade vistats i socknen kom
från bondehem: 45 respektive 40 procent av individerna i kohort 1 och 2, samt
en något lägre andel, 32 procent, av individerna i kohort 3. En mycket liten andel
hade föräldrar som var tjänstemän eller småföretagare och än färre kom från
hantverkarhem. Om den sociala bakgrunden hos de individer som inte var födda
i socknen kan man bara spekulera, men det faktum att de en gång hade flyttat
kan antyda att de inte i någon större utsträckning var bundna vid jord och egen-
dom.

Den sociala mobiliteten i ett generationsperspektiv framgår ännu tydligare i
tabell 7.3, där både understödstagarnas och deras föräldrars sociala bakgrund
redovisas. För tydlighetens skull har de olika egendomslösa grupperna förts sam-
man till en kategori V, och de två marginella kategorierna tjänstemän och småföreta-
gare (I+II) samt, hantverkare (IV) har utelämnats. Med utgångspunkt i dessa resul-
tat går det att göra två viktiga iakttagelser angående understödstagarnas sociala
härkomst. Det första som kan konstateras är att en stor del av distriktens fattiga,
hade drabbats av en nedåtgående social mobilitet redan innan de blev föremål



241

för fattigvård. I alla tre kohorterna fanns en jämförelsevis stor – om än något
minskande – andel barn till självägande bönder, vilka som vuxna hade tvingats
lämna bondeklassen för en tillvaro lägre ner på det förindustriella samhällets
sociala skala, eller som Winberg uttrycker det ”sjunkit ner i proletariatet”.23 Trots
att det är underförstått, kan det ändå vara på sin plats att konstatera att de bonde-
barn som återfinns i de tre kohorterna inte bara proletariserades i en mer generell
mening, utan med tiden även kom att pauperiseras, det vill säga bli så utblottade
att de behövde samhällets stöd för att klara sin försörjning. Detta behöver emel-
lertid inte betyda att det fanns något omedelbart samband mellan proletarisering
och fattigdomsutveckling, eftersom steget ned från bondeklassen i de allra flesta
fall ägde rum långt innan individerna blev föremål för fattigvård.

Figur 7.2 Föräldragenerationens sociala bakgrund hos individer försörjda av fattigvårds-
distrikt i Skellefteå socken 1836–1846, 1847–1861, 1862–1871.

I+II: (I) Storföretagare, högre tjänstemän. (II) Småföretagare, lägre tjänstemän, affärsanställda.
III: Bönder, brukare, arrendatorer, fd bönder.
IV: Hantverkare, kvalificerade yrkesarbetare.
V: (a)Inhyses, (b)soldater, (c)torpare, nybyggare, (d)piga, dräng, (e)fattighjon, (f)arbetare.

Källa: FS, Boviken, Bureå, Byske, Falmark, Gummark, Hjoggböle, Klutmark, Medle, Morön,
Varuträsk samt Sunnanå byarkiv, distriktssedlar och bystämmoprotokoll 1836–1871;  EA, Degerbyn
och Drängsmark, distriktssedlar och bystämmoprotokoll,1836–1871; HLA, Kronofogdens i Skel-
lefteå arkiv, distriktssedlar och fattigvårdsprotokoll Degerbyn 1868–1871; Demografiska data-
basen, Umeå universitet.
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Tabell 7.3   Social bakgrund i ett generationsperspektiv hos vuxna individer försörjda av
fattigvårdsdistrikt i Skellefteå socken under tidsperioderna 1836–1846, 1847–1861, 1862–
1871.

III: Bönder, brukare, arrendatorer, fd bönder.
V: Egendomslös landsbygdsbefolkning: inhyses, soldater, torpare, nybyggare, piga, dräng, fattig-
hjon, arbetare.

Källa: FS, Boviken, Bureå, Byske, Falmark, Gummark, Hjoggböle, Klutmark, Medle, Morön,
Varuträsk samt Sunnanå byarkiv, distriktssedlar och bystämmoprotokoll 1836–1871;  EA, Degerbyn
och Drängsmark, distriktssedlar och bystämmoprotokoll,1836–1871; HLA, Kronofogdens i Skel-
lefteå arkiv, distriktssedlar och fattigvårdsprotokoll Degerbyn 1868–1871; Demografiska data-
basen, Umeå universitet.

Den andra iakttagelsen är att långt ifrån alla individer som understöddes av
fattigvårdsdistrikten kom från bondehem. Som tabell 7.3 visar, hörde mellan
30–45 procent av de vuxna individer som försörjdes av fattigvården redan från
barnsben hemma bland den egendomslösa landsbygdsbefolkningen. I föräldra-
generationen fanns förutom inhysesfolk, även många soldater och några av di-
striktens fattiga hade föräldrar som själva var eller hade varit fattighjon.

Föräldrarna till de minderåriga barn som hade förlagts till fattigvårdsdistrikten
visade sig, föga överraskande, nästan uteslutande tillhöra befolkningens egen-
domslösa skikt. Flera föräldrar betecknades som fattighjon, vilket visar att de
inte bara var beroende av fattigvården för barnens försörjning, utan även för
egen del. Ett mycket litet antal bondebarn försörjdes av fattigvårdsdistrikten,
vilka alla utom ett återfinns i kohort 3. Samtliga understöddes i anslutning till det
sena 1860-talets krisår.

När den sociala tillhörigheten hos de individer som var föremål för fattig-
vård i Skellefteå socken under tidsperioden 1836–1871 studeras i ett generations-
perspektiv, pekar alltså resultaten både på en proletarisering och på ett socialt
status quo i samhället. För somliga av understödstagarna hade livsloppet inne-
burit stor social förändring, men för de allra flesta som började försörjas av
fattigvården hade detta sista steg ned på den sociala skalan inte varit särdeles
stort. Samtidigt får inte betydelsen av denna sista transition underskattas – för
den enskilde var sannolikt steget mellan självförsörjning och understödsberoende
alltid kännbart.

1836-1846 1847-1861 1862-1871  

Kohort 1 
Föräldra-

generationen 
Kohort 2 

Föräldra-
generationen 

Kohort 3 
Föräldra-

generationen 

 n % n % n % n % n % n % 

Klass III 3 3 38 45 2 1 54 40 10 5 56 32 

Klass V 78 80 38 31 127 87 59 38 151 69 118 45 

Social bakgrund 
okänd 

1 1 15 16 4 3 30 20 6 3 35 16 
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De fattigas geografiska härkomst
I 1800-talets samhälle fanns en rad bestämmelser som inskränkte individers, och
då framför allt de egendomslösas möjlighet att röra sig fritt inom landet. Som
tidigare nämnts hade sockenstämman ända fram till 1847 rättighet att vägra
obemedlade, inhysesfolk, äldre och mindre arbetsföra personer rätten att flytta
in i socknen och passtvånget för inrikes resor fanns kvar ända fram till 1860.24 I
Skellefteå bidrog dessutom lokala bestämmelser till att ytterligare begränsa indi-
viders rörelsefrihet och flyttningsrätt, då det i många byordningar fanns en be-
stämmelse som förbjöd ”inhyseshjon eller annat folk” att bosätta sig i en by om
inte byalaget godkänt inflyttningen.25 På det normativa planet fanns alltså sedan
lång tid en restriktiv hållning gentemot individer från andra socknar och andra
byar, framför allt mot de egendomslösa som på sikt skulle kunna komma att
belasta fattigvården och öka fattigvårdsutgifterna. Ett exempel på hur socken-
stämman kunde resonera är när en målargesäll 1831 nekades inflyttning i Skellefteå
socken med motivet att ”det med tiden kunna hända, att han, om han gifter sig
och erhåller Barn, kunde blifva fattigförsörjningen till last”.26

Trots de restriktioner som hindrade individers rörlighet i det förindustriella
samhället – och då särskilt de egendomslösas – har tidigare studier visat att de
obemedlade grupperna uppvisade en högre geografisk mobilitet än bönder i
1800-talets samhälle.27 Som ekonomhistorikern Martin Dribe konstaterar hade
hemmansägare och andra besuttna genom sitt innehav av jord och byggnader
”investerat i orörlighet” vilket, nästan oberoende av storleken på jordinnehavet,
gjorde dem bundna till hemorten och avsevärt mindre mobila än andra grupper.
Det fanns alltså en skillnad i flyttningsbenägenhet mellan sociala grupper och
inhysesfamiljer flyttade oftare än andra.28 Men det var inte bara materiella band
till hemförsamlingen som kunde påverka individers mobilitet i agrarsamhället.
Även sociala och emotionella band hade betydelse för flyttningsbenägenheten,
vilket i ett familjeperspektiv tog sig uttryck i att yngre familjer flyttade oftare än
äldre och familjer med svaga sociala nätverk flyttade i större utsträckning än de
som hade starka familjeband i hemsocknen.29 I Skellefteå socken var inflyttningen
från andra socknar jämförelsevis liten och uppgick under stora delar av under-
sökningsperioden årligen till mindre än 1 procent av befolkningen.30

Fattiga från andra socknar
Varifrån kom då de fattiga som försörjdes av fattigvårdsdistrikten i Skellefteå
1836–1871? Undersökningen av föräldragenerationens sociala bakgrund har re-
dan antytt att majoriteten av understödstagarna verkar ha varit rotade i Skellefteå
socken. I tabell 7.4 redovisas hur många och hur stor andel av individerna i de tre
kohorterna som var födda i Skellefteå socken respektive i någon annan socken.
För att få en så fullständig bild som möjligt av de fattiga hushållens geografiska
härkomst har även i förekommande fall födelsesocknen för understödstagarnas
make/maka eller avlidne make/maka undersökts.
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Tabell 7.4  Geografisk härkomst hos individer försörjda av fattigvårdsdistrikt i Skellefteå
socken under tidsperioderna 1836–1846, 1847–1861, 1862–1871.

Källa: FS, Boviken, Bureå, Byske, Falmark, Gummark, Hjoggböle, Klutmark, Medle, Morön,
Varuträsk samt Sunnanå byarkiv, distriktssedlar och bystämmoprotokoll 1836–1871;  EA, Degerbyn
och Drängsmark, distriktssedlar och bystämmoprotokoll,1836–1871; HLA, Kronofogdens i Skel-
lefteå arkiv, distriktssedlar och fattigvårdsprotokoll Degerbyn 1868–1871; Demografiska data-
basen, Umeå universitet.

När understödstagarnas födelseort studeras visar det sig att den övervägande
delen av distriktens fattiga var födda i Skellefteå socken. Andelen individer födda
inom socknens gränser var ungefär densamma i alla tre kohorterna och varie-
rade mellan 82 och 88 procent. Följaktligen kan det också konstateras att en
mycket liten andel av de individer som försörjdes av distrikten – omkring 10
procent i alla tre kohorterna – var inflyttade från andra socknar. Då det finns
anledning att förmoda att de individer vars födelsesocken var okänd inte heller
hade sitt ursprung i Skellefteå, är det troligt att andelen utsocknes födda i själva
verket rörde sig om 12–18 procent. Flyttningsmönstren var ungefär desamma i
alla tre kohorterna. Majoriteten av de män och kvinnor som var födda i andra
socknar hade inte flyttat särskilt långt utan kom från närområdet, företrädesvis
från grannsocknarna i söder: Burträsk och Lövånger. Statistik över födelse-
församlingar i 1890 års folkräkning visar att dessa församlingar också var de två
vanligaste födelseförsamlingarna bland den del av Skellefteås befolkning som
var födda utanför socknens gränser.31 Förvånansvärt få av individerna i de tre
kohorterna hade däremot sina rötter i grannförsamlingarna i väster, Jörn och
Norsjö, vilka var de näst vanligaste födelseförsamlingarna bland Skellefteås ut-
socknes födda befolkning 1890.32 Fler kom istället från de relativt närbelägna
socknarna Piteå, Arvidsjaur och Arjeplog och enstaka individer hade sina rötter
i andra Norrbottenssocknar som Råneå och Luleå. Även Västerbottenssocknarna
Nysätra och Bygdeå fanns representerade bland understödstagarnas tidigare
bostadsorter. Bara några enstaka individer hade flyttat över längre avstånd. Två
äldre män som fick understöd under 1850-talet var födda i Finland och en man
och en kvinna hade båda rötter i Mellansverige. Kvinnan återvände några år efter
undersökningsperiodens slut till sin födelsestad.33

Kohort 1
1836-1846

Kohort 2
1847-1861

Kohort 3
1862-1871

Alla understödstagare n % n % n %

Född i Skellefteå socken 84 88 120 84 175 82

Född i annan socken 8 8 14 10 26 12

Födelsesocken okänd 4 4 8 6 13 6

96 100 142 100 214 100

Med beaktande av make/makas
födelsesocken

Minst en av makarna född i
Skellefteå socken

89 93 129 91 193 90
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Hur förhöll sig då andelen understödstagare som inte hade sina rötter i
Skellefteå till andelen utsocknes födda i Skellefteås befolkning som helhet? Rela-
tivt väl, visar det sig. År 1850 var knappt 9 procent av Skellefteås befolkning
född i andra socknar, vilket kan jämföras med  10–16 procent under samma
tidsperiod bland understödstagarna.34 Individer födda i andra socknar var alltså
inte särskilt överrepresenterade bland dem som försörjdes av fattigvårdsdistrikten
i Skellefteå. Både bland dessa individer och i befolkningen som helhet var rörlig-
heten över sockengränserna jämförelsevis låg.

Om perspektivet vidgas till att även inkludera de gifta understödstagarnas
makar och änkornas/änklingarnas avlidna makars födelseort, visar det sig att
andelen understödstagare som saknade anknytning till socknen kunde reduceras
ytterligare. Flera av de individer som kom från andra socknar eller vars födelse-
ort var okänd, var eller hade varit gifta med män eller kvinnor från Skellefteå.
Som tabell 7.4 visar, uppgick andelen individer/hushåll som saknade födelse-
band med sin nuvarande hemsocken i alla tre kohorterna som mest till 10 pro-
cent.

Rörligheten inom socknen
Som kulturgeografen Graham Rowles framhåller kan en särskild känsla av sam-
hörighet människor emellan vara knuten till den gemensamma födelseorten eller
hemorten. Genom långvarig interaktion människor emellan kan denna tillhörig-
het skapa en vi-känsla som blir så stark att gruppen har svårt att öppna sig för
andra.35 Om man tar fasta på detta resonemang bör de understödstagare som
fortfarande bodde kvar på den ort där de fötts och växt upp ha haft en dubbel
fördel gentemot de individer som var inflyttade från andra socknar, men också
gentemot dem som var inflyttade från andra byar. Födelsebanden till bostads-
orten ökade utsikten att bemötas med empati av beslutsfattarna i bystämman
och de hade med stor sannolikhet ett större släktnätverk i närområdet än den
inflyttade. Huruvida en person var bosatt på födelseorten eller ej, får alltså anses
vara en väsentlig faktor för att ge en första indikation om storleken på hans/
hennes sociala nätverk.

Skellefteå socken var stor till ytan. Även flyttningar inom socknens gränser
kunde innebära att man hamnade långt ifrån sina närstående och det sociala
nätverk som fanns på den förutvarande bostadsorten. Därför är det inte bara av
intresse att undersöka i vilken fattigvårdens understödstagare kom från andra
socknar, utan dessutom i vilken utsträckning de hade flyttat inom socknen. För-
sörjdes de på sin födelseort eller kom de från andra byar i socknen? Med bo-
stadsort avses i detta fall individens hemvist vid det första understödstillfället
under respektive tidsperiod, vilket i de allra flesta fall sammanfaller med det
distrikt där de fick understöd av fattigvården. Undersökningen av förhållandet
mellan födelseort och bostadsort som redovisas i tabell 7.5, visar att det faktum
att majoriteten av fattigvårdens understödstagare var födda i Skellefteå socken
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inte nödvändigtvis betydde att deras flyttningsbenägenhet var låg. I alla tre ko-
horterna var mindre än hälften av individerna bosatta på sin födelseort när de
försörjdes av fattigvården: en av tre i kohort 1 och 2, samt knappt hälften i
kohort 3. Deras rörlighet var därmed högre än i Skellefteås befolkning som
helhet, där 53,3 procent av befolkningen var bosatta på sin födelseort år 1830,
55,4 procent år 1850 och 62,1 procent år 1870.36 Fattigvårdens understödstagare
framstår alltså som en relativt mobil grupp i agrarsamhället.

Tabell 7.5  Bostadsort i förhållande till födelseort hos individer försörjda av fattigvårds-
distrikt i Skellefteå socken under tidsperioderna 1836–1846, 1847–1861, 1862–1871.

Källa: FS, Boviken, Bureå, Byske, Falmark, Gummark, Hjoggböle, Klutmark, Medle, Morön,
Varuträsk samt Sunnanå byarkiv, distriktssedlar och bystämmoprotokoll 1836–1871;  EA, Degerbyn
och Drängsmark, distriktssedlar och bystämmoprotokoll,1836–1871; HLA, Kronofogdens i Skel-
lefteå arkiv, distriktssedlar och fattigvårdsprotokoll Degerbyn 1868–1871; Demografiska data-
basen, Umeå universitet.

Inte heller om understödstagarnas make/maka inkluderas i undersökningen
ökade andelen hushåll med födelseanknytning till bostadsorten nämnvärt. I ko-
hort 1 och 2 var bara litet drygt 40 procent av understödstagarna eller deras
makar födda i den by där de nu var föremål för fattigvård, medan en något
större andel kan iakttas i kohort 3. Till viss del kan detta sannolikt förklaras av
den större andelen barn i denna kohort. De barn som understöddes av fattig-
vården hade av naturliga skäl inte flyttat lika ofta som de vuxna och var i regel
fortfarande bosatta på födelseorten tillsammans med en eller båda föräldrarna.
En närmare undersökning av de 96 individer i kohort 3, som var bosatta på
födelseorten när de fick understöd, visar att nära 40 procent av dessa utgjordes
av barn.37 Ytterligare en förklaring till den något lägre flyttningsbenägenheten hos
de individer som försörjdes under tidsperioden 1862–1871 skulle kunna sökas
de extremt svåra tiderna under 1860-talet. Ett ökat antal individer, som hela livet
hade bott bland släktingar, grannar och vänner, kan ha tvingats söka hjälp när de
sociala nätverk i hembyn, som under normala förhållanden hjälpte dem att klara
sitt uppehälle utan fattigvårdens bistånd, inte längre räckte till.

Kohort 1
1836-1846

Kohort 2
1847-1861

Kohort 3
1862-1871

Alla understödstagare n % n % n %

Bosatt på födelseorten 32 33 48 34 95 44

Ej bosatt på födelseorten 60 63 86 60 106 50

Födelseort okänd 4 4 8 6 13 6

96 100 142 100 214 100

Med beaktande av
make/makas födelsesocken

n % n % n %

Minst en av makarna född i
den by där hushållet
försörjdes av fattigvården

40 42 59 42 122 57
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Som tidigare forskning har visat blev människor mindre benägna att flytta
när de blev fattiga och understödsberoende.38 Så var det också i Skellefteå. Även
om många av understödstagarna hade flyttat många gånger innan de blev före-
mål för fattigvård, kom de flesta att bli stadigvarande bosatta i det distrikt där de
fick sin försörjning. En bidragande orsak var sannolikt byordningarnas förbud
mot inflyttning, som bidrog till att begränsa rörligheten inom socknens gränser.
En annan var de lokala regler för fattigvårdsdistriktens verksamhet, som hade ett
uttalat syfte att binda understödstagarna vid försörjningsorten. Att minska rörlig-
heten bland de obemedlade skikten i samhället var en av grundtankarna när
distriktsorganisationen av fattigvården utformades vid 1830-talets slut. Bara den
som kunde visa att han eller hon kunde försörja sig genom eget arbete fick efter
tillstånd från distriktets föreståndare lämna försörjningsorten för att söka sig
utkomst på annat håll och förlorade då rätten till understöd.39 Såvitt det går att
bedöma utifrån husförhörslängdernas uppgifter verkar beslutsfattarna ha lyckats
relativt väl i sin strävan att minska mobiliteten bland de fattiga. Om detta också
i praktiken innebar att de individer som fick understöd alltid fogligt höll sig till
den vistelseort de anvisades är oklart, eftersom kortvariga och tillfälliga flyttningar
i de allra flesta fall förblir osynliga i källorna. Redan 1839 konstaterade socken-
stämman att en fullständig kontroll av de fattigas rörlighet var omöjlig att uppnå
”då det icke, utan att vakt ställes vid alla vägar, låter sig göra, att förhindra en
fattig, att emot sockenmännens vilja, begifva sig ur socken”.40

Det kan alltså konstateras att flyttningsbenägenheten bland de individer som
kom att försörjas av fattigvården tycks ha varit större inom socknen än mellan
socknarna. Delvis var detta sannolikt en konsekvens av att Skellefteå socken hade
en yta som medgav en omfattande rörlighet inom sina gränser. Även på den
skotska landsbygden kännetecknades de fattigas migrationsmönster av en om-
fattande rörlighet, inte bara inom enskilda församlingar, utan också i avsevärd
mån mellan olika församlingar. Till skillnad från det agrara Skellefteå tycks myndig-
heterna emellertid inte ha strävat efter att minska de fattigas mobilitet. Det ställ-
des inga krav på fast bosättning, utan den som en gång hade fått hemortsrätt,
settlement,  i en församling kunde vända sig dit för att begära understöd, oavsett
var han eller hon bodde för tillfället. Detta underlättade möjligheten för enskilda
att söka försörjning på annan ort samtidigt som delar av familjen, inte sällan barn
tillsammans med morföräldrar, understöddes av fattigvården i hemsocknen.41 I
Skellefteå fanns alltså inte samma möjlighet som i Skottland för den fattige att
söka kompletterande källor till sin försörjning utanför bostadsorten när man väl
hade börjat få understöd av ett distrikt. Den som ville kunde söka arbete på
annat håll, men riskerade då, förutom att förlora rätten till understöd för egen
del, också att bli skyldig att bidra till familjens underhåll med minst hälften av sin
lön.42 I ljuset av de skotska förhållandena är det uppenbart, att de strikta regler
som band understödstagarna till sitt distrikt i praktiken kunde få en passiviser-
ande verkan och riskerade att bli till hinder för den självförsörjning beslutsfattarna
så gärna ville stimulera till.
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Resultaten visar tydligt att det inte bara var de understödstagare som kom
från andra socknar som inte längre bodde kvar på födelseorten när de för-
sörjdes av fattigvården. Flyttningsbenägenheten bland distriktens fattiga tycks ha
varit större än i befolkningen som helhet och en stor del av de understödstagare
som var födda i Skellefteå hade lämnat födelseorten och bosatt sig på annat håll.
I den geografiskt stora socknen kunde även en flyttning inom socknens gränser
innebära att man hamnade långt ifrån sina närmaste. Det går därför inte att
komma ifrån att både de fattiga som kom från en annan socken än Skellefteå
och de fattiga som flyttat mycket och långväga inom socknen sannolikt hade
mindre och svagare sociala nätverk att tillgå när de behövde stöd, än de individer
som var geografiskt stationära. Det kan inte heller uteslutas att en hög geografisk
mobilitet kan ha ökat risken såväl för utsocknes födda som för flyttningsbenägna
sockenbor att drabbas av ett socialt utanförskap i den socken där byagemenskapen
var stark och inflyttningen liten.

De fattigas sociala nätverk
Vilka möjligheter hade då de individer som försörjdes av fattigvårdsdistrikten
att få stöd från sina närmaste? Även om det är rimligt att anta att flyttningar i
allmänhet försvagade de sociala nätverken, kan det inte utan vidare förutsättas att
släktnätverkets styrka alltid var en funktion av avståndet till födelseorten. Lika
litet kan det tas för givet att alla som var bosatta i sin födelsesocken, eller på
födelseorten, alltid kunde luta sig mot ett fungerande släktnätverk i närmiljön,
eller att släktnätverkets styrka alltid var beroende av dess storlek. I följande av-
snitt riktas fokus mot släktnätverkens storlek och sammansättning hos fattig-
vårdens understödstagare i Skellefteå socken. Hade de några faktiska möjligheter
att få stöd av närstående, eller vittnar deras beroende av fattigvården om en
avsaknad av stödjande släktnätverk i närmiljön?

En rörlig del av befolkningen
Det har redan konstaterats att merparten av de individer som försörjdes av
fattigvårdsdistrikten inte utgjorde någon geografiskt stationär grupp i befolk-
ningen. Detta gällde också de individer som tillhörde, eller hade tillhört, ett större
hushåll, det vill säga de gifta män och kvinnor samt de änkor och änklingar som
ingick i de tre kohorterna. Liksom Johan Larsson Lundgren i kapitlets inledning,
hade många av understödstagarna fört en jämförelsevis rörlig tillvaro även sedan
de hade bildat familj. Omkring hälften av de gifta individer och änkor/änklingar
som återfinns i de tre kohorterna hade flyttat fyra gånger eller fler innan de kom
till det distrikt där de fick understöd. 43
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Antal 
hushåll 

Båda makarna 
födda i den by där 
de försörjdes av 

fattigvården  

En av makarna 
född i den by där 
de försörjdes av 

fattigvården  

Ingen av makarna 
född i den by där 
de försörjdes av 

fattigvården 

Okänt 
 

N n % n % n % n % 

Gifta 47 2 4 18 38 25 53 2 4 Kohort 1 
1836-1846 Änkor/änklingar 14 - - 5 36 8 57 1 7 

Gifta 54 5 9 20 37 27 50 2 4 Kohort 2 
1847-1861 Änkor/änklingar 43 - - 15 35 18 42 10 23 

Gifta 69 3 4 37 54 25 36 4 6 Kohort 3 
1862-1871 Änkor/änklingar 55 5 9 21 38 22 40 7 13 

 

Även om avståndet till födelseorten inte behöver säga något om släktnät-
verkets funktion och styrka, kan det ändå säga något om dess tillgänglighet. Med
denna utgångspunkt pekar resultaten i riktning mot att en stor andel av de makar
och de änkor/änklingar som försörjdes av fattigvården inte hade sina närstående
i sin omedelbara närhet. Det var mycket ovanligt att båda makarna i de försörjda
hushållen var bosatta på födelseorten. Som tabell 7.6 visar rörde det sig i alla tre
kohorterna om mindre än 10 procent. Betydligt vanligare var det att en av ma-
karna var född i den by där de fick understöd. Så var fallet i omkring 40 procent
av dessa hushåll och ingen påtaglig skillnad fanns mellan de hushåll där båda
makarna var i livet och de som förestods av änkor/änklingar. Den enda skillna-
den mellan de tre kohorterna kan iakttas i kohort 3, där en något högre andel av
de gifta – 54 procent – vistades på en av makarnas födelseort. I upp emot
hälften av de hushåll som förestods av änkor/änklingar och gifta män och kvin-
nor, var följaktligen båda makarna födda på annat håll än i den by där de fick
fattigvård. Då det dessutom är troligt att de individer vars födelseort i källorna
står som ”okänd” inte heller var födda i Skellefteå socken, uppgick den faktiska
andelen hushåll utan ursprunglig anknytning till den nuvarande bostadsorten sanno-
likt till mellan 50–60 procent i alla tre kohorterna. Inte heller om detta beaktas,
förändras förhållandet att de gifta understödstagarna i kohort 3, i något större
utsträckning än de andra, hade födelseanknytning till den by där de försörjdes av
fattigvården. Detta stärker hypotesen att krisåren tunnade ut tidigare fungerande
skyddsnät baserade på släktskap och grannskap.

Tabell 7.6  Bostadsort i förhållande till födelseort hos hushåll som förestods av gifta makar
eller änkor/änklingar och försörjdes av fattigvårdsdistrikt i Skellefteå socken under
tidsperioderna 1836–1846, 1847–1861, 1862–1871.

Källa: FS, Boviken, Bureå, Byske, Falmark, Gummark, Hjoggböle, Klutmark, Medle, Morön,
Varuträsk samt Sunnanå byarkiv, distriktssedlar och bystämmoprotokoll 1836–1871;  EA, Degerbyn
och Drängsmark, distriktssedlar och bystämmoprotokoll,1836–1871; HLA, Kronofogdens i Skel-
lefteå arkiv, distriktssedlar och fattigvårdsprotokoll Degerbyn 1868–1871; Demografiska data-
basen, Umeå universitet.
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I de hushåll där en av makarna var bosatta på födelseorten hade den make
som var född på annat håll troligtvis flyttat till makens/hustruns hemort i sam-
band med giftermålet. I sådana fall är det inte alltid givet att den inflyttade be-
hövde befinna sig långt ifrån sina närstående, tvärtom finns goda skäl att anta att
de män och kvinnor som hade bytt bostadsort när de gifte sig, trots socknens
storlek, inte hade flyttat över så långa avstånd. Anders Brändström har visat att i
nära 70 procent av de äktenskap som under tidsperioden 1729–1900 ingicks av
män i Skellefteås större byar, kom hustrun från en by belägen inom en omkrets
av 10 kilometer från makens hemby.44 Riktigt samma mönster kan inte iakttas
bland de individer som försörjdes av fattigvårdsdistrikten, utan dessa tycks i
större utsträckning ha hämtat sin man/hustru från ett vidare geografiskt område.
I alla tre kohorterna var omkring 50 procent av individerna gifta med män
respektive kvinnor som kom från andra delar av socknen, eller från andra socknar.

Om nu de understödstagare som var eller hade varit gifta i stor utsträckning
hade lämnat födelseorten för andra orter i socknen, så var mobiliteten än högre
bland de ogifta individer som försörjdes av fattigvården. Många hade en bak-
grund som pigor och drängar och hade tidigare flyttat runt mellan många olika
tjänster. Inhysespigan Anna Greta Ersdotter, som understöddes av Gummarks
fattigvårdsdistrikt mellan 1848 och 1862, är på många sätt representativ för de
ogifta kvinnor som var föremål för fattigvård i Skellefteå socken under tids-
perioden 1836–1871. Född i ett bondehushåll i Kågeträsk i den nordvästra delen
av Skellefteå socken fick hon sin första tjänst som piga vid ett gästgiveri i Inner-
vik söderut vid kustvägen, omkring en dagsresa från föräldrahemmet. När hon
35 år gammal kom till Gummark för första gången och fick tjänst som piga i
byn, hade hon flyttat ytterligare tre gånger mellan olika byar och haft minst sju
olika arbetsgivare. Trots att Anna Greta inte hade några släktingar i Gummark,
kom byn fortsättningsvis att utgöra hennes fasta punkt i en tillvaro präglad av
många omflyttningar. Till Gummark kom hon alltid tillbaka och det var också
där hon slutade sitt liv 1862, i en ålder av 78 år. När den gamla pigan Anna Greta
drygt sextio år gammal fick understöd från fattigvården hade hon inga släktingar
kvar i livet och försörjdes ända fram till sin död som en av distriktets fattiga.45

I likhet med Anna Greta var den stora majoriteten av de ogifta individer som
understöddes av fattigvårdsdistrikten födda i Skellefteå socken, men de bodde
långt ifrån alltid kvar på födelseorten, i närheten av föräldrar och syskon. I ko-
hort 1 och 2 var 32 respektive 35 procent fortfarande bosatta på födelseorten
när de var föremål för fattigvård, medan en något högre andel, 41 procent,
återfanns i kohort 3 (se tabell 7.9). Flyttningsbenägenheten bland de ogifta
understödstagarna var alltså nära dubbelt så hög som i befolkningen som hel-
het.46 En stor del av de ogifta individerna i kohort 1 utgjordes av ungdomar
mellan 16 och 20 år som ännu inte lämnat föräldrahemmet. Ett antal ungdomar
fanns även bland de ogifta i kohort 2 och 3, men där fanns också fler medel-
ålders och äldre ogifta individer, som fortfarande bodde kvar på födelseorten.
Liksom Anna Greta hade majoriteten av de ogifta understödstagarna flyttat många
gånger innan de kom till det fattigvårdsdistrikt där de försörjdes. Nära 40 pro-



251

cent av de ogifta i kohort 1 och 2 hade flyttat sju gånger eller mer innan de kom
till den nuvarande bostadsorten. I kohort 3 var andelen riktigt frekventa flyttare
något lägre: knappt 30 procent hade flyttat sju gånger eller fler. Sammantaget
bekräftar undersökningen av de olika civilståndsgrupperna bilden av fattigvårdens
understödstagare som en mobil grupp i det förindustriella och agrara Skellefteå,
något som sannolikt hade konsekvenser för deras möjlighet att få hjälp av ett
stödjande släktnätverk i krissituationer.

Ömsesidiga förpliktelser
Om man enbart ser till det regelverk som omgärdade fattigvården, skulle man
kunna dra slutsatsen att den ekonomiska hjälp fattigvårdens understödstagare
kunde få från sina närmaste var mycket liten eller obefintlig. I Skellefteå sockens
lokala fattigvårdsreglementen föreskrevs nämligen, att det vid varje begäran om
understöd alltid skulle prövas dels i vad mån den fattige själv kunde bidra till sin
egen försörjning, dels om det fanns någon annan som kunde och borde under-
hålla individen eller hushållet i fråga. Trots att barns och föräldrars ömsesidiga
försörjningsplikt lagfästes först 1855, tycks det inte ha rått någon tvekan om att
nära anhöriga förväntades ta ett visst ansvar för varandra, när omständigheterna
så tillät.47 I det lokala fattigvårdsreglementet från 1846 föreskrevs det:

Utom den föräldrar alltid tillhörande förbindelsen, att försörja sina barn, skall det i
allmänhet ålägga anhörige i rätt upp- och nedstigande led, att i mån af  behof  å ena,
samt å förmåga å andra sidan, försörja hvarandra.48

Försörjningsplikten kunde alltså tillämpas även på en vidare krets än barn och
föräldrar. Då den begränsades till anhöriga rätt upp- och nedstigande led, bety-
der det av allt att döma att den förutom barn-föräldrar också omfattade barn-
barn och mor-/farföräldrar.

Merparten av de gifta individer och de änkor/änklingar som fick understöd
av fattigvårdsdistrikten i Skellefteå befann sig i de faser av livscykeln som på ett
särskilt sätt har kommit att associeras med en ökad risk att drabbas av fattig-
dom.49 Många, framför allt de hushåll som förestods av gifta män och kvinnor,
hade minderåriga barn att försörja. Både bland de gifta och bland änkorna/
änklingarna fanns även äldre män och kvinnor som inte längre hade någon för-
sörjningsbörda, men för vilka en tilltagande ålderdom skapade problem med
den egna försörjningen. Vilken betydelse hade då de ömsesidiga förpliktelserna
mellan föräldrar och barn för dessa individer? Hade dessa hushåll överhuvud-
taget möjlighet att vända sig till sin föräldrageneration eller sina barn för att få
stöd, eller tyder det faktum att de understöddes av fattigvården på att de helt
saknade fungerande släktnätverk?

Tabell 7.7 redovisar i vilken mån de makar och de änkor/änklingar som fick
understöd från fattigvårdsdistrikten hade sina föräldrar i livet. Som mätpunkt
har valts det år de aktuella individerna första gången under respektive tidsperiod
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omnämns i de befintliga källorna som försörjda av respektive distrikt. För de
individer som fanns i distrikt med relativt fullständiga källor innebar detta i de
flesta fall det år de började försörjas, medan risken finns att de individer som
fanns i distrikt med mer ofullständiga källor redan kan ha underhållits en tid.
Trots de metodiska problem som finns bör resultaten ändå ge en ungefärlig bild
av vilka förutsättningar som fanns för distriktens fattiga att få stöd av sin föräldra-
generation.

Utifrån de data som redovisas i tabell 7.7 kan det konstateras att i omkring
hälften av de hushåll som förestods av gifta makar fanns inte någondera av
makarnas föräldrar i livet, vid den tidpunkt när hushållet återfanns i källorna som
försörjda av respektive fattigvårdsdistrikt. I detta avseende kan ingen större skill-
nad iakttas mellan de tre kohorterna. Bland de änkor och änklingar som fick
understöd var andelen individer som varken hade sina egna eller den framlidne
maken/makans föräldrar i livet ännu högre, mellan 60 och litet drygt 70 procent.
Inte heller här kan några tydliga skillnader iakttas mellan de tre kohorterna. Att en
högre andel av dessa hushåll saknade föräldrar i livet kan i viss mån förklaras av
att änkorna/änklingarna, under alla tre tidsperioderna, generellt sett var något
äldre än de gifta understödstagarna. Likväl kan det noteras att det inte enbart var
de äldre som helt saknade föräldrar i livet, utan också många yngre män och
kvinnor.

Så var fallet med den tidigare omnämnde inhysesmannen och före detta sol-
daten Pehr Andersson Tjernlund och hans hustru Ulrica, som var 41 år respek-
tive 44 år när hushållet fick understöd av Medle fattigvårdsdistrikt vintern 1865.50

Pehr, som ursprungligen var bondson från Hjoggböle, blev föräldralös långt
innan han själv hann bilda familj. Modern dog i barnsäng när han var sju år
gammal och fadern, som beskrivs som sjuklig i husförhörslängden, var 54 år när
han avled 1845, bara något år efter att han hade lämnat över hemmanet till Pehrs
äldre bror Anders.51 Ulrica däremot, hade relativt nyligen förlorat sina föräldrar.
Modern avled 1855 och fadern, som var torpare i Lund en knapp mil ifrån
dottern i Medle, avled 80 år gammal i ”andtäppa” 1862.52 Pehr och Ulrica hade
alltså ingen möjlighet att få stöd och avlastning av föräldragenerationen för att
klara sin egen och de fyra minderåriga barnens försörjning. Föräldrarnas frånfälle
innebar också att det inte längre fanns några anhöriga i livet som kunde åläggas
ett försörjningsansvar för det fattiga hushållet. Som det kommer att visas längre
fram förväntades inte syskon ta något formellt ansvar för varandra.

Som det framgår av tabell 7.7 fanns under hela undersökningsperioden 1836–
1871 inget enda hushåll där både mannens och hustruns båda föräldrar fanns i
livet när de behövde hjälp från fattigvården. Något vanligare var det att en av
makarna hade båda sina föräldrar i livet, framför allt i de hushåll som förestods
av litet yngre gifta makar. Så var det för 15 procent av de gifta i kohort 1,
9 procent i kohort 2 samt 12 procent i kohort 3. Bland de änkor och änklingar
som försörjdes var motsvarande andel ännu lägre och uppgick som mest till
7 procent i kohort 1.
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Tabell 7.7  Tillgång till släktnätverk vid det första registrerade understödstillfället hos hus-
håll som förestods av gifta makar eller änkor/änklingar och försörjdes av fattigvårdsdistrikt
i Skellefteå socken under tidsperioderna 1836–1846, 1847–1861, 1862–1871.

Källa: FS, Boviken, Bureå, Byske, Falmark, Gummark, Hjoggböle, Klutmark, Medle, Morön,
Varuträsk samt Sunnanå byarkiv, distriktssedlar och bystämmoprotokoll 1836–1871;  EA, Degerbyn
och Drängsmark, distriktssedlar och bystämmoprotokoll,1836–1871; HLA, Kronofogdens i Skel-
lefteå arkiv, distriktssedlar och fattigvårdsprotokoll Degerbyn 1868–1871; Demografiska data-
basen, Umeå universitet.

a Endast de hushåll där information om båda makarnas föräldrar saknas har kategoriserats som
okända. I de allra flesta fall betyder detta att de var bosatta utanför Skellefteå socken. I de fall
information om endast en av makarnas föräldrar saknas har detta hushåll klassificerats efter
belägenheten för det föräldrapar som är/var bosatta i socknen. Detta kan motiveras av att föräldrar
boende utanför socknen sannolikt hade mycket begränsade möjligheter att understödja vuxna
barn, inte minst på grund av ett betydande geografiskt avstånd.

Om dessa fattiga hushåll hade någon i föräldragenerationen i livet, var det
vanligtvis en mor eller en far som var änka eller änkling. Av tabell 7.7 framgår att
gällde detta omkring 30 procent av de hushåll som förestods av makar och 20
procent av de hushåll som förestods av änkor eller änklingar. Ett likartat mönster
kan iakttas under hela undersökningsperioden och inga större skillnader kan no-
teras mellan de tre kohorterna. Det är inte särskilt sannolikt att dessa äldre änkor
och änklingar hade några större möjligheter att bidra till sina utblottade vuxna
barns uppehälle.53  De flesta var egendomslösa och befann sig själva i den del av
livscykeln när de löpte en ökad risk att drabbas av svårigheter med sin försörj-
ning.

Undersökningen visar alltså att under hela undersökningsperioden hade de
hushåll som försörjdes av fattigvården mycket begränsade möjligheter att få
stöd från sin föräldrageneration. Inga större skillnader kan iakttas mellan de tre
kohorterna. Det framgår också att detta inte enbart kan hänföras till bristande
resurser hos föräldrarna, utan även till rådande demografiska förhållanden.54 I
majoriteten av hushållen fanns helt enkelt inte någondera av makarnas föräldrar i

Kohort 1 
1836 -1846

 

Kohort 2 
1847 -1861 

Kohort 3 
1862 -1871 

 

Gifta 
Änkor och 
änklingar 

Gifta 
Änkor och 
änklingar 

Gifta 
Änkor och 
änklingar 

Makarnas föräldrar  n % n % n % n % n % n % 

Inga föräldrar i livet 21 45 9 65 25 46 31 72 36 52 33 60 

Båda makarna har båda 
föräldrarna i livet - - - - - - - - - - - - 

En eller båda makarnas 
föräldrar änka eller änkling 16 34 3 21 19 35 8 19 20 29 14 25 

En av makarna har båda 
föräldrarna i livet  7 15 1 7 5 9 1 2 8 12 2 4 

Okänta  3 6 1 7 5 9 3 7 5 7 6 11 

Alla 47 100 14 100 54 100 43 100 69 100 55 100 

 



254

livet när de vuxna barnen fick understöd från fattigvården. Mikrosimulerade
data visar att i ett samhälle med naturlig fertilitet – som 1800-talets Skellefteå är
ett utmärkt exempel på – hade en individ förlorat båda föräldrarna i en median-
ålder av 54,3 år.55 Vid mitten av 1800-talet var den förväntade livslängden vid
födseln i Sverige 41 år för män och 44 år för kvinnor.56 I de fall föräldrarna
fanns i livet var emellertid bristande resurser mest troligt den huvudsakliga anled-
ningen till att de inte i någon större utsträckning verkar ha förmått bidra till sina
vuxna barns försörjning. En bidragande orsak kan ha varit den livscykelns para-
dox att de faser som på ett särskilt sätt ökade risken för fattigdom ofta samman-
föll för vuxna barn och deras föräldrar. Samtidigt som de vuxna barnen käm-
pade med ett tungt försörjningsansvar för en växande familj, befann sig
föräldragenerationen många gånger i den del av livscykeln när de själva i allt
högre utsträckning riskerade att bli beroende av andra.57

Familjeansvar och samhällsansvar
Av allt att döma verkar alltså föräldragenerationen under hela undersöknings-
perioden ha utgjort ett mycket begränsat socialt skyddsnät för de gifta män och
kvinnor och de änkor/änklingar vars hushåll försörjdes av fattigvårdsdistrikten.
Hur var det då med barnen? Fanns det några förutsättningar för att vuxna barn
skulle kunna bidra med någon form av stöd till sina fattiga föräldrar, eller ut-
gjorde de enbart en försörjningsbörda?

Att diskutera hushållsstruktur vid ett givet tillfälle är på många sätt problema-
tiskt. Som den amerikanska historikern Tamara Hareven så tydligt framhåller, är
familjens och hushållets struktur en process i ständig förändring, där hushållets
konfiguration varierar med, och påverkas av, de olika familjemedlemmarnas livs-
lopp. Rollerna för de inblandade aktörerna kan också påverkas när hushållets
konfiguration förändras. I 1800-talets samhälle fick exempelvis de barn som en
gång blivit försörjda med stigande ålder ikläda sig rollen som försörjare för sina
åldrande föräldrar, något som i Sverige kom tydligt till uttryck i undantagssystemet
på landsbygden.58 Detta innebär att den som studerar hushållsstruktur vid ett
givet tillfälle, endast riskerar att få en ögonblicksbild av en verklighet i ständig
förändring. I denna undersökning kompliceras situationen ytterligare av att vi i
många fall inte vet exakt vilket år familjerna förlades till det distrikt där de fick
fattigvård.  Även för att undersöka hushållsstruktur tycks därför den enda mät-
punkt som är möjlig och rimlig att använda vara det år familjen eller familjens
företrädare för första gången observerades i källorna. Detta görs trots de meto-
diska problem det för med sig och med vetskap om att resultaten endast speglar
familjestrukturen vid just detta tillfälle.

Tabell 7.8 redovisar hushållsstrukturen vid det tillfälle de äkta makarna samt
änkorna/änklingarna i kohort 1, 2 och 3 för första gången under respektive
tidsperiod observerades som försörjda av sitt fattigvårdsdistrikt. Det första som
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kan konstateras är att en mycket stor del av dessa understödstagare hade min-
deråriga barn i hushållet när de försörjdes av fattigvården. Särskilt stor var ande-
len hushåll med minderåriga barn bland de gifta understödstagarna. Den varie-
rade mellan 67–77 procent i de tre kohorterna, den största andelen i kohort 3.
En stor andel av änkorna/änklingarna i kohort 1 hade också minderåriga barn i
hushållet, medan andelen änkehushåll med vuxna barn var något högre i kohort
2 och 3. Detta är inte särskilt överraskande då det redan tidigare har konstaterats
att en stor del av de hushåll som var föremål för fattigvård förestods av gifta
män och kvinnor i arbetsför ålder.59 En mycket stor del av dessa hushåll – och då
i synnerhet de som förestods av gifta män och kvinnor – befann sig alltså i den
del av livscykeln när barnen snarare utgjorde en försörjningsbörda än en källa till
försörjning för sina föräldrar.

