
K
A
N
D
ID

A
T
U
PPSA

T
S

Lärarprogrammet/historia (61-90) 30 hp

De fattiga och överheten

En studie på fattigvården och dess
understödstagare i Borgstena socken år 1854-1863

Johan Päivärinta

C-uppsats historia 15 hp

Halmstad 2014-02-18



Högskolan i Halmstad 

Sektionen för humaniora/lärarutbildningen 

Historia 61-90 hp 

 

 

 

 

De fattiga och överheten 

En studie på fattigvården och dess understödstagare i 

Borgstena socken år 1854-1863  

 

 

 

 

 

 

Johan Päivärinta    Handledare: 

C-uppsats i historia ht 2013   Jens Lerbom 



1 
 

Abstrakt 

Denna uppsats handlar om fattigvården i Borgstena socken under 1854-1863 och syftar till 

att undersöka hur fattigvårdsorganisationen såg ut, vilka som bestämde i socken, vilka de 

fattiga var samt i vilken utsträckning vården svarade för gällande nationell 

fattigvårdsförordning. För att avhandla detta har källor i form av fattigvårdsstyrelseprotokoll, 

sockennämndprotokoll och husförhörslängder sammanställts och därefter kompletterats 

med hembygdsföreningen i Borgstenas framtagna sockenbok som gavs ut 2011. Med detta 

material har fattigvårdsstatistik samt aktörer och deras livsberättelser blivit till, och med 

hjälp av dessa har frågeställningen kunnat besvaras. Slutsatserna som uppsatsen utmynnat i 

är att de som satt i fattigvårdsstyrelsen var de som ägde sin gård och ibland hade unika 

ställningar i socken. Det fattiga karaktäriserades av kvinnor i högre grad än män, av torpare 

eller av före detta torpare och av individer främst från gruppen som var över 61 år. 

Fattigvårdsförordningen gav socken mandat att bestämma och det kan tolkas ske utan 

kontroll från högre organ då vissa händelser talar för att fattigvårdsstyrelsen tummade på 

reglerna. 

Nyckelord: Borgstena, fattig, fattigvård, fattigvårdsstyrelse, fattigvårdsförordning  
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1 Inledning 

1800-talet i Sverige var händelserikt, jordbruket effektiviseras när laga skifte drivs igenom 

samtidigt som befolkningen ökade kraftigt av olika anledningar. Med ett effektivt jordbruk 

och en stor befolkning var förutsättningarna små för att klara av en försörjning utan att äga 

mark. Det uppkom därför nya typer av icke-markägande bönder så som backstugusittare och 

inhyseshjon, dessa bygger sin försörjning endast på dagsverken och lever i ovetenskap inför 

om kommande arbetsdag erbjuder något jobb. Detta medförde att fattigdomen bredde ut 

sig i Sverige och de som inte kunde försörja sig fick tigga eller söka fattigvård. Den fattigvård 

som erbjöds bidrog sällan till något drägligt liv utan handlade om hjälp till knapp överlevnad. 

När industrialiseringen, som drog igång senare delen av 1800-talet, fick fart fanns det därför 

på landsbygden stora mängder människor som kunde ta arbetena som dök upp i städerna 

och på så sätt så flyttades problematiken dit. 

1847 kom en ny fattigvårdsförordning och syftet med den var att ha någorlunda likartad 

fattigvård runt om i landet och det hela blev en gemensam sak för de offentliga 

institutionerna. 1853 reviderades förordningen och det tillades att arbetsdugliga människor 

inte hade rätt till ersättning ur fattigvården.1 Utöver detta förklarar förordningen även hur 

fattigvården skall styras och organiseras beroende på sockenstorlek. Forskningen kring 

fattigvården under 1800-talet är relativt stor med flera skrivna avhandlingar om det tidiga 

1800-talet samt tiden efter 1871 års fattigvårdsförordning. Forskningsfältet kring perioden 

efter 1853 inom svensk fattigvård är relativt liten. Det är därför intressant att titta på en 

socken under perioden efter 1853 för att se hur fattigvården fungerade, hur den styrdes, 

vilka som var fattiga, hur pass präglad socken var av fattigdom samt hur fattigvården förhöll 

sig i förhållande till rådande fattigvårdsförordning. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är genom att undersöka hur fattigvården fungerade i Borgstena 

socken under mitten av 1800-talet bidra till forskningen inom detta område. Fattigvården 

innefattar här organisationen som sådan och dess aktörer. Fokus kommer att ligga på att 

försöka urskilja hur pass utbredd fattigdomen var samt vad som karaktäriserade de fattiga. 