Hur var då situationen för de hushåll som hade vuxna barn? Det första som
kan konstateras är att inte heller på den nordsvenska landsbygden verkar kritiska
livssituationer ha lett till en ökad förekomst av flergenerationshushåll.60 Ingen av
understödstagarna delade hushåll med gifta barn, men som tabell 7.8 visar, fanns
vuxna barn däremot ofta i sina fattiga föräldrars närhet: i samma by eller i en
närliggande by. Så var det för 70–80 procent av de gifta understödstagare vars
barn var 16 år eller äldre och för 54–70 procent av änkorna/änklingarna, en
något lägre andel i kohort 1 och 2 än i kohort 3. För övrigt ses ungefär samma
mönster i alla tre kohorterna. Att dessa vuxna barn uppenbarligen inte blev ålagda
att bidra till sina fattiga föräldrars underhåll kan sannolikt förklaras av deras egen
sociala situation. De barn som fanns i närområdet var mestadels yngre ogifta
pigor och drängar, som hade tjänst hos andra och sannolikt saknade både för-
måga och möjlighet att bidra till föräldrahushållets försörjning.

Det fåtal gifta barn som fanns i närheten av sina fattiga föräldrar, befann alla
sig i den del av livscykeln då de själva hade en tung försörjningsbörda med
många små barn att försörja. Situationen var inte mycket bättre för de vuxna
barn som lämnat hemorten för andra orter i socknen. I husförhörslängderna
betecknas de allra flesta som inhysesmän, arbetskarlar, pigor, drängar och inte
sällan återfanns de som arbetare vid något av de större sågverken i församlingen.
I detta avseende förelåg inte heller några skillnader mellan de tre kohorterna. De
nyblivna änkorna Maja Nilsdotter i Bureå och Lena Boström i Fällbäcken hade
båda barn som befann sig till sjöss, när de fick understöd i slutet av 1860-talet.
Av Majas två söner som befann sig utomlands, uppges en ha befunnit sig i Mexico.
Var Lenas fyra styvsöner befann sig säger källorna inget om.61 Det är emellertid
viktigt att ha i minnet att även om understödstagarnas vuxna barn inte hade
några större ekonomiska möjligheter att hjälpa sina föräldrar med försörjningen,
kan de ändå ha bidragit med andra former av stöd, inte minst de barn som
fanns tillgängliga i närområdet. Hur sådana informella stödjande nätverk fun-
gerade och vilket stöd de kunde erbjuda, kommer tyvärr mycket sällan till ut-
tryck i källorna.
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Tabell 7. 8  Hushåll försörjda av fattigvårdsdistrikt i Skellefteå socken 1836–1871 som
förestods av gifta makar eller änkor/änklingar. Hushållsstruktur vid det första registrerade
understödstillfället under tidsperioderna 1836–1846, 1847–1861, 1862–1871.

Källa: FS, Boviken, Bureå, Byske, Falmark, Gummark, Hjoggböle, Klutmark, Medle, Morön,
Varuträsk samt Sunnanå byarkiv, distriktssedlar och bystämmoprotokoll 1836–1871;  EA, Degerbyn
och Drängsmark, distriktssedlar och bystämmoprotokoll,1836–1871; HLA, Kronofogdens i Skel-
lefteå arkiv, distriktssedlar och fattigvårdsprotokoll Degerbyn 1868–1871; Demografiska data-
basen, Umeå universitet.

Endast undantagsvis förekom det att de makar och de änkor/änklingar som
fick understöd från fattigvården hade barn som var bönder. Inte överraskande
var detta vanligast bland de hushåll som försörjdes under 1860-talet, när tiderna
var svåra, inte bara för de fattiga, utan också för en stor del av bondebefolkningen.
Varför dessa barn, som i enlighet med fattigvårdsreglementet borde ha varit
skyldiga att ta ansvar för sina fattiga föräldrar, uppenbarligen inte gjorde detta
framgår inte direkt av källorna, men det kan inte uteslutas att det berodde på de
hårda tiderna. Som tidigare resultat har visat var många jordbruk i socknen rela-
tivt små och kunde knappt livnära sin brukare utan binäringar, ens i goda tider.62

Detta skall inte tolkas som om beslutsfattarna tog lätt på det ömsesidiga

Kohort 1 
1836-1846 

Kohort 2 
1847-1861 

Kohort 3 
1862-1871  

Gifta 
Änkor och 

änklingar 
Gifta 

Änkor och 
änklingar 

Gifta 
Änkor och 

änklingar 

 n % n % n % n % n % n % 

Minst ett minderårigt barn I 
hushållet  33 70 9 64 36 67 20 47 53 77 24 44 

Alla barn 15 år eller äldre 11 23 5 36 15 28 22 51 13 19 30 54 

Barnlösa hushåll 3 7 - - 3 5 1 2 3 4 1 2 

Totalt 47 100 14 100 54 100 43 100 69 100 55 100 

Vuxna barns bostadsort       

Ett eller flera barn i samma by, 
eller en närliggande by som 
sina föräldrar 

8 17 3 21 13 24 12 28 11 16 21 38 

Alla vuxna barn bosatta på andra 
orter i socknen 3 6 2 14 2 4 8 19 1 1 8 15 

Inga barn bosatta i socknen - - -  - - 2 5 1 1 1 2 

Totalt 11 23 5 35 15 28 22 52 13 18 30 55 

Hushållsstruktur       

Minderåriga barn i hushållet  33 70 9 64 36 67 20 46 53 77 24 44 

Vuxna ogifta barn i hushållet 6 13 3 22 5 9 8 19 10 14 10 18 

Bor med gifta barn - - - - - - - - - - - - 

Ensamboende/bor med maken 8 17 2 14 13 24 15 35 6 9 21 38 

  Totalt 47 100 14 100 54 100 43 100 69 100 55 100 
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försörjningsansvaret mellan föräldrar och barn. Tvärtom diskuterades ofta rela-
tionen mellan familjeansvar och samhällsansvar, när det fanns skäl att anta att de
vuxna barnen hade fått en så stabil livssituation att de hade möjlighet att ta över
fattigvårdens försörjningsansvar för föräldrarna. En av dessa diskussioner rörde
en medelålders kvinna, som tillsammans med sin make hade underhållits av
Bovikens fattigvårdsdistrikt från 1846 och framåt. Kvinnan var kroniskt sjuk och
det bedömdes att hon inte under några omständigheter var kapabel att försörja
sig själv. Under 1860-talets första år började emellertid hushållets rätt till under-
stöd att ifrågasättas av byns bönder. Var det inte rimligt, ansåg de, att kvinnans
två vuxna söner som sedan en tid hade egna hemman i byn skulle ta över
försörjningsansvaret? Då den sjukliga kvinnans make ägde ”egna hus och litet
jord, förer ordentlig lefvnad, nycktert, arbetsamt och hushålsaktigt” och att ma-
karna dessutom hade fyra arbetsföra barn ”af samma goda beskaffenhet” var
det inte rimligt, menade man, att hushållet fortsättningsvis skulle försörjas av
fattigvården.63 Trots att argumentationen från bystämmans sida kan tyckas högst
rimlig, och helt i enlighet både med det lokala fattigvårdsreglementet och med
den nationella lagstiftningen, ledde diskussionen inte till någon större förändring.
Försörjningsansvaret överfördes inte till barnen, utan den sjukliga kvinnan fort-
satte att få understöd från fattigvårdsdistriktet i ytterligare nio år, fram till sin död
1869. Detta är också ett exempel på hur fattigvårdens sociala praktik kunde vara
avsevärt mer flexibel än vad reglemente och lagstiftning föreskrev.

I den sista delen av tabell 7.8 som lägger fokus på hushållens struktur när de
var föremål för fattigvård, framgår det att de vuxna barnen i många fall inte bara
fanns närvarande i samma by, utan också i samma hushåll som sina föräldrar. I
alla tre kohorterna hade omkring 20 procent av änkorna/änklingarna, samt en
något lägre andel av de gifta, ogifta barn som var 16 år och äldre boende i
hushållet när de försörjdes av fattigvården. Det rörde sig företrädesvis om ung-
domar som fortfarande inte hade lämnat föräldrahemmet för att ta tjänst, eller
bilda egen familj. Den amerikanske historikern George Alter diskuterar hur det
bland textilarbetare i belgiska Verviers kunde vara en medveten strategi från
föräldrarnas sida att låta ett av sina barn – ofta det yngsta – stanna kvar i för-
äldrahushållet. Det bidrog till att öka tryggheten inför ålderdomen samtidigt
som de ogifta barnen kunde bidra med sina inkomster till hushållets försörj-
ning.64 Det är omöjligt att säga om så var fallet i dessa fattiga hushåll. Källorna
säger inget om varför just dessa ungdomar blev kvar hos föräldrarna och det
framgår inte heller i vilken mån de arbetade utanför hushållet. Det torde emeller-
tid inte råda någon tvekan om att de hemmavarande ungdomarna sannolikt
kunde vara till nytta för föräldrahushållet, även om det stöd de kunde erbjuda
mest troligt inte var av ekonomisk karaktär.

En annan kategori vuxna barn som kunde återfinnas i de fattiga hushållen var
ogifta döttrar med utomäktenskapliga barn. I alla tre kohorterna delade framför
allt flera änkor, men också äldre makar, hushåll med ogifta vuxna döttrar som
fött barn utom äktenskapet och därefter hade återvänt till föräldrahemmet. En
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änka och en änkling fortsatte att dela hushåll med sina barnbarn sedan den vuxna
dottern flyttat vidare efter en tid i föräldrahemmet. Även en äldre ogift kvinna
som själv hade fött fyra utomäktenskapliga barn hade under den tid hon för-
sörjdes av Moröns fattigvårdsdistrikt under 1860-talet ansvar för två av sina
barnbarn, också de födda utom äktenskapet. När barnens mor med tiden flyt-
tade från socknen blev barnen kvar hos mormodern.65 Denna form av hushålls-
gemenskap är välkänd från andra agrara regioner i norra Europa.66 Fastän för-
äldrahushållen, som i dessa fall, var alldeles obemedlade, är det inte givet att
barnbarnen och deras mödrar alltid behövde bli en börda för sina fattiga föräld-
rar. Tvärtom kan hushållsgemenskapen ha varit en medveten överlevnadsstrategi
för både barn och föräldrar som gav möjlighet till ömsesidigt stöd. Andrew
Blaikie diskuterar hur det på den skotska landsbygden låg i samhällets intresse att
hålla samman bräckliga hushåll, då individerna hade bättre förutsättningar att
klara sig tillsammans, än vad de skulle ha gjort om hushållet splittrades upp.67 Så
kan det också ha varit i dessa hushåll. Den vuxna dottern kunde utgöra ett värde-
fullt stöd för sina gamla föräldrar, medan den äldre generationens omsorg om
barnet eller barnen kunde ge den vuxna dottern möjlighet att arbeta och bidra till
hushållets försörjning. Vilken form av stöd familjemedlemmarna kunde erbjuda
varandra och vem som stödde vem, var mest troligt beroende av vilken fas i
livscykeln de befann sig i. Ogifta mödrars hushållsgemenskap med sina föräldrar
visar också att stödjande släktnätverk inte alltid behövde vara av ekonomisk
karaktär och påminner om att det praktiska och sociala stöd närstående kunde
erbjuda varandra i det förindustriella samhället inte skall underskattas.68

Men det kan inte heller förutsättas att hemmavarande vuxna barn alltid hade
en potentiell möjlighet att stödja sina fattiga föräldrar eller bidra till föräldra-
hushållets uppehälle. Den brittiska historikern Janet Finch menar att det finns en
uppenbar risk att vi okritiskt ser det förflutna som ”a golden age of  family
obligations” och påminner om att omfattningen av det praktiska stöd individer
kunde få från sina närmaste kunde variera avsevärt beroende på en rad yttre
omständigheter.69 I alla tre kohorterna fanns män och kvinnor som inte längre
hade några minderåriga barn men fortfarande en tung försörjningsbörda, då
deras hemmavarande vuxna barn var oförmögna att arbeta på grund av sjuk-
dom eller handikapp. Ett exempel är änkan Magdalena Larsson som försörjdes
av Gummarks fattigvårdsdistrikt under tidigt 1860-tal. Fram till sin död bodde
hon tillsammans med sin vuxne son, som uppgavs vara ”mindre för sig” och
tala illa, vilket förmodligen kan tolkas som om han hade någon form av utveck-
lingsstörning. När Magdalena fick stöd från fattigvården var hon själv i 60-års
åldern och sonen Gustav närmare 30 år gammal. För Magdalena, liksom för de
flesta föräldrar till handikappade barn, sträckte sig föräldraansvaret långt bortom
15 års ålder.70

Att ingen av understödstagarna visade sig dela hushåll med gifta barn är inte
särskilt överraskande då tidigare forskning tämligen samstämmigt visar att denna
form av hushållsgemenskap var mycket ovanlig i det förindustriella Sverige.71



259

Däremot återfinns ensamboende makar och änkor/änklingar i alla tre kohorterna.
Som tabell 7.8 visar var andelen ensamboende allra högst i kohort 2, där 24
procent av makarna och 35 procent av änkorna/änklingarna varken hade minder-
åriga barn eller vuxna barn i hushållet när de försörjdes av fattigvården. Lika hög
var andelen ensamboende bland änkorna/änklingarna i kohort 3 med 38 pro-
cent. Att färre ensamboende fanns bland de gifta i kohort 1 och 3 kan i huvud-
sak förklaras av att en mycket stor andel av hushållen i dessa två kohorter hade
minderåriga barn. Som Ann-Kristin Högman konstaterar behöver inte ensam-
boende tyda på en frånvaro av socialt nätverk. I Sundsvall förestod många äldre
egna hushåll trots att de hade vuxna barn i närheten.72 Så var det också bland
understödstagarna i Skellefteå. Ett undantag utgjorde det fåtal hushåll som före-
stods av barnlösa äldre makar som aldrig hade fått några egna barn.

Sammantaget pekar alltså resultaten på att understödstagarna inte heller i nå-
gon större omfattning kunde förlita sig på att få bistånd från vuxna barn. En
anledning var att många barn var minderåriga. I alla tre kohorterna hade den
stora majoriteten av de gifta, men också många änkor och änklingar, barn som
var 15 år och yngre i hushållet. Även om många av de vuxna barnen fanns i
närheten av sina föräldrar och en liten del till och med i samma hushåll är det
dock oklart i vilken mån de kunde bidra till föräldrahushållets försörjning. De
var egendomslösa som sina föräldrar och många hade tjänst hos andra som
pigor och drängar. Några var också sjuka och handikappade och saknade helt
möjlighet att bistå sina föräldrar. I vilken mån de ogifta döttrar med utom-
äktenskapliga barn som delade hushåll med sina föräldrar kunde bidra till hushållets
försörjning är svårt att bedöma, men de var antagligen till föga ekonomisk hjälp.
De befintliga släktnätverken får alltså betecknas som tämligen resurssvaga.

”Att ta vara på sin broder”
Av de faser i livscykeln som innebar en ökad risk för fattigdom, var det vissa
som förde med sig särskilda svårigheter för de individer som aldrig gifte sig.
Barnens födelse och uppväxt skapade speciella problem för ogifta mödrar, och
ogifta barnlösa män och kvinnor tvingades möta ålderdom och död utan det
stöd vuxna barn kunde erbjuda, i många fall även utan nära anhöriga. I 1800-
talets Island var det inte ovanligt att uppemot 40 procent av alla ogifta män och
kvinnor över 60 år fortfarande tvingades arbeta för sin försörjning, medan 10–
20 procent – ibland en ännu högre andel – fick understöd av fattigvården.73 För
de äldre ogifta innebar ålderdomen i de allra flesta fall även att släktnätverken
tunnades ut. Exempelvis kan det konstateras att ingen av de ogifta kvinnor som
var 50 år eller äldre när de var föremål för fattigvård hade någondera av sina
föräldrar i livet. Försörjdes dessa ogifta män och kvinnor av fattigvården för att
de saknade släktnätverk, eller hade deras släktnätverk inga resurser – eller kanske
till och med ingen skyldighet – att hjälpa dem?
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Tabell 7.9  Ogifta män och kvinnor, 16 år och äldre, försörjda av fattigvårdsdistrikt i Skellef-
teå socken. Geografisk härkomst samt tillgång till släktnätverk vid det första registrerade
understödstillfället under tidsperioderna 1836-1846, 1847–1861, 1862–1871.

Källa: FS, Boviken, Bureå, Byske, Falmark, Gummark, Hjoggböle, Klutmark, Medle, Morön,
Varuträsk samt Sunnanå byarkiv, distriktssedlar och bystämmoprotokoll 1836–1871;  EA, Degerbyn
och Drängsmark, distriktssedlar och bystämmoprotokoll,1836–1871; HLA, Kronofogdens i Skel-
lefteå arkiv, distriktssedlar och fattigvårdsprotokoll Degerbyn 1868–1871; Demografiska data-
basen, Umeå universitet.

Det visade sig inte bara vara kvinnorna över 50 år, utan som tabell 7.9 anger,
en mycket stor andel av samtliga ogifta understödstagare, som inte längre hade
sina föräldrar i livet eller närvarande i socknen. Under hela tidsperioden 1836–
1871 hade alltså merparten av de ogifta män och kvinnor som försörjdes av
fattigvårdsdistrikten i Skellefteå socken släktnätverk som var försvagade av
demografiska faktorer. De 26–36 procent som hade en eller båda föräldrarna i
livet var framför allt yngre män och kvinnor som fick understöd för att de var
sjuka eller handikappade, några 16-åriga ungdomar med föräldrar som också
var understödstagare, samt yngre ogifta mödrar med små barn. Ett tydligt sam-
band som kan iakttas i alla tre kohorterna är att understödstagare vars föräldrar
fanns i livet, i större utsträckning än andra bodde kvar på födelseorten och i
många fall även i föräldrahemmet. Så var det i de flesta fall med de kroniskt
sjuka unga män och kvinnor som fick understöd. I sådana fall tycks det som om
understödet lika mycket var riktat till föräldrarna, som vanligtvis skötte om-
vårdnaden om den sjuke, som till den sjuke själv.

På födelseorten fanns också ett antal ogifta kvinnor med utomäktenskapliga
barn som delade hushåll med sina mödrar, ofta åldriga änkor, ett mönster som
känns igen sedan tidigare även om det i detta fall var dottern som stod angiven
som mottagare av understödet. I alla tre kohorterna var en stor del av de ogifta
individer som försörjdes av fattigvårdsdistrikten ogifta mödrar: omkring hälften
i kohort 2 och 3, samt en något lägre andel, 26 procent, i kohort 1. Majoriteten
av dessa kvinnor hade minderåriga barn – 60 procent i alla tre kohorterna – men
även ogifta mödrar i andra faser av livscykeln var föremål för fattigvård. Som-
liga delade hushåll med en eller båda föräldrarna, men de flesta bodde ensamma,

Antal

 individer

En eller
båda

föräldrarna i
livet

Ingen
förälder i

livet
Okänt

Bosatt på
födelseorten

Fött barn
utom

äktenskapet

Minderåriga
barn i

hushållet

N n % n % n % n % n % n %

Kohort 1
1836-1846

19 6 32 11 57 2 11 6 32 5 26 3 16

Kohort 2
1847-1861

31 8 26 19 61 4 13 11 35 15 48 9 29

Kohort 3
1862-1871

39 14 36 25 64 - - 16 41 20 51 12 31
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Antal syskon bosatta i samma by 
Antal syskon bosatta på andra orter i 

socknen 
 

 

Antal 
individer 

 0 1 2- 0 1 2- 

 N n % n % n % n % n % n % 

Kohort 1 
1836-1846 

19 14 74 3 16 2 10 7 37 7 37 5 26 

Kohort 2 
1847-1861 

31 23 74 2 6 6 20 15 48 8 26 8 26 

Kohort 3 
1862-1871 

39 20 51 8 21 11 28 15 39 6 15 18 46 

 

med eller utan sina barn. De ogifta individer som bodde kvar på födelseorten
när de försörjdes av fattigvården saknade alltså i många fall inte sociala nätverk.
Det var snarare det sociala nätverket som saknade resurser.

Konturerna av en grupp med få nära anhöriga och svaga sociala nätverk
framstår ännu tydligare när nästa led i släktnätverket tas i beaktande: de ogifta
individernas syskon. Som det redan har konstaterats var majoriteten av de ogifta
understödstagarna inte längre bosatta på födelseorten när fick fattigvård och
saknade i regel stöd från föräldragenerationen. För en stor del av dessa individer
tycks de många gånger frekventa flyttningarna dessutom ha resulterat i att de inte
heller hade sina syskon i närheten.

Som tabell 7.10 visar hade mer än 70 procent av de ogifta i kohort 1 och 2
inga syskon på den ort där de vistades när de försörjdes av fattigvården, medan
en något större andel individer med syskon på bostadsorten fanns i kohort 3.
Det var främst de yngre och medelålders individerna som hade syskon boende
i samma by. Men många saknade inte bara syskon på bostadsorten, utan hade
överhuvudtaget inga syskon i socknen. Så var fallet för mellan 40–50 procent av
de ogifta i alla tre kohorterna. Återigen är det uppenbart hur demografiska fak-
torer påverkade de sociala nätverkens täthet i det förindustriella samhället. Mel-
lan 50 och 60 procent av de ogifta understödstagarna hade visserligen syskon
boende i andra byar i socknen, men som tabellen visar var det inte ovanligt att
det bara rörde sig om en enda syster eller bror, inte sällan bosatt en bra bit bort
i den geografiskt vidsträckta församlingen.

Tabell 7.10  Ogifta män och kvinnor, 16 år och äldre, försörjda av fattigvårdsdistrikt i
Skellefteå socken. Tillgång till släktnätverk vid det första registrerade understödstillfället
under tidsperioderna 1836–1846, 1847–1861, 1862–1871.

Källa: FS, Boviken, Bureå, Byske, Falmark, Gummark, Hjoggböle, Klutmark, Medle, Morön,
Varuträsk samt Sunnanå byarkiv, distriktssedlar och bystämmoprotokoll 1836–1871;  EA, Degerbyn
och Drängsmark, distriktssedlar och bystämmoprotokoll,1836–1871; HLA, Kronofogdens i Skel-
lefteå arkiv, distriktssedlar och fattigvårdsprotokoll Degerbyn 1868–1871; Demografiska data-
basen, Umeå universitet.
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Det är alltså uppenbart att även de ogifta understödstagarna hade långt ifrån
gynnsamma möjligheter att få understöd från sitt släktnätverk. En mycket liten
andel hade föräldrar och syskon i sin närhet när de försörjdes av fattigvården.
Samtidigt har det redan tidigare visats att enbart tillgång till ett släktnätverk inte
behövde vara någon garanti för att det alltid fanns hjälp att få i krissituationer.
Vilken hjälp kunde då dessa till synes svaga släktnätverk erbjuda sina utblottade
släktingar? Majoriteten av de ogifta män och kvinnor som försörjdes av
fattigvårdsdistriken i Skellefteå hade anhöriga som nästintill var lika obemedlade
som de själva. De var inhyses, soldater, pigor och drängar som tillhörde
landsbygdssamhällets lägsta skikt. Men det fanns undantag. I de tre kohorterna
återfanns totalt sju ogifta mödrar och fyra ogifta barnlösa kvinnor som alla var
bondedöttrar. De allra flesta återfinns i kohort 3 och understöddes under åren
1867–1868, den tid då även många bönder kom på obestånd.

En av dessa bondedöttrar var Fredrika Larsdotter, en kvinna i 40-årsåldern
med två utomäktenskapliga barn, som under flera år under 1850-talet under-
hölls genom kringgång i Medle fattigvårdsdistrikt. Fredrika var i flera avseenden
en avvikare bland de ogifta kvinnor som försörjdes under denna tid. Hon var
bondedotter, hade båda föräldrarna i livet och hon bodde kvar i sin hemby i
närheten av föräldrar och syskon. Föräldrarna, som båda var i 70-årsåldern,
hade lämnat det aktiva jordbruket men bodde som brukligt kvar på hemmanet
som hade övertagits av äldsta sonen, Fredrikas äldre bror. Att föräldrarna inte
blev ålagda att ta hand om sin dotter, kan vara förståeligt med tanke på att de
hade trätt tillbaka från det aktiva jordbruket och nu levde på undantag hos äldste
sonen. Mera anmärkningsvärt är att denne uppenbarligen inte ansågs ha varit
förpliktigad att ta ansvar för sin syster och hennes barn, trots att han knappast
var i avsaknad av resurser. Bondedottern och systern till en av hemmansägarna i
byn, kom alltså att försörjas av fattigvården och inte av sina närmaste.74

Bondedotter var också den ogifta kvinna som hade flyttat allra mest. Hon
hade bytt bostadsort 18 gånger innan hon 36 år gammal, tillsammans med sin
treårige son, slog sig ned i Degerbyn, den by där hon senare skulle komma att få
understöd av fattigvården.75 Trots att hon hade sex gifta syskon i socknen, varav
flera var välbeställda bönder med stora hemman, ålades inte syskonen att ta
hand om henne när hon fick problem med försörjningen under tidigt 1860-tal.
Försörjningsansvaret kom istället att vila på Degerbyns fattigvårdsdistrikt där
den snart 60-åriga Anna beviljades rätten att gå kringgång i byn, fyra dagar på
varje tunnland.76 Fredrikas och Annas livsöden är två av flera exempel som tyder
på att syskon inte verkar ha förväntats ta något formellt ansvar för varandras
försörjning i 1800-talets agrarsamhälle. Inte ens om de, som Fredrikas bror,
fanns i samma by och i egenskap av hemmansägare var skyldiga att solidariskt
delta i fattigvårdsförsörjningen verkar de med hänvisning till den nära släktska-
pen ha kunnat åläggas något direkt försörjningsansvar för en sämre lottad syster
eller bror. Fattigvårdsreglementet föreskrev visserligen att det alltid skulle under-



263

sökas i vad mån understödet helt eller delvis skulle kunna ”utgå af någon annan
än fattigwården” innan någon beviljades hjälp, men inget uttryckligt sägs om
syskons skyldighet att bidra till varandras uppehälle.77

Inte heller idag kan vuxna syskons ansvar för varandra jämställas med det
specifika ansvarsförhållande som ryms i relationen mellan barn och föräldrar.78

Att somliga släktband är starkare än andra är en viktig utgångspunkt i det teore-
tiska ramverk som ligger till grund för forskning om sociala nätverk i dagens
samhälle, vilket summeras på följande sätt av Barry Wellman och Charles Wetherell:

Kin behave differently than friends, and parents and their adult children, siblings,
and extended kin each exhibit distinct patterns of rendering support. The ties
between parents and adult children are the strongest, and provide emotional sup-
port along with both small and large services. Siblings behave similarly to friends in
providing emotional support, while extended kin are the least likely of all network
members to render any kind of support. The dearth of aid from extended kin
suggests that the supportive power of  kinship rarely extends beyond a small number
of immediate kin.79

Den amerikanska sociologen Helena Znaniecki Lopata som studerat släktnät-
verkens betydelse för änkor i 1970-talets Chicago sträcker sig så långt att hon
hävdar att ”the functionality of any but the parent-child line of the kinship network
has been strongly exaggerated”.80 Syskon visade sig sällan vara involverade i
något direkt understöd till varandra. De bidrog endast undantagsvis till varan-
dras försörjning och hjälpte i mycket begränsad omfattning varandra med dag-
liga sysslor. Fäder och bröder tycks ha haft en särskilt passiv roll, medan vuxna
barn däremot var centrala i dessa kvinnors sociala nätverk, såväl i vardagsliv som
i krissituationer.81 Om stöd från syskon hade lika liten betydelse för individer
som saknade vuxna barn, framgår emellertid inte av Lopatas undersökning.

Andra forskare menar att frånvaron av ett formellt försörjningsansvar sys-
kon emellan inte behövde betyda att de inte kunde utgöra ett viktigt socialt och
emotionellt stöd för varandra. Sociologen Shirley O’Bryant visar exempelvis att
stöd och hjälp från en syster är en av de viktigaste faktorerna som bidrar till att
förbättra livssituationen för nyblivna äldre änkor.82 Även O’Bryant lyfter fram
betydelsen av genus och noterar männens frånvaro i kvinnors stödjande nätverk.
Kvinnor, som i forskningen ofta betecknas som ”kin-keepers”, tycks alltså i högre
grad än män ta ansvar för att upprätthålla den sociala kontakten med de när-
maste.83

Att syskon med stor sannolikhet kunde erbjuda varandra ett viktigt socialt
stöd också i 1800-talets samhälle, antyds av att omkring 40 procent av de ogifta
mödrar som var föremål för fattigvård under tidsperioden 1862–1871 hade
syskon boende i samma by, i synnerhet systrar. Då endast ett fåtal bodde kvar i
hembyn, kan det inte uteslutas att dessa kvinnor aktivt kan ha sökt sig till de byar
där närheten till ett syskon kunde erbjuda ett socialt och emotionellt stöd som
varken grannar, vänner – och i synnerhet inte fattigvården – kunde ge dem. Även
om relationen barn-föräldrar hade en särställning och att det uppenbart inte



264

förelåg någon laglig försörjningsplikt syskon emellan, behöver det alltså inte be-
tyda att syskon aldrig hjälpte varandra. Vilken form av stöd de kunde ge varan-
dra är dock genom sin informella karaktär mycket svårt att påvisa. Medan sam-
hällets understöd protokollfördes och dokumenterades, förblir i regel den hjälp
släktingar, grannar och vänner utanför hushållet bidrog osynlig i källorna.

Inte överraskande fanns de svagaste sociala nätverken bland de äldre. De
allra flesta ogifta individer som var 50 år och äldre saknade i det närmaste helt
släktnätverk när de försörjdes av fattigvårdsdistrikten. Den enda som hade ett
syskon i sin närhet var en äldre kvinna i kohort 2 som hade en syster i samma by,
även hon försörjd av fattigvården.84 En något större andel av de ogifta äldre
understödstagarna i kohort 3 hade syskon i livet bosatta i samma by och i jäm-
förelse med de övriga två kohorterna var också en något större andel bosatta på
födelseorten. I alla tre kohorterna hade endast en av de ogifta äldre män som
fick understöd syskon i sin närhet. Majoriteten saknade således helt anhöriga när
de försörjdes av fattigvården.

Vilket stöd de äldre ogifta kvinnor som hade vuxna barn kunde få av dessa,
är mycket svårt att säga utifrån källmaterialet. Endast ett fåtal av barnen fanns
kvar i samma by som sina mödrar. De var, som många andra egendomslösa
män och kvinnor, ofta i tjänst hos andra. Påtagligt många hade lämnat både
föräldrahemmet och församlingen när deras mödrar försörjdes av fattigvården.
En ogift äldre kvinna som hade sin dotter med familj boende i samma by fick
dock materiellt stöd av sina närmaste, men genom fattigvårdens försorg. Svär-
sonen, som var bonde, fick löfte av byamännen om att bli befriad från all annan
fattigförsörjning i byn mot att han tog hand om sin sjukliga svärmor. Han fick
också förfoga över det anslag i spannmål som vid fattigregleringen tilldelats
svärmodern.85 Exemplet visar tydligt att det var möjligt att bli försörjd av fattig-
vården fastän man hade nära anhöriga – i detta fall en dotter och en svärson i
samma by – som inte var helt utblottade.

Den uppenbara slutsatsen blir, att även de ogifta individer som försörjdes av
fattigvårdsdistrikten var män och kvinnor som till största delen hade mycket
bräckliga sociala nätverk. Förutom några yngre sjukliga kvinnor, som alla bodde
kvar i föräldrahemmet, fanns endast ett fåtal kvar i den by där de fötts och växt
upp och ett mycket litet antal hade syskon i sin närhet. I synnerhet gällde detta de
äldre ogifta understödstagarna, som många gånger helt saknade anhöriga i sin
närhet när de var föremål för fattigvården.

”Nuclear hardship” i nordsvensk kontext
Det sena 1830-talets femårsberättelser målar upp en dyster bild av situationen i
Västerbottens län. De ekonomiska och sociala problem som gick hand i hand
med den långvariga missväxten, ”denna utomordentliga olycka”, hade lett till ett
minskat antalet bönder och ”från välstånd försänkt mången hemmansägare i
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skuld och fattigdom”.86 Utifrån denna beskrivning skulle man kunna förvänta
sig att finna en icke obetydlig andel individer med bondebakgrund bland distrik-
tens fattiga. Så visade sig emellertid inte vara fallet, utan för de flesta understöds-
tagare hade proletariseringen börjat långt tidigare. En mycket stor andel av de
individer som försörjdes av fattigvården hade föräldrar som var egendomslösa
som de själva, somliga uttalat fattiga. Den andel understödstagare – en tredjedel
eller mer i all tre kohorterna – som kom från bondehem, hade i regel lämnat
bondeklassen för en tillvaro i landsbygdssamhällets egendomslösa skikt långt
innan de blev föremål för fattigvård. Det var således ingen dramatisk nedåt-
gående mobilitet som hade försatt dessa individer i fattigdom. Snarare tycks
proletariseringen ha varit en successiv process med flera transitioner. Det första
steget flyttade ned hemmansägaren till den egendomslöses nivå, medan det sista
steget på den nedåtgående skalan förflyttade den enskilde mellan självförsörjning
och understödsberoende. Sammantaget kan den grupp understödstagare som
försörjdes av fattigvårdsdistrikten fram till 1871 alltså inte uttryckligen sägas av-
spegla en ökande proletarisering i samhället, uttryckt i ökande andel försörjda
individer med bondebakgrund.

Resultaten pekar också på att beslutsfattarna inte tycks ha haft något större
fog för sin rädsla för att fattigvårdsbördan skulle ökas genom inflyttning från
andra socknar. Under hela undersökningsperioden kom en mycket liten andel av
distriktens fattiga från andra socknar och de flesta hade dessutom anknytning till
Skellefteå socken genom sin make eller maka. Personer födda i andra socknar
var inte heller särskilt överrepresenterade bland de individer som försörjdes av
fattigvårdsdistrikten. Om den låga andelen fattiga från andra socknar berodde
på en obefogad oro för att inflyttning skulle öka fattigvårdsbördan, eller på ett
framgångsrikt motande av fattiga inflyttare vid sockengränsen är svårt att säga
utan ytterligare belägg i källorna.87 Att byamännen i Medle våren 1871 beslutade
att skicka tillbaka en fattig sexbarnsfamilj som slagit sig ned i byn till den grann-
socken varifrån de kom, visar att man åtminstone på bynivå försökte ”mota
Olle i grind” och hindra inflyttning av obemedlade individer från andra socknar.88

Enbart det faktum att dessa individer och hushåll försörjdes av fattigvården,
är i sig en indikation på att de hade bräckliga och resurssvaga släktnätverk och
saknade närstående som hade möjlighet att ta ansvar för deras underhåll. Att så
också var fallet bekräftas av denna undersökning. Även om majoriteten av
understödstagarna var födda i socknen, var en relativt liten andel fortfarande
bosatta på sin födelseort. Andelen individer som saknade uppenbar anknytning
till den ort där de var föremål för fattigvård var avsevärt större. Understöds-
tagarna framstår som en mobil grupp i agrarsamhället, en grupp vars rörlighet
var högre än i Skellefteås befolkning som helhet. I alla tre kohorterna hade alltså
uppemot hälften av de gifta, änkorna/änklingarna, samt en ännu större andel av
de ogifta understödstagarna sannolikt varken föräldrar eller syskon i den när-
maste omgivningen när de försörjdes av fattigvården.
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Likväl kan det inte tas för givet att släktingars närvaro i hushållet, i grann-
skapet eller på samma ort, alltid betydde att det fanns hjälp att få i krissituationer.
Vilket praktiskt stöd individer kunde få från sina närmaste och dess omfattning
kunde variera avsevärt beroende på en rad yttre omständigheter. Givetvis var
förhållandet mellan behov och resurser en viktig faktor, men även relationerna
inom familjen och släktingarna emellan, kunde ha betydelse för det stöd det
sociala nätverket kunde uppbåda i krissituationer. Släktnätverkets storlek behö-
ver alltså inte nödvändigtvis säga något om dess funktion.89 Att det stöd släktnät-
verket kunde erbjuda var beroende av såväl behov och resurser som yttre om-
ständigheter framgår tydligt i undersökningen av de individer som försörjdes av
fattigvårdsdistrikten i Skellefteå under tidsperioden 1836–1871. För de allra flesta
utgjorde föräldragenerationen ett mycket glest socialt skyddsnät. Många hade
inte längre sina föräldrar i livet och de föräldrar som fanns i livet hade sannolikt
mycket begränsade möjligheter att hjälpa sina vuxna barn. De var änkor eller
änklingar, som själva befann sig i den fas av livscykeln när de i allt högre grad
blev beroende av andra. Särskilt glesa släktnätverk hade de äldre, ogifta understöds-
tagarna som många gånger helt saknade anhöriga i sin närhet. Peter Laslett tycks
alltså ha haft fog för sin uppfattning att det i stor utsträckning var en demo-
grafiskt motiverad avsaknad av nära anhöriga som förorsakade att många i det
förindustriella samhället tvingades söka samhällets istället för släktnätverkets stöd
i krissituationer.90

Undersökningen visar också att det inte bara var åldrande föräldrar som
hade begränsade möjligheter att hjälpa sina utblottade anhöriga med försörj-
ningen. Även om många av understödstagarna hade vuxna barn i det geogra-
fiska närområdet, var de oftast egendomslösa som sina föräldrar: de var an-
tingen pigor och drängar i tjänst hos andra eller också befann de sig i den del av
livscykeln när de själva kämpade med att försörja en växande familj. Till skillnad
från bondeklassen saknade den egendomslöse möjligheten att försäkra sig om
barnens bistånd genom ett undantagskontrakt. Inte heller den lagfästa ömse-
sidiga försörjningsplikten mellan barn och föräldrar kunde ålägga vuxna barn att
ta ansvar för fattiga föräldrar, om de själva saknade resurser. Resultaten visar
även att det inte vid något tillfälle tycks ha förväntats att vuxna syskon skulle
bidra till varandras försörjning.

Samtidigt måste det understrykas att det stöd nära anhöriga kan erbjuda var-
andra rymmer avsevärt mycket mera än ekonomiskt ansvarstagande. Det sociala
och emotionella stöd, som visats ha stor betydelse för människor idag, var san-
nolikt minst lika viktigt i historisk tid, även om det är mycket svårt att påvisa i
skriftliga källor.91 Att flera fattiga ogifta mödrar med utomäktenskapliga barn
delade hushåll med utblottade föräldrar, men också systrars tendens att söka sig
till samma bostadsort, kan ses som indikationer på att ömsesidigt stöd inte alltid
behövde vara av ekonomisk karaktär. De särskilt starka band som tycks ha fun-
nits mellan mödrar, döttrar och systrar, väcker också nya frågor kring betydelsen
av genus i stödjande nätverk. För somliga understödstagare var fattigvården det
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enda sociala skyddsnät som återstod, medan den för andra blev ett nödvändigt
komplement till det skiftande stöd de kunde få från anhöriga. Förekomsten av
familjeansvar och samhällsansvar i det förindustriella samhället behöver alltså
inte nödvändigtvis sättas i motsatsställning till varandra.
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Kapitel 8
Fattigdomens många ansikten

Det råder ingen tvekan om att det var människors omedelbara försörjning som
var den främsta prioriteten för 1800-talets fattigvård. De basala fysiska behoven
stod i centrum; mat för dagen, tak över huvudet och kläder på kroppen. I lag-
stiftningen talades det om socknarnas skyldighet att hjälpa dem som ”äro ur-
ståndsatta att sig sjelfva försörja” och i Skellefteå fastslog det lokala fattigvårds-
reglementet att fattigvårdens primära uppgift var att förhindra människors un-
dergång ”i huswillhet, hunger och elände”.1 Fattigvårdens lokala praktik vittnar
likaledes om att det huvudsakligen handlade om att hjälpa människor som var så
utblottade att de inte klarade sitt uppehälle utan andras hjälp.

Livssituationen hos fattigvårdens understödstagare liknade vad den brittiske
socialreformatorn Seebohm Rowntree vid förra sekelskiftet betecknade som
primary poverty. Det rörde sig alltså om individer och hushåll i en sådan total
avsaknad av resurser att de inte ens förmådde tillfredsställa de mest basala fysiska
behoven.2 För arbetarhushållen i det sena 1800-talets York visade sig denna form
av fattigdom höra nära samman med arbetsvillkor och otillräckliga löner, men
också med livscykelns förlopp. En tung försörjningsbörda, arbetsoförmåga eller
en familjeförsörjares död kunde i många fall identifieras som den direkta orsa-
ken till hushållens utblottade situation.3 Slutsatsen, att vissa perioder under livs-
förloppet – barndomen, den yngre medelåldern och ålderdomen – förde med
sig en högre risk att drabbas av försörjningssvårigheter än andra, sammanfatta-
des i den numera klassiska bilden av fattigdomens livscykel (figur 1.1).4 Även om
Rowntrees modell har visats vara behäftad med flera svagheter, är den ändå i
stora stycken fortsatt relevant och har kommit att bli ett väsentligt bidrag till vår
kunskap om den livscykelrelaterade fattigdomen bland de lägre skikten i 1800-
talets samhälle.5

I detta kapitel ställs frågan vilken betydelse livscykelns riskperioder hade för
fattigvårdens understödstagare i Skellefteå. I vilken mån kan livscykelrelaterade
faktorer, som en tung försörjningsbörda, arbetsoförmåga eller en familjeförsörja-
res död, ha bidragit till att just dessa individer och hushåll bedömdes vara så
utblottade att de blev föremål för fattigvård? Fanns också andra riskfaktorer i
deras livssituation som kan ha bidragit till att öka risken för fattigdom och
understödsberoende? Undersökningen baseras även fortsättningsvis på de totalt
372 individer som försörjdes av de tretton undersökta fattigvårdsdistrikten under
tidsperioden 1836–1871, men det är inte främst den enskilde som står i centrum,
utan hushållet. Liksom i kapitel 7 har dessa män, kvinnor och barn delats in i tre
kohorter, där kohort 1 omfattar de individer som försörjdes av fattigvårds-
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distrikten ett eller flera år under tidsperioden 1836–1846; kohort 2 de som för-
sörjdes under tidsperioden 1847–1861; samt kohort 3 de som försörjdes under
tidsperioden 1862–1871. Då denna del av undersökningen har ett tydligt hushålls-
perspektiv kommer individerna, som tidigare, att klassificeras efter civilstånd,
det vill säga i kategorierna gifta, änkor/änklingar, ogifta och barn. För en utförlig
diskussion kring såväl kohortindelning som klassifikation hänvisas till kapitel 7.

Gifta män och kvinnor
Till skillnad från många andra studier visar undersökningen av fattigvårdens under-
stödstagare i Skellefteå att en jämförelsevis stor andel män var föremål för fattig-
vård under tidsperioden 1836–1871. Det rörde sig företrädesvis om gifta män
av vilka de flesta var i arbetsför ålder. Andelen gifta kvinnor som fanns angivna
som direkta understödsmottagare var däremot mycket liten (se tabell 6.2). Det
råder ingen tvekan om att de gifta män som var föremål för fattigvård inte tog
emot understödet för egen del, utan att det var riktat till hela hushållet. Att så var
fallet bekräftas också av distriktssedlarnas uppgifter, som regelmässigt angav hur
många personer, arbetsföra respektive icke arbetsföra, som fanns i det hushåll
som skulle försörjas.6

Att det företrädesvis är män som i bystämmoprotokoll och fattigvårdshand-
lingar finns uppgivna som understödsmottagare är egentligen inte särskilt an-
märkningsvärt. I 1800-talets samhälle var mannen enligt gällande lag familjens
förmyndare och företrädare. Han förde familjens talan i relationerna med sam-
hället och han hade rätt att fatta beslut för familjens räkning.7 Det var snarare de
gifta kvinnor som tog emot understöd för familjens räkning som bröt det gängse
mönstret i samhället. Samtidigt var rollen som understödtagare inte given för en
man och bröt i flera avseenden mot samhällets normer och den rådande genus-
ordningen. I mannens roll låg att vara försörjare, inte att försörjas. Den som var
frisk och arbetsför var skyldig att försörja sig själv och sina närmaste, vilket från
och med 1853 fanns uttryckt i lag.8 I ett internationellt perspektiv har den enskil-
des arbetsförmåga – ablebodieness – på samma sätt varit en klar vattendelare mel-
lan vilka individer som ansågs berättigade till fattigvård och vilka som hade att
försörja sig själva.9 Som redan tidigare konstaterats, kan den höga andelen män i
arbetsför ålder bland understödstagarna i Skellefteå sannolikt sättas i samband
med den lokala fattigvårdsorganisationens utformning. Initialt hade den som sitt
huvudsyfte att stödja vuxna arbetsföra individer som ofrivilligt saknade arbete,
hade otillräckliga inkomster eller nedsatt arbetsförmåga.10 I detta avseende fanns
det alltså tydliga skillnader mellan de lokala bestämmelserna i Skellefteå och den
nationella lagstiftningen, men också skillnader gentemot många andra fattigvårds-
system i ett vidare internationellt perspektiv.
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Ålder, hushållsstruktur och försörjningsbörda
Vilka var då de gifta män och kvinnor som tillsammans med sitt hushåll för-
sörjdes av fattigvårdsdistrikten i Skellefteå under tidsperioden 1836–1871? Att
det framför allt rörde sig om individer i arbetsför ålder, bekräftas av resultaten i
tabell 8.1, som redovisar medelvärdet på de gifta understödsmottagarnas ålder
under varje tidsperiod. Då ålder är en föränderlig variabel är det inte rimligt att
göra en tvärsnittsstudie av understödstagarnas åldersstruktur vid ett bestämt till-
fälle under undersökningsperioden. Istället har den procentuella åldersfördelningen
år för år, civilståndsgrupp för civilståndsgrupp, beräknats med utgångspunkt i
de data som ligger till grund för undersökningen i kapitel 6. Som tabell 8.1 visar
dominerade de individer som får bedömas ha varit i arbetsför ålder, framför allt
under första delen av undersökningsperioden, då sammantaget 85 procent av de
gifta understödstagarna var mellan 26–45 år och 46–60 år. Under de två följan-
de tidsperioderna uppgick andelen potentiellt arbetsföra individer till 64 respek-
tive 61 procent. Det inbördes styrkeförhållandet mellan dessa två åldersgrupper
varierade dock under de tre tidsperioderna. Under början och slutet av
undersökningsperioden försörjdes en större andel yngre gifta hushållsföreståndare
mellan 26–45 år av fattigvården, medan fler hörde hemma i åldersgruppen 46–
60 år under tidsperioden 1847–1861.

Tabell 8.1  Gifta män och kvinnor försörjda av fattigvårdsdistrikt i Skellefteå socken under
tidsperioderna 1836–1846, 1847–1861, 1862–1871, andel individer i varje åldersgrupp.

Källa: FS, Boviken, Bureå, Byske, Falmark, Gummark, Hjoggböle, Klutmark, Medle, Morön,
Varuträsk samt Sunnanå byarkiv, distriktssedlar och bystämmoprotokoll 1836–1871; EA, Degerbyn
och Drängsmark, distriktssedlar och bystämmoprotokoll, 1836–1871; HLA, Kronofogdens i Skel-
lefteå arkiv, distriktssedlar och fattigvårdsprotokoll Degerbyn 1868–1871; Demografiska data-
basen, Umeå universitet.

Under hela undersökningsperioden var alltså den stora majoriteten av fattig-
vårdens gifta understödstagare mellan 26–60 år, vilket inte bara indikerar att de
var i arbetsför ålder: de befann sig även i den del av livscykeln då de med stor
sannolikhet hade minderåriga barn i hushållet.11 Att så var fallet har redan fram-
gått i undersökningen av understödstagarnas sociala nätverk i kapitel 7. Där kon-

Gifta män och kvinnor 
 

1836-1846  1847-1861  1862-1871 

 % % % 

16-25 år - 1 1 

26-45 år 49 18 44 

46-60 år 36 45 16 

61 år-  15 36 39 
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staterades det att 70, 67 samt 77 procent av hushållen med gifta hushållsföre-
ståndare i kohort 1, 2 och 3, hade minst ett barn i åldern 0–15 år i hushållet när
de var föremål för fattigvård (tabell 7.8). Men för att få en tydligare uppfattning
om försörjningsbördans storlek, är det också nödvändigt att beakta antalet barn.
Detta görs i tabell 8.2, som redovisar antalet minderåriga barn i hushållet vid den
tidpunkt det för första gången under respektive tidsperiod observerades i käl-
lorna.12

I tabell 8.2 framgår tydligt att majoriteten av de gifta män och kvinnor som
hade minderåriga barn i hushållet när de understöddes av fattigvården också
hade en jämförelsevis stor försörjningsbörda. I detta avseende ses inga stora
skillnader mellan de tre kohorterna. I mer än hälften av familjerna med minder-
åriga barn fanns mellan fyra och sex barn i hushållet när de försörjdes av fattig-
vårdsdistrikten och i kohort 2 och 3 hade sex respektive åtta hushåll sju barn eller
fler. Det bör noteras att antalet barn avser alla hemmavarande barn, inte bara de
minderåriga. I enstaka fall kunde det nämligen förekomma att också något tonårs-
barn enligt husförhörslängden fortfarande fanns kvar i föräldrahushållet. Flest
minderåriga barn hade understödstagarna mellan 26–45 år, men även några makar
som närmade sig sextioårsåldern hade minderåriga barn i hushållet, en tydlig
konsekvens av att kvinnor i det förindustriella samhället, i större utsträckning än
idag, födde barn under hela sin fertila tid (jfr tabell 7.7).

Tabell 8.2  Hushåll försörjda av fattigvårdsdistrikt i Skellefteå socken med gifta hushålls-
föreståndare och minderåriga barn. Antalet barn i hushållet vid det första registrerade
understödstillfället under tidsperioderna 1836–1846, 1847–1861, 1862–1871.

Källa: FS, Boviken, Bureå, Byske, Falmark, Gummark, Hjoggböle, Klutmark, Medle, Morön,
Varuträsk samt Sunnanå byarkiv, distriktssedlar och bystämmoprotokoll 1836–1871; EA, Degerbyn
och Drängsmark, distriktssedlar och bystämmoprotokoll, 1836–1871; HLA, Kronofogdens i Skel-
lefteå arkiv, distriktssedlar och fattigvårdsprotokoll Degerbyn 1868–1871; Demografiska data-
basen, Umeå universitet.

Trots att brister i källorna inte alltid gör det möjligt att säga exakt vilket år
dessa hushåll började försörjas av fattigvården, pekar resultaten – oaktat den
trubbiga mätmetoden – tämligen entydigt på att en tung försörjningsbörda var
en starkt bidragande orsak till många makars behov av understöd. Samtidigt

Hushåll med gifta 
hushållsföreståndare 

Antal barn i hushållet  
 

totalt med barn  
0-15 år 

0 1-3 4-6 7- okänt 

 N n % n % n % n % n % n % 

Kohort 1 
1836-1846 

47 33 70 - - 13 28 20 42 - - - - 

Kohort 2 
1847-1861 

54 36 67 - - 10 19 20 37 6 11 - - 

Kohort 3 
1862-1871 

69 53 77 1 1 15 22 27 39 8 12 2 3 
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måste det betonas att varje undersökning av hushållsstrukturen vid en bestämd
tidpunkt endast riskerar att ge en ögonblicksbild av en process i ständig föränd-
ring. För de hushåll som började försörjas under den tid många små barn fanns
i hushållet, hann hushållets sammansättning sannolikt ändras både en och flera
gånger under försörjningsperioden, när barnen successivt lämnade föräldrahem-
met för att arbeta och bilda egen familj. Detta gällde i synnerhet dem som kom
att få understöd under en längre tid.

1836–1846
Av de 47 hushåll som finns representerade i kohort 1 tycks många ha sjunkit ned
i fattigdom under den svåra missväxtperiod som drabbade socknen under tio-
årsperioden 1828–1838. Drygt en tredjedel av hushållen, 18 av 47, hade redan
under mitten av 1830-talet noterats vara ”fattiga” eller ”utfattiga” i husförhörs-
längden. Ett av dessa hushåll förestods av inhysesmannen Per Jonsson Mark-
ström och hans hustru, bosatta i byn Gummark. Vintern 1836 hade den då 34-
årige Per blivit sjuk och bystämmoprotokollen berättar hur familjen helt saknade
förnödenheter. I en skrivelse till kyrkorådet påtalade bönderna i Gummark ”den
nöd, som är i rådande i inhysesmannen Per Jonssons hus” och vädjade att famil-
jen skulle få någon stadigvarande hjälp, antingen genom att några av familjens sex
barn kunde utackorderas, eller också genom ett regelbundet bidrag med spann-
mål från socknens fattigkassa.13 Hjälpen beviljades och från och med 1842 kan
det konstateras att hushållet försörjdes av Gummarks fattigvårdsdistrikt. Så för-
blev det under minst 14 år framåt.14 Deras öde delades av många andra. Missväxt-
årens umbäranden blev för flera av dessa 47 familjer en väg in i ett långvarigt
understödsberoende.15

Men alla gifta män och kvinnor som försörjdes av fattigvårdsdistrikten under
tidsperioden 1836–1846 var inte medelålders makar med en stor familj och
många minderåriga barn i hushållet. Även om andelen äldre var jämförelsevis
liten återfanns också ett antal äldre makar – de flesta uppemot sjuttioårsåldern –
vars barn var vuxna och hade lämnat föräldrahushållet. Där fanns två äldre barn-
lösa äkta par där ena maken i båda fallen var sjuklig: en äldre barnlös soldat som
med sin hustru försörjdes av Medle fattigvårdsdistrikt var ”nära blind” och en
annan äldre man hade i husförhörslängden tidigare noterats ha ”öppna sår på
benen”.16 Ytterligare ett barnlöst hushåll understöddes där maken, en drygt
trettioårig inhysesman, var ”sjuk och sängliggande”.17

Detta var också en av de tidsperioder när flest minderåriga barn försörjdes
av fattigvårdsdistrikten. En mycket stor del av dessa barn som fanns särskilt
namngivna på distriktssedeln, tillhörde hushåll som redan tidigare var föremål
för fattigvård. Detta är den troliga förklaringen till att somliga barn kom att
placeras på distrikt, istället för att som brukligt utackorderas. Understödet till
barnen blev en del av en helhetslösning för att försörja ett helt hushåll.18
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Det kan också konstateras att det inte bara var de yngre makarna som hade
ansvar för hemmavarande barn. Sex makar i övre medelåldern hade fortfarande
ungdomar i sextonårsåldern i hushållet när de försörjdes av fattigvården och två
äldre makar tog hand om sjukliga vuxna barn.19 Både yngre och äldre makar
som försörjdes av fattigvårdsdistrikten tycks, såvitt det går att bedöma, ändå ha
förestått sitt eget hushåll.

1847–1861
Även om andelen hushåll med minderåriga barn var nästintill lika stor som i
kohort 1, var dominansen av individer i yngre medelåldern inte lika tydlig bland
de 54 hushåll med gifta hushållsföreståndare som finns representerade i kohort
2. Som tabell 8.1 visar var det framför allt andelen äldre som hade ökat. Samti-
digt hade styrkeförhållandet mellan åldersgrupperna 26–45 år och 46–60 år för-
ändrats, vilket resulterade i en tydlig övervikt för den sistnämnda åldersgruppen.
De gifta män och kvinnor som försörjdes av fattigvårdsdistrikten verkar alltså
ha åldrats. Rörde det sig möjligen om samma personer som understöddes redan
under den förra tidsperioden, vilka nu hade blivit äldre? Till en viss del var det så.
Drygt 30 procent av dessa hushåll började försörjas av fattigvården redan under
tidsperioden 1836–1846 och fanns fortfarande kvar på fattigvårdsdistrikten under
följande tidsperiod.20

Trots att tiderna generellt hade blivit bättre och understödstagarna något äldre
företrädde de gifta understödstagarna också fortsättningsvis främst barnrika
familjer med stor försörjningsbörda. En stor del av individerna i åldersgruppen
46–60 år visade sig också ha stora familjer och många hemmavarande minder-
åriga barn i hushållet.  Maja Stina Olsdotter, urmakare Dahlbergs hustru, kan stå
som företrädare för ett av dessa hushåll. I maj 1854 anmäldes det på bystämman
i Degerbyn att den stora familjen med åtta barn, varav ett nyfött, var i stort
behov av understöd och byamännen beslutade göra ett sammanskott av spann-
mål för att hjälpa dem med de mest basala behoven.21 Detta blev dock ingen
långsiktig lösning. Hushållet kom att underhållas av Degerbyns fattigvårdsdistrikt
under flera år framåt och det var hustrun Maja Stina som angavs som mottagare
av understödet. Urmakaren själv, som vid denna tid betecknades som inhyses, är
påtagligt frånvarande i bystämmoprotokollen. Enligt husförhörslängden bodde
makarna tillsammans, men om mannen verkligen fanns närvarande i hushållet är
osäkert. Hösten 1869 uppges emellertid ”L J Dahlbergs hustru” ha bott ensam,
trots att maken avled först sju år senare. En frånvarande familjeförsörjare kan
alltså ha varit en anledning till att just detta hushåll behövde hjälp från fattig-
vården för att klara sitt uppehälle.22

I jämförelse med kohort 1 befann sig också en större andel gifta understöds-
tagare i kohort 2  i den fas av livscykeln när de började betecknas som äldre. I
litet drygt en fjärdedel av fallen var hushållets företrädare 61 år eller äldre när de
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första gången återfanns i källorna under denna tidsperiod, och en ännu större
andel skulle komma passera 61-årsgränsen under den tid de försörjdes av sitt
distrikt. Flera av dessa äldre män och kvinnor beskrivs i källorna som sjuka eller
bräckliga. De flesta hade inga barn i hushållet när de var föremål för fattigvård,
men liksom i kohort 1 fanns ett par äldre makar som tog hand om sjukliga
vuxna barn. Enstaka äldre par bodde tillsammans med ogifta vuxna barn, före-
trädesvis döttrar, som ännu inte hade bildat egen familj. För de allra flesta av de
äldre makar som försörjdes av fattigvårdsdistrikten, tycks det dock ha varit det
egna försörjningsbehovet som var den primära anledningen till att de var före-
mål för fattigvård.

1862–1871
Inte heller de 69 hushåll med gifta hushållsföreståndare som försörjdes under
tidsperioden 1862–1871 och finns representerade i kohort 3, skilde sig nämnvärt
från de hushåll i kohort 1 och 2 som företräddes av gifta män och kvinnor. Det
rörde sig företrädesvis om män och kvinnor i medelåldern, av vilka de allra
flesta hade minderåriga barn i hushållet och stora familjer. Återigen tycks de
yngre makarna ha prioriterats, då i medeltal 44 procent av de individer vars
hushåll försörjdes hörde hemma i åldersgruppen 26–45 år. Detta kan jämföras
med 18 procent 1847–1861. Än en gång hade alltså styrkeförhållandet mellan
åldersgrupperna 26–45 år och 46–60 år förändrats, denna gång till den yngre
gruppens fördel. Andelen äldre som försörjdes av distrikten var ungefär den-
samma som i kohort 2, 39 procent. Liksom tidigare utgjordes majoriteten av
dessa hushåll av ensamboende makar, av vilka många betecknades som fattiga,
bräckliga och orkeslösa i källmaterialet. Två äldre par delade hushåll med vuxna
döttrar med utomäktenskapliga barn och även i denna kohort fanns äldre makar
som fortfarande hade ett eller flera vuxna barn boende i hushållet när de var
föremål för fattigvård. Under den tidsperiod som så starkt präglades av både
ekonomisk kris och försörjningskris tycks det alltså, än mer uttalat än tidigare, ha
varit makar som befann sig i livscykelns särskilda riskperioder – medelålders
familjeförsörjare och äldre – som prioriterades av fattigvården.

De allra flesta av dessa 69 hushåll med gifta män och kvinnor som hushålls-
föreståndare försörjdes av fattigvårdsdistrikten under senare delen av tidsperio-
den 1862–1871, 3/4 av hushållen från 1868 och framåt. Av dessa var merparten
barnfamiljer med minderåriga barn vilka, så långt det går att bedöma, inte hade
varit beroende av stöd från fattigvården tidigare. Att missväxtårens kulmen under
det sena 1860-talet många gånger innebar akuta försörjningskriser för barnfa-
miljer, kommer vid flera tillfällen till tydligt uttryck i byarnas fattigvårdshandlingar.
I Degerbyn utackorderades fler barn inom byn åren 1868–1870, än under hela
undersökningsperioden 1836–1871.23 I Drängsmark var mer än hälften av de
hushåll som 1869 räknades upp på distriktssedeln barnfamiljer, där understödet
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i flera fall uppgavs vara riktat specifikt till barnen.24 Hösten 1868 utackorderades
två barn i Gummark som ett sätt att akut hjälpa ett hushåll där fadern var sjuk
och familjen alldeles ”utarmad”.25 Under denna tidsperiod underhölls också jäm-
förelsevis många barn av fattigdistrikten, vilket i stor utsträckning verkar ha varit
en nödlösning under en tid när hela befolkningen hade drabbats av försörjnings-
svårigheter och fattigvården kämpade med bristande resurser.

Att relativt få hushåll med gifta hushållsföreståndare var föremål för fattig-
vård mellan 1802 och 1868 är en följd av den generella minskning av antalet
understödstagare under första delen av 1860-talet som diskuteras i kapitel 6.26

Framför allt tycks nyrekryteringen av fattiga familjer till distrikten ha varit mycket
liten. Det fåtal gifta män och kvinnor vars hushåll fortsatte att försörjas av fattig-
vårdsdistrikten efter 1862, när reglementet förändrades och när tiderna blev kär-
vare, var uteslutande ”gamla” understödstagare, vilka fanns på distrikten redan
under föregående tidsperiod. Sammantaget fortsatte omkring 20 procent av de
gifta män och kvinnor vars hushåll började få understöd under tidsperioden
1846–1861, att försörjas även under tidsperioden 1862–1871.27

Fem av de hushåll som var föremål för fattigvård under de första åren av
1860-talet hade underhållits av sina fattigvårdsdistrikt ända sedan 1840-talet. Ett
av dessa förestods av inhysesmannen Anders Magnusson bosatt i den lilla kust-
byn Boviken. När hushållet våren 1844 för första gången fanns upptaget på byns
distriktssedel, bestod det, förutom den drygt fyrtioårige Anders, av hustrun Maja
och fem barn, den äldsta dottern tretton år och den yngste sonen nyfödd.28

Bystämman beslutade att tilldela familjen både livsmedel och utsäde, men då de
ansågs ha en alltför stor försörjningsbörda beslutades det dessutom att den äldsta
dottern skulle utackorderas till en bonde i byn och att en yngre dotter, bara sex år
gammal, skulle försörjas genom kringgång i byn. De övriga barnen, två pojkar
på tio och fyra år och den nyfödde fick stanna i föräldrahemmet.29 Hushållet
fortsatte att få regelbundet understöd av distriktet fram till 1852, då Anders
namn inte längre finns uppräknat bland byns fattiga.30 Den kritiska tiden av livs-
cykeln var över, barnen hade börjat växa upp och familjen klarade uppenbarli-
gen sin försörjning utan fattigvårdens stöd. Så fortgick det i drygt tio år. Våren
1863 var familjen återigen aktuell för fattigvård och far Anders, som då hunnit
bli 62 år gammal, var inte alldeles frisk. Makarna befann sig i livscykelns sista
riskperiod, ålderdomen, och alla barn utom den yngsta, den femtonåriga Lena,
var utflugna ur föräldrahushållet.31 Anders sägs i byprotokollen ha haft ”mindre
skickliga arbetsgåfvor” och husförhörslängderna beskriver honom som ”vissa
tider svagsint”. Detta var emellertid inget nytt. Redan i december 1844 hade
grannarna i Boviken sett till att mannen kom under läkarvård, när han hade
insjuknat akut i ”sinnets förvirring”.32 Det kan noteras att byprotokollen sätter
den psykiska ohälsan i samband med de tider då familjen haft svårigheter med
försörjningen. Erfarenheten har visat, skriver man, ”att när utsigt till hans bergning
saknades har han saknat sina sinnens retta bruk”.33 Denna mening är en av de få
i källmaterialet som antyder något om hur de fattiga kunde uppleva sin egen
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situation. Visserligen var Anders sjukdom sannolikt en väsentlig förklaring till
familjens mångåriga behov av understöd, men troligtvis hade också den mång-
åriga fattigdomen och utsattheten bidragit till att sätta sina spår på hans psykiska
hälsa.

Anders och hans hushålls livshistoria utgör en god illustration av hur både
hushållets struktur och behov av understöd kunde växla under livsförloppet.
När hushållet började försörjas av fattigvården var makarna i yngre medelåldern
och saknade utvägar att skaffa uppehälle åt sina fem minderåriga barn. Ungefär
samtidigt som yngsta dottern fyllde 15 år försvann hushållet temporärt ur fattig-
vårdshandlingarna, för att sedan återkomma när båda makarna var i sextioårsål-
dern och började nalkas nästa riskperiod i livscykeln. Då hade det gått tjugo år
sedan de först blev föremål för fattigvård och deras livssituation hade förändrats
med stigande ålder: istället för barnens försörjning var det sjukdom och problem
med det egna uppehället under livsförloppets sista fas som föranledde understöds-
behovet.

Gifta kvinnor som understödsmottagare
Redan tidigare har det konstaterats att den troliga anledningen till att den gifta
kvinnan Maja Stina Olsdotter företrädde sitt hushåll i fattigvårdshandlingarna var
en frånvarande make. Vilka var då de övriga gifta kvinnor som fanns uppgivna
som understödsmottagare och varför kom just dessa att bryta det gängse mönstret
i samhället med mannen som den naturlige företrädaren för hushållet? Vid en
närmare granskning av dessa individer framstår framför allt en makes frånvaro
och egen sjukdom, främst psykisk sjukdom, som de huvudsakliga anledningarna
till att gifta kvinnor fick understöd från fattigvården. Samma mönster återfinns i
alla tre kohorterna och det kan inte heller iakttas några skillnader mellan kvinnor
i olika åldersgrupper. Det fanns flera anledningar till makens frånvaro. I några fall
är det uppenbart att makarna inte längre levde tillsammans, trots att de i lagens
ögon betraktades som gifta. En arbetare från Degerbyn uppgavs i husförhörs-
längden vara ”rymd från hustru och tre barn” och av en annan förlupen man
försökte bystämman i Morön förgäves få bidrag till hustruns och barnens för-
sörjning under 1840-talet.34 Men maken kunde också vara frånvarande av andra
anledningar. Några kvinnor som försörjdes av fattigvårdsdistrikten hade maken
i fängelse på annan ort och en kvinna behövde understöd av mer tillfällig karak-
tär när maken var ute på fiske.35 Litet drygt en tredjedel av de gifta kvinnliga
understödsmottagarna var sjuka och det rörde sig nästan uteslutande om svårare
psykisk sjukdom, samt i några fall om epilepsi. I omkring en tredjedel av fallen
har det dock inte gått att finna några uttalade skäl till att just dessa kvinnor och
inte deras män företrädde familjen i fattigvårdshandlingarna. Detta gällde för
alla tre kohorterna.
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När gifta kvinnor fanns angivna som direkta understödsmottagare i 1800-
talets Skellefteå var det alltså främst i två olika egenskaper. Dels rörde det sig om
gifta kvinnor som i praktiken var ensamförsörjare och som i makens frånvaro
gick in som företrädare för hushållet. Dels rörde det sig om gifta kvinnor där
understödet föranleddes av deras egen sjukdom och sannolikt också en oför-
måga att fullgöra sin del av arbetet i hushållet.

* * *
Den stora majoriteten av de gifta män och kvinnor vars hushåll försörjdes av

fattigvårdsdistrikten i Skellefteå under tidsperioden 1836–1871 befann sig alltså i
den fas av livscykeln när de hade en mer eller mindre stor försörjningsbörda.
Under stora delar av undersökningsperioden rörde det sig främst om yngre och
medelålders makar med stora familjer och försörjningsansvar för minderåriga
barn. Den fas i livscykeln när det fanns barn boende i hushållet kunde emellertid
sträcka sig över en lång tidsperiod, vilket innebär att det inte bara var makarna i
den yngre medelåldern, utan dessutom flera äldre, som hade ett försörjnings-
ansvar när de var föremål för fattigvård. Barnfamiljernas sårbarhet tycks ha varit
särskilt stor i samband med 1800-talets krisperioder. För många hushåll blev
1830-talets missväxtår en väg in i ett långvarigt understödsberoende och under
1860-talets nödår började många nya barnfamiljer understödjas av fattigvårds-
distrikten. På fattigvårdsdistrikten fanns också äldre makar, vars understödsbehov
var föranlett av de särskilda risker ålderdomen förde med sig. Många beteckna-
des som sjuka eller bräckliga och några hade dessutom ansvar för sjuka eller
handikappade vuxna barn. Den livscykelrelaterade fattigdomen tycks ha varit av
stor betydelse för dessa hushålls behov av understöd.

Änkor och änklingar
Änkor och änklingar utgjorde under hela undersökningsperioden den i medeltal
näst största grupp som försörjdes av fattigvårdsdistrikten i Skellefteå socken (se
tabell 6.2). De hade alla, oberoende av ålder, drabbats av en av livscykelns svå-
raste kriser – en makes eller makas död. Förutom den emotionella påfrestning
en närståendes död förde med sig, riskerade dessutom den efterlevande makan
eller maken ofta att drabbas av ekonomiska problem och mer eller mindre
varaktiga svårigheter att ensam klara hushållets försörjning.36 Problematiken hade
därtill en tydlig genusaspekt. En nybliven änka riskerade främst att drabbas av
ekonomiska svårigheter, medan änkemannen ofta fick stora svårigheter att ensam
ta över de sysslor som hustrun tidigare hade ansvarat för. Särskilt i de samhälls-
kontexter där det fanns en tydlig genusarbetsdelning mellan manliga och kvinn-
liga sysslor var det svårt för en änka eller änkling att ensam förestå ett hushåll utan
make eller maka. Av denna anledning var omgifte många gånger den enda utvä-
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gen för änklingar med minderåriga barn att klara barnens och hushållets skötsel
efter hustruns död.37 En makes död kan alltså utan tvekan identifieras som en av
de kriser som i det förindustriella samhället riskerade att slå hårt mot de hushåll
som saknade stödjande nätverk i sin närhet.38

Trots att både änkor och änklingar kunde få stora svårigheter att klara hushållets
försörjning efter en makes död, tycks kvinnor generellt sett ha haft större möjlig-
het än män att få stöd från samhället. Detta yttrade sig bland annat i att änkor
ofta var överrepresenterade bland fattigvårdens understödstagare, medan
änklingar mer sällan var föremål för fattigvård.39 Så var också fallet i Skellefteå.
Betydligt fler änkor än änklingar underhölls av distrikten och änkor var i avsevärt
högre grad överrepresenterade bland fattigvårdens understödstagare i förhål-
lande till befolkningen (se tabell 6.2). Som tidigare forskning framhåller handlade
detta inte enbart om att änkor hade ett större understödsbehov än andra, utan
snarare om att änkans fattigdom betraktades som särskilt legitim och respektabel.
Hon hade förlorat sin legale försörjare, vilket i större utsträckning än andra kvin-
nor berättigade henne till samhällets stöd.40 Änklingen däremot, förväntades som
alla andra män – åtminstone om han var arbetsför – själv ta ansvar för sin egen
och familjens försörjning. Allt i enlighet med den rådande genusordningen.41

Ålder, hushållsstruktur och försörjningsbörda
Vilka var då de änkor och änklingar som försörjdes av fattigvårdsdistrikten i
Skellefteå och var i livscykeln befann de sig när de behövde understöd? Rörde
det sig om yngre män och kvinnor med försörjningsansvar eller om äldre män-
niskor som med stigande ålder och arbetsoförmåga hade problem med att
klara den egna försörjningen?

Det första som kan konstateras är att de änkor och änklingar vars hushåll
underhölls av fattigvårdsdistrikten, generellt sett var något äldre än de gifta män
och kvinnor som var i samma situation. Som tabell 8.3 visar fanns, med smärre
fluktuationer, en tydlig dominans av åldersgrupperna 46–60 år samt 61 år och
äldre under hela undersökningsperioden. Under tidsperioden 1836–1846 åter-
fanns en jämförelsevis större andel änkor och änklingar i åldersgruppen 46–60
år, medan åldersgruppen 61 år och äldre dominerade under tidsperioderna 1847–
1861 och 1862–1871, allra mest under den sistnämnda tidsperioden.42

Att den stora majoriteten av de änkor och änklingar som försörjdes av fattig-
vården var i övre medelåldern eller äldre, vid den tidpunkt när de först observe-
rades i källorna, hindrade inte att många ändå hade försörjningsansvar för minder-
åriga barn. Med tanke på åldersstrukturen är det rimligt att förvänta sig att finna
den största andelen hushåll med minderåriga barn i kohort 1, vilket också visade
sig vara fallet.
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Tabell 8.3 Änkor och änklingar försörjda av fattigvårdsdistrikt i Skellefteå socken under
tidsperioderna 1836–1846, 1847–1861, 1862–1871, andel individer i varje åldersgrupp.

Källa: FS, Boviken, Bureå, Byske, Falmark, Gummark, Hjoggböle, Klutmark, Medle, Morön,
Varuträsk samt Sunnanå byarkiv, distriktssedlar och bystämmoprotokoll 1836–1871; EA, Degerbyn
och Drängsmark, distriktssedlar och bystämmoprotokoll, 1836–1871; HLA, Kronofogdens i Skel-
lefteå arkiv, distriktssedlar och fattigvårdsprotokoll Degerbyn 1868–1871; Demografiska data-
basen, Umeå universitet.

Som tabell 8.4 visar hade 64 procent av de hushåll som förestods av änkor/
änklingar i kohort 1 – alltså en nästintill lika stor andel som bland de gifta – barn
som var 15 år eller yngre i hushållet när de var föremål för fattigvård. En något
lägre andel minderåriga barn återfanns hos änkorna/änklingarna i kohort 2 och
3, 46 respektive 44 procent. Att en jämförelsevis stor andel av dessa individer var
i övre medelåldern och äldre och således hade lämnat sin fertila tid bakom sig,
hindrade alltså inte att många fortfarande hade ansvar för minderåriga barn när
de försörjdes av fattigvårdsdistrikten. Andelen hushåll med minderåriga barn
bland änkorna/änklingarna i kohort 2 och 3 var dock avsevärt lägre än bland de
hushåll som förestods av gifta män och kvinnor i dessa kohorter.

Hushållets storlek, och därmed också försörjningsbördan, skilde sig också
något mellan de änkor/änklingar och de makar som var föremål för fattigvård.
Änkorna/änklingarna hade generellt något mindre hushåll än de gifta understöds-
tagarna. Som tabell 8.4 visar tog det sig framför allt uttryck i en lägre andel
hushåll med 4–6 barn samt 7 barn eller fler. Omkring 20 procent av änkorna/
änklingarna i kohort 2 och 3 hade mellan 1 och 3 barn i hushållet, och en ungefär
lika stor andel 4–6 barn i hushållet, vid den tidpunkt när de först noterades som
försörjda av fattigvårdsdistrikten.43 En änka i kohort 2 hade själv inte hand om
sina minderåriga barn, utan de var utackorderade till andra hushåll.44 Ett något
annorlunda mönster ses i kohort 1, där det fanns en större andel hushåll med 1-3
barn. Då dessa resultat endast baseras på 14 försörjda hushåll, kan det dock inte
uteslutas att skillnaden är slumpmässigt betingad.

Det var framför allt änkorna och änklingarna i yngre och övre medelåldern
som hade minderåriga barn i hushållet. Alla änkor/änklingar som var mellan
26-45 år när de försörjdes av fattigvårdsdistrikten, och nästintill alla mellan 46–
60 år, hade ansvar för barn som var 15 år eller yngre. I alla tre kohorterna var det

Änkor och

 

änklingar 
 

1836-1846 1847-1861 1862-1871 

 % % % 

16-25 år - - - 

26-45 år 31 15 25 

46-60 år 45 40 25 

61 år- 24 45 50 
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nästan enbart de änkor och änklingar som befann sig i slutet av livscykeln som
helt saknade minderåriga barn i hushållet. I de enstaka fall dessa äldre män och
kvinnor hade barn i hushållet när de var föremål för fattigvård, rörde det sig om
ogifta vuxna barn eller vuxna döttrar med utomäktenskapliga barn (jfr även
tabell 7.7).

Tabell 8.4  Hushåll försörjda av fattigvårdsdistrikt i Skellefteå socken med änkor/änklingar
som hushållsföreståndare och minderåriga barn. Antalet barn i hushållet vid det första
registrerade understödstillfället under tidsperioderna 1836–1846, 1847–1861, 1862–1871.

Källa: FS, Boviken, Bureå, Byske, Falmark, Gummark, Hjoggböle, Klutmark, Medle, Morön,
Varuträsk samt Sunnanå byarkiv, distriktssedlar och bystämmoprotokoll 1836–1871; EA, Degerbyn
och Drängsmark, distriktssedlar och bystämmoprotokoll, 1836–1871; HLA, Kronofogdens i Skel-
lefteå arkiv, distriktssedlar och fattigvårdsprotokoll Degerbyn 1868–1871; Demografiska data-
basen, Umeå universitet.

Det kan alltså konstateras att även för en stor del av de änkor och änklingar
som försörjdes av fattigvården kan orsaken till understödsbehovet sannolikt sökas
i en tung försörjningsbörda. Barnfamiljerna dominerade emellertid inte lika stort
som bland de hushåll som förestods av gifta understödstagare. Mer än hälften
av änkorna/änklingarna i kohort 2 och 3 hade inga minderåriga barn och under
hela undersökningsperioden var de flesta i övre medelåldern eller äldre. De än-
kor/änklingar som försörjdes av fattigvården hade visserligen i allmänhet något
mindre hushåll än de gifta understödstagarna,  men det behöver inte betyda att
deras försörjningsbörda generellt sett var lägre. Situationen som ensamförsörjare
kan inte omedelbart jämföras med belägenheten för de hushåll där båda ma-
karna fanns i livet. Resultaten skall inte heller övertolkas, eftersom de data som
redovisas endast ger en ögonblicksbild av hushållsstrukturen under en viss tids-
period. Såväl hushållens storlek som deras struktur förändrades sannolikt vid ett
flertal tillfällen under den tid de kom att understödjas av respektive distrikt.

Fanns det då någon skillnad i hushållsstruktur mellan de änklingar och de
änkor som försörjdes av fattigvårdsdistrikten i Skellefteå? Var det lättare för
män som hade minderåriga barn och stor försörjningsbörda att få understöd, än
för de änklingar som var i behov av fattigvårdens stöd uteslutande för egen del?

Hushåll med änkor och 
änklingar som 

hushållsföreståndare 
Antal barn i hushållet 

 
totalt med barn  

0-15 år 
0 1-3 4-6 7- 

 n n % n % n % n % n % 

Kohort 1 
1836-1846 

14 9 64 - - 5 36 3 21 1 7 

Kohort 2  
1847-1861 

43 20 46 1 2 9 21 10 23 - - 

Kohort 3 
1862-1871 

55 24 44 - - 10 18 13 24 1 2 
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Tabell 8.5  Hushåll försörjda av fattigvårdsdistrikt i Skellefteå socken med änkor/änklingar
som hushållsföreståndare. Hushålls- och åldersstruktur vid det första registrerade
understödstillfället under tidsperioderna 1836–1846, 1847–1861, 1862–1871.

Källa: FS, Boviken, Bureå, Byske, Falmark, Gummark, Hjoggböle, Klutmark, Medle, Morön,
Varuträsk samt Sunnanå byarkiv, distriktssedlar och bystämmoprotokoll 1836–1871; EA, Degerbyn
och Drängsmark, distriktssedlar och bystämmoprotokoll, 1836–1871; HLA, Kronofogdens i Skel-
lefteå arkiv, distriktssedlar och fattigvårdsprotokoll Degerbyn 1868–1871; Demografiska data-
basen, Umeå universitet.

Som tabell 8.5 visar försörjdes förhållandevis få änklingar av fattigvårdsdistrikten
under hela undersökningsperioden: två män i kohort 1, sju i kohort 2 samt något
fler, 16 män i kohort 3. Änklingarna i kohort 1 och 2 var, med enstaka undantag,
ensamboende män i sjuttioårsåldern eller äldre. Bland den något större andelen
änklingar i kohort 3 visade sig åldersstrukturen vara en annan. Nära hälften av
dessa var yngre män med en stor försörjningsbörda som nyligen hade förlorat
sin hustru och hade flera små barn att ta hand om. Förklaringen kan sannolikt
sökas i de exceptionella förhållanden som rådde i socknen under 1860-talets slut
och i de akuta försörjningskriser som uppstod i familjer där modern hade avli-
dit. Att en större andel änklingar var föremål för   fattigvården under tidsperio-
den 1862–1871 betydde dock inte att det traditionella tänkandet kring mäns
självförsörjningsplikt hade övergivits. Protokoll från Degerbyn berättar att den
vanligaste formen av understöd fattigvårdsdistriktet hade att erbjuda dessa ny-
blivna änklingar var utackordering av de mindre barnen.45 Understödet var alltså
främst avsett för barnen och utformat på ett sådant sätt att mannen blev fri att
arbeta för sin försörjning. I samma distrikt verkar änkor i större utsträckning ha
givits möjlighet att själva ta hand om sina barn mot samma ersättning en foster-
förälder skulle ha fått.46 Änkor och änklingar tycks alltså inte bara ha haft olika
lätt att få stöd från samhället utan de erbjöds också olika former av stöd, med
djup förankring i den rådande genusregimen och i vilka förväntningar som fanns
på kvinnor, respektive på män, i det förindustriella samhället.

Hushållsföreståndarens kön 
Änkor och änklingar Hushåll med  

barn 0-15 år Hushåll utan barn 0-15 år 
 

Antal hushåll män kvinnor män kvinnor män kvinnor 

 N n % n % n % n % n % n % 

Kohort 1 
1836-1846 

14 2 14 12 86 1 11 8 89 1 20 4 80 

Kohort 2 
1847-1861 

43 7 16 36 84 2 10 18 90 5 22 18 78 

Kohort 3 
1862-1871 

55 16 29 39 71 7 29 17 71 9 29 22 71 
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1836–1846
Ett av de 14 änkehushåll som fanns representerade i kohort 1 förestods av Cajsa
Greta Ersdotter från Morö by. Hon var 45 år gammal när familjesituationen
förändrades dramatiskt i och med maken Anders död våren 1839. Att den ny-
blivna änkan fick svårt att klara familjens uppehälle framgår av bystämmans
protokoll våren 1840, där det uppges att de fem minderåriga barnen saknade
både mat och kläder. Det verkar ha talats om utackordering, men detta ville inte
Cajsa gå med på. I protokollsanteckningen kan man läsa att änkan Lundmark
”högeligen önskade att sjelf sköta och uppfostra sina hemmavarande barn”.
Trots familjens uttalat nödställda situation gick byamännen henne till mötes och
beslutade införskaffa kläder till barnen, som uppgavs vara ”nästan nakna” och
gemensamt bidra med spannmål och smör till familjens uppehälle.47 Cajsa och
hennes hushåll kom att försörjas av Moröns fattigvårdsdistrikt till och med 1846,
det år när hennes yngsta barn fyllde 12 år.48

I Cajsa Gretas fall tycks omsorgen om barnen ha varit den främsta anled-
ningen till att hon som nybliven änka blev föremål för fattigvård. När barnen
växte upp och lämnade föräldrahushållet upphörde också understödet och under
sina sista tio år i livet verkar den åldrande änkan ha fått klara sig utan bistånd från
fattigvårdsdistriktet. Cajsas situation är representativ för många av de änkor i
övre medelåldern som försörjdes av fattigvårdsdistrikten under tidsperioden
1836–1846. Nära två tredjedelar av änkorna i kohort 1 var medelålders kvinnor
i åldersgrupperna 26–45 år och 46–60 år. Flera var relativt nyblivna änkor och
samtliga kvinnor under 60 år hade minderåriga barn att försörja, när de för
första gången under respektive tidsperiod observerades i källorna som understöds-
mottagare. Att försörjningssituationen i de allra flesta fall tycks ha varit den främ-
sta orsaken till att hushållet beviljades understöd är uppenbart. På samma sätt
som 1830-talets krisår hade genererat fattigdom bland de gifta understödstagarna,
tycks de slagit hårt även mot dessa hushåll.49 De flesta av de medelålders änkorna
i kohort 1 hade, i likhet med Cajsa Greta, hand om sina barn i det egna hushållet,
understödda med ved, spannmål, potatis och kanske litet smör av fattigvårds-
distriktet.

Litet drygt en tredjedel av änkorna och änklingarna i kohort 1 befann sig i
den fas av livscykeln när de kunde betecknas som äldre. Ingen hade längre minder-
åriga barn att försörja, men det betydde inte att alla var ensamboende. En av de
två änklingarna, en drygt 70-årig man i Degerbyn som underhölls av fattigvården
fram till sin död, hade en vuxen dotter boende i hushållet. Hon hade som ensam
mor flyttat hem igen, men barnet dog som litet och hon stannade därefter kvar
hos fadern.50 En äldre änka delade hushåll med sin vuxna dotter och hennes
utomäktenskapliga barn och ytterligare en annan med en vuxen ogift son.51 Att
protokollen inte säger särskilt mycket om dessa äldre änkor och änklingar kan
tolkas som om deras behov av understöd betraktades som något naturligt och
legitimt och inte behövde förklaras på något sätt.
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1847–1861
De 43 änkorna och änklingarna i kohort 2 var inte bara fler, de var också gene-
rellt sett äldre än de huvudsakligen medelålders änkorna/änklingarna i kohort 1.
I kohort 2 dominerade istället änkor och änklingar i de äldre åldersgrupperna,
46–60 år och 61 år och äldre. Rörde det sig om samma understödstagare som
successivt hade åldrats, eller hade förändringen av åldersstrukturen andra orsaker?

Vid en närmare anblick framgår det att den stora majoriteten av änkorna och
änklingarna i kohort 1 – elva av fjorton individer – fortsatte att försörjas även
under följande tidsperiod och ingår således också bland de 43 änkorna/änklingarna
i kohort 2. Att det i viss utsträckning rörde sig om samma individer som hade
blivit äldre, kan emellertid inte ensamt förklara den förändrade åldersstrukturen.
Istället tycks hela gruppen av änkor och änklingar under denna tidsperiod gene-
rellt ha varit äldre under den tid de var föremål för fattigvård. Mer än 60 procent
av de 32 ”nytillkomna” i kohort 2 var 55 år eller äldre när de första gången
framträdde i källorna under tidsperioden 1847–1861: antingen som nyblivna
understödstagare eller när källmaterial från ett nytt distrikt inkluderades i under-
sökningen. Detta innebär att innan tidsperiodens slut hade många, särskilt de
individer som kom att försörjas under lång tid, hunnit bli 61 år och äldre. Än-
korna/änklingarna i kohort 2 var alltså i stor utsträckning en åldrande grupp. De
flesta befann sig i den del av livscykeln när understödsbehovet snarare var för-
anlett av ålderdom och svårigheter att försörja sig, än av en tung försörjnings-
börda. Detta kommer också till uttryck i en lägre andel hushåll med minderåriga
barn. Framför allt tycks nyrekryteringen av yngre änkor och änklingar ha mins-
kat, vilket rimligtvis kan sättas i samband med de förbättrade ekonomiska
konjunkturerna.

Liksom tidigare hade en liten del av de äldre änkor och änklingar som för-
sörjdes av fattigvårdsdistrikten vuxna barn i hushållet, men majoriteten bodde
ensamma. Om ensamboendet innebar att dessa äldre män och kvinnor i prakti-
ken kan sägas ha förestått ett eget hushåll är tveksamt. Som försörjda av fattig-
vårdsdistrikten var de i stor utsträckning beroende av de beslut bystämman fat-
tade kring deras bostad och deras försörjning. När Cajsa Larsdotter, som under
många år hade underhållits av Sunnanå fattigvårdsdistrikt, blev änka 1855 beslu-
tade byamännen att en ny familj skulle hysas in i den kammare där hon under
lång tid hade bott med sin man. Den sjuttioåriga Cajsa fick inte bara finna sig i att
flytta, utan tvingades också foga sig i att dela bostad med en annan av byns
fattiga familjer under det sista året av sitt liv.52 Inte heller under tidsperioden
1847–1861 säger bystämmoprotokollen särskilt mycket om dessa äldre änklingar
och änkor som var föremål för fattigvård. Understödsbehovet tycks ha varit
uppenbart och ifrågasattes inte.

Även om en minskande andel barnfamiljer kan iakttas, fanns fortfarande stora
hushåll med minderåriga barn representerade. Beträffande de yngre änkorna
finns ett tydligt samband mellan en kris i familjen och behovet av understöd.
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Samtliga yngre änkor i kohort 2 blev föremål för fattigvård i omedelbar anslut-
ning till makens död och alla hade ett tungt försörjningsansvar för flera minder-
åriga barn. En av dessa var den 28-åriga Amanda Wikström som fick akuta
problem både med bostad och försörjning när maken Johan omkom under
skogsarbete vintern 1851. Bystämman beslutade att den äldste sonen skulle
utackorderas inom byn medan Amanda själv fick ta hand om de tre yngre bar-
nen. Att byamännen dessutom hjälpte den unga änkan att ställa i ordning en
enklare bostad i byn, framgår av en dagsverkslängd i Medle byarkiv.53

Liksom tidigare utgjorde änkorna/änklingarna i övre medelåldern en mellan-
grupp av vilka somliga hade försörjningsansvar för minderåriga barn eller vuxna
sjukliga barn, medan andra hade en livssituation som mera liknade de äldre kvin-
nornas. Avseende änkorna/änklingarna i åldersgruppen 46–60 år är alltså den
kronologiska åldern ingen tillförlitlig indikator på vilken fas av livscykeln de be-
fann sig i.