                                                      
1
 Junestav 2008. 
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Avslutningsvis avser jag att sätta undersökningens resultat i förhållande till rådande 

fattigvårdsförordning. 

Min frågeställning lyder därför enligt följande: 

 Hur fungerade fattigvården i Borgstena socken mellan 1854 till 1863? 

o Hur såg fattigvårdsorganisationen ut? 

o Vilka är de som bestämmer? 

o Hur utbredd var fattigdomen och hur utvecklades den? 

o Vad karaktäriserade dem fattiga? 

1.3 Teoretisk utgångspunkt 

Uppsatsens teori är av olika slag, dels Bourdieus fältteori och dels Lundquists 

implementeringsteori. Vidare tas begreppen fattigdom och den fattige invånaren upp för 

definiering, detta för att uppsatsen skall bli förstådd så som det är tänkt att den skall bli. 

1.3.2 Bourdieus fältteori 

För att undersöka hur fattigvården såg ut i en specifik socken och för att kunna urskilja de 

olika individerna och förstå deras position i samhället kommer jag att använda mig av 

Bourdieus fältteori. Teorin används för att förstå hur det sociala samspelet ser ut i ett 

samhälle och för att kunna skilja olika sociologiska studieobjekt.2 Bourdieu använder tre 

centrala begrepp till sin hjälp, fält, kapital och habitus. Fält kan definieras som en spelplan 

där aktörer och spelare agerar enligt spelplanens regler, spelplanen kan i sin tur vara ett 

samhälle, en stad eller en stadsdel vid en given tidpunkt.3 I denna uppsats kommer fältet att 

utgöras av Borgstena socken. Aktörerna på spelplanen är de personer som ingår i fältet och 

spelar efter spelets regler. Kapital kan definieras som poäng på spelplanen som aktörerna 

innehar. Dessa poäng bestämmer sedermera hur människor handlar, tänker, uppfattar och 

värderar, med andra ord vilka förutsättningar aktören har för ett agerande, detta 

sammanfattar Bourdieu med begreppet habitus.4 Trots högt kapital av något slag är det inte 

säkert att detta ökar ditt habitus då det avgörande är fältets spelregler, alltså vad som är 

normen på fältet. Bourdieu menar att det pågår en kamp på varje fält, det finns alltid en 

                                                      
2
 Dahlgren & Florén 1996, s. 144-145. 

3
 Dahlgren & Florén 1996, s. 144-145; Broady 1989, kap. 4. 

4
 Dahlgren & Florén 1996, s. 144-145; Broady 1989, kap. 3. 
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nykomling som utmanar den dominerande och den dominerande som försvarar sitt 

monopol.5  

Enligt Bourdieu finns det fyra olika typer av kapital.  Dessa delar hjälper att förstå varför 

habitus skiljer sig mellan olika aktörer. 

Symboliskt kapital är ett värde som erkänns och skapar förtroende, det kan handla om 

hederskänsla, auktoritet eller respekt. Det kan sägas vara relationen mellan en egenskap och 

ett subjekt vilket i ett agrarsamhälle kan vara titeln ordförande i fattigvårdsstyrelsen.6 

Kulturellt kapital har Bourdieu hämtat från en mängd studier där det sociala rummet, som 

syftar till att avgränsa klasser, stått i fokus. Han kom fram till att positioner i ett socialt rum 

reproduceras och orsaken är att det kulturella kapitalet överförs. Jag tolkar att detta handlar 

om vem man socialiseras till att bli, vilket språk, kroppsspråk och förhållningssätt någon har.7 

Socialt kapital är enligt Bourdieu det som sociala grupper tillerkänner som värdefullt.8 I 

denna uppsats kan det handla om att fattigvårdsstyrelsen erkänns som värdefull eller 

överlägsen de fattiga därför att en grupp underkastar sig den. Ekonomiskt kapital är pengar 

och materiella tillgångar.9 

1.3.3 Implementeringsteorin 

Ett verktyg för att förstå hur fattigvården förhöll sig till fattigvårdsförordningen är Lundquists 

analys av implementeringsstyrning.10 Verktyget delar upp styret, i till exempel en stat, i tre 

olika delar, Lundquist menar att politikers beslut inte alltid efterlevs så som det är tänk när 

de väl skall sättas i praxis på gräsrotsnivå. Han menar att tolkningen av lagtexter kan 

förändras genom de olika led av styrning de genomgår. Det första ledet kallar han för 

förvaltningsstyrning och det är så som politiker har preciserat styrningen, styrningen som i 

sin tur är väldigt bred. Det andra ledet kallar han för organisationsstyrning och är den 

organisation som skall tolka och precisera ytterligare innan det tredje ledet, 

samhällsstyrning, skall tillämpa styrningen på gräsrotsnivå. Lundquist säger att eftersom de 