1862–1871
De 55 änkor och änklingar som möter oss i kohort 3 var också en åldrande
grupp. Sett över hela undersökningsperioden 1836–1871 kan en allt större för-
skjutning iakttas gentemot de två äldsta åldersgrupperna och i kohort 3 domine-
rar åldersgruppen 61 år och äldre mycket tydligt (se tabell 8.3). Av det fåtal änkor
och änklingar som försörjdes av fattigvårdsdistrikten under första delen av tids-
perioden 1862–1871 hade mer än hälften varit föremål för fattigvård redan
under föregående tidsperiod, flera under lång tid. Det rörde sig nästan uteslutande
om kvinnor i övre medelåldern och äldre kvinnor i sjuttioårsåldern. Till den
sistnämnda gruppen hörde smedsänkan Greta Stina Holmgren från den lilla kust-
byn Boviken. När hon började försörjas av fattigvårdsdistriktet år 1853 var hon
63 år gammal, hade varit änka i drygt sex år och befann sig i den fas av livscykeln
då hon behövde hjälp med att klara sitt eget uppehälle.54 Det framgår av
bystämmans protokoll att den gamla änkan betraktades som aningen besvärlig.
Hon var inte alltid nöjd med det understöd hon fick, eller med formen för
understödet. Vid ett tillfälle resulterade hennes protester i att byamännen, efter
viss förhandling, fick ändra sig och höja hennes anslag.55 Hösten 1868, som kom
att bli hennes sista år i livet, accepterade hon slutligen att försörjas genom kring-
gång, något hon tidigare hade motsatt sig.56 Exemplet visar att de individer som
var föremål för fattigvård inte enbart kan ses som objekt, utan bör betraktas
som individer som utnyttjade det handlingsutrymme som stod till buds för att
påverka sin situation. Trots att det var svåra tider kunde Greta Stina i förhand-
lingar med de lokala beslutsfattarna till en viss gräns påverka både formen och
storleken av det understöd hon hade beviljats.57
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En viss förändring i såväl ålders- som hushållsstruktur kan iakttas under senare
delen av undersökningsperioden, som också var den tid när de flesta änkor/
änklingar i kohort 3 var föremål för fattigvård. Från 1868 och framåt återfinns,
förutom de äldre, också yngre änkor och änklingar på fattigvårdsdistrikten vilka
samtliga hade minderåriga barn i hushållet. Många hade dessutom stora familjer.
De äldre var dock i fortsatt tydlig majoritet och så förblev det ända fram till
1871. I de allra flesta fall rörde det sig om kvinnor – och även i viss mån om
äldre män – som på grund av hög ålder och kroppslig svaghet inte klarade av att
försörja sig utan hjälp från samhället. Ingen av de äldre hade minderåriga barn,
men fem äldre änkor delade hushåll med vuxna döttrar och deras utom-
äktenskapliga barn. I ytterligare några hushåll fanns vuxna ogifta söner och dött-
rar som ännu inte hade hunnit lämna föräldrahemmet och i några fall var kro-
niskt sjuka.58

* * *
Sammantaget pekar alltså resultaten på att de änkor och änklingar som för-

sörjdes under tidsperioden 1836–1871 var i särskilt stort behov av understöd
under två skilda faser i livscykeln. Dels rörde det sig om män och kvinnor med
minderåriga barn, som hade förlorat sin make eller maka mitt i livet och inte
klarade situationen som ensamförsörjare utan samhällets stöd. Dels rörde det sig
om individer som befann sig i livscykelns sista fas, åldrande änkor och änklingar
vars understödsbehov var föranlett av avtagande kroppskrafter och oförmåga
att klara sin egen försörjning. De äldre ökade successivt över tid. Änklingarna var
under hela undersökningsperioden i minoritet, även om deras andel ökade bland
understödstagarna under åren 1868–1871. Det rörde sig främst om män i yngre
medelåldern med minderåriga barn, vilket sannolikt kan sättas i samband med
de akuta försörjningskriser som uppstod i spåren av 1860-talets krisår. Att män
inte försörjdes i samma utsträckning och inte alltid på samma sätt som kvinnor
kan sannolikt förklaras såväl av kulturella faktorer, där frekvensen av omgifte
ingår som en viktig komponent, som av den rådande genusregimen i det för-
industriella samhället.

Ogifta understödstagare
Omkring 20 procent av de individer som försörjdes av fattigvårdsdistrikten i
Skellefteå under tidsperioden 1836–1871 var ogifta kvinnor och män.59 De ogifta
var ingen enhetlig grupp, utan rymde under hela undersökningsperioden både
barnlösa ogifta kvinnor, ogifta kvinnor med utomäktenskapliga barn och ogifta
män. Vissa hade försörjningsansvar för minderåriga barn, medan andra var ensam-
stående äldre individer med svaga eller obefintliga sociala nätverk. Könsför-
delningen var ojämn: i alla tre kohorterna var uppemot 90 procent av de ogifta
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understödstagarna kvinnor. Som tabell 8.6 visar, hade  majoriteten av de ogifta
kvinnorna i kohort 1 inga barn, medan mer än hälften av de ogifta kvinnorna i
kohort 2 och 3 var ogifta mödrar. Endast undantagsvis försörjdes ogifta män av
fattigvårdsdistrikten och de var klart underrepresenterade bland understödstagarna
i jämförelse med befolkningen. De ogifta kvinnorna däremot, var istället var
något överrepresenterade bland distriktens fattiga (se tabell 6.2).60

Den försörjde mannen
Vilka var då de ogifta män som försörjdes av fattigvårdsdistrikten i Skellefteå
och vad var det som gjorde att just dessa inte förväntades leva upp till den
manliga självförsörjningens ideal? Den översikt som presenteras i tabell 8.6 visar
att det rörde sig om mycket få män: två i kohort 1, två i kohort 2 samt sex ogifta
män i kohort 3. Bland dessa sammanlagt tio män var i huvudsak två kategorier
representerade: dels rörde det sig om ogifta yngre män med någon form av
sjukdom eller handikapp, dels om äldre ogifta män i sjuttioårsåldern, ofta be-
tecknade som ”gamla drängar” i källmaterialet.

Samtliga ogifta yngre män med sjukdom eller handikapp återfinns i kohort 3
och var alla mellan tjugo och trettio år när de fick understöd från fattigvården.
En 25-årig ung man som försörjdes av Drängsmarks fattigvårdsdistrikt i slutet
av 1860-talet var enligt husförhörslängden ”krympling” och i Degerbyn åter-
fanns vid samma tid en knappt 30-årig man som saknade nära anhöriga och
ansågs ”mindre vetande”. 61 Att den sistnämnde mannen i oktober 1868 ut-
ackorderades till en av byns bönder för 55 riksdaler visar att han hade en klart
nedsatt arbetsförmåga, mest troligt föranledd av någon form av mentalt handi-
kapp. Under de närmast följande åren kom han att underhållas genom kring-
gång i byn och försågs samtidigt med nya handskar och skor på fattigvårdens
bekostnad.62 Vad som fattades den 23-årige ”löse dräng” som vintern 1869
enligt bystämman i Gummark ”genom sjuklighet säges vara oförmögen att föda
sig”, framgår emellertid inte vare sig av protokoll eller husförhörslängder.63

De äldre ogifta män som försörjdes av fattigvårdsdistrikten hade många
gemensamma drag. Med ett enda undantag var de alla män i 70-årsåldern med
ett mer eller mindre brokigt förflutet, gamla drängar och arbetare som inte längre
var arbetsföra. Under sitt aktiva liv hade de varit i tjänst hos andra och vid
livscykelns slut fanns inga nära anhöriga kvar i livet. Två äldre män avvek inte
bara från självförsörjningens ideal utan även från andra skötsamhetsnormer. En
av de ogifta äldre männen i kohort 2 var tidigare dömd för småstölder. En
notering i husförhörslängden om att han inte varit till nattvarden på många år
antyder att han levde i utkanten av samhällets gemenskap.64 En ogift äldre man i
kohort 3 hade också ett förflutet som lösdrivare och fängelsekund.65
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Tabell 8.6  Ogifta män och kvinnor, 16 år och äldre, försörjda av fattigvårdsdistrikt i Skellef-
teå socken. Familjesituation vid det första registrerade understödstillfället under tidsperiode-
rna 1836–1846, 1847–1861, 1862–1871.

Källa: FS, Boviken, Bureå, Byske, Falmark, Gummark, Hjoggböle, Klutmark, Medle, Morön,
Varuträsk samt Sunnanå byarkiv, distriktssedlar och bystämmoprotokoll 1836–1871; EA, Degerbyn
och Drängsmark, distriktssedlar och bystämmoprotokoll, 1836–1871; HLA, Kronofogdens i Skel-
lefteå arkiv, distriktssedlar och fattigvårdsprotokoll Degerbyn 1868–1871; Demografiska data-
basen, Umeå universitet.

Att de ogifta männen under hela undersökningsperioden var under-
representerade bland de personer som var föremål för fattigvård, kan alltså ses
som en konsekvens av det manliga försörjarideal som rådde i det förindustriella
samhället. Mannen skulle vara samhällsnyttig, skötsam, arbetsam och oberoende,
och män i arbetsför ålder förväntades försörja sig själva genom sitt eget arbete.
Först i samband med hög ålder eller när sjukdom gjorde honom oförmögen att
arbeta kunde en man utan försörjningsansvar anses berättigad till understöd,
vilket också kom till uttryck i fattigvårdslagstiftningens bestämmelser.66 Arbets-
föra individer som saknade arbete eller laga försvar betraktades som försvars-
lösa och kunde dömas till tvångsarbete.67 Det fåtal ogifta män i arbetsför ålder
som kom att understödjas av fattigvårdsdistrikten i Skellefteå 1836–1871 tycks
alla ha saknat arbetsförmåga på grund av fysiska och psykiska handikapp eller
hög ålder. I likhet med de två männen med ett småkriminellt förflutet kunde de
också på annat sätt bryta mot samhällets normer och skötsamhetsideal.68 Resul-
taten skiljer sig inte nämnvärt från vad som har visats av tidigare forskning, där
yngre män som betecknades som fattiga eller fick understöd från fattigvården
ofta visade sig vara behäftade med någon form av handikapp.69 Genusordningens
förväntan på arbetsföra män att arbeta för sin försörjning, som genomsyrade
fattigvårdslagstiftningens bestämmelser, tycks alltså även ha styrt det praktiska
fattigvårdsarbetets prioriteringar.

Sjukliga döttrar och gamla pigor
En väsentlig skillnad mellan det fåtal ogifta män och det avsevärt större antal
ogifta kvinnor som försörjdes av fattigvården var att många kvinnor hade barn
att ta hand om. Alla ogifta kvinnor som var föremål för fattigvård hade emeller-

Ogifta män och kvinnor Ogifta kvinnor 
 

totalt män kvinnor barnlösa ogifta mödrar 

 N n % n % n % n % 

Kohort 1 
1836-1846 

19 2 11 17 89 12 71 5 29 

Kohort 2 
1847-1861 

31 2 6 29 94 14 48 15 52 

Kohort 3 
1862-1871 

39 6 15 33 85 13 39 20 61 
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tid inte barn. Under hela undersökningsperioden 1836–1871 återfanns 49 ogifta
barnlösa kvinnor bland de individer som försörjdes av fattigvårdsdistrikten i
Skellefteå. Vad skilde då dessa kvinnor från de ogifta män som var föremål för
fattigvård under samma tid?

 Rowntrees klassiska bild av fattigdomens livscykel är konstruerad utifrån ett
hushållsperspektiv, där de olika riskperioderna för fattigdom, förutom ålder-
domen, är förknippade med hushållets reproduktiva funktion. Vilka riskperioder
för fattigdom fanns i den ogifta kvinnans livscykel? Med utgångspunkt i den
åldersstruktur som redovisas i tabell 8.7 går det inledningsvis att urskilja några
övergripande tendenser. En sådan är den tydliga dominansen av äldre under
tidsperioderna 1836–1846 och 1847–1861, när 50 respektive 65 procent av de
ogifta barnlösa kvinnorna var 61 år eller äldre när de var föremål för fattigvård.
Ett något annorlunda mönster kan iakttas under tidsperioden 1862–1871, med
en tydlig dominans av åldersgruppen 46–60 år. En annan tendens som kan urskiljas
under hela undersökningsperioden är att en jämförelsevis stor andel av de ogifta
barnlösa kvinnorna var ganska unga. I kohort 1 och 3 tillhörde omkring en
fjärdedel åldersgruppen 16–25 år. I kohort 2 var andelen unga kvinnor något
lägre, 11 procent.

Under hela undersökningsperioden tycks det ha funnits två huvudsakliga an-
ledningar till att yngre ogifta kvinnor försörjdes av fattigvården. Den ena var
föräldrahushållets fattigdom. I alla tre kohorterna fanns unga flickor som fort-
satte att underhållas av fattigvårdsdistrikten, trots att de var fyllda 16 år och
förväntades skaffa sig årstjänst och laga försvar. I samtliga fall var också deras
föräldrar understödstagare. Trots att både 1846 års och 1862 års fattigvårds-
reglementen föreskrev att sockenmännens skyldighet att underhålla ”wärnlösa
barn” upphörde så snart det genom årstjänst kunde försörja sig själv, verkar man
inte ha hållit så strikt på den vedertagna och allmänt tillämpade 15-årsgränsen.70

Detta framgår tydligt av ett exempel från Byske fattigvårdsdistrikt där en
18-årig flicka, vars far också var föremål för fattigvård, underhölls genom kring-
gång. Först när hon närmade sig 19 år tyckte bystämman det var dags att ”söka
skaffa henne någon passande tjenst för nästa år”.71 Det är möjligt att hon inte var
fullt frisk eftersom hon sju år senare, 1854, noterades som ”sjuklig” i husför-
hörslängden. Varför beslutsfattarna inte uttryckligen krävde att de barn som hade
passerat 15 år skulle ta årstjänst framgår inte av källorna. Det kan inte uteslutas att
det låg i byamännens intresse att behålla barnen i byn, antingen genom det arbete
de kunde utföra inom ramen för fattigvården, eller också för att deras närvaro
underlättade försörjningen av de fattiga föräldrarna. För majoriteten av de yngre
ogifta kvinnorna tycks alltså föräldrarnas fattigdom ha varit den huvudsakliga
anledningen till att de var föremål för fattigvård. Ett undantag utgjorde den 18-
åriga bondedotter från Falmark som fick understöd av fattigvården i byn under
flera år under 1840-talet. Varför just denna flicka, som inte verkade komma från
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ett fattigt hem, försörjdes av fattigvården är oklart. Att fadern var handikappad,
”dövstum”, kan dock ha haft betydelse för hur man betraktade hemmets möj-
ligheter att uppfostra sina barn.72

Tabell 8.7  Barnlösa ogifta kvinnor och ogifta mödrar försörjda av fattigvårdsdistrikt i
Skellefteå socken under tidsperioderna 1836–1846, 1847–1861, 1862–1871, andel individer
i varje åldersgrupp.

Källa: FS, Boviken, Bureå, Byske, Falmark, Gummark, Hjoggböle, Klutmark, Medle, Morön,
Varuträsk samt Sunnanå byarkiv, distriktssedlar och bystämmoprotokoll 1836–1871; EA, Degerbyn
och Drängsmark, distriktssedlar och bystämmoprotokoll, 1836–1871; HLA, Kronofogdens i Skel-
lefteå arkiv, distriktssedlar och fattigvårdsprotokoll Degerbyn 1868–1871; Demografiska data-
basen, Umeå universitet.

Den andra huvudsakliga anledningen till att yngre ogifta kvinnor underhölls
av fattigvårdsdistrikten var, liksom bland de ogifta männen, arbetsoförmåga till
följd av sjukdom eller handikapp. En 16-årig flicka i kohort 2, som tillsammans
med sin ensamstående mor försörjdes av Drängsmarks fattigvårdsdistrikt, var
dövstum och en 19-årig flicka från Hjoggböle betecknades som ”mindre
vetande”.73 En ung ogift kvinna i kohort 3 var uppenbarligen mycket allvarligt
sjuk och uppges ha varit sängliggande. Hon avled endast 25 år gammal och som
dödsorsak uppgavs, att något hade ”sönderbulnat med hål i sidan”.74 Även en
stor del av dessa sjukliga yngre kvinnor hade föräldrar som själva var under-
stödstagare. Exempelvis hade den sistnämnda kvinnans föräldrar varit föremål
för fattigvård i nära tjugo år när den sjukliga dottern avled.75

Det var emellertid inte bara de yngsta kvinnorna som var sjuka eller handi-
kappade. Under hela tidsperioden 1836–1871 gällde detta nästintill alla ogifta
barnlösa kvinnor som var 25 år eller äldre när de försörjdes av fattigvårds-
distrikten. I kohort 2 var exempelvis tre av fem kvinnor under 60 år behäftade
med handikapp som mest troligt påverkade deras arbetsförmåga. En drygt fyrtio-
årig kvinna betecknades som krympling och i husförhörslängden kommentera-
des det att hon hade träben. En annan kvinna beskrivs som ”mindre för sig” och
ytterligare en kvinna i samma ålder var ”hålig-gomen”, vilket tyder på att hon
hade en medfödd gomspalt som påverkade talet.76 Samma mönster återfinns i

 1836-1846 1847-1861 1862-1871 

 Barnlösa 
kvinnor 

Ogifta mödrar Barnlösa 
kvinnor 

Ogifta mödrar Barnlösa 
kvinnor 

Ogifta mödrar 

 % % % % % % 

16-25 år 25 0 11 4 29 4 

26-45 år 4 25 19 35 6 58 

46-60 år 21 58 5 31 53 27 

61 år-  50 17 65 30 12 11 
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än högre grad i kohort 3, där alla utom en av de tolv ogifta barnlösa kvinnorna
som var 60 år eller yngre beskrivs som handikappade, sjukliga eller mindre arbets-
föra i husförhörslängder, bystämmoprotokoll eller fattigvårdshandlingar.77

Majoriteten av de ogifta kvinnorna i kohort 1 och 2 befann sig dock i livs-
cykelns sista del när de var föremål för fattigvård på respektive fattigvårds-
distrikt. Med något enstaka undantag benämns alla ”pigor”, vilket tyder på att de
hade ägnat större delen av sitt liv åt tjänst hos andra innan de till följd av hög
ålder och vikande kroppskrafter fick understöd från fattigvården. Många be-
skrivs som sjukliga och mindre arbetsföra i källorna och de flesta kom att under-
stödjas under en längre tid. I kohort 3 var däremot en påtagligt liten andel ogifta
barnlösa kvinnor 61 år eller äldre. En av dessa ”gamla pigor” utan egen familj
och med ett mycket bristfälligt släktnätverk var den åttiofemåriga Lena Stål, som
så länge kroppskrafterna tillät hade tjänat hos andra. Tidigt föräldralös hade hon
vistats hos olika släktingar, innan hon vid 25 års ålder fick sin första tjänst som
piga. Därefter blev tjänsterna många. Mellan 1810 och 1836 bytte Lena arbets-
givare och bostadsort femton gånger innan hon slutligen slog sig ner i en liten by
strax utanför Degerbyn, det distrikt där hon 1870 försörjdes av fattigvården.
Enligt husförhörslängdernas uppgifter hade hon bott ensam sedan femtioårs-
åldern och hon hade inte heller några nära släktingar i livet.78 Att åldras som ogift
i det förindustriella samhället innebar alltså ofta att möta ålderdomen utan nära
anhöriga.

* * *
För de ogifta barnlösa kvinnor som försörjdes av fattigvårdsdistrikten i det

agrara Skellefteå tycks understödsberoendet främst ha varit förknippat med två
faser av livscykeln. Det handlade dels om livscykelns sista del – ålderdomen –
när sjukdom och avtagande kroppskrafter gjorde att de inte längre kunde livnära
sig genom eget arbete. Dels handlade det om ungdomen – kanske främst de
sena tonåren – och den mindre önskvärda start av vuxenlivet som kunde följa av
uppväxten i en utblottad och understödsberoende familj. Resultaten pekar dock
på att det var en annan riskfaktor som i än högre grad än den livscykelberoende
fattigdomen bidrog till att just dessa kvinnor blev föremål för fattigvård, nämli-
gen sjukdom och handikapp. För de ogifta barnlösa kvinnorna i arbetsför ålder
var bristande arbetsförmåga till följd av fysisk eller psykisk sjukdom kanske den
viktigaste orsaken till deras understödsberoende. Sammantaget kan det alltså
konstateras att det, oaktat den ojämna könsfördelningen, fanns stora likheter
mellan livssituationen för de ogifta kvinnor och män som försörjdes av fattig-
vården. En orsak till den kvinnliga överrepresentationen kan sannolikt sökas i
den samtida genusordningen och dess betoning av det manliga försörjaridealet.79

Som Johan Söderberg uppmärksammar, kan det inte heller uteslutas att det större
understödsberoendet bland ogifta kvinnor kan sökas i hur den lokala arbets-
marknaden var strukturerad.80
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Livscykelkris och försörjningskris – ogifta mödrar
Det behövs knappast någon omfattande undersökning för att konstatera att de
av livscykelns risker som var förenade med barnafödande och en ökad för-
sörjningsbörda riskerade att bli särskilt kännnbara för ogifta mödrar. Att bli
ogift mor var en kris i sig som kunde leda till utanförskap och marginalisering
och att ensam klara av både arbete och barnomsorg erbjöd ofta stora svårig-
heter. Kvinnors möjligheter att försörja sig var inte heller alltid de bästa i en agrar
kontext, som ofta hade en mindre gynnsam arbetsmarknad för kvinnor än för
män.81

Som det redan har konstaterats var en stor del av de ogifta kvinnor som
underhölls av fattigvårdsdistrikten i Skellefteå ogifta mödrar. I kohort 1 var de
ogifta mödrarna i minoritet bland de ogifta kvinnliga understödstagarna, men i
kohort 2 och 3 hade mer än hälften av de ogifta kvinnorna utomäktenskapliga
barn att försörja (se tabell 8.6). När åldersstrukturen jämförs mellan de ogifta
mödrar som var föremål för fattigvård och de ogifta barnlösa kvinnor som var
i samma situation, är det uppenbart att det fanns tydliga skillnader mellan grup-
perna. Det första som blir tydligt med utgångspunkt i tabell 8.7 är att under hela
undersökningsperioden 1836–1871 var andelen kvinnor i arbetsför ålder avse-
värt högre bland de ogifta mödrarna än bland de ogifta barnlösa kvinnorna.
Framför allt under tidsperioderna 1836–1846 och 1862–1871 hörde den stora
majoriteten av de ogifta mödrarna hemma i åldersgrupperna 26–45 år och 46–
60 år. Det andra som kan iakttas är en påtagligt lägre andel äldre kvinnor bland
de ogifta mödrar som försörjdes av fattigvårdsdistrikten. Den tredje och sista
väsentliga skillnaden som kan iakttas är att andelen relativt unga ogifta mödrar
också var mycket liten. I de undersökta byarna fanns alltså under hela
undersökningsperioden en påtaglig frånvaro av kvinnliga ogifta understödstagare
i åldersgruppen 16–25 år med utomäktenskapliga barn.

Att den stora majoriteten av dessa kvinnor var i arbetsför ålder innebar också
att de allra flesta hade minderåriga barn att försörja. Till skillnad från de ogifta
barnlösa kvinnliga understödstagarna finns inga noteringar om att de ogifta
mödrarna i arbetsför ålder skulle ha varit sjuka eller handikappade. Det tycks
istället ha varit försörjningsbördan och svårigheten att kombinera moderskap
och arbete som var den främsta anledningen till deras behov av understöd från
fattigvården. I alla tre kohorterna visade sig dessutom majoriteten av kvinnorna
ha fött mer än ett utomäktenskapligt barn, vilket också är en faktor som kan ha
ökat deras marginalisering i det agrara samhället och bidragit till deras understöds-
beroende. Som historikern Beata Losman framhåller var antalet utomäktenskapliga
barn ofta avgörande för hur den ogifta modern kom att betraktas i agrarsamhället.
Ett utomäktenskapligt barn var ofta inget hinder för att ingå äktenskap, medan
kvinnor med flera utomäktenskapliga barn generellt sett hade svårare att bilda
familj och integreras i agrarsamhällets sociala och ekonomiska struktur, vars grund-
val utgjordes av familjehushållet och äktenskapsinstitutionen.82
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För Maja, en av de ensamma flerbarnsmödrarna, tycks ett sviktande socialt
nätverk ha varit den direkta orsaken till att hon inte länge kunde klara sig utan
hjälp från fattigvården.83 När den drygt trettioåriga, ogifta Maja väntade sitt första
barn och inte kunde fortsätta sin tjänst som piga, blev utvägen att flytta hem till
den åttioåriga modern och styvfadern, även om de var lika obemedlade som
Maja själv. Sannolikt kunde medlemmarna i det bräckliga hushållet tillsammans
stötta varandra och klara både barnomsorg och försörjning, för efter moderns
död fick Maja svårt att klara sig på egen hand. När hon våren 1843 fick ytterli-
gare ett utomäktenskapligt barn, placerades hon på Varuträsks fattigvårdsdistrikt.
Där hystes hon in i en stuga i byn och fick ved, spannmål och potatis till sitt och
barnens uppehälle.84 Majas fattigdom kom att bli långvarig och hon blev kvar på
distriktet i mer än 17 år.85

Det är inte självklart att alla ogifta mödrar själva hade hand om sina barn när
de försörjdes av fattigvården, även om kyrkobokföringens uppgifter tyder på
att så var fallet. En undersökning av utackorderade barn i Skellefteå visar att
minderåriga barn nästan alltid skrevs tillsammans med de biologiska föräldrarna
i husförhörslängderna, trots att de i praktiken vistades i andra hushåll. Det kan
alltså inte uteslutas att somliga barn kan ha varit utackorderade genom socknens
försorg när deras mödrar var föremål för fattigvård.86 Så var fallet för en av de
yngsta ogifta mödrarna, Stina Klingberg, själv född utom äktenskapet och tidigt
moderlös. För Stina kan inte behovet av understöd sättas i direkt samband med
situationen som ensam mor, utan när hon vid 25 års ålder fick en son hade hon
redan underhållits av fattigvården under några år. När pojken var tre år gammal
beslöt byamännen i Morön att låta utackordera honom inom byn, samtidigt
som Stina fortsatte att försörjas av fattigvårdsdistriktet. Att sonen skildes från sin
mor, åtminstone temporärt, syns i fattigvårdshandlingarna men inte i husför-
hörslängden.87

Men alla ogifta mödrar befann sig inte i den del av livscykeln när de hade
försörjningsansvar för minderåriga barn. Majoriteten av kvinnorna mellan fem-
tio och sextio år hade vuxna barn, som i de allra flesta fall hade lämnat
föräldrahushållet när modern var föremål för fattigvård. I alla tre kohorterna
uppgick andelen ogifta kvinnor som enbart hade vuxna barn – det vill säga 16 år
eller äldre – till omkring 40 procent. Två ogifta mödrar i kohort 1, två ”gamla
pigor” i sextioårsåldern, saknade helt anhöriga i sin närhet. Deras vuxna barn
hade båda flyttat från socknen, den ena kvinnans son till Norge och den andra
kvinnans dotter till grannsocknen Norsjö.88 Den sistnämnda kvinnan, Maja Stina
Tåman, kom att försörjas under mycket lång tid av Medle fattigvårdsdistrikt och
finns med både i kohort 1 och 2. När hon först återfanns i källorna, 1842, var
hon 51 år gammal och ensamboende. Den 18-åriga dottern hade lämnat föräldra-
hemmet hösten dessförinnan. Våren 1842 beslutade bystämman i Medle att Maja
Stina under det kommande året skulle ”njuta kläder, föda, skjötsel till nödigt
behof ”.89 Att hon förväntades behöva ”skötsel” antyder att hennes hälsa inte var
den bästa. Hennes bostad var inte heller den bästa. Den kammare där hon bodde
befanns några år därefter vara ”utruttnad” och skulle repareras på fattigvårds-
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distriktets bekostnad.90 Byns bönder försåg Maja Stina med ved, men i övrigt
skulle hon underhållas genom kringgång, ”såsom byssens kringvandrande”.91

Formuleringen antyder att hon med detta tilldelades en given roll i lokalsamhället,
en roll vars innehåll var definierad på förhand. Med tiden tycks dock hon ha
sluppit kringgången och kom istället att försörjas med bidrag in natura innan
hon 1860 försvinner ur källorna.92 Situationen för de ogifta mödrarna med vuxna
barn var inte annorlunda i kohort 2 och 3. De allra flesta var ensamboende äldre
kvinnor vars barn sedan länge hade lämnat föräldrahushållet, några enstaka för
andra orter i socknen, medan en påtagligt stor andel hade flyttat mer långväga.

De äldre ogifta mödrarnas situation hade mycket gemensamt med situatio-
nen för de barnlösa äldre kvinnor som tidigare diskuterats. De befann sig i den
del av livscykeln när de inte längre hade något försörjningsansvar. Istället löpte de
risk att med stigande ålder och avtagande kroppskrafter själva få problem med
försörjningen. Det kan inte heller uteslutas att dessa kvinnors livssituation som
ensamstående mödrar bidrog till en utsatthet även i ålderdomen, trots att barnen
för länge sedan hade lämnat hushållet.

* * *
För de ogifta mödrarna tycks alltså livscykelns risker att drabbas av fattig-

dom ha hört nära samman med barnens födelse och uppväxt. Numerärt var
dessa kvinnors försörjningsbörda ofta mindre än för de flesta makar. Det fak-
tum att den ogifta modern på egen hand skulle tillgodose både försörjning och
omsorg gjorde sannolikt bördan lika tung som för de hushåll där det fanns fler
barn, men två föräldrar. Att många av de ogifta mödrar som var föremål för
fattigvård hade fler än ett utomäktenskapligt barn, indikerar att detta rörde sig
om kvinnor med en särskilt utsatt position i samhället. Samtidigt kan det inte tas
för givet att det var situationen som ogift mor i sig som orsakade dessa kvinnors
understödsberoende. Det kan också ha rört sig om kvinnor som redan innan
barnens födelse hade en utsatt livssituation, för vilka ett oönskat föräldraskap
fördjupade deras fattigdom och marginalisering. Liksom de ogifta barnlösa kvin-
nor som försörjdes av fattigvårdsdistrikten tycks också de ogifta mödrarna ha
löpt en ökad risk att drabbas av fattigdom och understödsberoende under livs-
cykelns sista del. Om denna risk var större för de kvinnor som fött utom-
äktenskapliga barn än för andra går inte att säga, men för den som länge levt ett
utsatt liv utgjorde sannolikt inte ålderdomen något undantag.

Utomäktenskaplighet
För de flesta hushåll som var föremål för fattigvård i det agrara Skellefteå kan
alltså behovet av understöd sättas i samband med livscykelns försörjningskriser.
Det rörde sig om barnfamiljer med en stor försörjningsbörda eller om äldre
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män och kvinnor som behövde hjälp med det egna livsuppehället. Men även om
stora barnfamiljer tidvis kunde ha svårigheter med att få resurserna att räcka till
blev långt ifrån alla beroende av mer eller mindre långvarigt understöd från
fattigvården. Inte heller var det givet att alla äldre kom att behöva stöd från
fattigvården när kroppskrafterna började avta. Fanns det utöver bristande eko-
nomiska resurser andra riskfaktorer i dessa individers livssituation som kan bidra
till att förklara varför just de blev beroende av samhällets stöd?

En gång ogift mor
Att de ogifta mödrar som försörjdes av fattigvårdsdistrikten hade en utsatt situation
är inte svårt att inse. De var inte bara ensamförsörjare utan också avvikare från
den traditionella synen på familjebildning i samhället. Ett närmare studium av
alla understödstagare visar att under hela undersökningsperioden 1836–1871
delades erfarenheten att ha fött barn utom äktenskapet även av många gifta
kvinnor och änkor vars hushåll försörjdes av fattigvårdsdistrikten i Skellefteå.
Den stora majoriteten av dessa kvinnor var relativt unga när de blev ogifta möd-
rar, men genom att ingå äktenskap hade de senare fallit in i det vedertagna
samlevnadsmönstret i samhället. Diametralt annorlunda var situationen för de
kvinnor som fött illegitima barn sedan de hade blivit änkor, vilka också fanns
representerade i alla tre kohorterna.

Under hela undersökningsperioden visade det sig att i 16–19 procent av de
hushåll som förestods av makar och änkor/änklingar hade makan fött ett eller
flera barn utom äktenskapet: 16 procent i kohort 1, 19 procent i kohort 2 och 18
procent i kohort 3. I de allra flesta fall låg denna händelse långt tillbaka i tiden och
de flesta av barnen hade sedermera kommit att legitimeras genom moderns
äktenskap, med barnafadern eller med en annan man. I kohort 2 och 3 hade
omkring 30 procent av kvinnorna gift sig inom ett år efter barnets födelse, vilket
anses indikera en ökad sannolikhet för att de gifte sig med barnafadern.93 I ko-
hort 1 var denna andel avsevärt lägre; endast till 4 procent av kvinnorna gifte sig
under barnets första levnadsår. För den stora majoriteten av kvinnorna dröjde
det dock längre än ett år innan de legitimerade sin relation och sitt barn genom
att ingå äktenskap, för några uppemot 15 år. Några enstaka kvinnor var mycket
unga när de födde sina barn, medan de flesta hade uppnått vad som vid denna
tid kunde räknas som normal giftermålsålder i 1800-talets Skellefteå när de blev
gravida.94

Men det fanns också andra mönster för utomäktenskaplighet som ännu tyd-
ligare avvek från samhällets normer. Ett exempel är den änka i kohort 1 som
födde sitt femte barn tre år efter makens död. Året därefter förlades hon till
Gummarks fattigvårdsdistrikt, där hon blev föremål för fattigvård under nära
tjugo års tid och kom att föda ytterligare tre utomäktenskapliga barn.95 Fyra
kvinnor i kohort 2 hade också fött utomäktenskapliga barn sedan de hade blivit
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änkor. Ingen av dessa änkor kom att gifta om sig, men en kvinna levde tillsam-
mans med en gift man och blev vid flera tillfällen tillrättavisad av kyrkorådet för
sitt leverne.96

Bland distriktens understödstagare fanns också några parbildningar av mer
ovanlig karaktär. En av dessa utgjordes av en ung kvinna med fem utom-
äktenskapliga barn som levde under äktenskapsliknande former tillsammans med
sin styvfar som var änkeman. Hushållet hade under lång tid försörjts av Sunnanå
fattigvårdsdistrikt. Efter moderns död hade dottern stannat kvar med sin styvfar
som, enligt bystämmoprotokollen, var far till åtminstone ett av de fem utom-
äktenskapliga barn hon kom att föda. Detta sågs inte med blida ögon av
byamännen. När det vintern 1874 åter föddes ett barn i hushållet skrev byamännen
i Sunnanå till fattigvårdsstyrelsen och begärde att de skulle ”widtaga de åtgärder
som anses nödvändiga för att hindra widare oskick i detta fall”.97 Hur detta
skulle gå till framgår emellertid inte av protokollen.

 En av de kvinnor som tidigare hade fött barn utom äktenskapet hade i
praktiken en oklar äktenskaplig status trots att hon levde tillsammans med man
och barn. Det trolovade paret tog ut lysning 1866, men något vigseldatum finns
inte angivet i kyrkobokföringen och det är oklart om de någonsin kom att gifta
sig. Kanske komplicerades situationen av att mannen i fråga var frånskild. Vi vet
inte hur denna parbildning betraktades i sin samtid, men det kan inte uteslutas att
den för socknen ovanliga samlevnadsformen kan ha varit ifrågasatt i det tradi-
tionella Skellefteå. Därigenom kan den också ha bidragit till att hushållets fattig-
dom kan ha haft inslag av social marginalisering.

Sammanfattningsvis kan det alltså konstateras att i nära 20 procent av de
hushåll som försörjdes av fattigvården 1836–1871 och förestods av individer
som var eller hade varit gifta, hade makan fött ett eller flera utomäktenskapliga
barn. Det ligger inte långt ifrån Sten Carlssons resultat som visar att minst 17
procent av kvinnor födda 1800–1829 i Östra Vingåker hade någon gång under
sitt liv fött ett utomäktenskapligt barn.98 Vad som talar emot att detta skulle vara
ett normalhögt värde för befolkningen i 1800-talets Skellefteå, är att utomäkten-
skapligheten i socknen var mycket låg. Under 1800-talet uppgick andelen utom-
äktenskapligt födda som mest till mellan 50 och 75 per 1000 födda barn, varför
20 procent tidigare ogifta mödrar bland de gifta kvinnorna och änkorna måste
betraktas som ett förhållandevis högt värde.99 Det tycks alltså som om tidigare
erfarenheter av utomäktenskaplighet var vanligare bland de hushåll som var före-
mål för fattigvård, än bland befolkningen som helhet. Sannolikt kan detta ha
varit ett uttryck för det samband mellan social ställning och frekvens av utom-
äktenskapliga barn som Carlsson iakttar i Östra Vingåker. Den lägsta frekvensen
av utomäktenskaplighet fanns bland bonddöttrarna och den högsta hos de egen-
domslösa kvinnorna, allra högst hos de kvinnor som själva var födda utom
äktenskapet.100
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Utrymme för det avvikande?
I vilken mån en graviditet utanför äktenskapet var socialt stigmatiserande i det
förindustriella samhället är omstritt. I kontrast till Jonas Frykmans mörka bild av
”horan i bondesamhället” står andra forskares mera nyanserade syn på utom-
äktenskaplighet. Sten Carlsson hävdar utifrån den höga giftermålsfrekvensen bland
ogifta mödrar i Östra Vingåker att en utomäktenskaplig graviditet i regel inte
innebar någon social katastrof för modern. På 1800-talets landsbygd var arbets-
föra kvinnor attraktiva på äktenskapsmarknaden menar han, varför inte heller de
ensamma mödrar som förblev ogifta generellt kunde betraktas som utslagna i
landsbygdssamhället.101 I denna uppfattning får han stöd av Ann-Sofie Ohlander
som menar att den jämförelsevis höga äktenskapsfrekvensen bland ogifta möd-
rar tyder på en relativ hög grad av acceptans från det omgivande samhället.102 En
liknande ståndpunkt intar även Beata Losman, när hon konstaterar att barn födda
utom äktenskapet inte betraktades som ett lika stort socialt problem på lands-
bygden som i städerna. Losman har en närmast uteslutande positiv syn på den
rurala sociala kontrollen och hävdar att de sociala skyddsnäten i familj och lokal-
samhälle hade beredskap för sådana händelser. Den mest utsatta situationen,
menar hon, hade följaktligen de flickor som inte hade några anhöriga att falla
tillbaka på.103 På ett liknande sätt argumenterar Andrew Blaikie, som visar hur
far- och morföräldrar på den skotska landsbygden tog hand om barnbarn födda
utom äktenskapet, fastän de inte direkt uppmuntrade sina döttrar att bli ogifta
mödrar.104

Marie Lindstedt Cronberg lägger in en annan betydelse än Carlsson och
Ohlander i ogifta mödrars benägenhet att ingå äktenskap. Att kvinnor med utom-
äktenskapliga barn gifte sig var inte främst ett tecken på samhällets acceptans,
menar hon, utan det var snarare det enda möjliga sättet för dessa kvinnor att
återupprätta sin ära. Bara en ogift mor fann en man som var villig att gifta sig
med henne, blev hon åter en ärbar kvinna.105 Om detta betydde att kvinnor med
utomäktenskapliga barn i desperation tvingades göra val de annars inte skulle ha
gjort och söka sig till män som var mindre attraktiva på äktenskapsmarknaden
diskuteras emellertid inte. Både Lindstedt Cronberg och Ohlander ser tendenser
till en öppnare attityd gentemot utomäktenskaplighet bland obesuttna än bland
bönder och andra jordägande samhällsgrupper, där äktenskapsinstitutionen var
essentiell för att reglera både ägande och arvsförhållanden, men också för jord-
brukets skötsel.106 De egendomslösa kvinnorna var friare i sitt sökande efter en
make, vilket också kunde innefatta sexuellt umgänge för att knyta en man till
sig.107

 Flera forskare menar att stigmatiseringen av den ogifta modern var större i
traditionella samhällen med låg utomäktenskaplighet och stark social kontroll än
i regioner där barn födda utom äktenskapet var en relativt vanlig företeelse.108

Ett exempel är den repressiva och fördömande attityd gentemot ensamma mödrar
Anders Brändström finner prov på i Nedertorneå församling under 1800-talet.
Under knappa förhållanden kom landsbygdens täta sociala gemenskap att fungera
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exkluderande för den avvikande, i detta fall för den kvinna som födde barn
utom äktenskapet.109 Även om det i Nedertorneås fall fanns en tydlig korrelation
mellan ett traditionellt samhälle med litet utrymme för det avvikande och en hög
spädbarnsdödlighet bland de utomäktenskapligt födda barnen, går ett sådant
samband inte alltid att påvisa. I en omfattande longitudinell studie av illegitimitet
och spädbarnsdödlighet kan Brändström, Edvinsson och Rogers inte finna någon
direkt korrelation mellan en förhöjd spädbarnsdödlighet och regioner där
utomäktenskapligheten var låg.110 Etnologen Hans Marks ställer sig direkt tvek-
sam till antagandet att det generellt fanns en generösare attityd till utomäktenskapligt
födda barn i regioner med en hög utomäktenskaplighet. Den generösare attity-
den gällde de föräktenskapligt födda barnen vars föräldrar levde tillsammans i ett
kulturellt accepterat förhållande, menar han, medan attityden till ensamma möd-
rar utan ett fast förhållande kunde vara minst lika fördömande som i regioner
där utomäktenskapligt födda barn var en mer ovanlig företeelse.111

Bilden av den ogifta moderns situation i det traditionella Skellefteå problemati-
seras ytterligare i en longitudinell studie av illegitimitet, spädbarnsdödlighet och
sociala nätverk i Sundsvall och Skellefteå där Anders Brändström visar att späd-
barnsdödligheten för barn födda utom äktenskapet i Skellefteå var låg, trots att
en lägre äktenskapsfrekvens bland de ogifta mödrarna skulle tyda på en lägre
acceptans från det omgivande samhället.112 En förklaring, menar Brändström,
skulle kunna vara den socialt accepterade nattfrieriseden som innebar att det i
många fall fanns en ansvarstagande barnafader. Resultaten pekar nämligen på att
närvaron av en barnafader var den faktor som bidrog mest till barnens överlev-
nad.113 Skellefteå sockens agrara struktur med en låg mobilitet i kombination
med en god social kontroll på bynivå talar också för att denna förklaring är
rimlig. Det faktum att barn till yngre ogifta mödrar var påtagligt frånvarande
bland de barn som utackorderades av fattigvården i Skellefteå under större delen
av 1800-talet, skulle kunna tyda på att det i lokalsamhället fanns en beredskap att
hantera oönskade graviditeter och födslar.114 Om så var fallet är svårt att säga
utan fördjupade studier. Det kan dock konstateras att i de undersökningar som
ligger till grund för denna avhandling har inget framkommit som pekar på att de
ogifta mödrarna i Skellefteå exkluderades ur bygemenskapen på samma sätt
som i Nedertorneå.

Att en jämförelsevis stor andel av de gifta kvinnor och änkor som försörjdes
av fattigvården hade fött barn utom äktenskapet är alltså ingenting som i sig
förklarar dessa familjers fattigdom och understödsberoende många år senare,
även om det när det inträffade kan ha varit en stor personlig kris för kvinnan i
fråga. De allra flesta hade ingått äktenskap efter barnens födelse, vilket också
talar emot en omfattande social marginalisering. Å andra sidan skulle det kunna
vara som Lindstedt Cronberg antyder, att drivkraften att bli en ärbar kvinna var
så stark att de ogifta mödrarna var beredda att ta stora risker och kanske ingå
äktenskap med män de annars inte skulle ha valt, vilket i sin tur kan ha försatt
dem i en annan svår livssituation. I alla händelser är utomäktenskapligheten en
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indikation på att dessa kvinnor fick en mindre önskvärd start i vuxenlivet och det
kan inte uteslutas att erfarenheterna som utsatta unga ogifta mödrar påverkade
deras livsval på ett sätt som kom att öka deras sociala utsatthet också i vuxenlivet.

Svårare var sannolikt situationen för de änkor som fick utomäktenskapliga
barn efter makens död. George Alter har beskrivit hur fattiga kvinnor många
gånger tvingades ta stora risker i relationerna till det motsatta könet, i hopp om
att kunna ingå äktenskap. Desto mindre attraktiv en kvinna var på äktenskaps-
marknaden, desto längre tvingades hon gå för att vara den tilltänkte friaren till
lags. Detta resulterade inte sällan i att hon blev övergiven med ett oönskat barn.115

När yngre änkor födde utomäktenskapliga barn är det alltså inte givet att det var
ett tecken på en tvivelaktig moral. Det kan lika mycket vara ett uttryck för att
kvinnorna, i en svår social situation och i sökandet efter en ny make, hade ut-
nyttjats av ansvarslösa män. Samma resonemang kan givetvis även appliceras på
unga kvinnor som av andra anledningar, till exempel på grund av fattigdom eller
sjukdom, betraktades som mindre attraktiva äktenskapspartners.

Sjukdom och handikapp
Om fattigvårdens försörjningsskyldighet gentemot olika grupper i samhället tid-
vis har varit omdiskuterad har det aldrig rått någon tvekan om att kroniskt sjuka
och handikappade – individer som oförskyllt fått sitt lyte – var berättigade till
stöd från samhället. Redan i 1686 års kyrkolag tilldelades församlingarna ett sär-
skilt ansvar för att vårda sig om ”Fattige, Siuke, Halte och Blinde, som sielfwe
för sig ingen Råd wetta och måste lijta till andra, om deras Nödtorft”.116 Denna
grundinställning förändrades inte med senare författningar, utan ända in på 1900-
talet lyftes sjukdom och handikapp fram som något som på ett särskilt sätt
berättigade till samhällets stöd.117 Samhällets skyldighet att ta ansvar för sjuka och
handikappade kom också till uttryck i 1800-talets lokala reglementen för fattig-
vården i Skellefteå. Genom fattigvårdsdistriktens försorg skulle individer med
nedsatt arbetsförmåga hjälpas med sysselsättning och understöd, medan sjukliga
understödstagare som krävde mer omvårdnad företrädesvis skulle utackorderas.118

 Förutom de anteckningar om understödstagares sjukdom som kan återfin-
nas i bystämmoprotokoll och andra fattigvårdshandlingar, gjordes ofta note-
ringar om sjuklighet eller lyten i husförhörslängdernas anmärkningsfält. Med ut-
gångspunkt i dessa källor kan det konstateras att i omkring en fjärdedel av de
hushåll som försörjdes av fattigvårdsdistrikten under tidsperioden 1836–1871
hade understödsmottagaren själv, eller dennes make/maka, någon form av sjuk-
dom eller handikapp. Av naturliga skäl är det främst mer kroniska eller på annat
sätt långvariga sjukdomstillstånd som kan beläggas på detta sätt. Kortvariga sjuk-
domstillstånd och den skröplighet och svaghet som var en naturlig följd av sti-
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gande ålder går inte på samma sätt att påvisa i skriftliga källor. I praktiken kan
alltså sjukligheten ha varit ännu större än vad som syns i husförhörslängder och
fattigvårdshandlingar.

Bristande arbetsförmåga, vanförhet och sjukdom
Under tidsperioden 1836–1846, präglad av 1830-talets djupgående ekonomiska
kris och omfattande missväxt, fanns anteckningar om sjukdom rörande 30 av de
sammanlagt 88 hushåll som försörjdes under denna tidsperiod: i  20 procent av
de hushåll som förestods av gifta män och kvinnor, i 18 procent av änkornas/
änklingarnas hushåll samt hos 27 procent av de ogifta individer som fick under-
stöd av fattigvårdsdistrikten. Litet drygt hälften av dessa uppges bara ha varit
sjukliga utan någon närmare precisering av sjukdomstillståndet, medan andra
uppenbart led av mera kroniska tillstånd. Sex individer var svårt synskadade eller
blinda, medan två hade någon form av psykisk sjukdom och betecknades som
”svagsinta”. Ytterligare två individer hade någon form av rörelsehinder. En medel-
ålders man uppgavs vara ofärdig i armen medan den andre, den femtonårige
drängen Matts Hedlund, var halt, något som kan ha gjort honom mindre attrak-
tiv på arbetsmarknaden. Som ogift fyrtioåring lämnade han socknen och flyttade
till Söderhamn.119 Inga tydliga skillnader kan ses mellan olika civilståndskategorier
och åldersgrupper.

Även om det finns skäl att anta att en stor del av sjukligheten under första
delen av undersökningsperioden kan sättas i samband med 1830-talets krisår,
kan det konstateras att det också fortsättningsvis fanns frekventa noteringar om
sjuklighet hos understödstagarna, trots att tiderna blev bättre.120 Under tidsperio-
den 1847–1862 återfanns noteringar om sjukdom eller handikapp rörande 37 av
de 136 individer och hushåll som försörjdes av fattigvårdsdistrikten. Detta gällde
främst de gifta och de ogifta understödstagarna där 30 procent av hushållen/
individerna hade noteringar om sjukdom, medan endast 11 procent av de än-
kor/änklingar som fick understöd hade liknande kommentarer i källorna. I de
hushåll som förestods av äkta makar var det företrädesvis män i arbetsför ålder,
med minderåriga barn som var drabbade av sjukdom. Det rörde sig främst om
fysiska handikapp som sannolikt gav individen såväl nedsatt arbetsförmåga som
försämrade förutsättningar att klara familjens försörjning. Litet drygt hälften av
de 37 sjukliga understödstagarna tillskrevs ett specifikt fysiskt handikapp som
”blind”, ”krympling” eller ”ofärdig” medan litet drygt 40 procent – 15 personer
– liksom tidigare bara betecknades som ”sjukliga” utan någon närmare förkla-
ring av vad sjukligheten bestod i. I alla civilståndsgrupper, både bland gifta, än-
kor/änklingar och ogifta fanns enstaka individer som uppgavs vara behäftade
med vad som då betraktades som psykiska åkommor: svagsinthet, sinnessjuk-
dom och fallandesot. Några av de ogifta kvinnor som försörjdes under denna
tidsperiod var av allt att döma allvarligt handikappade. Trots att nästan alla var i
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arbetsför ålder, är det är tveksamt om de någonsin hade klarat av att arbeta för
sitt uppehälle. Den drygt fyrtioåriga inhysespigan Anna Carlsson hade träben och
betecknades som krympling och i husförhörslängden kommenterades det att
hon var alldeles ”uppäten i ansiktet”.121 En ung flicka som var dövstum kom att
få understöd under hela sin livstid. Hon slutade sitt liv på fattiggården i Byske
kring sekelskiftet 1900.122 De flesta beskrevs dock som ”sjukliga” utan närmare
precisering.

Den allra högsta andelen understödstagare med anteckningar om sjukdom
och handikapp i alla kategorier, återfanns under tidsperioden 1862–1871, när
socknen återigen hade drabbats av en djupgående långkonjunktur och missväxt.
Anteckningar om sjukdom eller handikapp hos någon av makarna fanns i 60 av
de 206 hushållen: i 38 procent av de hushåll som förestods av gifta understöds-
tagare samt i 30 procent vardera av de hushåll som förestods av änkor/änklingar
och ogifta. Beskrivningarna av sjukdomstillstånden var visserligen generellt sett
utförligare än under de två föregående tidsperioderna, men fortfarande beteck-
nades nära 40 procent av de sammanlagt 60 individerna endast som ”sjukliga”
utan närmare preciseringar. En påfallande stor andel av de sjukliga understöds-
tagarna – 15 personer – hade någon form av psykisk sjukdom medan det övriga
sjukdomspanoramat inte skiljde sig nämnvärt från föregående perioder. I de
hushåll som förestods av gifta makar var det företrädesvis män i arbetsför ålder
och med minderåriga barn som uppges ha varit sjuka. Sjukliga änkor/änklingar
återfanns framför allt i de äldre åldersgrupperna medan de ogifta sjukliga
understödstagarna även under denna tidsperiod nästan alla var i arbetsför ålder
och hade sjukdomar eller handikapp av kronisk karaktär.

Sammanfattningsvis kan det alltså konstateras att det under hela undersök-
ningsperioden 1836–1871 fanns ett påtagligt inslag av sjukliga och handikappade
kvinnor och män bland fattigvårdens understödstagare i Skellefteå socken. Det
var inte enbart individer vars arbetsförmåga hindrades av tydliga fysiska och
psykiska handikapp som försörjdes, utan likaledes män och kvinnor som be-
tecknades som ”sjukliga” i mer ospecifik mening. Till den sistnämnda gruppen
hörde främst gifta kvinnor och män i medelåldern med försörjningsansvar och
det kan förmodas att arbetsoförmåga – eller i de fall modern var sjuk – oför-
måga att ta hand om barnen, väsentligt kan ha bidragit till dessa familjers
understödsbehov. Bland de ogifta män och kvinnor som var föremål för fattig-
vård tycks sjukligheten istället främst ha bestått av vad som i samtiden kallades
för vanförhet eller lyte; svårare kroniska sjukdomar eller handikapp som gjorde
dem oförmögna att arbeta för sitt uppehälle. Det kan också konstateras att
under hela undersökningsperioden var gifta och ogifta individer något över-
representerade bland de understödstagare som hade anteckningar om sjukdom
och handikapp i källmaterialet, medan änkor/änklingar var något under-
representerade. En förklaring skulle kunna sökas i att sjukdom hos en änka/
änkling med försörjningsansvar i första hand föranledde andra understödsformer
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än den öppna fattigvård distrikten förmådde erbjuda, företrädesvis utackorde-
ring av såväl barn som den sjuka föräldern. Detta är dock svårt att avgöra och
får förbli på ett spekulativt plan.

Social marginalisering
Inom dagens fattigdomsforskning betonas ofta sambandet mellan fattigdom
och socialt utanförskap i samhället.123 För den fattige kan detta sociala utanför-
skap ta sig uttryck såväl i bristande medborgerliga rättigheter, bristande tillgång
till resurser och arbetsmarknad som i bristande integration i samhällsgemen-
skapen.124 Bland de individer som försörjdes av fattigvårdsdistrikten i Skellefteå
fanns ett antal individer där det finns fog för att anta att deras fattigdom och
understödsberoende inte enbart kan hänföras till en generell brist på resurser,
utan också var uttryck för en vidare social marginalisering.

Människor i marginalen
Under alla tre tidsperioderna hade några understödstagare anhöriga som var
dömda för brott och några hade också själva tidigare avtjänat fängelsestraff.
Detta gällde 4 personer av dem som försörjdes under tidsperioden 1838–1846,
2 personer 1847–1861 samt 14 personer under tidsperioden 1862–1871. I de
allra flesta fall rörde det sig om lindrigare tillgreppsbrottslighet, alltså stöld och
snatteri samt i ett enstaka fall om misshandel. Utöver husförhörslängdernas no-
teringar har ingen närmare undersökning har gjorts av deras förbrytelser och det
går därför inte att veta i vilken mån stölderna hade samband med familjernas
fattigdom. Som Birgit Petersson konstaterar var en stor del av underklassens
lindrigare egendomsbrott i 1800-talets Sverige ofta förknippade med nödställd-
het.125 Brottsligheten bland understödstagarna i Skellefteå och deras anhöriga var
ett nästan uteslutande manligt fenomen. Vanligtvis var det alltså makar och fäder
som var dömda för brott.126 En medelålders änka som underhölls under 1840-
talet hade i praktiken varit ensamförsörjare i flera år då hennes make satt i fängelse,
dömd för stöld. Maken avled några år efter fängelsevistelsen och hon fortsatte
att få understöd av distriktet.127

Sara, en ung flicka som fick understöd från fattigvården under första delen
av undersökningsperioden, hade en far som satt i fängelse. Bara fyra år gammal
skildes hon från sina syskon och kom till sitt första fosterhem. Modern hade
flyttat från socknen med ny man och nytt barn och fadern avled ”på fästning”
under fängelsestraffet. När Sara var 16 år fortsatte hon att försörjas av fattig-
vårdsdistriktet i den by där hon tidigare haft sitt fosterhem.128 En liknande bak-
grund hade också tre systrar som var föremål för fattigvård under slutet av
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1860-talet. Deras far hade börjat sin kriminella karriär redan innan barnen föd-
des och han avtjänade nu sitt andra straff för stöld på Långholmen, där han
avled 1870. När barnens mor dog 1868 flyttades barnen från hembyn till ett
annat fattigvårdsdistrikt där de nio, fem och två år gamla skildes åt och
utackorderades av byamännen.129

De allra flesta understödstagare som hade nära anhöriga, eller som själva var
straffade för brott var föremål för fattigvård under tidsperioden 1862–1871.
Bland dessa 14 individer fanns också ett litet antal kvinnor som var dömda för
stöld. Det rörde sig om en nära sjuttioårig gift kvinna som hade suttit på
korrektionshus under 1830-talet, samt en medelålders och en yngre kvinna som
båda dömdes för stöld under 1870-talet. Då hade de redan varit föremål för
fattigvård en tid och utan att kunna leda det i bevis, är det ändå rimligt att anta att
deras kriminalitet kan ha haft sin upprinnelse i en redan befintlig marginalisering.
Som Petersson konstaterar hade brottsbilden för kvinnor en tydlig karaktär av
nödkriminalitet och kan i större utsträckning än männens sättas i samband med
utsatthet och fattigdom.130

Att även den lindriga brottslighet som det tycks ha varit frågan om i dessa
fall, var en normöverträdelse som kunde leda till exkludering och utanförskap i
lokalsamhället framgår av ett exempel från den jämförelsevis förmögna bond-
byn Degerbyn, där många inflytelserika personer i socknen hade sina hemman.131

Vintern 1867, under det beryktade ”storsvagårets” sista månader, dömdes en
medelålders bonde i byn till fängelse för stöld, vilket försatte hustrun och de fem
hemmavarande barnen i en svår situation. Fastän svärföräldrarna var välbeställda
och väl ansedda bönder i samma by, och trots att hennes egen mor fanns i livet,
fick den snart femtioåriga kvinnan vända sig till fattigvården för att få hjälp med
bostad och försörjning. Detta resulterade i att hon tillsammans med den elvaårige
yngste sonen hystes in tillsammans med en äldre änkling i ”det inre rummet” i
byns fattigstuga.132 Att svärdottern till en av byns mest respekterade bönder,
dessutom mångårig kyrkvärd i sockenkyrkan, hänvisades till fattigstugan kan ses
som ett tydligt tecken på att kvinnan och hennes barn var socialt stigmatiserade i
hembyn. En son dömd för stöld kan förmodas ha varit ett svårt slag för den
gamle kyrkvärden och hans familj.133 Att nästintill alla barnen senare valde att
lämna hembyn – fem söner gick till sjöss och en dotter emigrerade till Nord-
amerika – vittnar också om att de inte såg någon framtid i den by där släkten
sedan tidigare bott i generationer.

I samma by försörjdes under samma tidsperiod en äldre änka vars avlidne
make, född och uppväxt i byn, tidigare var straffad för stöld och misshandel. I
vad mån detta hade påverkat hennes anseende och sociala situation är svårbedömt
då maken inte tycks ha kommit tillbaka efter det fängelsestraff han avtjänade för
mer än trettio år sedan. Men byn glömde sannolikt inte så lätt. Den straffade
makens minne fortsatte att hållas levande genom att den gamla kvinnan fortfa-
rande efter många år benämndes som ”Henric Svenssons änka”. I juni 1863
försökte fattigvårdsdistriktet utackordera den då åttioåriga änkan under det näst-
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kommande året. Det erbjöds visserligen 30 Riksdaler för ett år, men ingen i den
stora byn ville ta emot henne. Om detta berodde på en allmän ovilja att ta emot
fattiga i sitt hem när tiderna började bli sämre eller på att denna kvinna betrakta-
des som särskilt stigmatiserad går inte att säga.134

Bilden av fattigvårdens understödstagare som en utsatt grupp i det för-
industriella samhället med svåra sociala villkor förstärks ytterligare av iakttagelsen
att det bland dessa fanns personer som hade nära anhöriga, eller själva var dömda
för brott. Att det nästan uteslutande rörde om lindriga tillgreppsbrott som stöld
talar för att det sannolikt kan ha handlat om vad Birgit Petersson kallar nöd-
kriminalitet: brott begångna av de lägsta och sämst ställda grupperna i samhället,
förknippade med fattigdom och nöd. Men som Petersson konstaterar innebar
detta inte att de straffades mindre hårt än andra tillgreppsbrott.135 Stöld, även
om den var grundad i fattigdom, innebar ett klart brott mot lokalsamhällets
normer, vilket bör ha haft betydelse för dessa individers integration i byagemen-
skapen.

”Dryckenskapens kräfta”
Uppgifter om alkoholmissbruk är påtagligt sparsamma i källmaterialet. Detta är
motsägelsefullt då andra samtida källor talar om ett omfattande alkoholmiss-
bruk i socknen. Församlingens kyrkoherde Nils Nordlander, som var djupt en-
gagerad i fattigvårdsfrågor, såg alkoholens negativa verkningar som en starkt
bidragande orsak till att hushåll kom på obestånd. Detta framgår tydligt av föl-
jande citat från 1843, där han varnar för det tilltagande överflöd och njutnings-
begär han ser tecken på i socknen:

 Det är icke heller möjligt, att ett folk kan tillväxa i välstånd, så länge det icke lärt sig
konsten att umbära och försaka det öfverflödiga. Om detta öfverflöd ändå vore af
den art och beskaffenhet att det bidroge till lifvets behag och beqvämlighet, så vore
derom mindre att säga. Det vore då ett tecken till utvidgad industri och stigande
förädling, men nu flödar det mesta in genom strupen och lämnar ej annat i behåll än
fattigdom och elände. Njutningsbegäret i allmänhet och dess gröfsta yttring drycken-
skapen i synnerhet utgör en förfärlig kräfta i vårt land. Till bevis derpå må nämnas att
Skellefteå socken för närvarande har på fattigförsörjningen icke mindre än 106 hus-
håll, som enligt socknemännens intyg hufvudsakligen genom husfädernas liderlig-
het blifvit bragte till tiggarestafven, – eller såsom bönderna naïft säga: hafva supit
sönder sig. 136

Om detta var en korrekt beskrivning av verkligheten eller retorik från den
nykterhetsivrande prostens sida är mycket svårt att avgöra. Det kan inte uteslutas
att problemen inte var lika märkbara i verkligheten som beskrivningen ovan ger
för handen. Bystämmoprotokollens påtagliga tystnad kring missbruk skulle också
kunna bero på att drickandet av allmogen inte betraktades som särskilt moraliskt
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förkastligt och därför inte heller behövde kommenteras.137 När det gällde en
liten pojke som försörjdes av Medle fattigvårdsdistrikt under 1840-talet, är det
dock uppenbart att sociala problem och missförhållanden i hemmet, bland annat
ett omfattande alkoholmissbruk, var den primära orsaken till hans omhänder-
tagande.138  Fadern hade sedan länge lämnat familjen och modern levde med en
annan man, enligt samtida kyrkorådsprotokoll, ”i grufvlig dryckenskap”.139 Fram
till elva års ålder utackorderades pojken inom byn och därefter underhölls han
genom kringgång, ända fram tills han vid femton års ålder ansågs vara mogen
att ta årstjänst.

Etnisk utsatthet
Ytterligare kategori understödstagare vars fattigdom och understödsberoende
skulle kunna sättas i samband med ett utanförskap i samhället var de individer
med samiskt ursprung som försörjdes av fattigvårdsdistrikten under tidsperio-
den 1836–1846.140 De var visserligen inte särskilt många, men fanns ändå repre-
senterade under hela undersökningsperioden. En av de stora barnfamiljer som
redan 1836 underhölls av Varuträsk fattigvårdsdistrikt var enligt husförhörslängden
”av lappsk nation”. När Erik Persson och hustrun Brita Pålsdotter första gången
återfanns som understödstagare i källorna fanns sex minderåriga barn i hushållet.
Erik och hans hustru fortsatte att försörjas av fattigvården i mer än tjugo år
framåt, även sedan barnen hade lämnat föräldrahemmet.141 Bland distriktens fat-
tiga fanns också en gift äldre man med samiskt ursprung som var bosatt utanför
Degerbyn. Vid 72 års ålder arbetade han fortfarande som sågdräng vid Lejon-
ströms sågverk. Inkomsten från detta arbete var uppenbarligen inte tillräcklig för
försörjningen, eftersom ”lappmannen”, som han benämns i bystämmo-
protokollen, också fick hjälp av fattigvårdsdistriktet med korn och potatis till sitt
uppehälle. Den gamle mannen omkom 1840 i en arbetsplatsolycka vid sågverket,
då han blev ihjälslagen av en bräda. Hustrun bodde kvar i byn, men verkar inte
ha fått något understöd efter makens död.142 Att det fanns understödstagare
med samiskt ursprung i Drängsmark var inte särskilt förvånande, då det var en
av de byar i Skellefteå socken där det fanns en bofast samisk befolkning.143 Det
rörde sig om en mindre arbetsför äldre man som fick understöd från fattig-
vården några år före sin död 1865. Hustrun, Lapp-Stina kallad, fortsatte att
försörjas under flera år efter makens död.144
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Livscykelfattigdom, sjukdom och socialt utanförskap
Att vissa faser i livet förde med sig en ökad risk att drabbas av fattigdom bekräf-
tas i denna studie av fattigvårdens understödstagare i ett förindustriellt agrart
samhälle i norra Sverige, fjärran från den industriella kontext där socialreforma-
torn Seebohm Rowntree först formulerade sina tankar kring fattigdomens livs-
cykel. Barndomen, medelåldern och ålderdomen framstår också i denna under-
sökning som livsfaser vilka på ett särskilt sätt är förknippade med fattigdom och
understödsberoende.  För många av de gifta makar samt änkor och änklingar
som var föremål för fattigvård hörde fattigdomsproblematiken tätt samman
med en stor försörjningsbörda. Barnfamiljernas understödsbehov kom särskilt
tydligt till uttryck i samband med de två djupgående missväxtperioderna i sock-
nen, under 1830-talet och 1860-talet. En riskperiod för fattigdom som var på-
taglig för alla kategorier av understödstagare var ålderdomen, när avtagande
kroppskrafter och sviktande sociala nätverk kunde göra att både makar, änkor,
änklingar och ogifta män och kvinnor behövde hjälp från fattigvården för att
klara sitt uppehälle. Särskilt tydligt kommer emellertid de äldres understöds-
behov till uttryck bland de ensamstående, de änkor och änklingar och de ogifta
barnlösa kvinnor som försörjdes av fattigvårdsdistrikten.

Att applicera Rowntrees modell av livscykelns riskperioder för fattigdom på
de hushåll som inte hade någon reproduktiv funktion och inte heller någon för-
sörjningsbörda är dock mera problematiskt. Resultaten antyder också att riskerna
för fattigdom såg annorlunda ut för de män och kvinnor som aldrig gifte sig
och inte heller fick några barn. För en ogift barnlös man eller kvinna tycks det
största hotet mot försörjningen – förutom ålderdomen – inte primärt ha varit
knutet till livscykeln, utan istället ha utgjorts av sjukdom och handikapp som
påverkade den egna arbetsförmågan.

När bilden av fattigdomens livscykel konstruerades kring sekelskiftet 1900
avsåg den att diskutera den livscykelberoende fattigdomen i befolkningen, inte
primärt livssituationen för fattigvårdens understödstagare. Det är väsentligt att
ha i minnet att ett likhetstecken inte omedelbart kan sättas mellan de individer
som var föremål för fattigvård och fattigdomen i en befolkning. Lika litet som
det kan tas för givet att alla som levde under fattiga förhållanden alltid sökte
hjälp från fattigvården, lika lite kan det förutsättas att beslutsfattarna alltid bevil-
jade understöd till de mest behövande. Att fattigdomens livscykel bland
understödstagarna i Skellefteå i stora drag sammanfaller med det klassiska mönster
som även återfunnits i många andra regioner i Europa, tyder ändå på att
beslutsfattarnas prioriteringar i stor utsträckning har styrts av människors faktiska
behov av understöd under livscykelns krisperioder.145

Men det är uppenbart att beslutsfattarnas prioriteringar också färgades av
samtidens normer, strukturer och synsätt. Ogifta kvinnor tycks ha haft större
möjlighet att få understöd än ogifta män vilket sannolikt kan sättas i samband
såväl med den genusordning och det manliga försörjarideal som fanns i 1800-
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talets samhälle, som med en arbetsmarknad som gynnade män framför kvinnor.
En mans främsta plikt mot samhället var att arbeta och försörja sig medan
kvinnans främsta plikt var ansvaret för hem, hushåll och reproduktion. Också
när det gäller änkor och änklingar tycks genusordningen ha påverkat samhällets
fattigvårdspraxis, då änkor med minderåriga barn i större utsträckning fick be-
hålla sina barn i hushållet medan barn till änklingar i de allra flesta fall utackorderades
till andra hushåll. Understödet var alltså utformat på ett sådant sätt att mannen
blev fri att utföra sin främsta plikt – att arbeta för sin försörjning och inte ligga
samhället till last.

Både normativt och i lokal praxis var det människors omedelbara försörjning
och avhjälpandet av de materiella behoven som stod i centrum för 1800-talets
fattigvård. Att understödstagarna främst fick hjälp med att klara de mest basala
behoven behöver dock inte betyda att deras fattigdom och understödsberoende
enbart kan förklaras i termer av bristande ekonomiska resurser. Resultaten pekar
också på att det i många understödstagares livssituation fanns andra faktorer
som riskerade att fördjupa deras fattigdom och sociala marginalisering i
landsbygdssamhället. För en stor del av individerna accentuerades livscykelns
riskperioder av sjukdom och handikapp eller av den livscykelkris en makes död
innebar. Många av de kvinnor som var föremål för fattigvård levde med erfaren-
heter av att vara eller att ha varit ogifta mödrar och ensamförsörjare i ett sam-
hälle där utomäktenskapligheten var låg. Under hela undersökningsperioden fanns
det även understödstagare som uppenbart levde i marginalen av lokalsamhället,
de som var dömda för brott och deras anhöriga, eller de män och kvinnor som
på annat sätt avvek från lokalsamhällets normer.

Resultaten pekar på att de fattigdomsdefinitioner som inte bara betonar det
rent materiella utan lyfter fram sociala och kulturella aspekter på fattigdom också
skulle kunna vara tillämpliga på 1800-talets samhälle. På samma sätt kunde fattig-
dom och understödsberoende också i 1800-talets Skellefteå associeras med so-
cialt utanförskap och bristande delaktighet i lokalsamhället. Förutom de rent
personliga indikatorer som kunde tyda på socialt utanförskap, som brottslighet,
missbruk eller annat avvikande beteende, saknade fattigvårdens understödsta-
gare dessutom full delaktighet i samhället på ett mer generellt plan. Ställd utanför
lokalsamhällets beslutande organ var den fattige föremål för andras beslut och
välvilja. Även om det kunde finnas ett visst förhandlingsutrymme på lokalplanet
innebar understödsberoendet ändå att tillvaron var kringskuren och begränsad.
Om det sociala utanförskapet skapades av understödsberoendet, eller om ett
redan befintligt utanförskap skapade understödsberoende går det dock endast
att spekulera i.
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Noter kapitel 8
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fortsättningsvis kvar i 1862 års fattigvårdsreglemente, trots att den nationella lagstiftningen
från 1853 uttryckte en avsevärt mer restriktiv syn på arbetsföra individers rätt till understöd.
Jfr Lindstedt 1915, s 91; Olofsson 1997, s 52.

11 I Skellefteå församling uppgick den åldersspecifika fertiliteten i åldersgruppen 40–44 år till
i medeltal 210.0 under tidsperioden 1830–1879, angivet i födda per tusen invånare. I ålders-
gruppen 45–49 år uppgick den endast till 40.6 och i åldersgruppen 50–59 år till i medeltal 1.0
under samma tidsperiod. Basstatistik Skellefteå, Demografiska databasen, Umeå universitet.

12 För en diskussion av de särskilda problem studiet av hushållsstruktur för med sig och av de
metodiska överväganden som gjorts i denna undersökning hänvisas till avhandlingens kapi-
tel 7.

13 HLA, Skellefteå, K IIIa:2, Kyrkorådets och fattigförsörjningskommitténs protokoll, 24 jan
1836, 4 §, 6 mars 1836, 1 §. DDB-ID (Pehr Jonsson Markström) 802000804.

14 Uppgifter i kyrkorådets och fattigförsörjningskommitténs protokoll tyder på att hushållet
försörjdes av fattigvården redan innan 1842, men från denna tidsperiod saknas källor i
Gummarks byarkiv.
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15 Ett liknande mönster kan iakttas i Sokolls studie av två församlingar i Essex, där det
konstaterades att en mycket stor andel barnfamiljer försörjdes av fattigvården i direkt anslut-
ning till en krisperiod åren 1795–1796. Sokoll 1993, s 154.

16 DDB-ID (Anders Olofsson Lundström) 777000542; (Olof Olofsson Eklund) 773000313.
17 DDB-ID (Anders Gustaf Fredricsson) 806000755.
18 Jfr även Engberg 2004a, s 443ff.
19 DDB-ID (Greta Johansdotter) 779000601; DDB-ID (fadern, Carl Olof Lax) 779000695,

(dottern, Erika Carlsdotter Lax) 820001286. Kommentaren om dotterns hälsotillstånd åter-
finns i husförhörslängdens anmärkningsfält.

20 Detta motsvaras av 17 hushåll. Jfr även tabell 7.1.
21 DDB-ID (Maja Stina Olsdotter) 812001187;  EA, Degerbyns byarkiv, bystämmoprotokoll 3

maj 1854, 6 mars 1858, 3 dec 1860.
22 HLA, Kronofogdens i Skellefteå arkiv, F XIII a:1, Degerbyn, protokoll vid distrikts-

sammanträde 1 nov 1869.
23 HLA, Kronofogdens i Skellefteå arkiv, F XIII a:1, Degerbyn, bystämmoprotokoll 9–10,

12 okt 1868, 20 febr, 19 mars 1869, 28 jan 1870, 28 jan 1871.
24 EA, Drängsmark, distriktssedel 1869.
25 FS, Gummark, A I, Bystämmans protokoll 17 sept 1868.
26 Exempelvis har endast fyra makar återfunnits som försörjda av fattigvårdsdistrikten 1864,

vilket kan jämföras med femton makar 1854 och fjorton makar 1844.
27 Detta motsvaras av 14 hushåll. Jfr även tabell 7.1.
28 DDB-ID (Anders Magnusson) 801001010.
29 FS, Boviken, A I, Bystämmans protokoll 6 maj 1844.
30 FS, Boviken, A I, Bystämmans protokoll 2 maj 1845, 1 maj 1846, F IV:1, distriktssedlar,

1843, 1844, 1847, 1849, 1851 och 1852.
31 FS, Boviken, F IV:1, distriktssedlar, 1863, 1865, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871.
32 FS, Boviken, A I, Bystämmans protokoll 16 dec 1844.
33 FS, Boviken, A I, Bystämmans protokoll 1 dec 1963; HLA, Skellefteå, KI:4, SPr 24 dec

1844, 5 §.
34 DDB-ID 831001280. Hustrun försörjdes från 1871 och framåt av Degerbyns fattigvårds-

distrikt, medan mannen först i 1875 års husförhörslängd noteras som förrymd och obefintlig.
HLA, Kronofogdens i Skellefteå arkiv, F XIII a:1, Degerbyn, protokoll vid distrikts-
sammanträde 28 jan 1871, distriktssedel 1871; DDB-ID 802000814; FS, Morön, A I,
Bystämmans protokoll maj 1846, 9 §.

35 FS, Boviken, A I, Bystämmans protokoll 6 juni 1870; DDB-ID (Anna-Cajsa Burström)
795000939.

36 Derosas & Osamu 2002, s 52. Även i dagens samhälle löper den som nyligen förlorat sin make
en ökad risk att drabbas av ekonomiska svårigheter. Se Ken Smith & Cathleen D. Zick, ”The
incidence of Poverty among the Recently Widowed: Mediating Factors in the Life Course”,
Journal of  Marriage and the Family 1986:48(3), s 629.

37 Blom 1991, s 195. Jfr även Blom 1992, s 54. För en diskussion kring genusarbetsdelning och
manliga och kvinnliga ansvarsområden i hushållet hänvisas till Fiebranz 2002, s 138–161.

38 Richard M Smith, ”Some issues concerning families and their property in rural England
1250–1800”, i Richard M Smith (red), Land, kinship and life-cycle, Cambridge 1984a, s 73;
Laslett 1988, s 153ff.
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39 I Sverige dominerade änkorna bland fattigvårdens understödstagare, både under tidigt och
sent 1800-tal. Skoglund visar hur änkor var kraftigt överrepresenterade bland fattighjonen
1829. Högman lyfter fram 1885 års nationella undersökning av fattigvårdens understöds-
tagare, som visar att majoriteten av de äldre individer som var föremål för fattigvård var
änkor. Skoglund 1992, s 58; Högman 1999, s 174–175, 196. Jfr även Wales 1984, s 380;
Blom 1992 s 61.

40 Plymoth 2002 s 154–155.
41 Jordansson 1998 s 99; Blom 1991, s 195. I stadsmiljön i Västerås kompenserade en stor del

av änklingarna avsaknaden av hustru med annan kvinnlig hjälp i hemmet, i form av syster,
mor eller piga. Många av dessa änklingar hade minderåriga barn i hushållet, Artœus 1992,
s 55ff.

42 De medelålders änkorna och änklingarna dominerade i princip ända fram till mitten av 1850-
talet medan, medan majoriteten av de änkor/änklingar som försörjdes under 1860-talet och
framåt – med undantag för enstaka år – tillhörde åldersgruppen 61 år och äldre. Åren 1863–
1866 var antalet understödstagare i de undersökta distrikten mycket få vilket gör resultaten
avseende just denna tidsperiod mindre tillförlitliga. Det måste också beaktas att antalet
änklingar på fattigvårdsdistrikten var jämförelsevis få i förhållande till antalet änkor, varför
åldersfördelningen bland dessa riskerar att vara påverkad av slumpmässiga faktorer.

43 Även i detta fall bör det noteras att antalet barn avser alla hemmavarande barn, inte bara de
minderåriga.

44 HLA, Skellefteå, KI:2, SPr 4 april 1831, 2 §, 17 april 1831, 1 §; DDB-ID (Fredrika Medel-
ström) 793000814.

45 HLA, Kronofogdens i Skellefteå arkiv, F XIII a:1, Degerbyn, protokoll vid distrikts-
sammanträde 9–12 oktober 1868, 20 febr 1869.

46 Se exempelvis HLA, Kronofogdens i Skellefteå arkiv, F XIII a:1, Degerbyn, protokoll vid
distriktssammanträde 1 maj, 1869, 27 januari, 1870, 28 januari 1871. Se även Engberg 2004,
s 438.

47 DDB-ID (Cajsa Greta Ersdotter) 794000837; FS, Morön, A I, Bystämmans protokoll 21 Maj
1840, 2 §.

48 FS, Morön, F III:1, distriktssedlar 1846, 1847.
49 Exempelvis gällde detta änklingen Anders Höglund DDB-ID 803000939 som blev sjuk i

samband med krisåren och redan 1838 fick understöd från fattigkassan. HLA, Skellefteå, K
IIIa:2, Kyrkorådets och fattigförsörjningskommitténs protokoll, 1 april 1839; FS, Gummark,
G II, distriktssedlar 1842–1847.

50 DDB-ID (Anders Löfgren) 766000530.
51 DDB-ID (Anna Greta Larsdotter) 780000675; (Sara Larsdotter Strand) 776000608.
52 FS, Sunnanå, Bystämmans protokoll 31 oktober 1854 (ej sorterade handlingar). DDB-ID

(Cajsa Larsdotter) 785000660, (Jacob Hedman) 818001052. Hedman var enligt husförhörs-
längden ofärdig i en hand.

53 FS, Medle, Bystämmans protokoll 17 maj 1851 1–2 §§, 1853 (odaterat) 3 §, 1854–1858
(odaterade), distriktssedlar 1851, 1852, (ej sorterade handlingar); DDB-ID (Amanda Wik-
ström) 823001538, (Anders Johansson) 820001365.

54 DDB-ID (Greta Stina Jonsdotter Holmgren) 790000713; FS, Boviken, A I, Bystämmans
protokoll 2 maj 1853, F IV:1, distriktssedlar 1854–1869.

55 FS, Boviken, F IV:2, protokoll distriktsstämma 1 dec 1863.
56 FS, Boviken, A I, Bystämmans protokoll 4 okt 1868.
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57 Blaikie 2001, s 95; van Leeuwen 1994, s 607; Lees 1998, s 11. Både van Leeuwen och Lees
diskuterar hur fattigvårdens utformning ofta var föremål för en slags förhandling mellan
givare och understödstagare. Båda parterna var beroende av varandra i den meningen att
båda föredrog någon slags samarbete istället för inget alls. Se även Ulf Drugge & Lotta
Vikström, The Causes and Characteristics of Individuals in Crises, Paper presenterat vid Social
Science History Association, Baltimore, USA 13–16 nov 2003, s 19–21.

58 DDB-ID (Johan Molin) 833001847, (Gustaf Andersson) 836001819.
59 I Skellefteå varierade andelen ogifta i den del av befolkningen som var 16 år och äldre mellan

13 och 15 procent under tidsperioden 1840–1870. Andelen ogifta var något högre bland
kvinnor än bland män. Basstatistik Skellefteå 1840–1870. Demografiska databasen, Umeå
universitet.

60 Andelen ogifta män i Skellefteås befolkning uppgick under hela undersökningsperioden till
omkring 15 procent, andelen ogifta kvinnor till 14 procent. Basstatistik Skellefteå, Demo-
grafiska databasen, Umeå universitet.

61 DDB-ID (Lars Andersson) 844001872; DDB-ID (Johan Petter Larsson) 840001610; HLA,
Kronofogdens i Skellefteå arkiv, F XIII a:1, Degerbyn, protokoll vid distriktssammanträde
10 oktober 1868, 28 jan 1870, 28 jan 1871, 1 maj 1871.

62 Som nationalekonomen Sofia Lundberg har visat fanns ett tydligt samband mellan den
summa som betalades ut till det mottagande hushållet och det utackorderade barnets förvän-
tade arbetsförmåga. Ju högre arbetsförmåga, desto lägre blev ackordssumman. I detta fall
tyder beloppet på att Johan Petter Larsson bedömdes ha en ungefär lika stor arbetsförmåga
som ett 9–10 årigt barn. Sofia Lundberg, Going once, Going twice, Sold! The economics of past and
present public procurement in Sweden, Umeå 2001, s 288ff.

63 DDB-ID (Olof Olofsson Stenmark) 846002162; FS, Gummark, A I, Bystämmans protokoll
9 dec 1869.

64 DDB-ID 779000651. I 1686 års kyrkolag föreskrevs att regelbunden nattvardsgång var ett
villkor för åtnjutande av fullt medborgarskap i samhället. Att av någon anledning bli ute-
stängd från nattvarden – vilket kunde tillämpas som en form av kyrkotukt – skapade därför
också ett påtagligt utanförskap i det lokala sociala livet. Sannolikt kunde samma utanförskap
uppstå även om frånvaron från nattvarden var självvald. Jfr Anders Bäckström, När tros och
värderingsbilder förändras. En analys av nattvards- och husförhörssedens utveckling i Sundsvallsregionen
1805–1890, Stockholm 1999, s 13.

65 DDB-ID 796000813.
66 Jordansson 1998, s 83–83, 91. Se även Levine-Clark 2000, s 113.
67 Lena Lindström, Att skilja agnarna från vetet. Svensk policy gentemot arbetslösa på 1800-talet och

idag – en jämförelse, Otryckt CD-uppsats, Institutionen för sociologi, Umeå universitet 2003,
s 3. Jfr även Jordansson 1998, s 89.

68 Petersson 1983, s 251. Petersson beskriver hur det inte sällan kunde finnas ett samband
mellan fattigdom och lindrig brottslighet. Exempelvis kunde snatterier och småstölder öka i
samband med svåra tider, något som Petersson betecknar som ”nödkriminalitet”.

69 Gerger 1992, s 109. I 1850-talets Locknevi var samtliga ensamstående skattefattiga män
under fyrtio års ålder behäftade med någon form av handikapp. Även Skoglunds resultat
pekar i en liknande riktning. Jfr Skoglund 1992, s 69.

70 Fattigvårdsreglemente 1846, 31 §; Fattigvårdsreglemente 1862, 27 §; Börje Harnesk, Lego-
folk, Umeå 1990, s 206.

71 FS, Byske, A I, Bystämmans protokoll 1847 (odaterat).
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72 DDB-ID (Stina Cajsa Johansdotter) 825001405; Olsson 1999, s 130ff. I 1800-talets sam-
hälle betraktades dövstumhet som ett lyte, som från och med 1860, enligt explicita bestäm-
melser, skulle antecknas i husförhörslängden.

73 DDB-ID (Mariana Annasdotter Olofsson) 845001918; DDB-ID (Brita Greta Dahlkvist)
838001516.

74 DDB-ID (Brita Johansdotter Lindahl) 846001748. Dödsorsaken skulle kunna tyda på att
det rörde sig om en tuberkulossjukdom i slutstadiet, där öppna kaverner kan ge ”hål” i sidan.
Jfr Britt-Inger Puranen, Tuberkulos. En sjukdoms förekomst och dess orsaker. Sverige 1750–1980,
Umeå 1984, s 15.

75 FS, Hjoggböle, A I, Bystämmans protokoll 10 febr 1866, 10 jan 1867, F VI:1, distriktssedlar
1852–1865.

76 DDB-ID (Anna Lisa Carlsson) 811000979, (Eva Stina Hurtig) 821001341, (Brita Sophia
Wiklund) 813000752.

77 DDB-ID (Brita Magdalena Lindahl) 846001748, (Lena Cajsa Hällberg) 848001811, (Eva
Greta Wiklund) 842001990, (Greta Stina Storman) 823001465, (Eva Stina Hurtig)
821001341.

78 DDB-ID (Marta Lena Ståhl) 785000573.
79 Blom & Haavet 2000, s 20; Jordansson 1998, s 276–283.
80 Jfr Gerger 1992, s 99–104; Söderberg 1978, s 185ff; Hagemann 1987, s 151.
81 Ann-Sofie Ohlander, Kärlek, död och frihet. Historiska uppsatser om människovärde och livsvillkor

i Sverige. Stockholm 1986, s 97ff.
82 Beata Losman, ”Kvinnoliv på landet”, i Gunhild Kyle (red), Handbok i Svensk kvinnohistoria,

Stockholm 1987, s 71–72. Jfr även Hagemann 1987, s 152. I stadsmiljöer tycks det ha
funnits en större tolerans för utomäktenskaplighet, samtidigt som miljön i sig också förde
med sig många risker för både mödrar och barn. Se till exempel Vikström 2003, s 239–240;
Brändström 2004, s 54ff.

83 DDB-ID (Maja Greta Bäckman) 804000854.
84 FS, Varuträsk, Bystämmans protokoll 1 maj 1843 (ej sorterade handlingar).
85 FS, Varuträsk, distriktssedlar 1843–1860. Inga fattigvårdshandlingar finns bevarade efter

1860, men kyrkobokföringen visar att Maja var bosatt inom fattigvårdsdistriktet ända fram
till 1875 när hon flyttade till sin dotter som hade bildat egen familj. Att Maja fortsatte att få
understöd från 1875 och framåt tyder på att hon även var föremål för fattigvård under den
tid när källor saknas, mellan 1860–1875.

86 Elisabeth Engberg, ”Såsom en nödfallsutväg”. Utackorderade barn i Skellefteå socken 1830–1895
och deras familjer. Opublicerad seminarieuppsats, Institutionen för historiska studier, Umeå
universitet, Umeå 2001, s 3ff.

87 FS, Morön, A I, Bystämmans protokoll 6 maj 1857; DDB-ID (Maria Christina Klingberg)
827001266.

88 DDB-ID (Greta Svensdotter) 779000702, (Maja Stina Tåman) 791000703.
89 FS, Medle, Bystämmans protokoll 1 maj, 1842. Ifall Maja Stina var föremål för fattigvård

redan tidigare är okänt, eftersom källor saknas före 1842.
90 FS, Medle, Bystämmans protokoll maj 1845 (odaterat).
91 FS, Medle, Bystämmans protokoll 1 maj 1846.
92 FS, Medle, Bystämmans protokoll 1848 (odaterat) 4 §.
93 I en statistisk undersökning från 1916 diskuteras legitimeringsfrekvensen av utomäktenskapligt

födda barn. De data som presenteras visar att 1889 legitimerades nära 18 procent av de
utomäktenskapliga barn som föddes genom föräldrarnas äktenskap och att det i omkring 1/3
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av fallen skedde under barnets första levnadsår. Allra vanligast var att modern gifte sig under
barnets tredje och fjärde levnadsmånader. Samma undersökning visar att den vanligaste
åldern för ett barn att få en styvfar var vid 3–5 års ålder, men att omkring 4 procent av alla
utomäktenskapligt födda barn fick en styvfar redan under det första året när modern gifte sig
med en annan man än barnafadern. Kungl. Statistiska Centralbyrån, Statistiska meddelan-
den, Ser A. Band I:5 Utom äktenskapet födda barn, del II, Stockholm 1916, s 15–17, 30.

94 Medelåldern vid första barnets födelse bland dessa kvinnor, skilde sig inte särskilt mycket
från medelåldern för kvinnor som födde utomäktenskapliga barn i Skellefteå socken som
helhet: 27,9 år mellan 1830–1900, Demografiska databasen, Umeå universitet. Jfr även
Alm-Stenflo 1994, s 68. Bland de gifta kvinnor och änkor vars hushåll fanns representerade
i kohort 1 var den genomsnittliga åldern för första barnets födelse 24,2 år, 27,3 år i kohort 2,
samt 27,2 år i kohort 3. Den lägre medelåldern i kohort 1 kan vara slumpmässigt betingad, då
det endast rörde sig om 11 individer.

95 DDB-ID 812001108; FS, Gummark, GII, distriktssedlar 1845–1863.
96 DDB-ID 793000814. HLA, Skellefteå, K IIIa:2 Kyrkorådets och fattigförsörjnings-

kommitténs protokoll, 13 nov 1836.
97 FS, Sunnanå, Bystämmans protokoll 5 maj 1874. Av hänsyn till eventuella efterlevande

anhöriga har jag i detta fall valt att försvåra identifieringen av dessa individer, genom att inte
heller göra någon hänvisning till det datoriserade kyrkobokföringsmaterialet. I födelseböckerna
står fadern som okänd, men i bystämmoprotokollet anses styvfadern med stor sannolikhet
vara far till det senast födda barnet.

98 Carlsson 1977, s 92.
99 Demografiska databasen, Umeå universitet.
100 Carlsson 1977, s 93.
101 Carlsson 1977, s 93.
102 Ohlander 1986, s 97.
103 Losman 1987, s 71–72.
104 Blaikie 2001, s 87.
105 Marie Lindstedt Cronberg, Synd och skam. Ogifta mödrar på svensk landsbygd 1680–1880, Lund

1997, s 294.
106 Ohlander 1986, s 96–98, 103.
107 Lindstedt Cronberg 1997, s 292ff.
108 Ohlander 1986, s 103; Jonas Frykman, Horan i Bondesamhället, Stockholm 1993, s 148.