                                                      
5
 Bourdieu 1992, s. 131. 

6
 Broady 1989, kap. 1. 

7
 Broady 1989, kap. 2; Bourdieu 1999, s. 44-48. 

8
 Broady 1991, s. 169. 

9
 Giddens 2007, s. 122. 

10
 Lundquist 1992. 
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Bilden saknas i den elektroniska 

utgåvan av upphovsrättsliga skäl. 

 

olika stegen har till uppgift att precisera styrningen kan det ske förändringar av styrningen så 

att det i slutändan inte alls sker så som politikerna vill. 

Figur 1. Tre fall av implementeringsstyrning. 

 

Källa: Lundquist 1992, s. 73 

Figuren visar tre olika fallscenarion som beskrivning på hur implementeringsstyrning kan ske. 

I fall ett preciseras styrningen så som politikerna vill. I fall två gör organisationsstyrningen en 

snäv tolkning på styrningen, samma sak sker under samhällsstyrningen och resultatet blir att 

praxis inte lever upp till vad politikerna vill. I fallscenario tre görs felaktiga tolkningar av 

styrningen i samtliga led. Lundquist lyfter upp olika anledningar till att styrningen blir 

felaktig: aktören förstår inte vad som önskas, vill inte efterleva eller kan inte efterleva 

önskningarna.11 

1.3.4 Fattigdom och den fattige 

Då fattigvården står i fokus i denna uppsats är det av vikt att en samstämmig definition av 

begreppet fattigdom genomsyrar hela texten. Det finns en rad olika definitioner och i 

Elisabeth Engberg avhandling redogörs för hur definitionsdebatten kring 

fattigdomsbegreppet sett ut. Under tidigt 1900-tal definierades fattigdom som sådan att 

minimistandarden beträffande mat, kläder och logi fastställdes och levde men inte upp till 

den så klassades man som fattig. Detta blev sedermera problematiskt då dessa variabler var 

föränderliga. På senare tid har debatten skiftat och fattigdom sätts som oftast i relation till 

den rådande samhällskontexten vilket innebär att den grupp människor som har den lägsta 

                                                      
11

 Lundquist 1992, s. 73. 
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användbara inkomsten i samhället klassas som fattiga.12 Det är en intressant definition då 

den i ett utopiskt utilitaristiskt samhälle fortfarande definierar dem som har det sämst som 

fattiga. Vidare beskriver Engberg att det idag finns en standard i Europa i form av en 

inkomstgräns där de som ligger under den klassas som fattiga.13 Problematiken finns också i 

definitionen då den främst fokuserar på inkomster i form av pengar, många lever efter 

naturaförsörjning och upplever möjligen inte sig själva som fattiga då de, trots 

pengauteblivenhet, klarar av att leva. En annan definition som använts flitigt är Lundsjös, 

den går ut på att den som är fattig är den som inte kan producera något överskott till 

överbyggnaden, med andra ord inte förmår betala skatt.14 Denna syn på de fattiga har också 

Johan Söderberg anammat i sin forskning, idag kan dock denna form av materialistisk 

definition ses som föråldrad.15 Idén passar bäst historiskt sett och är svår att applicera på 

nutid. Eftersom mitt forskningsområde är en socken i Västergötland och där analysen 

kommer att ske utifrån perspektivet kring vem som fick fattigvård och vad som 

karaktäriserar den fattige använder jag mig av den definitionen som fattigvårdsstyrelsen gör, 

det vill säga, den som fick fattigvård var fattig. Sammantaget finns två sätt att se hur utbredd 

fattigdomen var, dels genom att se hur många som fick understöd och dels genom hur 

mycket understöd som behövdes till den enskilde fattige. Dessa två variabler är oberoende 

varandra samtidigt som de både ger en bred bild av fattigdomen. 

1.4 Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer det att redogöras för forskningsläget för fattigvården i Sverige under 

1800-talet. Det finns många perspektiv att belysa av problemformuleringen då frågeställning 

manar till att översiktligt redogöra för hur fattigvården fungerade i Borgstena och att den 

teoretiska utgångspunktens uppbyggnad kretsar kring hela socknen som en spelplan. Vidare 

kommer även forskningsläget kring fattigdomens utbredande i syfte att i det avhandlande 

avsnittet använda detta som referensmaterial. 

1.4.2 De fattiga och fattigvården 

Fattigvården i Sverige under senare delen av 1800-talet varit studieobjekt för ett antal 

forskningsprojekt. Elisabeth Engbergs avhandling I fattiga omständigheter syftar till att 

                                                      
12

 Engberg 2005, s. 27-28. 
13

 Engberg 2005, s. 28. 
14

 Lundsjö 1975, s. 39. 
15

 Söderberg 1978, s. 12. 
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studera fattigvårdens utformning, utveckling, funktion och förändring i en traditionell agrar 

miljö under år 1830-1875.16 Hon har bland annat tittat på lokalsamhällets organisation, de 

som försörjdes av fattigvården och deras livssituation. Engbergs forskning är liknande den 

som utförs i den här uppsatsen då de båda handlar om fattigvårdsorganisationen och de 

fattiga som fick försörjning. I hennes resultat tar hon upp hur ändringar av organisatoriska 

förutsättningar inte följs upp då Skellefteå socken befrias från åläggandet av att ta ut allmän 

fattigvårdsavgift. Hon menar att detta befriande går tolka som att staten inte vill tillämpa 

den nya lagstiftningen (1847 års fattigvårdsförordning) fullt ut utan istället vill ha ett flexibelt 

och kostnadseffektivt fattigvårdssystem som kan anpassas efter lokala förhållanden. Vad det 

gäller de fattiga konstaterar hon att fattigdomsmönster ser olika ut från by till by vilket beror 

på de olika näringsmöjligheterna och i och med detta varierar det mellan vilka som är fattiga. 

Alltså, de som var fattiga ett år kan ha varit självförsörjande det kommande året och vice 

versa. Särskilt utsatta menar hon dem som hade stor försörjningsbörda var, medelålders 

med barn där en av föräldrarna avlidit stod för en stor del av understödstagarna. 

Birgitta Jordansson har i sin forskning också tagit upp vem som kan antas vara rätt respektive 

orätt fattig. Hon diskuterar fattigdom ur ett individ perspektiv där individen förväntas göra 

rätt för sig gentemot samhället och det fanns en misstänksamhet mot dem som inte gjorde 

vad som förväntades.17 Med tilltagande marknadsekonomi och större arbetskraftsrörlighet 

menar hon att problematiken finns i den dåvarande hemortsrätten som innebar att det är 

den ort där man står skriven som skall stå för fattigvården. Hemortsrätten står enligt 

Jordansson samtidigt för de sociala regler som rådde; husbonden skulle ansvara för 

försörjningen av sina egna, kvinnan följde mannens hemort och husbondeansvaret kunde 

innebära att man debiterades av en annan socken till följd av vad man ansåg vara en 

fattigvårdssökande hemma hörande hos den egna socknen. Jordansson nämner att kvinnor 

med barn uppfattas som rätta fattiga då barnomsorg generellt sett sågs som ett arbete och 

att fattigvårdsunderstöd först kom i fråga om det inte fanns någon anhörig som kunde 

åläggas ansvaret.  

                                                      
16

 Engberg 2005. 
17

 Jordansson 2008; Swärd 2008. 
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I D-uppsatsen Fattigvården i Kristdala socken 1881-1890 diskuterar Mariette Johansson hur 

fattigvården förhöll sig gentemot rådande lagstiftning samt vilka som var fattiga och varför.18 

Hennes arbetssätt har varit att undersöka två byar i en socken och sedan dela in 

befolkningen efter ålder, kön och familjestruktur för att kunna urskilja de grupper där de 

fattiga fanns. Hennes definition för vad som klassas som en fattig är att denna då skall få 

fattigvårdsunderstöd eller vara skattefattig, med denna utgångspunkt mäter hon sedan hur 

stor andel av invånarna i två små byar i Kristdala socken som är fattiga samt vilka de var.19 

Hon använder sedan sitt mätresultat och sätter det i relation till Johan Söderbergs forskning, 

Agrar fattigdom i Sydsverige under 1800-talet, och drar slutsatsen att de båda kan 

konstatera att fattigdomen ökat under 1800-talet trots att hennes undersökning gäller 

mellan 1881-1890.20 

Fattig, husvill och sönderslagen heter Sofia Holmlunds skildring av en änka och fyrabarnsmor 

från Järfälla under tidigt 1800-tal. Skildringen är gjord underifrån och berättar en kvinnas 

livsberättelse utifrån en mängd källor så som domböcker, barnhusarkiv, häradsrättsarkiv 

med flera. Holmlund fokuserar sin forskning på vad som orsakat det lidande och den 

fattigdom som änkan råkar ut för och hon ser på det hela genom att sätta in begreppen rätt 

respektive orätt fattig. Hon kommer fram till att hemortsrätten spelade stor roll för det som 

hände i änkans liv, att hon inte hade sin hemort i den socken hon sökte fattigvård var av 

betydande anledning för att hennes situation var som den var.21 Holmlunds forskning, som 

för den delen förekommer i tidsperioden strax innan denna studie tar vid, är intressant då 

den lyfter upp hur ovilliga socknars fattigvårdsorganisation vara att hjälpa människor som 

inte tillhörde den egna socken. 