Frykman skriver om Småland: ”Här var den inomäktenskapliga fruktsamheten hög och här
föddes det få barn utanför äktenskapet. Här var en icke kyrktagen, icke skriftad ogift moder
en outhärdlig social anomali”.

109 Brändström 2004, s 55–56. Jfr även Rowles 1993, s 66; Vela-Mc Connell 1999, s 30ff. I detta
fall är det uppenbart hur den känsla av tillhörighet som kunde finnas i en tät social gemen-
skap inte bara ledde till att gruppen hade svårt att öppna sig för andra, den kunde även
exkludera normöverträdare som tidigare hade varit del av densamma.

110 Anders Brändström, Sören Edvinsson & John Rogers, ”Illegitimacy, Infant Feeding Practices
and Infant Survival in Sweden, 1750–1950: A Regional Analysis”, Hygiea Internationalis
2002:3(1), s 33.

111 Hans Marks, ”Illegitimacy, Propriety, Marriage and Property. Clues in Explaining Illegitimacy
in Southern Norrland 1850–1900”, Ethnologia Scandinavica 1991:21, s 136.



317

112 Anders Brändström, Illegitimacy, infant mortality and family networks. Sundsvall and Skellefteå
during the 19th century, Paper presenterat vid  Fourth European Social Science History
Conference 27 febr – 2 mars 2002, Haag, Nederländerna.

113 Brändström 2002, s 20.
114 Engberg 2004a, s 450ff.
115 George Alter, Family and the Female Life Course. The women of  Verviers, Belgium, 1849–1880,

Madison 1988, s 116–118.
116 Gabriel Thulin (red), 1686 års kyrkolag, Stockholm 1938, CAP. XXVIII Om Hospitaler, 1 §;

Olsson 1999, s 107–114.
117 Olsson 1999, s 109. Se även SFS 1918:422, 1 kap 1 §.
118 Fattigvårdsreglemente 1846,  33, 35 §§.
119 DDB-ID (Matts Kågström Hedlund) 829001738.
120 Jfr exempelvis John D Post, ”Nutritional Status and Mortality in Eighteenth-century Eu-

rope”, i Lucile F Newman, Hunger in History. Food Shortage, Poverty and Deprivation, Oxford
1990; Subacchi 1993, s 81; Rahmato 1991, s 193ff.

121 DDB-ID (Anna Carlsson) 811000979.
122 Under senare delen av 1800-talet började fattiggårdar enligt dansk modell att inrättas i

Sverige. I Skellefteå inrättades den första fattiggården 1896 i Byske församling. Fattiggårds-
systemet var ett tydligt steg mot institutionalisering av fattig- och åldringsvården. Både barn
och vuxna vårdades under en föreståndares ledning på fattiggården, som enligt grundtanken
även skulle inrymma en jordbruksfastighet, där de fattiga fick arbeta efter förmåga. Jfr
Jørgensen 1940, s 270–312. Se även John Olofsson, Målet var välfärd, Skelleftebygdens historia,
del 7, Uppsala 1990, s 22–24

123 Brady 2003, s 715–751; United Nations Report on the World Social Situation 2003, Social
Vulnerability: Sources and Challenges, Vulnerability, an overview, s 13, http://www.un.org/
esa/socdev/docs/RWSSOverview.pdf  [2004-11-21]

124 Report on the World Social Situation 2003, s 14.
125 Petersson 1983, s 261.
126 Även under 1800-talet var andelen kvinnor dömda för brott, liksom idag, liten i jämförelse

med andelen män Jfr Petersson 1983, s 261.
127 DDB-ID 789000666. FS, Gummark, G II, distriktssedlar 1842–1844.
128 DDB-ID 826001545. FS, Klutmark, F IV:1, distriktssedel 1840; HLA, Skellefteå, K1:2,

SPr 26 dec 1830.
129 DDB-ID 803000987, 860002335, 863002827, 866002733; F XIII a:1, Degerbyn, Bystämmo-

protokoll 10 okt, 12 okt, 17 okt 1868.
130 Petersson 1983, s 261.
131 Lundström 1985, s 83, 99.
132 DDB-ID 825001661; HLA, Kronofogdens i Skellefteå arkiv, F XIII a:1, Degerbyn,

bystämmoprotokoll 1 nov 1869.
133 Svärfadern var under många år utsedd till kyrkvärd. Det var ett mycket viktigt förtroende-

uppdrag, vilket indikerar att han hade de övriga sockenbornas förtroende. Kyrkvärden
ingick i kyrkorådet och hade tillsammans med kyrkoherden delansvar för kyrkans räkenska-
per. En av kyrkorådets uppgifter var också att vaka över sedligheten i församlingen, vilket
sannolikt gjorde sonens fängelsedom särskilt prekär för den gamle mannen. Se Carl Strand-
berg, Präst och kyrkoråd, Lund 1974, s 30–31.
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134 DDB-ID 783000524; EA, Degerbyns byarkiv, Bystämmoprotokoll 2 maj 1861, 2 maj 1862,
12 jun 1863. Mannens namn har fingerats för att försvåra identifiering.

135 Petersson 1983, s 175, 177.
136 HLA, Skellefteå, J:2, Nordlander 1843.
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Kapitel 9
Fattigvård i Fattigsverige

Det övergripande syftet med denna avhandling har varit att studera fattigvårdens
utformning, utveckling, funktion och förändring i ett traditionellt landsbygds-
samhälle under 1800-talet. Ambitionen med vart och ett av avhandlingens första
åtta kapitel har varit att på olika sätt fördjupa bilden av det Fattigsverige, som
ofta bara reduceras till välfärdsstatens retoriska motbild, och av de fattiga själva,
som ofta förblir anonyma skuggbilder från det förflutna. Avhandlingen har berört
frågor om fattigvårdens sociala praktik på lokalplanet, förhållandet mellan norm
och praxis, och frågat sig i vilken mån det existerade ett socialt medborgarskap
på lokalplanet i 1800-talets landsbygdssamhälle. Den har diskuterat olika per-
spektiv på fattigdom med syfte att sätta in fattigvårdens understödstagare i en
vidare socio-ekonomisk kontext och undersökt understödstagargruppens sam-
mansättning i ett longitudinellt perspektiv. Slutligen har blicken riktats mot
understödstagarna själva och deras livssituation när de försörjdes av fattigvården.
Men inte heller de etablerade grupperna i samhället har undgått granskning. Att
undersöka fattigvården under 1800-talet innebär med nödvändighet också att
studera hur beslutsfattarna valde att hantera en av samtidens mest brännande
samhällsproblem, vilket även väcker frågor om samhällsutveckling, samhälls-
debatt och samhällsförändring i ett vidare perspektiv.

Under 1800-talet uppfattades tillväxten av de lägre samhällsklasserna och den
ökande fattigdomen framför allt som ett landsbygdsproblem. Det är också ett
utpräglat landsbygdssamhälle, den geografiskt vidsträckta Skellefteå socken invid
Bottenvikens kust i norra Sverige, som har fått utgöra åskådningsexempel i av-
handlingen. Det är viktigt att betona att Skellefteå får utgöra just ett belysande
exempel. Eftersom de svenska socknarna hade stor frihet att utforma sin fattig-
vård efter lokala förhållanden, är det vanskligt att utifrån dessa resultat försöka
fånga något allmänt utvecklingsmönster för fattigvården på den svenska, eller
ens den norrländska landsbygden. Detta har inte heller varit syftet. Snarare vill
avhandlingen visa på hur lokala förutsättningar och omständigheter bidrog till att
fattigvården kom att utformas på det sätt som blev fallet i det agrara Skellefteå
under tidsperioden 1830–1875. Samtidigt öppnar resultaten både avseende fattig-
vårdens utformning och sociala praktik samt fattigvårdens understödstagare och
deras livssituation för vidare komparationer med den omfattande internationella
forskningen kring fattigdom och fattigvård.
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I inledningskapitlet definierades två huvudsakliga problemområden – det ena
inriktat på fattigvårdsorganisationen och dess interaktion med lokalsamhället och
det andra på fattigvårdens understödstagare. Båda kommer att utgöra utgångs-
punkten för den sammanfattande och avslutande diskussionen kring avhandling-
ens resultat.

Fattigvårdens former

Lokal frihet framför nationell likriktning
I tidigare historieskrivning framstår 1847 som en vändpunkt i den svenska fattig-
vårdens historia. Efter ett långvarigt utredningsarbete och en beslutsprocess präg-
lad av ideologiska motsättningar och politiska kompromisser kunde Kungl. Maj:t
detta år utfärda den första svenska fattigvårdsförordningen. En samlad lagstift-
ning och tydligare bestämmelser skulle ge fattigvården fastare ramar och ge landets
socknar bättre förutsättningar att hantera den så omdebatterade ”sociala frågan”
som ansågs höra samman med befolkningsökningen och de egendomslösa
klassernas tillväxt.1 När blicken riktas mot lokalsamhället är det emellertid inte
lika självklart att 1847 års fattigvårdsförordning kom att inleda någon ny era i
den svenska fattigvårdens historia. Visserligen bidrog den nya lagstiftningen till
att precisera fattigvårdens finansiering, organisation och försörjningsansvar, men
samtidigt kvarstod socknarnas tidigare frihet att själva bestämma hur den egna
fattigvården praktiskt skulle utformas. ”Några revolutionerande förändringar i
fattigvårdens former medförde den nya lagstiftningen således icke”, konstaterar
Arthur Montgomery, som trots detta vill se 1847 års fattigvårdsförordning som
en vattendelare i 1800-talets svenska socialpolitik.2

Montgomerys iakttagelse bekräftas av undersökningen av fattigvården i 1800-
talets Skellefteå. Under hela undersökningsperioden dominerades fattigvårdens
sociala praktik av de traditionella försörjningsformer som redan under tidigt
1800-tal var allmänna på landsbygden i stora delar av Sverige. Detta stärker
hypotesen att den nya lagstiftningens utökade krav på försörjningsskyldighet inte
möttes med något organisatoriskt nytänkande utan med en utökning av en sedan
tidigare etablerad fattigvårdspraxis. I Skellefteå var det bärande inslaget i fattig-
försörjningen de bidrag in natura – spannmål, ved och andra basala förnöden-
heter – som samlades in av de skattskyldiga hemmansägarna och fördelades till
de fattiga efter behov. Redan under 1800-talet tillämpades alltså ett proportio-
nellt skattesystem, där var och en bidrog till att finansiera den sociala omsorgen
i lokalsamhället i relation till sina tillgångar. Försörjning genom kringgång var
också vanligt förekommande, liksom utackordering av barn och individer som
på grund av sjukdom eller ålder inte kunde försörjas på annat sätt. I Skellefteå
socken fanns inga fattighus eller någon annan form av institutionaliserad fattig-
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vård före sekelskiftet 1900. Mindre fattigstugor kunde visserligen finnas i socknens
byar, men dessa tycks främst ha fungerat som ett komplement till övriga tradi-
tionella försörjningsformer. Inte heller i det agrara Skellefteå ledde den nya lag-
stiftningen alltså till några revolutionerande förändringar i fattigvårdens former.

Även när det gällde fattigvårdsorganisationens utformning visade sig den nya
lagstiftningen ha gått jämförelsevis obemärkt förbi. Den nya förordningen fick
ett svalt mottagande av sockenstämmans ledamöter. Dessa hade så sent som
1846 antagit ett nytt fattigvårdsreglemente och fann sig mycket belåtna med det
sätt på vilket fattigvården var organiserad i socknen. Sockenmännens argument
kom också att beveka Kongl. Maj:t som under femton års tid befriade Skellefteå
socken från skyldigheten att ta upp den allmänna fattigvårdsavgift som lagen
föreskrev. För Skellefteås del innebar 1847 års fattigvårdsförordning alltså ingen
vändpunkt, vare sig för fattigvårdens praktiska eller organisatoriska utformning.
Först under 1860-talet påbörjades den traditionella naturaförsörjningens succes-
siva förändring i riktning mot en skatte- och avgiftsfinansierad fattigvård. Änd-
rade organisatoriska förutsättningar behöver alltså inte alltid leda till några för-
ändringar av en sedan tidigare beprövad och väl fungerande praxis.

Den största drivkraften till förändring tycks istället ha varit den ekonomiska
och sociala samhällsutvecklingen. För Skellefteås del inleddes en ny era i fattig-
vårdens historia redan 1838 med en radikal omorganisation av socknens fattig-
vård, som mer eller mindre hade kommit att kollapsa under missväxtårens um-
bäranden. Den sociala verkligheten och ett pressat ekonomiskt läge bidrog till att
bryta ned ett sedan tidigare till synes grundmurat motstånd mot förändringar.
Ett liknande mönster kan iakttas under 1860-talet när sociala och ekonomiska
påfrestningar återigen framstår som det främsta incitamentet till förändring av
den lokala fattigvårdsorganisation, som under drygt tjugo år hade lyckats stå
emot den nationella lagstiftningens krav. Att lokala strukturförändringar verkar
ha varit en större drivkraft till förändring än den nationella lagstiftningen utmanar
såväl bilden av 1847 års fattigvårdsförordning som en vändpunkt i den svenska
fattigvårdens historia som föreställningen att det då tillskapades ett enhetligt na-
tionellt fattigvårdssystem i Sverige.3 Snarare kan det, som Steven King uppmärk-
sammar för Englands del, ha handlat om ”a number of coalescing regional
welfare systems, underpinned by deeply ingrained cultural attitudes towards
poverty, communal relief  and the economy of  makeshifts on the part of  both
the poor and the wider population”.4  Kungl. Maj:ts beredvillighet att befria
Skellefteå socken från skyldigheten att tillämpa den nya lagstiftningen fullt ut
väcker frågan om det ens fanns någon önskan från lagstiftarens sida att uppnå en
enhetlig nationell fattigvårdspraxis. Snarare tycks strävan efter ett flexibelt och
kostnadseffektivt fattigvårdssystem, som kunde anpassas efter lokala förhållan-
den och ekonomisk bärkraft, ha vägt tyngre än nationell likriktning.5
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Efter lokala förhållanden
Vad kom då att avgöra hur fattigvårdsorganisationen utformades i den lokala
miljön? När sockenstämman i Skellefteå socken 1838 beslutade att dela in sock-
nen i fattigvårdsdistrikt och delegera det praktiska fattigvårdsansvaret till
bystämman är det uppenbart att erfarenheterna under de nyss timade missväxt-
åren hade stor betydelse för hur den nya organisationen kom att gestaltas. I ett
pressat ekonomiskt läge var det väsentligt att se till att de begränsade resurserna
verkligen kom de mest behövande till del, något som på grund av socknens
storlek hade visat sig vara svårt att uppnå med en centraliserad fattigvårds-
organisation. Den väletablerade byorganisationen med en god social kontroll
och en lång tradition av självständigt beslutsfattande erbjöd emellertid bättre
möjligheter till kontroll av de fattigas understödsbehov, av hur fattigvårdens re-
surser kom att användas, men också av de skattskyldiga hemmansägarnas solidari-
tet med systemet. Bystämmans oinskränkta beslutsrätt i byagemensamma ange-
lägenheter hade växt fram ur böndernas behov av att komma överens om det
gemensamma nyttjandet av jord, skog och vatten och det fanns ett starkt by-
tvång med krav på inbördes solidaritet mot fattade beslut. Det finns inget som
talar för att de sociala frågorna inte skulle ha behandlats på samma sätt, när
bystämman från 1838 och framåt blev lokal fattigvårdsstyrelse och de sociala
frågorna kom att dominera den agenda som tidigare främst hade rört frågor
om rågångar, fiske och kreaturshållning.

Beslutsfattarnas bedömning av den sociala situationen i socknen under det
sena 1830-talet, med många individer i arbetsför ålder som saknade försörjning
och ett utbrett tiggeri till följd av en otillräcklig fattigvård, tycks också ha haft
betydelse för hur fattigvårdsorganisationen kom att utformas. Att den nya organisa-
tionens primära syfte var att hjälpa helt eller delvis arbetsföra individer med
försörjningen är uppenbart, vilket framgår såväl av de allra första reglerna som
formulerades för fattigvårdsdistriktens verksamhet, som av det fattigvårds-
reglemente som fastställdes 1846. Även om det var fullt möjligt för vuxna män
i arbetsför ålder – framför allt familjeförsörjare med minderåriga barn – att få
understöd, var det självförsörjningen som stod i centrum. Den fattige skulle
vänjas vid att förtjäna sitt uppehälle genom eget nyttigt arbete och hållas ifrån det
moraliskt fördärvliga tiggeriet. Rädslan för pauperism kan också spåras i ambi-
tionen att det skulle finnas ett tydligt ekonomiskt incitament för den fattige att
sträva efter självförsörjning. För att ingen skulle frestas att se fattigvårdens arbe-
ten som ett förstahandsalternativ, skulle dessa generellt sett vara lägre betalda än
motsvarande arbeten på den öppna arbetsmarknaden. Redan under 1830-talet
går det således i en lokal kontext att finna uttryck för vad som senare skulle
komma att kallas för arbetslinjen i svensk socialpolitik.6 Fattigvårdsorganisationen
i Skellefteå socken hade tydliga folkuppfostrande drag. Den var sannolikt in-
fluerad av en luthersk tradition med arbete och självförsörjning som nyckelord.
Att 1846 års lokala fattigvårdsreglemente i Skellefteå i flera avseenden föregrep
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den nationella fattigvårdsförordning som infördes 1847, gör dock att det inte
heller går att utesluta att beslutsfattarna i den perifert belägna Norrlandssocknen
också hade nåtts av influenser från det pågående arbetet med den nya lagstift-
ningen på central nivå i samhället.

Principen om varje enskild sockens frihet att på egen hand bestämma fattig-
vårdens former hade i Skellefteå sin motsvarighet i att fattigvårdsdistrikten själva
fick utforma sin fattigvårdspraxis efter lokala förhållanden. Trots detta visar under-
sökningen att fattigvården kom att bedrivas på ett rätt likartat sätt i de olika
byarna. Naturaförsörjningen dominerade och distriktens karaktär av arbetsdistrikt
kom successivt att tonas ned till förmån för en mer traditionell fattigförsörjning.
Även på bynivå tycks lokala förhållanden ha gått före normativa bestämmelser,
vilket tar sig uttryck i att reglementets bestämmelser inte alltid följdes till punkt
och pricka. Detta förstärktes sannolikt av den hävdvunna vanan vid självständigt
beslutsfattande i byagemensamma angelägenheter.

Men det fanns också skillnader. Det sena 1860-talets paternalistiskt präglade
fattigvårdssystem i Sunnanå avviker märkbart från de andra byarnas
fattigvårdspraxis, vilket sannolikt kan sättas i samband med en större social strati-
fiering och en socio-ekonomisk struktur som skapade en stor distans mellan
försörjare och försörjda. I Sunnanå visade sig dessutom avståndet mellan under-
stödstagare och den övriga befolkningen inte bara ha varit av social karaktär,
utan det tog sig dessutom rumsliga uttryck. Byamännen ägnade stor möda åt att
flytta undan distriktets fattiga i särskilt avsedda bostäder i byns utkant. Avhand-
lingen har också visat att det var i de mest förmögna och socialt skiktade byarna
som det gemensamma försörjningsansvaret var som mest ifrågasatt. I flera av
de byar där försörjningsansvaret bars av hemman med jämförelsevis små resurser
verkar det istället ha funnits en mer välvillig attityd gentemot de fattiga, vilken
tidvis kunde ta sig uttryck i en social solidaritet som sträckte sig utöver det fattig-
vårdsansvar byn fått sig ålagt. Detta stärker den inledningsvis framlagda hypote-
sen att identifikationen med de fattiga, och därmed förutsättningarna för en
känsla av samhörighet och social solidaritet mellan givare och understödstagare
tycks ha varit större i de byar där de sociala och ekonomiska skillnaderna i
befolkningen var jämförelsevis små, än i byar där det fanns en större social skikt-
ning.

I den ekonomiskt svaga kustbyn Boviken kan det inte heller uteslutas att de
försörjningsansvariga hemmansägarnas medvetenhet om sin egen potentiella ut-
satthet kan ha haft betydelse för beredvilligheten att hjälpa de individer i byn som
inte klarade sin egen försörjning. Som undersökningen har visat var fattigdomen
tidvis mycket utbredd i Boviken och under stora delar av undersökningsperioden
bedömdes uppemot 25 procent av den vuxna befolkningen vara så utblottad att
de ansågs vara oförmögna att betala skatt. Resultaten pekar på att många av
dessa skattefattiga pendlade mellan självförsörjning och understödsberoende,
vilket antyder att marginalerna många gånger var små i byn, där försörjnings-
ansvaret för de fattiga i stor utsträckning bars av bönder med lågt taxerade
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hemman. Mot denna bakgrund kan det inte uteslutas att de inslag av självförsäkring
som nationalekonomerna Kristov Lorenzo och Peter Lindert menar kan finnas
i politiska beslut, också kan ha funnits med som ett motiv – medvetet eller
omedvetet – i de överväganden som gjordes kring de fattigas försörjning i det
agrara Skellefteå. Detta gäller inte minst i anslutning till 1830-talets och 1860-
talets krisperioder. Desto större oro som fanns hos de försörjningsskyldiga
hemmansägarna för att själva riskera att drabbas av problem med försörjningen,
desto större var motivationen att se till att det fanns ett fungerande socialt skyddsnät
för individer och hushåll i krissituationer. 7

Fattigvård och samhällsbygge
Det råder ingen tvekan om att arkitekterna bakom den distriktsbaserade fattig-
vårdsorganisationen i Skellefteå socken såg många fördelar med att överlåta det
praktiska fattigvårdsansvaret på den redan existerande byorganisationen i sock-
nen. Distrikten fick en tydlig geografisk avgränsning, det fanns former för och
en vana vid att hantera gemensamma angelägenheter, och inte minst viktigt, en
god social kontroll på både givare och understödstagare. Om beslutsfattarna
reflekterade över hur ansvaret för de fattigas försörjning skulle komma att påverka
byns samhällsgemenskap är dock mera osäkert.

Likväl kom det lokala försörjningsansvaret att sätta sin särskilda prägel på
samhällsutvecklingen i Skellefteå sockens byar under en lång tid framåt. Även i
Skellefteå är det uppenbart att fattigvården vilade på en gemensam förståelse av
sociala rättigheter och skyldigheter i den lokala samhällsgemenskapen. På bynivå,
där det fanns direktkontakt mellan försörjare och den försörjde, blev innehållet
i detta sociala kontrakt mycket tydligt. För hemmansägarna var ansvaret för de
fattigas försörjning, på samma sätt som övriga byagemensamma åtaganden, en
självskriven följd av tillhörigheten till samhällsgemenskapen och byalaget. Den
som inte solidariskt fullgjorde sitt samhällsansvar kunde utsättas för kraftiga på-
tryckningar och till och med drabbas av tvångsåtgärder. För den fattige var också
de sociala rättigheterna knutna till tillhörigheten till samhällsgemenskapen. Den
som behövde understöd fick vända sig till byamännen i hembyn, vilka förde
deras talan i sockengemensamma överläggningar och på bynivå bestämde vilket
understöd de skulle tilldelas. Men rätten till understöd var inte villkorslös. Den
fattige förväntades likaledes fullgöra sitt samhällsansvar och anpassa sig till lokal-
samhällets normer, vilket framför allt innebar att arbeta efter förmåga och på
detta sätt ge sitt bidrag till den lokala gemenskapen. Samtidigt visar resultaten på
att den sociala solidariteten gentemot bybor inte alltid begränsades bara till de
individer som enligt de sockengemensamma överenskommelserna skulle för-
sörjas av distriktet. Detta pekar på att det kunde finnas ett lokalt socialt medborgar-



325

skap som inte bara var grundat i ett formellt försörjningsansvar, utan också mest
sannolikt hade sin grund i den känsla av identifikation som var knuten till
byagemenskapen och den gemensamma bostadsorten.

Som Peter Aronsson framhåller är det alltså möjligt att se hur en form av
medborgarskap växte fram inom ramen för det jämförelsevis egalitära sam-
hällslivet på by- och sockennivå, långt innan det var möjligt att tala om ett gene-
rellt medborgarskap i modern mening.8 Samtidigt är det viktigt att understryka
att existensen av ett slags lokalt förankrat socialt medborgarskap, uttryckt i en
gemensam förståelse av sociala rättigheter och skyldigheter, inte innebär att 1800-
talets fattigvård kan jämställas med dagens generella välfärdssystem. I själva ver-
ket bidrog det lokala fattigvårdsansvaret istället till att understryka de orättvisor
och sociala skillnader som fanns i befolkningen och synliggöra det faktum att alla
i den lokala samhällsgemenskapen inte hade samma rättigheter.9

Samtidigt som fattigvårdsansvarets förankring i lokalsamhället skapade goda
förutsättningar för en inbördes solidaritet i byn, ledde det med stor sannolikhet
till ett större behov av att tydliggöra gränserna för tillhörighet och utanförskap i
den egna samhällsgemenskapen, men också till ett ökat behov av gränsdragning
gentemot andra byar och distrikt. Detta var inget unikt för Skellefteå utan är,
som sociologen Abram de Swaan framhåller, en naturlig följd av samhällets
beslut att gemensamt hjälpa behövande med försörjningen. Framväxten av kol-
lektiva understödsformer gjorde det nödvändigt att sätta gränser för vilka som
var berättigade till samhällets stöd, men också att klargöra vilka som hade den
sociala skyldigheten att bidra till de fattigas försörjning.10 Behovet av gränsdrag-
ning socknarna emellan går också som en röd tråd genom den svenska fattigvårds-
lagstiftningens historia, så det faktum att det lokala fattigvårdsansvaret aktualise-
rade frågor om avgränsning i Skellefteå sockens byar är inte särskilt anmärk-
ningsvärt. Givetvis hade behovet av gränsdragning ekonomiska bevekelsegrunder.
Som avhandlingen visar fanns det i många byar en mycket konkret rädsla för att
en inflyttning av utomstående skulle leda till en ökad fattigvårdsbörda. Samtidigt
är det tveksamt om det lokala fattigvårdsansvaret ensamt kan förklara den miss-
trogna och tidvis öppet negativa hållning som fanns till egendomslösa från andra
byar. Den avvaktande inställningen till främlingar kan också ha varit ett uttryck
för vad Keith Snell betecknar som ”the culture of local xenophobia”. Med detta
menas att den lokala identiteten och samhörigheten med den egna hemorten var
så stark att andra lokalsamhällen – även om de var geografiskt närliggande –
kunde betraktas som främmande och annorlunda.11 I detta avseende utgjorde
1800-talets Skellefteå inget undantag.12 Den lokala identiteten knuten till hembyn
var stark, något som inte minst kan tillskrivas den väletablerade och självständiga
byorganisationen och de stora geografiska avstånden i socknen. Byordningarnas
bestämmelser visar att det långt innan den distriktsbaserade fattigvårds-
organisationen infördes fanns ett behov av att värna lokalsamhällets gränser mot
oönskad inflyttning av egendomslösa och obemedlade individer. Det kan likväl
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inte uteslutas att dessa redan existerande gränser i lokalsamhället kom att förstär-
kas och formaliseras när fattigvårdsansvaret fördes ned på samhällets allra mest
lokala nivå under tidsperioden 1838–1871. Resultaten öppnar emellertid för nya
frågor kring lokalt identitetsskapande som kan bidra till att ytterligare problema-
tisera och belysa vad som formade gränser för tillhörighet och utanförskap i
1800-talets agrara samhälle.

Fattigvårdens understödstagare
Genom att rikta blicken mot samhällets lokala nivå har avhandlingen kunnat
bidra med nya perspektiv på 1800-talets fattigvård och belysa hur den kom att
utformas och utvecklas i nära samspel med lokalsamhället. Trots frånvaron av
generella välfärdssystem saknades inte samhällsansvar för den fattige innan
välfärdsstatens framväxt. Men vem var då att betrakta som fattig i ”det gamla
Fattigsverige”, det samhälle som i det folkliga medvetandet ofta framstår som
helt genomsyrat av fattigdom, hunger och elände?

Fattigdomen i Fattigsverige
Att entydigt definiera vad som är att beteckna som fattigdom är en vansklig
uppgift. Redan inledningsvis framhölls fattigdomsbegreppets relativa natur, som
gör att det alltid måste kontextualiseras. Vem som betraktas som fattig och fat-
tigdomens karaktär varierar från tid till tid och från ett samhälle till ett annat.
Avhandlingen visar dessutom att bilden av vår uppfattning om vad som är fat-
tigdom och dess utbredning ser olika ut beroende från vilket perspektiv den
studeras och hur den definieras. När fattigdomsdefinitionen vidgas från mot-
tagande av understöd till oförmåga att betala skatt framgick det att långt ifrån
alla som betraktades som fattiga i sin samtid fick understöd från fattigvården.
Många av dem som ansågs vara så ekonomiskt svaga att de inte hade något att
avvara till de fiskala myndigheterna var aldrig föremål för fattigvård. Somliga
pendlade mellan självförsörjning och understödsberoende, medan andra var regel-
bundna understödstagare. Fattigdomen i Fattigsverige var alltså långt mer ut-
bredd än vad som framgår om den endast studeras ur ett fattigvårdsperspektiv.
Dessutom såg den inte ut på samma sätt i alla byar. Avhandlingen har visat att
även inom en och samma socken kunde det finnas olika fattigdomsmönster,
vilket mest troligt kan förklaras av skillnader i näringsstruktur, ekonomiska för-
utsättningar samt sociala förhållanden. I jämförelse med kustbyn Boviken tycks
såväl centralorten Sunnanå som den jämförelsevis välmående bondbyn Medle
både ha haft bättre förutsättningar att möta strukturella förändringar och bättre
försörjningsmöjligheter att erbjuda den enskilde, vilket yttrade sig i en mer skiktad
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fattigdom. I kustbyn, med en mindre differentierad ekonomi och begränsade
näringsmässiga förutsättningar, fanns inte bara en mera utbredd fattigdom än i
de två andra byarna, utan också ett tämligen komplext fattigdomsmönster med
ett utbrett intermittent understödsberoende. Sannolikt skulle ett fördjupat stu-
dium av sambandet mellan socio-ekonomiska förhållanden och lokala fattigdoms-
mönster kunna bidra till att ytterligare öka kunskapen om det svenska agrar-
samhällets utveckling och förändring under 1800-talet.

Samhällets prioriteringar
Även om diskussionen av fattigdomssituationen i Skellefteå socken har varit
väsentlig för att fördjupa bilden av det samhälle i vilket fattigvården opererade
och för att kontextualisera synen på fattigdom är det fattigvården och dess under-
stödstagare som utgör avhandlingens huvudfokus. Som det har kunnat konstate-
ras ger en fattigdomsdefinition baserad på mottagande av fattigvård ingen hel-
täckande bild av fattigdomen i ett samhälle, då långt ifrån alla som levde under
fattiga förhållanden i 1800-talets agrarsamhälle fick understöd från fattigvården.
Däremot speglar den samhällets prioriteringar, det vill säga de individer vars
fattigdom av de samtida beslutsfattarna ansågs berättiga till understöd från fattig-
vården.

Undersökningen av understödstagargruppens sammansättning år för år
indikerar att det tycks ha funnits ett samband mellan samhällets prioriteringar
och de ekonomiska konjunkturerna i regionen. Under distriktsorganisationens
första tid återspeglas dess huvudsyfte att hjälpa helt eller delvis arbetsföra fattiga
med försörjningen i en hög andel familjeförsörjare i arbetsför ålder bland
understödstagarna. Medan de förbättrade konjunkturerna från 1840-talets mitt
och framåt resulterade i en successivt åldrande grupp fattiga med kvinnlig domi-
nans, återfanns åter en större andel yngre och arbetsföra med en familj att för-
sörja på fattigvårdsdistrikten under det sena 1860-talets krisår. I tidigare forsk-
ning finns ett starkt stöd för att hävda att strukturella omvärldskriser i form av
missväxt och arbetslöshet genererade ett ökat understödsbehov hos familje-
försörjare i arbetsför ålder, genom att bli tungan på vågen som raserade en
redan tidigare vacklande familjeekonomi.13 Skellefteå socken torde därvidlag inte
ha varit något undantag. Den stora majoriteten av fattigvårdens understödstagare
kom från agrarsamhällets lägre skikt och levde sannolikt på marginalerna redan
innan de blev föremål för fattigvård. Att en större andel familjeförsörjare i arbets-
för ålder och med stora hushåll försörjdes av fattigvårdsdistrikten i anslutning till
1830-talets och 1860-talets krisperioder tyder på att det fanns en flexibilitet hos
beslutsfattarna att möta det förändrade panoramat av understödstagare med
aktiva prioriteringar när de begränsade fattigvårdsresurserna skulle fördelas.
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Utformningen av socknens fattigvårdsorganisation med utgångspunkt i de
förhållanden som var för handen under det sena 1830-talet är sannolikt också en
viktig förklaring till att den kvinnliga dominansen bland fattigvårdens under-
stödstagare inte var lika stark i Skellefteå som i många andra kontexter. Det
uttalade syftet att hjälpa arbetsföra fattiga med försörjningen och den starka
betoningen på arbete och självförsörjning gjorde att även män kunde bli föremål
för fattigvård utan att helt bryta med den samtida genusordningen. Att en jäm-
förelsevis stor andel män – företrädesvis familjeförsörjare i arbetsför ålder –
försörjdes av fattigvårdsdistrikten i Skellefteå socken under hela undersöknings-
perioden, är det resultat som kanske mest markant skiljer sig från vad som visats
i de flesta andra studier av fattigvårdens understödstagare.

Samtidigt är det uppenbart att beslutsfattarnas prioriteringar också färgades
av den rådande genusordningen, det agrara hushållstänkande och det manliga
försörjarideal som fanns i 1800-talets samhälle. Ett uttryck för detta är att ogifta
kvinnor tycks ha haft större möjlighet att få understöd än ogifta män, som mycket
sällan kom att försörjas av fattigvårdsdistrikten. Att änkor som var föremål för
fattigvård vanligtvis själva fick ta hand om sina barn, medan änklingars barn i
allmänhet utackorderades till andra hushåll visar också hur samhällets skilda för-
väntningar på män och kvinnor kom till konkret uttryck i fattigvårdspraxis.
Understödet utformades på ett sådant sätt att såväl mannen som kvinnan fick
utföra sin främsta plikt mot samhället: mannen blev fri att arbeta för sin försörj-
ning medan kvinnan fick ta ansvar för hem, hushåll och reproduktion.

Den fattige i Fattigsverige
I avhandlingens inledningskapitel diskuterades förekomsten av olika riskfaktorer
som på ett särskilt sätt utgjorde potentiella hot mot människors självförsörjning
innan de sociala välfärdssystemen växte fram. Sjukdom, arbetsoförmåga och
död, livscykelns särskilda riskperioder, fluktuerande konjunkturer och inte minst
naturens nycker var ständigt närvarande risker i det förindustriella samhället. Både
på kort och lång sikt kunde de få djupgående sociala och ekonomiska kon-
sekvenser såväl för den enskilde som för hela hushåll. Människors möjlighet att
möta och hantera dessa i flera avseenden generella risker påverkades i hög grad
av de egna sociala och ekonomiska förutsättningarna: av klasstillhörighet, resurser
och arbetsmarknad, men också av kön och ålder samt tillgången till stödjande
nätverk. Med utgångspunkt i tidigare forskning konstruerades en enkel modell
med syfte att diskutera de multifaktoriella orsakssammanhang som i det för-
industriella samhället kunde leda till fattigdom och understödsberoende. Svaga
sociala nätverk, livscykelkriser, sjukdom och handikapp samt personliga risk-
faktorer som missbruk eller socialt avvikande beteende lyftes fram som indivi-
duellt präglade riskfaktorer som i sig eller tillsammans kunde öka risken för
fattigdom och understödsberoende. Det antogs också att individuella riskfaktorer
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som de nyss nämnda kunde fördjupas av strukturella faktorer, som till exempel
en allvarlig missväxt eller en djupgående lågkonjunktur, men också av ålder och
kön.

I vilken mån visade sig då dessa teoretiska resonemang och hypotetiska över-
väganden ha bäring på fattigvårdens understödstagare i Skellefteå socken? Att
fattigdomsutvecklingen påverkades av 1800-talets två genomgripande ekono-
miska krisperioder torde vara ställt utom allt tvivel. Många belägg finns på en
generellt ökande fattigdom i regionen i samband med missväxtperioderna. Fastän
de akuta försörjningsproblemen i stor utsträckning kom att mötas med nödhjälps-
insatser som ligger utanför denna studie, tycks krisåren också ha lett till att andra
kategorier av understödstagare började försörjas av fattigvårdsdistrikten. Både
1830-talets och 1860-talets krisperioder tycks framför allt ha genererat ett ökat
understödsbehov hos hushåll med minderåriga barn och stor försörjningsbörda.
I anslutning till dessa perioder kan också fattigdomsproblematiken hos många
hushåll sättas i omedelbart samband med arbetsoförmåga till följd av sjukdom,
eller med en makes eller makas död. En intressant iakttagelse är också hur en till
synes konjunkturberoende fattigdom för många kunde övergå i ett mycket lång-
varigt understödsberoende. Att många hushåll fick bestående problem med för-
sörjningen sedan missväxtåren var över, visar att understödsberoendet inte bara
kunde kopplas till strukturella riskfaktorer utan likaledes samspelade med andra
sociala riskfaktorer i deras livssituation. För somliga hushåll blev missväxtårens
prövningar det som permanent förde dem över gränsen mellan en redan tidi-
gare sviktande självförsörjning och understödsberoende. För andra kom den
akuta krisen – inte sällan genom sjukdom, död eller arbetsoförmåga – att sätta
så bestående spår i deras liv att den både på kort och på lång sikt äventyrade
deras möjlighet att klara sin egen försörjning.

Samtidigt kan det konstateras att ingen dramatiskt nedåtgående social mobi-
litet kunde iakttas bland de individer som försörjdes av fattigvårdsdistrikten.
Snarare tycks proletariseringen och till sist pauperiseringen – det sista steget mel-
lan självförsörjning och understödsberoende – ha varit en successiv process med
flera transitioner. De allra flesta av understödstagarna tillhörde alltså agrarsamhällets
lägre skikt redan innan de blev föremål för fattigvård och somliga kom redan
från barnsben från fattiga förhållanden. För de individer som var födda i bonde-
hem hade proletariseringen i de flesta fall börjat långt innan de tog det sista steget
ned på samhällets sociala stege och blev beroende av fattigvården för sitt uppe-
hälle.

Fastän strukturella kriser och kollektiva risker kunde drabba alla, var det i hög
grad andra, mer individuellt präglade riskfaktorer som avgjorde hur djupgående
konsekvenser de kom att få för den enskilde individen och för det enskilda
hushållet. I vilken grad avsaknaden av stödjande släktnätverk i sig var en faktor
som äventyrade människors försörjning i det agrara Skellefteå är svårt att be-
döma. Som undersökningen har visat var avsaknaden av nära anhöriga i stor
utsträckning demografiskt betingad, vilket innebär att det inte är alldeles givet att
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fattigvårdens understödstagare hade glesare släktnätverk än andra. Det kan emel-
lertid konstateras att merparten av de individer som försörjdes av fattigvårds-
distrikten i mycket stor utsträckning saknade närstående som hade möjlighet att
ta ansvar för deras försörjning. Att så var fallet handlade dels om bristande
resurser hos de anhöriga, dels om ett mycket glest socialt skyddsnät, vilket fram-
för allt hade tunnats ut av en högre dödlighet. Det fanns helt enkelt inte särskilt
många anhöriga att vända sig till i krissituationer. Som undersökningen visar blev
den föreskrivna ömsesidiga försörjningsplikten mellan föräldrar och barn i många
fall alldeles oväsentlig, då föräldragenerationen inte längre var i livet och barnen
antingen var minderåriga eller nästintill lika medellösa som sina föräldrar. Vare
sig normativt eller i fattigvårdens sociala praktik finns några belägg för att syskon,
eller mer avlägsna släktingar förväntades ta ansvar för varandras försörjning,
utan försörjningsplikten var begränsad till anhöriga i rätt upp- och nedstigande
led.14 Att en mycket stor del av de individer som försörjdes av fattigvårdsdistrikten
hade flyttat ofta, och i större utsträckning än den övriga befolkningen, inte längre
bodde kvar på födelseorten påverkade sannolikt också deras möjlighet att få
stöd från närstående i negativ riktning. De allra svagaste släktnätverken fanns hos
de äldre ogifta understödstagarna, företrädesvis kvinnor, som många gånger
helt saknade nära anhöriga.

Även om inte avhandlingen kan visa att de individer som försörjdes av fattig-
vårdsdistrikten hade glesare sociala nätverk än andra, tycks det alltså ändå finnas
fog för att, med Peter Lasletts ord, tala om ett slags ”nuclear hardship” i 1800-
talets Skellefteå. Allt tyder på att det stöd understödstagarnas bräckliga och resurs-
svaga släktnätverk förmådde uppbåda i krissituationer var mycket begränsat.
För många var fattigvården det enda skyddsnät som återstod. För andra ut-
gjorde fattigvårdens materiella hjälp ett oundgängligt komplement till det stöd
de kunde få från sina närmaste, som å sin sida sannolikt hade förutsättningar att
erbjuda ett socialt och emotionellt stöd som fattigvården aldrig kunde ge. Före-
komsten av familjeansvar och samhällsansvar i det förindustriella samhället be-
höver alltså inte nödvändigtvis sättas i motsatsställning till varandra.

Desto tydligare framstår sambandet mellan livscykelns särskilda riskperioder
och behovet av understöd hos de individer och hushåll som försörjdes av fattig-
vårdsdistrikten i Skellefteå. En stor del av de hushåll som förestods av gifta män
och kvinnor samt änkor eller änklingar var män och kvinnor i medelåldern med
minderåriga barn i hushållet som behövde hjälp från fattigvården.15 Det är uppen-
bart att fattigvårdsproblematiken för dessa medelålders män och kvinnor i all-
mänhet kan kopplas samman med en stor försörjningsbörda, men att den i
somliga fall också fördjupades av sjukdom, handikapp och arbetsoförmåga.
För de hushåll som inte hade någon reproduktiv funktion visade sig däremot
livscykelns riskperioder inte sammanfalla lika tydligt med Rowntrees klassiska
modell som har diskuterats tidigare i avhandlingen. Den främsta anledningen till
att ogifta barnlösa män och kvinnor i medelåldern försörjdes av fattigvården
tycks ha varit arbetsoförmåga till följd av sjukdom och handikapp. Iakttagelsen
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att livscykelns sista fas – ålderdomen – förde med sig en alldeles särskilt fattig-
vårdsproblematik tycks emellertid ha varit generellt tillämplig också i det agrara
Skellefteå. Såväl bland gifta som ogifta, änkor och änklingar, med eller utan barn,
fanns äldre män och kvinnor för vilka det är uppenbart att behovet av under-
stöd kan relateras till vacklande kroppskrafter och stigande ålder, men också till
sjukdom och svaga sociala nätverk. Tydligast kommer den åldersrelaterade fattig-
domen till uttryck hos de ensamstående understödstagarna – företrädesvis äldre
änkor och ogifta kvinnor – individer som i regel saknade närstående som kunde
ta ansvar för deras försörjning. Att understödsbehovet hos de individer som
försörjdes av fattigvårdsdistrikten så tydligt visade sig kunna relateras till de perioder
i livscykeln som på ett särskilt sätt har kommit att förknippas med en ökad risk
att drabbas av fattigdom, tyder på att beslutsfattarnas prioriteringar ändå i stor
utsträckning vägleddes av människors faktiska understödsbehov.

En viktig iakttagelse är också att den livscykelrelaterade fattigdomen i allmän-
het inte opererade ensam. I synnerhet verkar sjukdom och handikapp ha bidragit
till att fördjupa fattigdomen och understödsberoendet hos de individer som
försörjdes av fattigvårdsdistrikten i det agrara Skellefteå. För de flesta var det
alltså inte livscykelns förlopp i sig som hade försatt dem i fattigdom, utan det var
snarare livssituationen under olika faser i livet som begränsade den enskildes eller
hushållets förmåga att hantera de sociala risker tillvaron i det förindustriella sam-
hället förde med sig. De stora barnfamiljernas understödsbehov kom allra tydli-
gast till uttryck i anslutning till 1800-talets krisperioder, när extrema förhållanden
förorsakade av naturens nycker och konjunkturernas växlingar inte sällan för-
djupades av sjukdom, arbetsoförmåga eller en av föräldrarnas frånfälle. Ett lik-
nande resonemang kan föras angående understödsberoendet bland de äldre, där
ålderdomens begränsningar ytterligare kunde accentueras av sjukdom, en makes
död eller sviktande stöd från anhöriga. För somliga – både bland äldre och
yngre – kunde det också handla om marginalisering och socialt utanförskap till
följd av att de, eller deras närstående på något sätt avvek från lokalsamhällets
etablerade normer.