Det senaste tillskottet i forskningen kring fattigdom i Sverige har Kerstin Holmlund bidragit 

med. I hennes bok Fattigdom, arbete och fostran undersöker hon vilka faktorer som formade 

de fattiga familjernas livsöden under industrialiseringsperioden.22 Hon följer upp familjers 

livsberättelser och barns möjligheter till uppfostran vilka bygger på arkivmaterial. Vidare 

avhandlar hon fattigvårdens regelverk där hon analyserar fattigvårdsärenden, liknande 

                                                      
18

 Johansson 2009. 
19

 Skattefattig: person som inte kan betala skatt och därför är befriad från det (Johansson 2009, s. 25). 
20

 Söderberg 1978. 
21

 Holmlund, Sofia 2013. 
22

 Holmlund, Kerstin 2013. 
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analys som görs i denna uppsats med skillnaden att hennes avgränsning börjar där min 

slutar. Problematiken med fattigvårdsförordningen som kom 1871 och bidrog till oenighet 

kring vem som skulle debiteras för fattigvårdskostnader har kommit bli utgångspunkten för 

en del av hennes studie. En sista del i hennes forskning handlar om Stockholms 

fattigvårdsorganisation som i förhållande till den organisation som finns i Borgstena socken 

är enorm. 

Livsberättelserna som beskrivs analyseras med samma teoretiska verktyg som i denna 

uppsats, Bourdieus fältteori. Hon konstaterar i sin forskning att när beslut om vem som 

skulle få fattigvård togs det inte någon hänsyn till den fattiges kapital utan bedömningen 

baserades enbart på samhällets krav på medborgaren utan att väga in några andra 

aspekter.23 Kraven som ställdes var att människan skulle arbeta vilket innebar att den fysiska 

förmågan bedömdes och inte den psykiska, Holmlund skriver att det inte var ovanligt att de 

som sökte fattigvård tidigare varit utsatta för sjukdomar och dödsfall inom familjen, detta 

togs ingen hänsyn till.24 Hon säger att andra sociala grupper såg på de fattigas yta, utseende 

och beteende som om det vore något fel på dem, och hon konstaterar att materiella 

tillgångar gjorde dem mindre värda, vilket minskade deras habitus.25 

I Holmgrens del om Stockholms fattigvårdsorganisation har hon, precis som i denna uppsats, 

tittat på dem som satt i fattigvårdsnämnden. Hon kommer fram till att ordförande under 

senare delen av 1800-talet innehades av framstående personer, dessa var: friherrar, 

revisionssekreterare, kanslisekreterare, fabrikör, rektor och justitieråd.26 I 

fattigvårdsstyrelsen menar hon att det skall finnas sex ledamöter där prästen är en av dem, 

deras uppgift var att bedöma de fattigas behov, vilka skulle till fattigstugan och vilka 

behövde understöd in natura.27 Det bekräftas i hennes text att fattigvårdsstyrelsen haft ett 

högt inflytande i hennes forskningsfält. 

                                                      
23

 Holmlund, Kerstin 2013, s. 63. 
24

 Holmlund, Kerstin 2013, s. 63. 
25

 Holmlund, Kerstin 2013, s. 67. 
26

 Holmlund, Kerstin 2013, s. 115-116. 
27

 Holmlund, Kerstin 2013, s. 119-120. 
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1.4.3 Bönder 

Peter Olausson tar i sin avhandling Rikedom, makt och status i bondesamhället upp hur 

bondeklassen under 1800-talet var föremål för social och ekonomisk skiktning.28 Vad han 

menar är att bondeklassen, som tidigare ansetts vara av homogen karaktär, under 1800-talet 

inte längre kan anses vara detta. Genom att undersöka bouppteckningar, taxeringslistor, 

sockenbeskrivningar med mera konstaterar Olausson att klyftan inom bondeklassen var stor. 

Det fanns bönder som ägde mycket mark med en tillhörande stor gård samtidigt som det 

fanns bönder som satt inhysta i en lite backstuga utan att äga något. Till analysen har han 

använt Bourdieus fältteori för att på ett teoretiskt plan kunna skilja dem åt och begreppet 

kapital fick en avgörande roll. Han konstaterade även att det fanns bönder som levde rikt på 

en maximalt belånad gård men tack vare sitt kulturella kapital i form av en stor 

bekantskapskrets kunde leva vidare i samma standard trots ett lågt ekonomiskt kapital. 

1.5 Material och metod 

Denna studie har blivit till genom att det angivna materialet först har studerats och senare 

har en frågeställning med empiriska generaliseringar kommit till. Fördelen har varit att jag 

kunnat precisera frågeställningen efter vad källmaterialet har kunnat svara på. 

Källmaterialet för studien har hämtats från Hembygdsföreningen i Borgstena, 

landsortsarkivet i Göteborg, Svensk författningssamling och ur demografiska databasen vid 

Umeå universitet. Hembygdsföreningen har tillsammans med en grupp som kallar sig 

Torpgruppen i Borgstena get ut en bok vid namn Borgstena socken.29 Boken innehåller 

renskrivna källor om gårdar, torp och om människorna som levt i socknen vilket har varit till 

stor hjälp vid sökandet efter människors livsberättelser. De renskrivna källorna kommer 

bland annat från församlingsböcker, kyrkoarkiv, bouppteckningar, riksarkivet, soldatregistret 

och Sveriges dödbok 1901-2009.30 Boken är inte vetenskaplig utan har författats ideellt av 

hembygdsmännen i Borgstena socken. Syftet med boken är att med den inventering som 

gjorts befästa minnet av sockens gamla bebyggelse. Det bör därför finnas i åtanke att allt 

material, inte nödvändigtvis, behöver vara helt korrekt då boken inte granskats vetenskapligt 

och att det mot förmodan kan finnas tendens att framhäva sin egen historia, dock fyller 

                                                      
28

 Olausson 2004. 
29

 Torpgruppen i Borgstena: Borgstena hembygdsförening 2011. 
30

 För fullständig referenslista se: Torpgruppen i Borgstena: Borgstena hembygdsförening 2011, s. 457. 
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boken sitt syfte och med egen författarkännedom värderas materialet i boken som 

trovärdigt. 

Inledningsvis sammanställdes alla som fick fattigvård under året 1854 och sedan har dessa 

följts fram till år 1863. Dessa personer är de som finns benämnda i fattigvårdsstyrelsens 

protokoll och är då enligt definition fattiga. Vidare har de grupperats efter ålder, kön och 

grupptillhörighet med hjälp av boken Borgstena socken.31 I fattigvårdsstyrelseprotokollen 

finns siffror över hur mycket råg, korn, havre och riksdaler den fattige får, detta har 

sammanställts i tabeller så att socken sammanlagda mängd understöd som delats ut 

framkommit. På samma sätt har även antalet tilldelningar sammanställts i tabeller. Genom 

denna statistik går det att se förändringar och tendenser över tid och med hjälp av 

livsberättelserna har identifiering av dem fattiga gjorts och på så sätt har ålder, kön och 

grupptillhörighet gått att utröna. I de fall personer benämnts som ”barn”, ”dotter” eller 

”son” har jag valt att placera dessa i gruppen 0-15 år. Tabellerna presenteras i 

undersökningsavsnittet och där framgår det på ett tydligare sätt hur dessa är gjorda. 

De protokoll som förts av fattigvårdsstyrelsen innehåller beslut kring fattigvård, beviljande, 

avslaganden och understödsbegär. Dessa texter svarar på min inledande fråga, hur 

fattigvården fungerade. Vidare finns också testamenten som går sammankoppla med vissa 

fattiga. Dessa källor av kvalitativ karaktär kopplades sedan ihop med de fattiga i 

fattigvårdsstyrelsens protokoll och med de livsberättelser som finns i boken Borgstena 

socken. Där det saknats underlag för att fastställa livsberättelser har husförhörslängder 

använts. 

I Svensk författningssamling har fattigvårdsförordningarna för åren 1847 och 1853 hämtats 

och analyserats och ur Umeå Universitets demografidatabas har statistiska befolkningssiffror 

hämtats. 