Svaret på den inledande frågeställningen om det var möjligt att urskilja några
specifika riskfaktorer som äventyrade människors möjlighet att klara sin egen
försörjning, måste därför bli att det i allmänhet var ett intrikat samspel mellan en
rad olika omständigheter som kom att avgöra om eller när de kom att passera
gränsen mellan självförsörjning och understödsberoende. Som den hypotetiska
modellen i det inledande kapitlet visar, påverkade och fördjupade strukturella
och individuellt präglade sociala riskfaktorer varandra. Redan i avhandlingens
inledningskapitel diskuterades det att livscykelns risker inte helt kunde jämställas
med de övriga sociala riskfaktorerna i modellen. Detta har också kommit att
bekräftas av de resultat som visar att livscykelns riskperioder genom sitt sätt att
öka individens och hushållets predisposition för andra sociala riskfaktorer, verkade
på ett annorlunda sätt än övriga risker i det förindustriella samhället.
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Fattigvård, samhällsbygge och samhällsförändring
Inledningsvis ställdes frågan vad fattigvårdens utformning, utveckling, funktion
och förändring i ett traditionellt agrarsamhälle kan säga oss om samhällsbygge
och samhällsutveckling på den svenska landsbygden under 1800-talet? Trots att
denna frågeställning på flera sätt redan har berörts, både i avhandlingens olika
delstudier och i den avslutande diskussionen, kan det ändå vara på sin plats att
avslutningsvis lyfta fram några generella iakttagelser kring fattigvård, samhälls-
bygge och samhällsförändring i det nordsvenska agrara samhället under 1800-
talet.

 Det första som kan framhållas är den påfallande kontinuiteten under under-
sökningsperioden. Visserligen bar 1830-talets fattigvårdorganisation på ytan spår
av aktuell samhällsdebatt och organisatoriskt nytänkande, men i agrarsamhällets
sociala praktik fortsatte gamla mönster och traditionella försörjningsformer att
leva kvar under lång tid. Oaktat befolkningsökning, sociala strukturförändringar
och nyordningar på lagstiftningens område kom fattigvården i Skellefteå socken
att bedrivas på ungefär samma sätt ända fram till tidigt 1870-tal. Intrycket av
kontinuitet förstärks ytterligare när man betraktar de individer som försörjdes av
fattigvården. Visserligen kunde sammansättningen av understödstagargruppen
år för år fluktuera med avseende på kön, ålder och civilstånd, men med avse-
ende på social bakgrund och livssituation visade sig gruppens struktur jämförel-
sevis konstant över tid. Även om 1800-talet ofta karaktäriseras som ett sekel av
snabb ekonomisk och social utveckling, återspeglas detta alltså inte särskilt tydligt
vare sig när det gäller fattigvårdens utveckling eller fattigpopulationens föränd-
ring i Skellefteå socken före 1870.16

Den andra iakttagelsen jag vill lyfta fram är betydelsen av det lokala. Det sätt
på vilket 1847 års nya fattigvårdslagstiftning togs emot, visar att i 1800-talets
Skellefteå gick socknens gemensamma intressen före nationella direktiv. Den
sockengemensamma identiteten kunde visserligen vara stark, men som avhand-
lingen visar kunde även denna ställas åt sidan i förhållande till den lokala identitet
som var knuten till hembyn och tillhörigheten till lokalsamhället. Denna djupt
förankrade samhörighet med hemorten utnyttjades av beslutsfattarna i Skellefteå
socken när de drog upp linjerna för den fattigvårdsorganisation som togs i bruk
1838. Genom att tilldela den redan befintliga byorganisationen nya uppgifter
inom fattigvårdens ram, kunde man dra nytta av lokalsamhällets goda sociala
kontroll och ovillkorliga krav på inbördes solidaritet, samtidigt som den själv-
ständiga bystämman till viss del inkorporerades i den kommunala beslutsstrukturen.
Den gamla traditionella byorganisationen med rötter i det lokala och informella
fick därmed en tydlig roll i det sockengemensamma statligt reglerade samhälls-
bygget. Detta väcker frågan om vilken betydelse förekomsten av en etablerad
byorganisation med vana av självständigt beslutsfattande och en nästintill oin-
skränkt beslutsrätt i byagemensamma angelägenheter hade för samhällsut-
vecklingen i norra Sverige. Är månne denna form av direktdemokrati – visserli-
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gen en socialt skiktad sådan – ett förbisett inslag i det svenska samhällsbygget,
eller kom den traditionella byorganisationen snarare att fungera som en hämsko
på modernisering och samhällsutveckling? En mer ingående studie av samspelet
mellan bynivå och sockennivå skulle sannolikt kunna bidra till en fördjupad
kunskap om samhällsutvecklingen i norra Sverige under 1800-talet.

Det tredje och sista jag vill lyfta fram är att fattigdom, då som nu, inte enbart
handlade om brist på materiella resurser utan dessutom kan associeras med socialt
utanförskap och bristande delaktighet i lokalsamhället. Visserligen har avhand-
lingen visat på existensen av ett lokalt förankrat socialt medborgarskap, men det
måste samtidigt konstateras att det för understödstagarna inte handlade om ett
medborgarskap på lika villkor. Det förindustriella samhällets fattigvårdssystem
var, som den brittiske historikern Steve Hindle framhåller, genomsyrat av brist
på jämlikhet, och den fattige saknade, liksom övriga egendomslösa, tillträde såväl
till lokalsamhällets som socknens beslutande organ.17 Även om det varken sakna-
des samhällsansvar eller former för socialt ansvarstagande i det förindustriella
samhälle vi brukar benämna Fattigsverige, tog samhällets understödsformer sig
annorlunda uttryck än vad de gör idag och var utformade på annat sätt än
dagens generella välfärdssystem. De bars av en djupt rotad plikt att samhället
skulle ta hand om sina fattiga, präglades av sin tids normer och föreställningar,
och begränsades av balansen mellan behov och resurser. Visst kan det med ut-
gångspunkt i dagens syn på social omsorg riktas kritik mot 1800-talssamhällets
många gånger bristfälliga sociala skyddsnät och inhumana understödsformer,
men detta är inte forskarens uppgift. Avhandlingens syfte är varken att fördöma
eller försvara, utan snarare att förstå och förklara de uttryck fattigvården – 1800-
talssamhällets sociala omsorg – tog sig i en agrar förindustriell kontext i norra
Sverige.
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Summary

In poor circumstances
Poor relief policy and paupers in Skellefteå parish, Sweden,

in the nineteenth century

Introduction
In common lore, nineteenth-century Sweden has often been characterized as “a nation of
paupers”, a society filled with poverty and destitution and an inverted reflection of the
emerging welfare society. Nineteenth-century poor relief  is attributed to be flawed, harsh,
and disgraceful—a shameful contrast to a modern, responsible and caring welfare state.
Despite the fact that the country’s transformation from “a nation of  paupers” to a modern
welfare state is so central in Swedish history, the welfare arrangements before 1900 on the
local level have received quite scarce interest from historians. The aim of this dissertation is
to shed light upon the nineteenth century poor relief system, how it operated in a local rural
context, how it changed over time, and not least, who was supported and why. It raises
questions about how the poor laws were interpreted on the parish level, how the welfare
system interacted with local society and about who was considered to be poor and entitled
to support in rural society.

The geographical setting of the dissertation is Skellefteå, a rural parish in northern
Sweden, and the study concentrates upon the period 1830–1875, in many ways a period of
change in Swedish society. Throughout the nineteenth century, Sweden was still a primarily
rural country where the main part of the population lived in the countryside. While poverty
in the contemporary debate was considered a chiefly rural problem associated with popula-
tion growth and proletarianization, it is reasonable to let the study take place in a rural
context.

In an international perspective, the historiography of poverty and poor relief is vast.
There are numerous studies discussing the legal framework and poor relief policy on both
a national and a local level, especially from a British perspective. The number of studies that
focus on the poor themselves and their life course from a household perspective is, however,
considerably smaller. One reason is the difficulty of linking poor relief records to demographic
sources.

A unique material that has been but little used to study poor relief and welfare recipients
is the computerized parish records in the Demographic Data Base, Umeå University. Regis-
ters of birth, marriage, death and migration make it possible to note all vital events, and in
the longitudinal population registers, individuals can be followed throughout their life
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course. Linking poor relief records to parish records considerably extends our knowledge
about the welfare recipients of the past. Without time-consuming family reconstitution, it
is possible to study the poor in their social and familial context in a longitudinal perspective.
Their movements within the parish can be mapped, as well as their kinship networks, their
changing household structures and transitions over the life cycle. This study is based upon
a combination of welfare sources and demographic sources analyzed with both qualitative
and quantitative methods. Municipal sources provide important information about poor
relief organization and welfare arrangements in the parish, as well as about the people that
were supported. Local sources from the village level provide information about entitlements
and welfare recipients that is even more detailed. Linked to computerized parish records
from Skellefteå they provide rich information about the people supported by poor relief in
the rural society.

Background factors
Chapter 2 deals with background factors, including the legal framework. It offers a brief
history of the Swedish poor laws and discusses what is previously known about nineteenth
century poor relief  practices. Finally, the chapter presents the Skellefteå region, the rural
parish whose poor relief system and paupers are the main subjects of this dissertation.

In Sweden, as in most West European regions, the roots of  society’s welfare provision
can be traced back to medieval times and the church’s responsibility to care for the destitute
and the disabled. Even after the protestant reformation, poor relief continued to be a
parochial responsibility, governed by the fundamental principle that each parish had a duty
to support their own poor. The first elementary regulations can be dated to 1642, but
before the early nineteenth century, it is not possible to talk about any coherent legislation.
The acts of 1763 and 1766 further emphasized that poor relief was to be handled locally by
each parish without interference from central authorities. Only the mentally ill and infirm
should be admitted to hospitals. Although each parish had an obligation to take care of
impoverished residents, until 1847 welfare provisions were almost exclusively based upon
voluntary contributions and donations. This limited legal patchwork allowed each parish a
large amount of freedom, but also became a source of conflict, particularly the rules about
settlement. By the early nineteenth century,  Malthusian influences had reached Scandinavia,
and an already intense welfare debate was further fuelled by local discontent over settlement
rules. After several twists and turns in the Parliament, Sweden finally got its first coherent
Poor Law in 1847. A poor rate was introduced, rules about settlement were clarified and
basic guidelines for the local organization were given. Yet local autonomy was not particularly
restricted. The parochial freedom to adjust welfare arrangements according to local conditions
continued to be a fundamental trait of Swedish poor relief policy throughout the nineteenth
century. Neither the 1853 revision nor the formal secularisation in 1862 resulted in any
major changes. A more important shift came in 1871 when a new and more restrictive poor
law was enacted that formally excluded the able bodied, no matter how destitute, from
entitlement. Only underage children and the disabled had a statutory right to elementary
social welfare.
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From a national survey in the 1830’s, it is evident, that to a rather large extent local poor
relief practices followed regional patterns. Indoor relief was more common in the south
and east, while outdoor relief dominated in the north. Entitlements in kind of a more
generous nature were found in the fertile agricultural parishes in the southern part of the
country, in comparison to the more barren and almost entirely rural areas in the north. In
northern Sweden, where institutional care was uncommon, the rotation system was
frequently used. The farmers took turns feeding, clothing and lodging the parish paupers in
their households. Elderly infirm paupers and children in need of parental care were usually
boarded out. On the local level, all these different forms of provision continued to exist, at
least until 1871.

Outdoor relief was also predominant in Skellefteå, a vast rural parish in northern
Sweden with an area of  about 1,625 square miles. It was considered a one-day’s journey to
travel from the northern to the southern border, and it took even longer to go from the
coast to the more remote and sparsely populated parts of the parish in the west. The main
part of the population, however, was concentrated in the river valleys and along the coast.
Throughout the whole nineteenth century, the parish was a traditional rural area where
agriculture dominated the economy and where farming, hunting, fishing and forestry were
the main sources of income. Most independent farmers were also engaged in the sideline
production of  tar and saltpetre. The pace of  industrialisation was slow, and there were very
few industries, primarily some large sawmills, in the region before the 20th century. Between
1830 and 1900 the population in Skellefteå nearly doubled, rising from around 11,000 to
20,000 inhabitants, an increase entirely explained by natural growth. The most important
centre in the region for a long time was the area surrounding the parish church, while the
only town in the region remained very small until the beginning of  the 20th century.

The poor relief system
Chapter 3 analyzes the background and development of the local poor relief system in
Skellefteå, how it operated in the local society and altered over time. This chapter examines
what happened when national legislation was translated into local practice and what
considerations were decisive for the local welfare arrangements. Empirically, the study is
mainly based upon municipal material, but supplementary sources such as newspapers are
also used.

In the early nineteenth century the poor relief organization in rural Skellefteå followed
a rather traditional rural pattern. Elderly and infirm paupers in need of permanent support
were maintained through rotation, not given pensions, while poor children usually were
boarded out. Short-time entitlement was provided from a rather meagre Parish Poor Fund
or by allowances in kind from a common grain supply. Although the parish was large, there
was no poorhouse for indoor relief. In the late 1830s, when Skellefteå had suffered from
more than ten recurring years of  failed crops and severe economic hardship, a radical
reorganization of poor relief became a solution when the existing welfare arrangements
proved to be increasingly insufficient. The large parish was divided into 59 geographical
districts, and responsibility for supporting the poor was transferred from the parish level to
the ratepayers in each district, which usually corresponded to a village/hamlet. The district
paupers were enrolled annually in joint discussions on the parish level, while the day-to-day
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decisions over entitlements, allowances and the distribution of local resources was a matter
for each district. A decentralised poor relief organization presented many advantages,
primarily increased opportunities for control, something that was as essential as it was
difficult in a vast parish with limited resources.

The recent hardships and the current social needs left their mark on the new local poor
relief system, which was intended to help also the able-bodied poor. The districts were
supposed to meet not only the material needs of the poor, but also to provide them with
work, with the aim of making them self-supporting by means of their own labour. In
reality, far from all people supported by the districts were able bodied; moreover, the
proportion of men and women no longer capable of working increased over time. The
organization, however, seems to have served its purpose well until the next period of
severe hardship and famine in the 1860s. Once again, it became painfully obvious that the
present welfare arrangements and the poor relief system lacked the capacity to meet social
needs in the wake of the crisis. Several attempts were made to reform the organization, but
it proved difficult to adjust to the new situation, and when the New Poor Law was passed
in 1871, the district organization in Skellefteå was finally abolished and poor relief again
centralised.

The 1847 poor relief act proved to be of very little importance to the parish. The Parish
Assembly were unwilling to make any major changes in a system that had appeared to be
both apt and useful. After a petition to the government, the parish even succeeded in being
exempted from the legal duty to collect a poor rate, and hence were able to keep their
decentralized poor relief system based upon traditional assistance in kind. In Skellefteå, the
main incentive for modification of the local poor relief system instead turned out to be the
social and economic turmoil of the 1830s and 1860s. Without doubt, local requirements
were put before national legislation. This suggests that in Sweden, too, the national poor
relief system disintegrated into several regional, and perhaps also local, poor relief systems
before it was acknowledged and put into practice on the local level in society.

The landscape of poverty
Chapter 4 discusses the poverty in the population in Skellefteå, given the fact that the
meaning of poverty in a given context is always a result of how the term is defined. In
historical research, the definition of poverty frequently relies on the judgements made by
the vestries, the poor law boards and the parish councils in the past: the poor are defined as
the individuals that received public poor relief. In this chapter, this common definition of
poverty is contrasted with a definition based upon tax exemption: that is, people that the
fiscal authorities considered too poor to pay the compulsory taxes are defined as poor. How
these two perceptions of  poverty, support by poor relief  and tax-exemption, related to each
other in the rural nineteenth century context is analyzed in a microstudy of three villages in
Skellefteå during 1830–1875.

First, it is possible to conclude that the landscape of poverty was far wider than is
suggested by poor relief  records only. The two subsistence crises in the 1830s and 1860s
that yielded both an increased and a prolonged poverty in the population seem to have had
a profound influence on the socio-economic development of the region. The results show
that up to 25 percent of the taxable adult population from 1830–1875 were judged as poor
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in the fiscal records and thus unable to pay their taxes. Hence, far from all of the people that
were considered poor in the eyes of the authorities were supported by poor relief. The
proportion of welfare recipients among the fiscal poor varied from 30–50 percent.

Obviously different tiers of poverty existed in the population, where some of the poor
depended on communal welfare and others, despite their certified poor circumstances,
subsided on their own. But the study also suggests that there were different patterns of
poverty within the same region. The most divergent pattern was found in the small fishing
and farming village Boviken, with limited opportunities besides farming and fishing,
something that probably made the population more vulnerable to structural changes and
crises. In this village a large proportion of the population seems to have lived on the
margins, close to dependency and destitution, periodically supported by poor relief and
periodically managing on their own. In villages with a more differentiated economy and a
more favourable labour market, vulnerability seems to have been less and poverty more
stratified. The results indicate the existence not only of  regional patterns of  poverty, but
also of local patterns within a single region.

The poor in local society
Chapter 5 discusses poor relief and community building on the local level in rural Skellefteå,
with focus chiefly upon the poor relief districts and their local welfare arrangements from
1838–1871. It tries to describe what happened when welfare practice was decentralized to a
very local level, as well as how the local provisions for the poor shaped the local community
and its notions about citizenship and social rights. The study is mainly based upon local
sources, minutes and poor relief records from thirteen poor relief districts in Skellefteå.

On the local level, also, welfare arrangements followed a traditional pattern that did not
differ very much between the districts. The districts’ explicit assignment to care for the able
bodied and provide them with work was most significant in the early years. Considerably
more important for the subsistence of the district paupers, however, were the allowances in
kind that were collected from the ratepayers and distributed among the entitled in the
village. Grain, firewood and potatoes were bare necessities of  life and survival in rural
nineteenth-century Sweden, especially in wintertime. Rotation was common, frequently in
combination with the duty of the pauper to participate in the daily work of the household.
Paupers who needed care were usually boarded out within the village, and those in need of
housing were helped with shelter.

Although neither the dependent poor nor the providing ratepayers on this local level
were unfamiliar to each other, there generally seems to have been a larger distance between
the poor and their providers in the wealthier and more socially stratified villages than in
poorer villages with smaller social and economic differences in the population. Small assets
did not have to indicate a more restrictive poor relief  policy; on the contrary, there are many
examples of generosity and social solidarity towards the poor in districts where the joint
resources of  the ratepayers apparently were very limited. It is suggested that a more egalitarian
context could have made it easier for the providers to disregard discrepancies in social status
and thus facilitated identification and empathy with the poor, generating a greater social
consciousness. As theorists discussing social affinity point out, caring about others can also
be interpreted as a self-insurance against the possibility of ending up in their state. Hence it
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cannot be ruled out that a potential concern for one’s own well-being—not least in times of
crisis—can have promoted the social solidarity in villages where the ratepayers also lived
close to the margins of subsistence.

The results also indicate the existence of a social citizenship on the local level based
upon a common understanding of social duties and social rights in the community and
grounded in a strong sense of  affiliation with the local society. For the ratepayers, contributing
to the poor relief was a natural consequence of their position in society and a duty that was
constitutive for their membership in the community. For the poor as well, the right to
entitlement was grounded in a local citizenship as well as in formal decisions. Adjusting to
society’s moral standards also proved to be an important part of  the social contract, where
especially the social duty of labour and a willingness to work according to personal ability
were essential for membership in the moral community.

As other scholars have pointed out, local provision for the poor not only created and
maintained bonds within a community, but also helped to build and reinforce boundaries
towards those who did not belong. This study shows that these kinds of  borders not only
existed between communities, but also within a larger community. In nineteenth-century
Skellefteå, the poor relief districts gave the social solidarity distinct geographical borders. It
is obvious that the suspicious and sometimes articulate negative attitude towards outsiders
that could be found on the village level was to some extent caused by a fear of increased
poor relief expenses, but this is probably not the only explanation. Defending the borders
can also have been a manifestation of a rural culture where the affiliation with local society
was so deep that everything outside its boundaries was considered different and strange. In
Skellefteå, local rules of earlier origin give evidence of a need to protect the village boarders
from unwanted in-migration long before the poor relief districts were introduced; for
someone in the lower strata of society it was prohibited to settle in a village without joint
approval from the ratepayers. The suspicion with which neighbouring villages often treated
each other also bears witness to a rural culture with a strong sense of  belonging to one’s
own village or hamlet. It cannot, however, be ruled out that in Skellefteå the poor relief
organization with its emphasis on the districts’ local welfare provisions helped to reinforce
and formalize these previously existing borders and boundaries within the parish.

Who were the poor?
In chapters 6, 7 and 8 the focus of the dissertation shifts from poor relief organization and
poor relief policy to the people—the poor themselves and their situation in the rural
nineteenth-century context.

Chapter 6 uses lists of paupers from the thirteen poor relief districts, linked to
computerized parish records from Skellefteå, to analyze the annual distribution of gender,
age and marital status among the welfare recipients. The most striking result, which also
differs from most previous studies, is the large proportion of men that were supported by
the districts. Most of them were married, and it is obvious that the relief was intended to
support not just the man himself, but also a larger household, usually with underage
children. This should not really be surprising considering the fact that the poor relief
organization was explicitly intended to help also the able-bodied poor. The proportion of
supported men was highest—for several years more than 50 percent—between 1836 and
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1845 and from 1866 to 1871, that is, in connection with the major subsistence crises. Hence
between 1845 and 1865, the gender distribution was slightly biased towards women. Al-
together, this resulted in a fairly even gender distribution throughout the entire period,
while previous research with few exceptions points out how a majority of the welfare
recipients were women, primarily elderly and widowed.

In Skellefteå, too, the elderly were overrepresented among the paupers, but not to the
extent that could be expected from previous research. Only occasionally did men and women
over 60 make up more than 50 percent of the poor. Age distribution was heavily biased
towards the middle aged, men and women 25–60 years old, even though the proportion
of elderly and men and women in late middle ages, 46–60 years, increased over time. A
small number of children were supported by the districts, while the presence of persons
between 16 and 25 was almost negligible.

The marital status of the welfare recipients proved quite stable over time. Married men
and women dominated (35–40 percent), followed by the widowed (25–30 percent) and the
never married (20–25 percent). Gender distribution, however, was strikingly uneven. Not
surprisingly, men dominated among the married; according to the Lutheran Haustafel, the
male head was the natural representative for his household and was consequently the
person whose name was entered in the registers. When a married woman received support
in her own name, it was either because the husband was absent or because she herself
suffered from severe chronic illness. The widowed and the unmarried welfare recipients
were usually women. Widowed and unmarried men were just as unusual to find on the
pauper lists as married women were. This draws attention to the fact that welfare provisions
on the local level also were influenced by the contemporary gender regime and the male
breadwinner ideal. When a widower with small children needed assistance, the children
usually were boarded out to other households, while a widow in the same situation was
usually entitled to keep her children in the household supported by poor relief. This gendered
allowance permitted them both to fulfil their first duties towards society—the man to
support himself and the woman to care for her children.

The way the statistics for gender and age changed over time suggests that there was a
connection between the economic situation in the region and the composition of the
population that was supported by the poor relief districts in Skellefteå. During and after the
periods of hardship in the 1830s and the 1860s, a larger proportion of middle-aged married
men with households was found among those supported, while a more traditional pauper
population with somewhat higher proportions of elderly widows and unmarried women
was found during the economically more stable periods in the region.

The aim of chapters 7 and 8 is to further deepen the picture of the nineteenth-century
poor by discussing the people supported by poor relief in rural Skellefteå from a household
and life-course perspective. The annual observations between 1836 and 1871 originated
from 372 persons that singly or together with their households received support from the
poor relief districts. The combination of computerized parish registers and poor relief
records is the point of departure for these two chapters, that offer a detailed analysis of the
welfare recipients’ social background, household structure, kinship network and social
situation at the time in their lives when they had to turn to the community for relief.

The first part of chapter 7 deals with the social background and geographical mobility
of the poor. It is obvious that the majority of these men and women belonged to the
lower strata of rural society long before they became welfare recipients. They were landless
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rural people: inhyses (dependent lodgers), cottars, day labourers, farmhands, maids, soldi-
ers, and soldiers’ widows. Inhyses were landless dependent people whose status was very
much the same as that of  a lodger or a cottar. In rural areas during the nineteenth century,
they were practically regarded as a social class of their own. It was quite unusual for indepen-
dent farmers to experience a downward social mobility of such significance that they had to
turn to the community for relief. In a generational perspective, however, social mobility was
more pronounced. Between 30 and 40 percent of the men and women that were supported
by poor relief were born in farmers’ households.

The second part of chapter 7 discusses the kinship networks of the poor. The findings
indicate that these men and women, as well as their households, had fragile kinship networks,
networks that in most cases were unable to mobilize and offer any monetary or material
support to their impoverished kin. The weakest kinship networks were found among the
elderly and the unmarried. That many of the poor in Skellefteå had moved around a lot was
something that most likely affected and weakened both the density of their kinship networks
and their social ties to other people. A large proportion of the married and widowed
households, and an even larger proportion of the unmarried, had moved several times and
did not have any apparent connections by birth or by marriage to their present place of
residence.

It appears that the kinship networks were considerably weakened by demographic factors.
The parental generation was in most cases a limited safety net—a large proportion of the
welfare recipients could not turn to their parents for help because they were no longer alive.
Those whose parents were still alive did not usually have any better opportunities to get
support. The parents of the poor were usually elderly men and women who themselves
were frail and vulnerable. The ability of grown-up children to support their ageing,
impoverished parents seems to have been limited as well, due to their own situation. The
children were usually life-cycle servants without resources of  their own who worked in
other people’s households, or were landless people struggling to support their own growing
families. In rural Skellefteå the formal kinship obligations seem to have been restricted to
the parent-child line of the kinship network. Sometimes grandchildren were included, but
the network was seldom extended horizontally—sisters and brothers were not expected to
assist each other in times of  hardship.

It is further suggested that kinship could not only be reduced to material responsibilities.
That many poor unmarried women with illegitimate children shared households with
equally poor elderly parents indicates that mutual support could be of crucial importance,
not just from a material perspective. Further evidence of the importance of immaterial
support is how sisters preferred to settle down in the same village. Bonds between mothers,
daughters and sisters seem to have been particularly strong. The importance of  gender in
kinship networks calls for further research.

As the social reformer Seebohm Rowntree acknowledged in the early twentieth century,
certain periods of  the life cycle were associated with poverty in a particular way.  This is the
point of departure for chapter 8, which analyzes the household structure, the life course and
the social situation of the people supported by poor relief. This chapter also investigates
whether there were other elements in these households’ situations that could have increased
their risk of  ending up in poverty.
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Rowntree’s observations from an industrial British context proved to be unexpectedly
relevant to this rural Swedish parish. Childhood, early middle age, and old age were phases
in the life cycle that seem to have entailed an increased risk of poverty and dependence for
the welfare recipients in Skellefteå as well as for the labouring households in York. A large
family with many dependent children seems to have been one of the main reasons why
households headed by middle-aged married or widowed men and women needed poor
relief. The need of these families for support was particularly obvious in connection to the
subsistence crises of the 1830s and the 1860s. Another main reason behind the need for
support was the increased vulnerability that came with old age. This had reference to all
categories of welfare recipients, but was especially evident among widows and never-married
women with failing social networks. When it comes to the never-married women without
children to support, the life-cycle–associated poverty seems to have been less important.
For these men and women disease and disability appear to have been the main reasons for
their need for relief. The unmarried mothers, on the other hand, seem to have needed
support primarily in association with childbearing and single parenthood. That most single
mothers who were supported by poor relief had more than one child to take care of
indicates that they could have had a marginal position in Skellefteå, where marriage was
important and the illegitimacy rate was very low.

For many of these households the life cycles’ vulnerable periods were further reinforced
by other factors: in some families with many dependants it was the breadwinner’s illness or
disability that finally pushed them over the edge, while for others it was the death of a
spouse or a major subsistence crisis with lack of food and work. In some cases, it was
evident that the poverty was part of  a larger marginalization in society. Some of  the welfare
recipients had their husbands in prison or were themselves convicted for offences in the
past. Others were prone to heavy drinking or deviated in other ways from what were
considered society’s moral standards. In most cases there seems to have been a delicate
interplay between several social risks that determined if and when a person or household
was to end up being supported by poor relief.



344

Käll och litteraturförteckning

Otryckta källor

Riksarkivet (RA)
Ecklesiastikdepartementets handlingar, Konseljakt 25 maj 1847, Handlingar till

1847 års fattigvårdsförordning, Vol 10 Härnösands och Visby stift 1832; vol 13
Västernorrlands-Kristianstads län 1837.

Länsräkenskaper Västerbotten, Skellefteå fögderi, Taxeringslängder, 1830, 1850,
1870.

Länsräkenskaper Västerbotten, Skellefteå fögderi, Mantalslängder, 1830–1875.

Härnösands landsarkiv (HLA)

Domkapitlets i Härnösand arkiv
F IIIbe:5 Visitationsprotokoll Skellefteå, 13 juli 1800.

Kronofogdens i Skellefteå arkiv
F XIII a:1 Handlingar rörande Degerbyns fattigvårdsdistrikt 1868–1871.
Handlingar till Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes femårsberättelse 1866–1870,

1871–1876.

Skellefteå landsförsamlings kyrkoarkiv
J:2 Handskrift av Nils Nordlander: ”Berättelse öfver fattigvårdens ställning ifrån

och med år 1834 till 1843” (Nordlander 1843).
K I:2–8 Sockenstämmoprotokoll Skellefteå 1830–1862 inklusive kommunal-

stämmans protokoll 1863–1867. (Avskrifter 1830–1834, 1838–1854, 1861–
1867 finns hos Demografiska databasen, Umeå universitet).

K IIIa:2 Kyrkorådets och fattigförsörjningskommitténs protokoll 1832–1843.
L III:4–6 Fattigvårdsräkenskaper 1819–1867.

Skellefteå stad
A III:2 Magistratsprotokoll 1874–1876.

Skellefteå kommuns arkiv (SkA)

Skellefteå landskommun
A I:1 Kommunalstämmans protokoll 1868–1879.



345

E I:1 Kommunalnämndens handlingar.
G VI:2a–b Debiterings och uppbördslängd 1864–1869.

Folkrörelsearkivet Skellefteå (FS)

Bovikens byarkiv
A I Bystämmoprotokoll 1843–1871.
F IV:1 Distriktssedlar 1843–1871.
F IV:2 Fattigvårdsprotokoll 1843–1871.
F IV:3 Reglementen.
F IV:5 Verifikat.

Bureå byarkiv
(ej sorterade handlingar)
Bystämmoprotokoll 1840–1871.
Distriktssedlar 1857,1871.

Byske byarkiv
A I Bystämmoprotokoll 1839–1867.
F VI:1 Fattigvård 1842–1867.

Falmarks byarkiv
Distriktssedlar 1843–1845.

Gummarks byarkiv
A I Bystämmoprotokoll 1860–1867.
G II Fattigvård 1842–1867.

Hjoggböle byarkiv
A I Bystämmoprotokoll 1856–1871.
F VI:1 Fattigvård 1838–1865.

Klutmarks byarkiv
A I Bystämmoprotokoll 1836–1869.
F IV:1 Fattigvård 1836–1870.

Medle byarkiv
(ej sorterade handlingar)
Bystämmoprotokoll 1842–1869.
Distriktssedlar och övriga fattigvårdshandlingar 1846–1868.

Moröns byarkiv
A I Bystämmoprotokoll 1840–1871.
F III Fattigvård 1839–1865.



346

Storkåge byarkiv
A I Bystämmoprotokoll 1836–1859.

Sunnanå byarkiv
(ej sorterade handlingar)
Bystämmoprotokoll 1849–1871.
Distriktssedlar och andra fattigvårdshandlingar 1849–1871.

Varuträsk byarkiv
(ej sorterade handlingar)
Bystämmoprotokoll 1840–1859.
Distriktssedlar och andra fattigvårdshandlingar 1836–1860.

Enskilda arkiv (EA)

Degerbyns byarkiv
(Byagården Degerbyn)
Bystämmoprotokoll och fattigvårdshandlingar 1836–1871.

Drängsmarks byarkiv
(Drängsmarks Folkets Hus)
Bystämmoprotokoll och fattigvårdshandlingar 1842–1871.

Demografiska databasen, Umeå universitet (DDB)

Tabellverksmaterialet
Folkmängdstabeller Skellefteå 1749–1855.

Datoriserad kyrkobokföring
Skellefteå församling 1720–1900.
Basstatistik Skellefteå.
Källbeskrivning Skellefteå landsförsamling.

Parallella material
Församlingsredogörelser, 1837 års fattigvårdsenkät.

Skellefteå Museum
Handlingar till Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes femårsberättelse 1866–1870,

1871–1875, 1876, Skellefteå fögderi. Avskrift ur Kronofogdens i Skellefteå
arkiv.



347

Offentligt Tryck
Ahrén, Per Olof, ”Stat och kyrka i Sverige. Historisk Översikt”, i 1958 års utred-

ning Kyrka-stat: IV. Historik översikt. Kyrkobegrepp, Uppsala 1964.
BiSOS, ser H, Landshöfdinge-embetets uti Westerbottens län underdåniga be-

rättelse för åren 1856–1860, Stockholm 1863.
BiSOS, ser H, Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelser, samman-

drag för åren 1861–1865, Stockholm 1868.
Kongl. Förordning, angående Hospitals och Barnhus Inrättningarne i Riket, af

den 11 April 1763.
Kongl. Maj:ts befallningshafvandes uti Westerbottens Län till Kongl. Maj:t i under-

dånighet afgifne Femårsberättelse 1833–1837, Stockholm 1840.
Kongl. Maj:ts befallningshafvandes uti Westerbottens län till Kongl. Maj:t i under-

dånighet afgifne Femårsberättelse för åren 1838, 1839, 1840, 1841 och 1842,
Stockholm 1844.

Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes uti Westerbottens län till Kongl. Maj:t i under-
dånighet afgifne Femårsberättelse för åren 1843, 1844, 1845, 1846 och 1847,
Stockholm 1850.

Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes uti Westerbottens län till Kongl. Maj:t i under-
dånighet afgifne Femårsberättelse för åren 1851, 1852, 1853, 1854 och 1855,
Stockholm 1856.

Kongl. Maj:ts förnyade Förordning, angående Hospitals och Barnhusinrättningarne
i Riket, af den 11 December 1766.

Kongl. Maj:ts Kungörelse, angående skyldigheten at underhålla sådane från den
ena til den andra Församlingen inflyttande personer, som sedermera blifwit
wanföre och icke kunna sig sjelfwe försörja, af den 5 December 1788.

Kungl. Statistiska Centralbyrån, Statistiska meddelanden, Ser A. Band I:5 Utom
äktenskapet födda barn, del II, Stockholm 1916.

Lindstedt, Gustaf, Öfversikt af  den Svenska Fattigvårdens Historia intill Kungl. För-
ordningen angående Fattigvården den 9 juni 1871. Fattigvårdslagstiftningskommitténs be-
tänkande II, del II, Stockhom 1915.

SFS 1833:43, Kongl. Maj:ts förnyade legostadga för Husbönder och Tjenstehjon:
Gifwen Stockholms Slott den 23 Nov 1833.

SFS 1847.23, Kongl. Maj:ts Nådiga Förordning angående Fattigvården i Riket;
Gifwen Stockholms Slott den 25 Maj 1847.

SFS 1853:39, Kongl. Maj:ts Nådiga förordning angående Fattigwården i Riket.
Gifwen Stockholms Slott den 13 Juli 1853.

SFS 1855:14, Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse angående förändrad lydelse af
1§ sista punkten samt 14 § 2 mom. af  Förordningen den 13 Juli 1853, rörande
Fattigvården i Riket; Gifwen Stockholms Slott den 25 Januari 1855.

SFS 1871:33, Kongl. Maj:ts nådiga Förordning angående fattigvården; Gifwen
Stockholms Slott den 9 Juni 1871.

SFS 1918:422, Lag om Fattigvården; given Stockholms slott den 14 juni 1918.
SFS 1998:204, Personuppgiftslag.



348

SOU 1999:77, Peter Aronsson, ”Lokala medborgarskap – det dolda kultur-
arvet”, i Erik Amnå (red), Demokrati och medborgarskap, Stockholm 1999.

SOU 2003:81, De norrländska kyrkstäderna. Delbetänkande av kulturbebyggelse-
utredningen, Stockholm 2003.

Underdånigt betänkande med dertill hörande handlingar angående Fattigvården
i Riket utom Stockholms stad (Fattigvårdsbetänkande 1839), Stockholm 1839.

Tryckta källor
Broomé, Gustaf, Om Svenska Allmänna Fattigvårdslagstiftningen, Lund 1856.
Gudmundsson, Sante, ”Fattigvården i Förslöv under 1800-talet”, Bjärebygden 1980.
Henningsson, Lennart, ”Fattigvård under 1800-talet”, i Skinnarebygd, Malungs hem-

bygdsförenings årsbok 1992.
Henningsson, Lennart, ”Kommunal självstyrelse 1862–1909”, i Skinnarebygd,

Malungs hembygdsförenings årsbok 1996.
Hülphers, Abraham, Samlingar till en Beskrifning öfwer Norrland. Femte samlingen om

Westerbotten, 1 bandet, Westerås 1789.
Matrikel öfver Hernösands stift, Härnösand 1866.
Nordisk Familjebok, första utgåvan, band 12, Stockholm 1888.
Nordisk Familjebok, 2:a upplagan, band 12, Stockholm 1910.
Nordisk Familjebok, 2:a upplagan, band 38, Stockholm 1926.
Ohlsson, Birger I, ”Bråckband och blekingesill, risbränne och knäppa”, Ale.

Historisk tidskrift för Skåne, Halland och Blekinge, 2002:1.
Regeskog, Ingalill, ”Fattigvården i Järbo socken i Dalsland åren 1862–1930”,

Hembygden 1996.
Reglemente för fattigvården i Skellefteå socken. Fastställt i sockenstämma 16 april

1846, Skellefteå 1859.
Reglemente för fattigvården i Skellefteå socken. Fastställt i sockenstämma 23 nov

1862, Skellefteå 1862.
Reglemente för fattigvården i Skellefteå kommun. Fastställt i kommunalstämma

17 maj 1868, Skellefteå 1868.
Reglemente för folkundervisningen i Skellefteå församling. Antaget 11 maj 1877,

Skellefteå 1879.
Thulin Gabriel (red), 1686 års kyrkolag, Stockholm 1938.

Tidningar
Nordisk Kyrkotidning, fjerde supplementet, 23 april 1845.
Skellefteå Tidning, 1851, 1852, 1856, 1857, 1858.
Skellefteå Nya Tidning 1861, 1866, 1867, 1893.

Litteratur
Alm-Stenflo, Gun, Demographic description of  the Sundsvall and Skellefteå regions, Umeå

1994.



349

Alter, George, Family and the Female Life Course. The women of  Verviers, Belgium,
1849–1880, Madison 1988.

Alter, George, Cligett, Lisa & Urbiel, Alex, ”Household patterns of the Elderly
and the Proximity of  Children in a Nineteenth-Century City, Verviers Belgium,
1831–1846”, i Hareven, Tamara (red), Aging and Generational Relations Over The
Life Course, Berlin och New York 1996.

Anderson, Michael, Family structure in nineteenth century Lancashire, London 1971.
André, Per, Lejonströms såg 1780–1905, Skellefteå 1995.
Arkell, Tom, ”The incidence of  poverty in England in the later seventeenth

century”, Social History 1987:12(1).
Arner, Anders, Studier öfver Svenska Kyrkans ställning till frågan om de fattigas vård

under 1800-talet, Umeå 1923.
Artæus, Iréne, Kvinnorna som blev över. Ensamstående stadskvinnor under 1800-talets

första hälft – fallet Västerås, Uppsala 1992.
Banggaard, Grethe, Fattigforsorgen på landet 1763–1894. Fem sogne i Skåne, Lund

Papers in Economic History no 75, Lund 2002.
Bengtsson, Tommy, ”Why dad dies”, i Derosas, Renzo & Oris, Michel (red),

When Dad Died. Indivduals and Families Coping with Distress in Past Societies, Bern
2002.

Berge, Anders, Medborgarrätt och egenansvar. De sociala försäkringarna i Sverige 1901–
1935, Lund 1995.

Bexell, Oloph, ”Nils Nordlander”, i Svenskt biografiskt lexikon, H 133, Stockholm
1991.

Bibel 2000, Bibelkommissionens översättning, Stockholm 2001.
Billing, Gottfrid (red), Lutherska kyrkans Bekännelseskrifter, Lund 1914.
Bittles, Alan H & Egerbladh, Inez, Family patterns in consanguineous marriages in

Skellefteå, Sweden, 1720–1899, paper presenterat vid Social Science History
Association, Chicago, USA, nov 2004.

Bjessmo, Lars-Erik & Johansson, Lars, Replik, Stockholm 1995.
Blaikie, Andrew, ”Problems with ’strategy’ in micro-social history: Families and

narratives, sources and methods” Family & Community History 2001:4(2).
Blaikie, Andrew, Constraining resources, enabling mobility: negotiating the Scottish Poor

Law. Paper presenterat vid Fourth European Social Science History Conference,
Haag, Nederländerna, 27 febr–2 mars 2002a.

Blaikie, Andrew, ”Nuclear hardship or variant dependency? Households and the
Scottish Poor Law”, Continuity and Change 2002b:17(2).

Blom, Conny, Tiggare, tidstjuvar, lättingar och landsstrykare, Lund 1992.
Blom, Ida, ”The history of  Widowhood: A bibliographic overview”, Journal of

Family History, 1991:16(2).
Blom, Ida, ”From the Poor Law Society to the Welfare Society. The Case of

Norway, 1875–1964”, Journal of  Women’s History 1992:4(2).



350

Blom, Ida & Haavet, Elisabeth, ”Familjen staten och välfärden år 1800 respek-
tive 1900”, i Göransson, Anita (red), Sekelskiften och kön. Strukturella och kultu-
rella övergångar år 1800, 1900, 2000, Stockholm 2000.

Boken om Kåge, Skellefteå 1988.
Borgegård, Lars-Erik, Tjärproduktion i Västerbotten under 1800-talet – en rör-

lig resurs, i Liljewall, Britt (red), Tjära, barkbröd och vildhonung. Utmarkens männis-
kor och mångsidiga resurser, Stockholm 1996.

Botelho, Lynn, ”Old age and menopause in rural women of  early modern
Suffolk”, i Botelho, Lynn & Thane, Pat (red), Women and Ageing in British Society
since 1500, Essex 2000.

Botelho, Lynn & Thane, Pat, ”Introduction”, i Botelho, Lynn &  Thane, Pat
(red), Women and ageing in British society since 1500, Essex 2000.

Brady, David, ”Rethinking the Sociological Measurement of  Poverty”, Social Forces
2003:81(3).

Brändström, Anders, ”Utomäktenskaplighet och sociala nätverk. Sundsvall 1800–
1895”, i Guillemot, Agneta & Ericsson, Tom (red), Individ och struktur i histo-
risk belysning. Festskrift till Sune Åkerman, Umeå 1997.

Brändström, Anders & Edvinsson, Sören, ”Från dåtid till nutid – dramatiska
förbättringar i folkhälsan”, i Lindberg, Gudrun & Rosén, Måns (red), Folk-
hälsa och sjukvård. Sveriges Nationalatlas, Uppsala 2000.

Brändström, Anders, ”Partnerval och kulturella gränser. Giftermålsmönster i
Skelleftebygden 1720–1900”, i Brändström, Anders & Winsa, Birger, Två upp-
satser om nordsvenska giftermålsmönster, Umeå 2001.

Brändström, Anders, Edvinsson, Sören & Rogers, John, ”Illegitimacy, Infant
Feeding Practices and Infant Survival in Sweden, 1750–1950: A Regional Analy-
sis”, Hygiea Internationalis 2002:3(1).

Brändström, Anders, Illegitimacy, infant mortality and family networks. Sundsvall and
Skellefteå during the 19th century, Paper presenterat vid Fourth European Social
Science History Conference, Haag, Nederländerna, 27 febr – 2 mars 2002.

Brändström, Anders, ”På återbesök i Nedertorneå. Spädbarnsdödlighet, utom-
äktenskaplighet och sociala nätverk”, i Brändström, Anders et al (red), Befolk-
ningshistoriska perspektiv. Festskrift till Lars Göran Tedebrand, Umeå 2004.

Bäckström, Anders, När tros och värderingsbilder förändras. En analys av nattvards- och
husförhörssedens utveckling i Sundsvallsregionen 1805–1890, Stockholm 1999.

Carlsson, Sten, Fröknar, mamseller, jungfrur och pigor. Ogifta kvinnor i det svenska stånds-
samhället, Uppsala 1977.

Chadwick, Henry, The Church in Ancient Society. From Galilee to Gregory the Great,
Oxford 2002.

Crowther, M A, ”Family Responsibility and State Responsibility in Britain before
the Welfare State”, The Historical Journal 1982:25(1).

Dahlberg, Bror Herman, Bidrag till den svenska fattigvårdslagstiftningens historia intill
midten af adertonde århundradet, Uppsala 1893.

Danell, Torbjörn, Gaunitz, Sven & Lundström, Ulf, Industrialismens Skellefteå, Umeå
2002.



351

Derosas, Renzo & Saito, Osamu, ”Family Crisis in the Context of  Different
Family Systems: Frameworks and Evidence on ’When Dad Died’”, i Derosas,
Renzo & Oris, Michel (red), When Dad Died. Individuals and Families
Coping with Distress in Past Societies, Bern 2002.

Devolder, Daniel, ”Effects of the European Late Marriage Pattern on Kinship”,
i Derosas, Renzo & Oris, Michel (red), When Dad Died. Indivduals and Families
Coping with Distress in Past Societies, Bern 2002.

Dribe, Martin, Liv och rörelse. Familj och flyttningar i 1800-talets svenska bondesamhälle,
Hedemora 2003.

Drugge, Ulf  & Vikström, Lotta, The Causes and Characteristics of  Individuals in
Crises, Paper presenterat vid Social Science History Association, Baltimore USA,
13–16 nov 2003.

Edebalk, Per Gunnar, Välfärdsstaten trader fram. Svensk socialförsäkring 1884–1955,
Lund 1996.