  

                                                      
31

 Torpgruppen i Borgstena: Borgstena hembygdsförening 2011. 
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1.6 Disposition 

Upplägget för undersökningen är enligt följande. Inledningsvis kommer 

fattigvårdsförordningen som är gällande att redogöras för i syfte att förstå hur normen såg 

ut från statligt håll. Därefter kommer allt material och alla uppgifter som berättar om hur 

det såg ut i Borgstena socken beträffande befolkningen, fattigvårdsstyrelsen och de fattiga 

att presenteras, här sker också en diskussion angående hur praxis såg ut i förhållande till 

normen. Sedan kommer forskningsresultatet att presenteras samt sättas i relation med 

tidigare forskning kring fattigdom. Slutligen kommer en målande beskrivning av hur det var i 

Borgstena socken under den aktuella tidsperioden samt några ord om hur forskningen kan 

drivas vidare. 
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2 Undersökning 

2.2 Fattigvårdsnormen 

I Sverige antog man 1847 den första, av vad man kallar, nationell fattigvårdsförordning. 

Förordningen beskriver hur fattigvården skall struktureras och finansieras samtidigt som den 

tvingade socknen att försörja de fattiga med texten: 

Hvarje socken å landet, och hvarje stad, skall lemna nödtoftig wård och 
försörjning åt sådana dess medlemmar, som, i anseende till bristande 
arbetsförmåga samt saknad af andra medel och lofliga utvägar till sitt 
uppehälle, icke funna sig sjelwa försörja 
(Svensk författningssamling: Fattigvårdsförordning 1847:23, s. 1-2) 

Fattigvårdsförordningen blir i kontexten statens sätt att reglera hur fattigvården skulle 

fungera i varje socken eller stad, denna styrning går enligt Lundquist att se som 

förvaltningsstyrning.32  

Vidare punkteras att fattigunderstöd inte tilldelades den som har arbetsförmåga och/eller 

har resurser eller andra alternativ till försörjning. Det krävdes alltså att inte några andra 

alternativ förekom för att fattigunderstöd skulle ges. 1853 kom en reviderad utgåva av 

förordningen som sade att om fattigvård söks av en, för några månader sedan nyinflyttad, 

sockenmedlem skall den socken som personen tidigare tillhört stå för fattigvården.33 Denna 

utgåva gav även en bredare definition av vem som behövde fattigvårdsunderstöd och vem 

som kunde anses vara fattig. 

dess nödställda medlemmar, som, i anseende till bristande arbetsförmåga, 
vanförhet eller sjukdom, äro urståndfatta att sig sjelva försörja 
(Svensk författningssamling: Fattigvårdsförordning 1853:39, s. 1) 

I förordningen från 1853 framkom också att varje socken eller stad skulle ha en 

fattigvårdsstyrelse som skulle sköta förvaltningen och det är efter varje styrelses egen 

bedömning beslut angående fattigvårdsunderstöd skulle tas. Vidare finns inga mer tydliga 

                                                      
32

 Lundquist 1992. 
33

 Svensk författningssamling: Fattigvårdsförordning 1853:39, s. 8-9. 
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direktiv om hur styrelsen skulle arbeta utan förordningen säger att fattigvården skulle 

ordnas efter lämpligaste sätt beroende på ortens beskaffenhet och särskilda förhållanden.34 

Fattigvårdsstyrelsen utgjordes av kyrkoherden och sockennämnden som i sin tur utsågs av 

sockenstämman.35 Enligt Lundquists modell går det därför att se socknen eller staden som 

organisationsstyrningen och fattigvårdsstyrelsen som samhällsstyrningen, detta då socken 

eller staden utsåg fattigvårdsstyrelsen som den som skulle tillämpa styrningen från staten.36 

Problematik kunde uppkomma då det är samma personer i organisationsstyrningen och 

samhällsstyrningen. Lundquist talar om att ibland kan politikers beslut gå direkt till 

samhällsstyrningen och då fungerar förvaltningen som ett kontrollorgan.37 

Enligt förordningen kunde en socken, om beslut togs i sockenstämman, delas in i kretsar 

eller rotar i syfte att dela upp underhållsskyldigheten av fattighjonen.38 

I sockenstämman fick de som ägde jord rösta, detta innebar att de som hade inflytande i 

socknen var de med ekonomiskt kapital. De som inte fick rösta eller sitta i sockenstämman, 

det vill säga de icke-markägande, kan då sägas ha haft lågt symboliskt kapital. 

Fattigvårdsstyrelsen skall hafva förvaltningen af alla 
fattigvårdsangelägenheter, och eger pröfva hvarje i detta hänseende 
förekommande behof, samt om och i hvad mon understöd bör lemnas 
(Svensk författningssamling: Fattigvårdsförordning 1853:39, s. 3) 

Citatet bekräftar vad som nämndes ovan och det går även konstatera att de som satt i 

fattigvårdsstyrelsen innehade ett symboliskt kapital då de blivit valda och kan då sägas 

erhålla ett visst erkänt förtroende. 