Edgren, Lars & Edgren, Monika, ”Borgerlighetens århundrade”, i Larsson, Hans
Albin (red), Boken om Sveriges historia, Stockholm 2000.

Edquist, Carl, Läseriet i Skelleftebygden under 1800-talet, Stockholm 1917.
Edvinsson, Sören, Den osunda staden, Umeå 1992.
Ehn, Wolter, Byordningar från mälarlänen, Skrifter utgivna genom Dialekt och Folk-

minnesarkivet i Uppsala, Uppsala 1982.
Ehn, Wolter, Mötet mellan centralt och lokalt. Studier i uppländska byordningar, Uppsala

1991.
Elmér, Åke, Från fattigsverige till välfärdsstaten: sociala förhållanden och socialpolitik i

Sverige under 1900-talet, Stockholm 1992.
Engberg, Elisabeth, Att draga försorg om andra. Om fattigvård och understödstagare i

Skellefteå 1819–1839, otryckt D-uppsats, Institutionen för historiska studier,
Umeå universitet, Umeå 2000.

Engberg, Elisabeth, ”Såsom en nödfallsutväg”. Utackorderade barn i Skellefteå socken
1830–1895 och deras familjer. Opublicerad seminarieuppsats, Institutionen för
historiska studier, Umeå universitet, Umeå 2001.

Engberg, Elisabeth, ”En ny plan för fattigvården. Nils Nordlander och fattig-
vårdsorganisationen i Skellefteå socken under 1830-talet”, Oknytt 2003a: 1–2.

Engberg, Elisabeth, ”Att bli sin egen – om relationen mellan stad och landsbygd
i Skellefteå socken”, i Persson, Karin (red), 90 år med Sankt Olovs församling,
Skellefteå 2003b.

Engberg, Elisabeth, ”Boarded out by auction: poor children and their families in
nineteenth-century northern Sweden”, Continuity and Change 2004a:19(3).

Engberg, Elisabeth, ”Flera nyanser av fattigdom. Skattefattigdom och fattigvård
i en norrländsk kontext 1830–1875”, i Hatje, Ann-Katrin (red), Historiens mång-
fald. Presentation av pågående forskning vid institutionen för historiska studier, Umeå
universitet, Umeå 2004b.

Ericsson, Tom & Harnesk, Börje, Präster, predikare och profeter. Läseriet i övre Norr-
land 1800–1850, Gideå 1994.



352

Eriksson, Ingrid & Rogers, John, Rural Labor and Population Change. Social and
Demographic Developments in East-central Sweden during the Nineteenth Century, Upp-
sala 1978.

Eriksson, Lena, Arbete till varje pris: Arbetslinjen i 1920-talets arbetslöshetspolitik, Uppsala
2004.

Fahlgren, Karl, Skellefteå stads historia, Uppsala 1945.
Fahlgren, Karl, Skellefte sockens historia 1:1, Uppsala 1953.
Fahlgren, Karl, Skelleftebygden, i Fahlgren, Karl (red), Skellefte sockens historia 1:1,

Uppsala 1953a.
Fahlgren, Karl, ”Bygden organiseras”, i Fahlgren, Karl (red) Skellefte sockens histo-

ria 1:1, Uppsala 1953b.
Fahlgren, Karl, ”Det stora nödåret”, i Fahlgren, Karl (red) Skellefte sockens historia

1:2, Uppsala 1956a.
Fahlgren, Karl, ”Prosten Högströms skrifter”, i Fahlgren, Karl (red), Skellefte

sockens historia 1:2, Uppsala 1956b.
Fahlgren, Karl, ”Från landsmöten, landsting och häradsting under 1500- och

1600-talen”, i Fahlgren, Karl (red), Skellefte sockens historia 1:2, Uppsala 1956c.
Fahlgren, Karl (red), Umeå sockens historia, Umeå 1970.
Fellström, Kristian August, ”En fattigvårdskrönika från det gamla Skellefteå”,

Västerbotten 1952.
Fellström, Kristian August, Från Kyrkbacken. Historiska anteckningar från Skellefte-

bygden, Umeå 1964.
Fiebranz, Rosemarie, Jord, linne eller träkol? Genusordning och hushållsstrategier Bjuråker

1750–1850, Uppsala 2002.
Finch, Janet, ”Do families support each other more or less in the past?”, i Drake,

Michael (red), Time, Family and Community. Perspectives on Family and Community
History, Oxford 1994.

Frykman, Jonas, Horan i Bondesamhället, Stockholm 1993.
Fällström, Anne-Marie, ”Fattigvård under 1800-talet. Ett par exempel från Öre-

bro län”,  i Hammarström, Ingrid & Nilsson, Lars (red), Lokal praxis på det
sociala området i de nordiska länderna 1800–1920, Stockholm 1986.

Gaunt, David, ”The property and kin relationships of  retired farmers in northern
and central Europe”, i Wall, Richard, Robin, Jean & Laslett, Peter (red), Family
Forms in Historic Europe, Cambridge 1983.

Gaunt, David, Familjeliv i Norden, Stockholm 1996.
Gazeley, Ian & Newell, Andrew, ”Rowntree revisited: Poverty in Britain, 1900”,

Explorations in Economic History 2000:37.
Gerger, Christina, Där nöden var som störst. En studie av fattigdom och fattigvård i en

småländsk landsbygdssocken åren 1835–1915, Stockholm 1992.
Geremek, Bronislaw, Den europeiska fattigdomens betydelse, Stockholm 1991.
Granovetter, Mark, ”The strength of  weak ties”, American Journal of  Sociology,

1973:78.



353

Grenholm, Carl-Henric, Arbetets mening. En analys av sex teorier om arbetets syfte och
värde, Uppsala 1994.

Gunnlaugsson, Gísli Ágúst, Ómagar og utangarðsfólk. Fátækramál Reykjavíkur 1786–
1907, Reykjavík 1982a.

Gunnlaugsson, Gísli Ágúst, ”Fattigvården på Island under 1800-talet”, i Dyrvik,
Ståle (red), Oppdaginga av Fattigdomen. Social lovgivning i Norden på 1700-talet, Oslo
1982b.

Gunnlaugsson, Gísli Ágúst, Family and Household in Iceland 1801–1930, Uppsala
1988.

Gunnlaugsson, Gísli Ágúst, ”’Everyone´s been good to me, especially the dogs’:
Foster-children and young paupers in nineteenth-century southern Iceland”,
Journal of  Social History, 1993:27(2).

Gunnlaugsson, Gísli Ágúst & Guttormsson, Loftur, ”Transitions into old age.
Poverty and retirement possibilities in late eighteenth- and nineteenth-century
Iceland”, i Henderson, John & Wall, Richard (red), Poor Women and Children in
the European Past, London och New York 1994.

Gunnlaugsson, Gísli Ágúst & Garðarsdóttir, Ólöf, ”Availability of  offspring
and the household position of  elderly women: Iceland 1901”, Journal of  Fa-
mily History 1995:20(2).

Gunnlaugsson, Gísli Ágúst, ”Fostering and Kinship in Nineteenth-Century Iceland,
i Tedebrand, Lars-Göran (red), Orphans and Foster-Children. A Historical and
Cross-Cultural Perspective, Umeå 1996.

Gårestad, Peter, Industrialisering och beskattning 1861–1914, Uppsala 1987.
Hagemann, Gro, ”Kvinders relative fattigdom under det bestaaende system.

Kjønn og forsørgelse i Kristiania på 1800-talet”, i Sawyer, Birgit & Görans-
son, Anita (red), Manliga strukturer och kvinnliga strategier. En bok till Gunhild  Kyle
December 1987, Göteborg 1987.

Halleröd, Björn, Fattigdom i Sverige, Rapport från arbetsgruppen för ekonomisk
trygghet till Nationella folkhälsokommittén, Stockholm 1999.

Halleröd, Björn, ”Fattigdom nu och då, här och där”, i Fattigdom i Välfärdsstaten,
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, Stockholm 2002.

Hansson-Preussler, Karin, ”Den kommunala fattigvården i arbete”, i Palme, Sven-
Ulric (red), Hundra år under kommunalförfattningarna 1862–1962, Stockholm 1962.

Hareven, Tamara, ”Historical Changes in the Timing of  Family Transitions: Their
Impact on Generational Relations”, i Fogel, Robert W & March, James G
(red), Aging. Stability and Change in the Family, New York 1981.

Hareven, Tamara, ”The History of  The Family and the Complexity of  Social
Change”, The American Historical Review, 1991:96(1).

Hareven,Tamara, ”Introduction: Aging and Generational Relations Over the Life
Course”, i Hareven, Tamara (red), Aging and Generational Relations Over the Life
Course. A Historical and Cross-Cultural Perspective,  Berlin, New York 1996.

Harnesk, Börje, Legofolk, Umeå 1990.
Hedenborg, Susanna & Wikander, Ulla, Makt och försörjning, Lund 2003.



354

Helgesson, Väinö, ”Kontroll av underklassen. Försvarslöshetsfrågan 1825–53”, i
Hammarström, Ingrid (red), Ideologi och Socialpolitik i 1800-talets Sverige. Fyra
studier, Uppsala 1978.

Henderson, John & Wall, Richard, Poor Women and Children in the European past,
London och New York 1994.

Himmelfarb, Gertrude, The idea of  poverty, London 1984.
Hindle, Steve, On the Parish? The Micro-Politics of  Poor Relief  in Rural England c

1550–1750, Oxford 2004.
Hitchkock, Tim, Chronicling poverty: the vocies and strategies of the English poor 1640–

1840, Basingstoke 1996.
Hofsten, Erland, Svensk Befolkningshistoria, Stockholm 1986.
Holman, Susan R, The Hungry are Dying. Beggars and Bishops in Roman Cappadocia,

Oxford 2001.
Hultqvist, Per, ”Kommunernas fattigvård och finanser 1874–1917”, Scandia

1965:31(2).
Högberg, Ulf, Svagårens barn, Stockholm 1983.
Höglund, Zäta, Sköld, Hannes, Ström, Fredrik (red), Det befästa fattighuset. Antimi-

litaristisk och socialistisk handbok, Lund 1979 [1913].
Högman, Ann-Kristin, Ageing in a changing society. Elderly men and women in urban

Sweden 1830–1930, Umeå 1999.
Isacson, Maths, Ekonomisk tillväxt och social differentiering 1680–1860. Bondeklassen i

By socken, Kopparbergs län, Uppsala 1979.
Isaksson, Olof, Bystämma och bystadga. Organisationsformer i övre Norrlands kustbyar,

Uppsala 1967.
Johansson, Karl-Herbert, Svensk sockensjälvstyrelse 1686–1862. Studier särskilt med

hänsyn till Linköpings stift, Lund 1937.
Johansson, Ulla, ”Fattigvården i Sverige under 1700-talet”, i Dyrvik, Ståle (red),

Oppdaginga av Fattigdomen. Social lovgivning i Norden på 1700-talet, Oslo 1982.
Johnson, Paul, ”Risk, redistribution and social welfare in Britain from the Poor

Law  to Beveridge”, i Daunton, Martin (red), Charity, self-interest and welfare in
the English past, London 1996.

Jones, Chris & Novak, Tony, Poverty, Welfare and the Disciplinary State, London
1999.

Jones, Colin, ”Some recent trends in the history of charity”, i Daunton, Martin
(red), Charity, self-interest and welfare in the English past, London 1996.

Jonsson, Ingvar, Jordskatt och kameral organisation i Norrland under äldre tid, Umeå
1971.

Jonsson, Lars (red), Prosten K A Fellströms minnesbilder, Skellefteå 1976.
Jordansson, Birgitta, Den goda människan från Göteborg. Genus och fattigvårdspolitik i

det borgerliga samhällets framväxt, Lund 1998.
Junestav, Malin, Arbetslinjer i svensk socialpolitisk debatt och lagstiftning 1930–2001,

Uppsala 2004.
Jütte, Robert, Poverty and Deviance in Early Modern Europe, Cambridge 1994.



355

Jägerskiöld, Stig, ”Från Fattigvård till Socialhjälp. En studie i socialrättens rätts-
historia och begreppsbildning”, Förvaltningsrättslig Tidskrift 1955:18(1).

Jørgensen, Harald, Studier over det offentlige fattigvæsens historiske udvikling i Danmark
i det 19. aarhundrede, København 1940.

Jönson, Håkan, Det moderna åldrandet. Pensionärsorganisationernas bilder av äldre 1941–
1995, Lund 2001.

Kertzer, David & Karweit, Nancy, ”The impact of  Widowhood in Nineteenth-
Century Italy”, i Laslett, Peter & Kertzer, David (red), Aging in the Past. Demo-
graphy, Society and Old Age, Berkely and Los Angeles 1995.

Kessler-Harris, Alice, ”In the Nation’s Image: The Gendered Limits of  Social
Citizenship in the Depression Era”, The Journal of  American History 1999:86(3).

King, Steven, ”Reconstructing lives: the poor, the Poor Law and welfare in
Calverley, 1650–1820”, Social History 1997:22(3).

King, Steven, Poverty and welfare in England 1700–1850. A regional perspective, Man-
chester and New York 2000.

King, Steven & Tomkins, Alannah (red), The poor in England 1700–1850. An economy
of makeshifts, Manchester 2003.

Kjellman, Gunilla, De gamlas bostad – fattig-åldringskulturen. En etnologisk studie av
åldringsvård och institutionsväsende i agrarsamhället, Lund 1981.

Kjellström, Johannes, Hälsingelagen tolkad, Uppsala 1909.
Knuthammar, Christer, ”Sjukvård under ändrade förutsättningar. Finansiering

och förvaltning av svenskt sjukhusväsen 1850–1873”, i Hammarström, Ingrid
et al (red), Ideologi och Socialpolitik i 1800-talets Sverige. Fyra studier, Uppsala 1978.

Kronborg, Bo & Nilsson, Thomas, Stadsflyttare. Industrialisering, migration och social
mobilitet med utgångspunkt från Halmstad, 1870–1910, Uppsala 1975.

Kristov, Lorenzo & Lindert, Peter, ”Pressure groups and redistribution”, Journal
of Public Economics 1992:48.

Laslett, Peter, ”Introduction: the history of  the family”, i Laslett, Peter & Wall,
Richard (red), Household and family in past time, Cambridge 1972.

Laslett, Peter, ”Family, kinship and collectivity as systems of  support in pre-
industrial Europe: a consideration of the ‘nuclear-hardship’ hypothesis”,
Continuity and Change 1988:3(2).

Lassila, Mauno, Vägarna inom Västerbottens län, Umeå 1972.
Lees, Lynn Hollen,  The Solidarities of Strangers. The English Poor Laws and the People,

1700–1948, Cambridge 1998.
van Leeuwen, Marco, The Logic of  Charity, Basingstoke and London 2000.
van Leeuwen, Marco, ”Logic of  Charity: Poor Relief  in Preindustrial Europe”,

Journal of  Interdisciplinary History 1994:24(4).
Levine-Clark, Marjorie, ”Engendering Relief: Women, Ablebodieness, and the

New Poor Law in Early Victorian England”, Journal of  Women’s history
2000:11(4).

Lext, Gösta, Mantalsskrivningen i Sverige före 1860, Göteborg 1968.



356

Lidman, Sara, ”Prosten Sörlander”, Skelleftebygden, nytryck med tillägg, Skellefteå
2004.

Lindgren, Astrid, Stora Emil-boken, Stockholm 1988 [1966].
Lindmark, Daniel, Uppfostran, undervisning, upplysning. Linjer i svensk folkundervisning

före folkskolan, Umeå 1995.
Lindmark, Elof, Byarna kring Skellefteå stad, Band I, Sörböle och Norrböle, Skellefteå

1987a.
Lindmark, Elof, Byarna kring Skellefteå stad. Band II, Morön, Boviken och Fällbäcken,

Skellefteå 1987b.
Lindmark, Elof, Byarna kring Skellefteå stad. Band III Sunnanå och Lund, Skellefteå

1987c.
Lindstedt Cronberg, Marie, Synd och skam. Ogifta mödrar på svensk landsbygd 1680–

1880, Lund 1997.
Lindström, Lena, Att skilja agnarna från vetet. Svensk policy gentemot arbetslösa på

1800-talet och idag – en jämförelse, Otryckt CD-uppsats, Institutionen för socio-
logi, Umeå universitet 2003.

Lis, Catharina & Soly, Hugo, Fattigdom och kapitalism i det förindustriella Europa,
Göteborg 1979.

Lopata, Helena Znaniecki, ”Contributions of Extended Families to the Support
Systems of Metropolitan Area Widows: Limitations of the Modified Kin
Network”, Journal of  Marriage and the Family 1978:40(2).

Losman, Beata, ”Kvinnoliv på landet”, i Gunhild Kyle (red), Handbok i Svensk
kvinnohistoria, Stockholm 1987.

Lundberg, Sofia, Going once, Going twice, Sold! The economics of past and present public
procurement in Sweden, Umeå 2001.

Lundmark, Elsa (red), Hjoggböle: Tingens och tidernas förändring, Skellefteå 1995.
Lundqvist, Helena, Minnen från fattigsverige, Offerdal 1980.
Lundsjö, Olle, Fattigdomen på den svenska landsbygden under 1800-talet, Stockholm

1975.
Lundström, Ulf  (red), Degerbyn från forntid till nutid, Skellefteå 1985.
Lundström, Ulf, Bönder och gårdar i Skellefteå socken 1539–1650, Umeå 1997.
Lundström, Ulf, Skellefteå socken 1650–1790, Umeå 2001.
Lye, Diane N, ”Adult Child-Parent Relationships”, Annual Review of  Sociology

1996:22.
Lynch, Katherine A, Individuals, families, and communities in Europe, 1200–1800. The

Urban Foundations of  Western Society, Cambridge 2003.
Löfgren, Orvar, ”Från bondesamhälle till industristat” i Hellspong, Mats &

Löfgren, Orvar, Land och stad. Svenska samhällstyper och livsformer från medeltid till
nutid, Lund 1979.

Lönnroth, Louise, ”Översikt över fattigvårdens utveckling i Sverige med speciell
inriktning på omsorg om fattiga barn från 1600 till 1847”, i Banér, Anne (red),
Ur barndomens historia, Stockholm 1995.

Macdonald, Helen J, ”Boarding out and the Scottish Poor Law, 1845–1914”,
The Scottish Historical Review 1996:75.



357

Marks, Hans, ”Illegitimacy, Propriety, Marriage and Property. Clues in Explaining
Illegitimacy in Southern Norrland 1850–1900”, Ethnologia Scandinavica 1991:21.

Marshall, Dorothy, The English Poor in The Eighteenth Century. A study in Social and
Administrative History, New York 1969 [1926].

Marshall, T. S. & Bottomore, Tom, Citizenship and Social Class, London 1992 [1950].
Martinius, Sture, Agrar kapitalbildning och finansiering 1833–1892, Göteborg 1970.
Martinius, Sture, Peasant destinies, Stockholm 1975.
Meyer Jæger, Mads, ”T.H.Marshall og det moderne medborgerskab”, Tidskrift

for Velferdsforskning, 2000:3(4).
Midré, George, Bot, bedring eller bröd. Om social bedömming og behandling av sosial nöd

fra reformasjonen til folketrygden, Oslo 1990.
Mollwing-Wikberg, Annelie, Samer i Skelleftebygden. En studie av giftermålsmönster

från mitten av 1700-talet, Otryckt C-uppsats, Institutionen för historiska studier,
Umeå universitet, Umeå 2003.

Montgomery, Arthur, Svensk socialpolitik under 1800-talet, Stockholm 1951.
Myrdal, Janken, Digerdöden, pestvågor och ödeläggelse. Ett perspektiv på senmedeltidens

Sverige, Stockholm 2003.
Möller, Gustav, Från Fattighus-Sverige till Social-Sverige, Stockholm 1948.
Nationalencyklopedin, Höganäs 1996.
Nelson, Marie C, Bitter Bread. The Famine in Norrbotten 1867–1868, Uppsala 1988.
Nilsson, Göran B, Svensk Fattigvårdslagstiftning 1853–71, i Berggren, Håkan &

Nilsson, Göran B, Liberal Socialpolitik 1853–1884. Två Studier, Uppsala 1965.
Norman, Hans, Från Bergslagen till Nordamerika. Studier i migrationsmönster, social

rörlighet och demografisk struktur med utgångspunkt från Örebro län 1851–1915, Uppsala
1974.

O’Bryant, Shirley L, ”Sibling Support and Older Widows’ Well-being”, Journal of
Marriage and the Family 1988:50(1).

Odén, Birgitta, ”Åldrandets förvandlingar. De gamlas villkor från senmedeltid
till välfärdsstat”, i Broberg, Gunnar, Wikander, Ulla & Åmark, Klas (red),
Bryta, Bygga, Bo. Svensk historia underifrån, Stockholm 1994.

Ohlander, Ann-Sofie, Kärlek, död och frihet. Historiska uppsatser om människovärde och
livsvillkor i Sverige. Stockholm 1986.

Olofsson, John, Byarnas förvandling. Skelleftebygdens historia, del 4, Uppsala 1984.
Olofsson, John, Målet var välfärd, Skelleftebygdens historia, del 7, Uppsala 1990.
Olofsson, Jonas, Arbetslöshetsfrågan i historisk belysning. En diskussion om arbetslöshet

och social politik i Sverige 1830–1920, Lund 1997.
Olsson, Ingrid, Att leva som lytt, Linköping 1999.
Ordspråksboken. En samling ordspråk talesätt och ramsor från Skelleftebygden i Västerbot-

ten och Jakobstadsnejden i Österbotten, Skellefteå/Jakobstad 2004.
Oredsson, Sverker, ”Samhällelig eller enskild fattigvård? En linje i debatten inför

1871 års fattigvårdslagstiftning”, Scandia 1971:37.
Oris, Michel & Ochiai, Emiko, ”Family Crisis in the Context of  Different Family

Systems”, i Derosas, Renzo & Oris, Michel (red), When Dad Died. Individuals
and Families Coping with Distress in Past Societies, Bern 2002.



358

Osa, Kjersti, ”De udsatte børn”. Ei analyse av offentleg og privat omsorg for born I Ulvik
og Hause 1865 og 1900 med særleg vekt på slektansvaret, Opublicerad hovudfags-
oppgåve i historie, Bergen 2002.

Paterson, Audrey, ”The Poor Law in Nineteenth-Century Scotland”, i Fraser,
Derek (red), The New Poor Law in the Nineteenth Century,  London 1976.

Pelling, Margaret, ”Old Age, Poverty and Disability  in Early Modern Norwich”,
i Pelling, Margaret & Smith, Richard M (red), Life, Death and the Elderly, London
and New York 1991.

Peña, Rodolfo, Infant mortality in transitional Nicaragua, Umeå 1999.
Persson, Christer, ”Befolkning och näringsutrymme”,  Bebyggelsehistorisk tidskrift

1983:5.
Persson, Christer, Regionala och lokala variationer i hemmansklyvning i Sverige under

1700- och 1800-talen, Stockholm 1996.
Petersson, Birgit, ”Den farliga underklassen”. Studier i fattigdom och brottslighet i 1800-

talets Sverige, Umeå 1983.
Phillips, Scott K, ”Natives and Incomers: the symbolism of belonging in Muker

parish north Yorkshire”, i Drake, Michael (red), Time, Family and Community.
Perspectives on Family and Community History, Oxford 1994.

Pivoras, Saulius, ”Lokal självstyrelse i Litauen och Sverige under 1800-talet: ett
jämförande perspektiv”, Thule 1999:12.

Plakans, Andrejs, Kinship in the past. An anthropology of  European Family life 1500–
1900, Oxford 1984.

Pleijel, Hilding, Hustavlans värld. Kyrkligt folkliv i äldre tiders Sverige, Stockolm 1970.
Plymoth, Birgitta, Fostrande försörjning. Fattigvård, filantropi och genus i fabriksstaden

Norrköping 1872–1914, Stockholm 2002.
Post, John D, ”Nutritional Status and Mortality in Eighteenth-century Europe”,

i Newman, Lucile F, Hunger in History. Food Shortage, Poverty and Deprivation,
Oxford 1990.

Pulma, Panu, Fattigvård i frihetstidens Finland, Helsingfors 1985.
Pulma, Panu, ”Population Growth, Agrarian Change and Poor Relief  System in

Denmark, Sweden and Finland”, i Kai Ditlev Sievers (red), Hunger und Elend in
Ländern des Mare Balticum, Neumünster 1998.

Puranen, Britt-Inger, Tuberkulos. En sjukdoms förekomst och dess orsaker. Sverige 1750–
1980, Umeå 1984.

Qvarsell, Roger, ”Skall jag taga vara på min broder. Tolv artiklar om vårdens, omsorgens
och det sociala arbetets idéhistoria”, Umeå1993.

Rahmato, Dessalegn, Famine and Survival Strategies. A Case study from Northeast
Ethiopia, Uppsala 1991.

Rauhut, Daniel, Fattigvård, socialbidrag och synen på fattigdom i Sverige 1918–1997,
Lund 2002.

Reay, Barry, ”Kinship and the neighbourhood in nineteenth-century rural England:
The myth of the autonomous nuclear family”, Journal of  Family Histor y,
1996:21(1).



359

Rein, Martin, ”Problems in the definition and measurment of  poverty”, i
Townsend, Peter (red), The Concept of  Poverty. Working papers on methods of  in-
vestigation and life-styles of the poor in different countries, London 1970.

Robin, Jean, ”Family care of the elderly in a nineteenth-century Devonshire parish”,
Ageing and Society 1984:4(4).

Rose, Michael E, The English Poor Law 1780–1930, Newton Abbot 1971.
Rosén, Ulla, ”Moral och Myndighet. Fattigvårdens syn på understödstagare 1830–

1939”, i Andersson, Irene, Johansson, Kenneth & Lindstedt-Cronberg, Marie
(red), Tid och Tillit. En vänbok till Eva Österberg, Lund 2003.

Rosén Ulla, Gamla plikter och nya krav. En studie om egendom, kvinnosyn och äldreomsorg
i det svenska agrarsamhället 1815–1939, Växjö 2004.

Rowles, Graham D, ”Evolving images of  place in aging and ’Aging in Place’ ”,
Generations 1993:17(2).

Rowntree, Seebohm B, Poverty. A study of  town life, London 1902.
Rowntree, Seebohm B, Poverty and Progress: A second social survey of  York, London

1942.
Ruggles, Steven, Prolonged connections. The rise of  the extended family in 19th Century

England and America, Madison 1987.
Sarvasy, Wendy, ”Social Citizenship From a Feminist Perspective”, Hypatia

1997:12(4).
Satka, Mirja, Making Social Citizenship, Jyväskylä 1995.
Schen, Claire S, ”Strategies of  poor aged women and widows in sixteenth-

century London”, i Botelho, Lynn & Thane, Pat (red), Women and ageing in
British Society since 1500, Essex 2000.

Sen, Amartya, Poverty and Famines: An essay on Entitlement and Deprivation, Oxford
1982.

Sen, Amartya, ”Poor, relatively speaking”, Oxford Economic Papers 1983:35(2).
Sen, Amartya, Inequality reexamined, New York and Oxford 1992.
Sen, Amartya, ”Capability and Well-Being”, i Nussbaum, Martha & Sen, Amartya,

The Quality of Life, Oxford 1993.
Sjöberg, Mats, Att säkra framtidens skördar. Barndom, skola och arbete i agrar miljö:

Bolstad pastorat 1860–1930, Linköping 1996.
Sjögren, Mikael, Fattigvård och folkuppfostran. Liberal socialpolitik 1903–1918, Stock-

holm 1997.
Skoglund, Anna-Maria, Fattigvården på den svenska landsbygden år 1829, Stockholm

1992.
Smith, Daniel Scott, ”Life Course, Norms and the Family System of  Older

Americans in 1900”, Journal of  Family History, 1979:4(4).
Smith, Ken & Zick, Cathleen D, ”The incidence of  Poverty among the Recently

Widowed: Mediating Factors in the Life Course”, Journal of  Marriage and the
Family 1986:48.

Smith, Richard M, ”Some issues concerning families and their property in rural
England 1250–1800”, i Smith,Richard M (red), Land, kinship and life-cycle, Cam-
bridge 1984a.



360

Smith, Richard M, ”The Structured Dependence of the Elderly in the Middle
Ages and Thereafter”, Ageing and Society 1984b:4(4).

Smith, Richard M, ”The Social Policy: Malthus, Welfare and Poverty” i Jensen,
An-Magritt, Knutsen, Torbjørn L och Skonhoft, Anders (red), Visiting Malt-
hus. The Man, his Times, the Issues, Oslo 2003.

Snell, Keith DM, Annals of the Labouring Poor. Social Change and Agrarian England
1660–1900, Cambridge 1985.

Snell, Keith DM, ”Pauper settlement and the right to poor relief in England and
Wales”, Continuity and Change 1991:6.

Snell, Keith DM, ”The culture of  local xenophobia”, Social History 2003:28(1).
Sokoll, Thomas, Household and family among the poor. The case of  two Essex communities

in the late eighteenth and early nineteenth centuries, Bochum 1993.
Sokoll, Thomas, ”Negotiating a Living: Essex Pauper Letters from London,

1800–1834”, International Review of  social history, Supplement 8, 2000.
Stapleton, Barry, ”Inherited poverty and life-cycle poverty: Odiham, Hampshire,

1650–1850”, Social History 1993:18(3).
Stewart, Angus, ”Two Conceptions of  Citizenship”, The British Journal of  Sociology

1995:46(1).
Strandberg, Carl, Präst och kyrkoråd, Lund 1974.
Strömholm, Stig, ”Vardagsmödans man”, i Från Bygd och Vildmark, Luleå Stifts

årsbok 1996/97, Luleå 1996.
Subacchi, Paola, ”Conjunctural poor and structural poor: some preliminary

considerations on poverty, the life-cycle and economic crisis in early nineteenth-
century Italy”, Continuity and Change 1993:8(1).

de Swaan, Abram, In care of  the State: Health Care, Education and Welfare in Europe
and in the USA in the Modern Era, Oxford 1988.

Svanberg, Ingvar, Hästslaktare och korgmakare. Resursutnyttjande och livsstil bland socken-
lappar, Umeå 1999.

Söderberg, Johan, Agrar fattigdom i Sydsverige under 1800-talet, Stockholm 1978.
Tedebrand, Lars-Göran, ”Gender, Rural-Urban and Socio-Economic Differ-

ences In Coresidence of the Elderly with Adult Children: The Case of Sweden
1860–1940”, i Hareven, Tamara (red), Aging and Generational Relations Over The
Life Course, Berlin och New York 1996.

Thane, Pat, ”Old People and their families in the English past”, i Daunton, Mar-
tin (red), Charity, self-interest and welfare in the English past, London 1996.

Thane, Pat, ”The New Poor Law and the Aged Poor”, i Thane, Pat (red), Old
Age in English History: past experiences, present issues, Oxford 2000.

Thomson, David, ”’I am not my father’s keeper’: Families and the Elderly in
Nineteenth Century England”, Law and History Review 1984:2.

Thomson, David, ”Welfare and the Historians”, i Bonfield, Lloyd, Smith, Ric-
hard M & Wrightson, Keith (red), The World We Have Gained. Histories of  Popu-
lation and Social Structure, Oxford 1986.



361

Tilander, Gunnar, Spelman Necken och Krog-Lisa. Glimtar från livet i Fattigsverige kring
sekelskiftet, Stockholm 1976.

Townsend, Peter, ”A Sociological Approach to the Measurment of  Poverty – A
Rejoinder to Professor Amartya Sen”, Oxford Economic Papers, 1985:37(4).

Unger, Christina, Makten och fattigdomen: fattigpolitik och fattigvård i 1600-talets Stock-
holm, Stockholm 1996.

Vela-McConnell, James, Who Is My Neighbour. Social Affinity in a Modern World,
Albany 1999.

Vikström, Lotta, Gendered Routes and Courses: The Socio-Spatial Mobility of Migrants
in Nineteenth-Century Sundsvall, Sweden, Umeå 2003.

Wales, Tim, ”Poverty, poor relief  and the life-cycle”, i Smith, Richard M (red),
Land, Kinship and Life-Cycle, Cambridge 1984.

Wanre, Herbert, Fattigvårdsfrågan i Sverige 1829–1847. En socialhistorisk studie kring
1830-talets fattigvårdsredogörelser, Otryckt licentiat-avhandling, Historiska institu-
tionen, Stockholms universitet. Stockholm, omkring 1970.

Wellman, Barry & Wetherell, Charles, ”Social network analysis of  historical
communities; some questions from the present for the past”, History of  the
Family 1996:1(1).

Wessén, Elias, Svenska landskapslagar, Södermannalagen och Hälsingelagen, Stockholm
1979 [1940].

Westin, J.G, ”Bygden växer. Bebyggelse och näringsliv i Skellefteå storsocken
under de sista fyrahundra åren”, i Fahlgren Karl (red), Skellefte sockens historia,
1:1, Uppsala 1953.

Wetherell, Charles, Plakans, Andrejs & Wellman, Barry, ”Social networks, kinship
and community in Eastern Europe”, Journal of  Interdisciplinary History 1994:24.

Wetherell, Charles, ”Historical network analysis”, International review of  Social His-
tory 1998:43.

Winberg, Christer, Folkökning och proletarisering, Lund 1977.
Wisselgren, Per, Samhällets kartläggare, Stockholm 2000.
Wohlin, Nils, Torpare-, backstugu-, och inhysesklasserna. Öfversikt af  deras uppkomst,

tillväxt och aftagande med särskild hänsyn till torparklassens undergräfvande, Emigrations-
utredningens bilaga XI, Stockholm 1908.

Wrigley, Edward Anthony, Poverty, Progress and Population, Cambridge 2004.
Åberg, Olov & Öster, Johan, Efter avslutad färd, en anständig begravning. En karak-

teristik av undantagssituationen. Nederluleå och Råneå socken 1790–1895, Uppsala
1995.

Ågren, Maria, Jord och gäld, Uppsala 1992.
Åkerman, Sune, Skattereformen 1810. Ett experiment med progressiv inkomstskatt,

Uppsala 1967.



362

Internetkällor:
Demografiska databasen, registreringsperioder, http://www.ddb.umu.se/

ddbmaterial/regperiod.htm, [2005-11-30].
Forskningsarkivet, Umeå universitet, 1890 års folkräkning, Västerbotten, Skellefteå

landsförsamling,  http://www.foark.umu.se/folk/ac/statistik, [2005-01-09].
Riksdagens protokoll, 20 jan 1999, Allmänpolitisk debatt, anförande 24, stats-

minister Göran Persson, http://www.riksdagen.se/debatt/9899/prot/42/
sam/42SAM.ASP#I53, [2004-11-04].

Riksdagens protokoll, 15 juni 1999, Riktlinjer för den ekonomiska politiken, an-
förande 39, Jan Bergqvist; http://www.riksdagen.se/debatt/9899/prot/110/
sam/110SAM.ASP#E64E38, [2004-11-04].

Riksdagens protokoll, 19 jan 2000, Allmänpolitisk debatt, anförande 206, Margit
Genser, www.riksdagen.se/debatt/9900/prot/52/52S00212.ASP#I3, [2004-
11-04].

SAOB, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/, [2005-02-11].
SIDA, Minskad fattigdom, Handlingsprogram för fattigdomsbekämpning,

www.sida.se/Sida/jsp/Crosslink.jsp?d=421&a=3783, [ 2005-02-05].
Smith, Adam, ”An Inquiry into the Nature and Causes of  the Wealth of  Nations” ,

London 1776, V.2.148,  http://www.econlib.org/library/Smith/smWN.html,
[2004-11-24].

Statsminister Göran Perssons tal i Sveriges Television till svenska folket nyårsaf-
ton 1999. http://www2.regeringen.se/galactica/service=irnews/owner=sys/
action=obj_show?c_obj_id=31521, [2004-11-04].

Sveriges församlingar genom tiderna, http://www.skatteverket.se/folkbokforing/for-
samlingar/index.html, [2004-11-30].

United Nations ”Report on the World Social Situation 2003, Social Vulnerability: Sources
and Challenges”, Vulnerability, an overveiw, s 13, http://www.un.org/esa/
socdev/docs/RWSSOverview.pdf, [2004-11-21].

United Nations, Millennium declaration, http://www.un.org/millennium/
declaration/ares552e.htm, [2004-12-02].

USA Federal Poverty Guidelines, http://aspe.hhs.gov/poverty/04poverty.shtml,
[2004-11-18].

Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig
forskning, http://www.vr.se/humsam/index.asp?id=24&dok_id=838, [2005-
02-07].

Women and Law in Europe, Women and Social Citizenship, http://
www.helsinki.fi/science/xantippa/wle/wle2.html, [2004-11-25].

World Bank, Attacking Poverty, World developement report 2000/2001, http://
siteresources.worldbank.org/INTPOVERTY/Resources/WDR/
overview.pdf, [2005-02-05].



363

Förteckning över tabeller

Tabell 3.1 Hushållens socio-ekonomiska ställning i Skellefteå socken 1825–1835.

Tabell 3.2 Hushållens socio-ekonomiska ställning i Skellefteå socken 1840–1855.

Tabell 3.3 Fattigvårdens omfattning i Skellefteå socken 1866–1871, antal distrikt och  un-
derstödstagare samt andelen understödda i befolkningen.

Tabell 4.1 Totala andelen skattebefriade av den vuxna befolkningen i Boviken, Medle,
Sunnanå och Skellefteå socken som helhet 1830–1875.

Tabell 4.2 Andelen skattebefriade på grund av fattigdom och/eller sjukdom av den vuxna
befolkningen i Boviken, Medle och Sunnanå 1830–1875.

Tabell 4.3 Andel fattigvårdsunderstödstagare och skattefattiga i den vuxna befolkningen
i Boviken och Sunnanå 1830–1875.

Tabell 5.1 Byar i Skellefteå socken. Invånarantal och befolkningsökning 1830–1870.

Tabell 5.2 Byar i Skellefteå socken med en tydligt minskande andel bondehushåll i befolk-
ningen. Social struktur 1833, 1853, 1871, baserad på antalet hushåll.

Tabell 5.3 Byar i Skellefteå socken med en måttlig minskning av andelen bondehushåll
över tid. Social struktur 1833, 1853, 1871, baserad på antalet hushåll.

Tabell 5.4 Hemman i Skellefteå socken, taxeringsvärden 1830, 1850 och 1870.

Tabell 6.1 Åldersfördelning bland individer försörjda av fattigvårdsdistrikt i Skellefteå
socken 1836–1871, samt respektive åldersgruppers andel i befolkningen.

Tabell 6.2 Kön och civilstånd hos individer försörjda av fattigvårdsdistrikt i Skellefteå
socken 1836–1871, samt i befolkningen.

Tabell 7.1 Antal individer försörjda av fattigvårdsdistrikt i Skellefteå socken under
tidsperioderna 1836–1846, 1847–1861, 1862–1871.

Tabell 7.2 Länkade individer försörjda av fattigvårdsdistrikt i Skellefteå socken under
tidsperioderna 1836–1846, 1847–1861, 1862–1871, kön och civilstånd.

Tabell 7.3 Social bakgrund i ett generationsperspektiv hos vuxna individer försörjda av
fattigvårdsdistrikt i Skellefteå socken under tidsperioderna 1836–1846, 1847–
1861, 1862–1871.

Tabell 7.4 Geografisk härkomst hos individer försörjda av fattigvårdsdistrikt i Skellefteå
socken under tidsperioderna 1836–1846, 1847–1861, 1862–1871.

Tabell 7.5 Bostadsort i förhållande till födelseort hos individer försörjda av fattigvårds-
distrikt i Skellefteå socken under tidsperioderna 1836–1846, 1847–1861, 1862–
1871.



364

Tabell 7.6 Bostadsort i förhållande till födelseort hos hushåll som förestods av gifta
makar eller änkor/änklingar och försörjdes av fattigvårdsdistrikt i Skellefteå
socken under tidsperioderna 1836–1846, 1847–1861, 1862–1871.

Tabell 7.7 Tillgång till släktnätverk vid det första registrerade understödstillfället hos hus-
håll som förestods av gifta makar eller änkor/änklingar och försörjdes av fattig-
vårdsdistrikt i Skellefteå socken under tidsperioderna 1836–1846, 1847–1861,
1862–1871.

Tabell 7. 8 Hushåll försörjda av fattigvårdsdistrikt i Skellefteå socken 1836–1871 som före-
stods av gifta makar eller änkor/änklingar. Hushållsstruktur vid det första re-
gistrerade understödstillfället under tidsperioderna 1836–1846, 1847–1861,
1862–1871.

Tabell 7.9 Ogifta män och kvinnor, 16 år och äldre, försörjda av fattigvårdsdistrikt i Skel-
lefteå socken. Geografisk härkomst samt tillgång till släktnätverk vid det första
registrerade understödstillfället under tidsperioderna 1836–1846, 1847–1861,
1862–1871.

Tabell 7.10 Ogifta män och kvinnor, 16 år och äldre, försörjda av fattigvårdsdistrikt i Skel-
lefteå socken. Tillgång till släktnätverk vid det första registrerade understöds-
tillfället under tidsperioderna 1836–1846, 1847–1861, 1862–1871.

Tabell 8.1 Gifta män och kvinnor försörjda av fattigvårdsdistrikt i Skellefteå socken under
tidsperioderna 1836–1846, 1847–1861, 1862–1871, andel individer i varje ål-
dersgrupp.

Tabell 8.2 Hushåll försörjda av fattigvårdsdistrikt i Skellefteå socken med gifta hushålls-
föreståndare och minderåriga barn. Antalet barn i hushållet vid det första regist-
rerade understödstillfället under tidsperioderna 1836–1846, 1847–1861, 1862–
1871.

Tabell 8.3 Änkor och änklingar försörjda av fattigvårdsdistrikt i Skellefteå socken under
tidsperioderna 1836–1846, 1847–1861, 1862–1871, andel individer i varje ål-
dersgrupp.

Tabell 8.4 Hushåll försörjda av fattigvårdsdistrikt i Skellefteå socken med änkor/änklingar
som hushållsföreståndare och minderåriga barn. Antalet barn i hushållet vid
det första registrerade understödstillfället under tidsperioderna 1836–1846,
1847–1861, 1862–1871.

Tabell 8.5 Hushåll försörjda av fattigvårdsdistrikt i Skellefteå socken med änkor/änklingar
som hushållsföreståndare. Hushålls- och åldersstruktur vid det första registre-
rade understödstillfället under tidsperioderna 1836–1846, 1847–1861, 1862–
1871.

Tabell 8.6 Ogifta män och kvinnor, 16 år och äldre, försörjda av fattigvårdsdistrikt i Skel-
lefteå socken. Familjesituation vid det första registrerade understödstillfället
under tidsperioderna 1836–1846, 1847–1861, 1862–1871.

Tabell 8.7 Barnlösa ogifta kvinnor och ogifta mödrar försörjda av fattigvårdsdistrikt i
Skellefteå socken under tidsperioderna 1836–1846, 1847–1861, 1862–1871, andel
individer i varje åldersgrupp.



365

Förteckning över figurer

Figur 1.1 Rowntrees modell av fattigdomens livscykel.

Figur 1.2 Sociala riskfaktorer i det förindustriella samhället.

Figur 2.1 Skellefteå socken samt Jörn och Norsjö.

Figur 2.2 Bebyggelsekarta Skellefteå socken.

Figur 2.3 Befolkningsutveckling i Skellefteå socken 1720–1890.

Figur 3.1 Fattigvårdens utgifter och inkomster i Skellefteå socken 1866–1875.

Figur 4.1 Relativ befolkningsutveckling 1830–1875 i Boviken, Medle, Sunnanå samt Skel-
lefteå socken.

Figur 4.2 Social struktur, Boviken, Medle och Sunnanå 1833, 1853, 1871.

Figur 4.3 Årlig fattigdomskvot, Boviken, Medle och Sunnanå 1830–1875. Andel skatte-
befriade i befolkningen på grund av fattigdom och/eller sjukdom.

Figur 5.1 Byarna i studien, geografisk spridning över socknen.

Figur 5.2 Andel arbetsföra respektive ej arbetsföra understödstagare i de undersökta by-
arna 1843, 1852 samt 1860.

Figur 6.1 Individer försörjda av fattigvårdsdistrikt i Skellefteå socken under tidsperioden
1836–1871, kön och antal.

Figur 6.2 Könsfördelning bland individer försörjda av fattigvårdsdistrikt i Skellefteå
socken  1836–1871.

Figur 6.3 Åldersfördelning bland individer försörjda av fattigvårdsdistrikt i Skellefteå
socken  1836–1871.

Figur 6.4 Civilstånd hos individer försörjda av fattigvårdsdistrikt i Skellefteå socken 1836–
1871.

Figur 7.1 Social bakgrund hos individer försörjda av fattigvårdsdistrikt i Skellefteå socken
1836–1846, 1847–1861, 1862–1871.

Figur 7.2 Föräldragenerationens sociala bakgrund hos individer försörjda av fattigvårds-
distrikt i Skellefteå socken 1836–1846, 1847–1861, 1862–1871.



D
 =

 D
ist

rik
ts

se
de

l f
in

ns
 fö

r d
et

ta
 år

P=
 B

ys
tä

m
m

op
ro

to
ko

ll 
fin

ns
 fö

r d
et

ta
 år

Ku
rsi

v s
til

  a
vs

er
 at

t b
ya

rk
iv

et
 vå

rd
as

 av
 b

ya
m

än
ne

n 
i r

es
pe

kt
iv

e b
y o

ch
 in

te
 fi

nn
s d

ep
on

er
at

 p
å a

rk
iv.

Bilaga 1 Översikt källmaterial, distriktssedlar och protokoll.
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