Även om en fattig bedömdes vara i behov av fattigvårdsunderstöd prövades först om någon 

anhörig finns som kan tvingas försörja. Fanns det ingen så skedde bedömning av hur pass 

mycket arbete den fattiga kunde utföra för egen maskin och ersättning utgick för det som 

saknades för det absolut nödvändigaste behoven, för att få flytta till fattigstugan eller för att 

få fullt fattigvårdsstöd krävdes att all egendom den fattige ägde skulle tillfalla fattigvården.39 

                                                      
34

 Svensk författningssamling: Fattigvårdsförordning 1853:39, s. 2. 
35

 Svensk författningssamling: Fattigvårdsförordning 1853:39, s. 3. 
36

 Lundquist 1992. 
37

 Lundquist 1992, s. 71. 
38

 Svensk författningssamling: Fattigvårdsförordning 1853:39, s. 2. 
39

 Svensk författningssamling: Fattigvårdsförordning 1853:39, s. 4 & 6. 
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Det tillkom ett undantag för vilka som beviljades fattigvård och det är före detta soldater och 

deras familjer, dessa skulle få fattigvård efter soldatens avskedstagande.40 

För avhandlingsavsnittet är det denna definition kring vem som enligt 

fattigvårdsförordningen var berättigad fattigvårdsunderstöd som gör sig gällande då 

avgränsningen ligger för denna uppsats mellan åren 1854 till 1863 och den efterföljande 

fattigvårdsförordningen kom 1871. 

2.3 Borgstena socken 

Borgstena är idag ett litet samhälle på några hundra invånare och ligger i den nordligaste 

delen av Borås kommun, högt beläget med ett framträdande skogslandskap runt om kring. 

Ett stort sågverk har exploaterat en stor del av vad som tidigare var åkermark och orten har 

idag endast ett fåtal lantbruk som fortfarande är i bruk. Under 1800-talet däremot var 

Borgstena socken ett utpräglat jordbrukarsamhälle som bestod av många små byar och 

skulle kunna ses som ett typisk 1800-tals landsortsocken. 

Följande kommer inom perioden 1854-1863 presentera det material som finns att tillgå för 

Borgstena socken, vilket i denna undersökning är den gällande avgränsningen. 

Fattigvårdsstyrelsens medlemmar kommer dissekeras närmare för att se vad för kapital de 

kan tänkas ha haft, detta enligt den teoretiska utgångspunkten för denna studie. Vidare 

kommer det undersökas hur utbredd fattigdomen i Borgstena socken var samt vad som 

karaktäriserade dem fattiga. Undersökningen sker genom sammanställda tabeller med 

siffror på understöd, utdelning, åldersfördelning, könsfördelning och grupptillhörighet. För 

att uppgifterna skall ge någon som helst uppfattning om utbredning behövs också 

demografiska uppgifter vilket blir det första som presenteras. 

2.3.2 Demografi 

Befolkningsökningen som skedde i Sverige syntes även i Borgstena och innebar en 

procentuell ökning med nära 50 % från år 1800 till 1850 då siffran var uppe i 751 personer.41 

Konsekvensen av detta blev att mängder av torp och backstugor byggdes för den ökande 

allmogen. Befolkningssiffror från demografiska databasen för Borgstena församling finns för 

år 1855 och ser ut enligt följande. 

                                                      
40

 Svensk författningssamling: Fattigvårdsförordning 1853:39, s. 9. 
41

 Demografisk databasen, Umeå universitet. 
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Tabell 1. Tabellen visar åldersfördelningen mellan invånarna, antal män respektive kvinnor, antal 

hushåll samt antal änklingar respektive änkor under år 1855 i Borgstena. 

Under 15 år. Man 130  Antal hushåll eller 
matlag 

148 

Under 15 år. Kvinna 116  Änklingar 17 

Mellan 15-60 år. Man 207  Änkor 55 

Mellan 15-60 år. 
Kvinna 

233    

Över 60 år. Man 34    

Över 60 år. Kvinna 50    

Summa. Man 371    

Summa. Kvinna 399  Summa invånare 770 

Källa: Demografisk databas, Umeå universitet. 

I tabellen framkommer det att kvinnorna var överrepresenterade i socknen. Barn under 15 

år var oftare pojkar än flickor samt var vid tiden 246 personer eller cirka 32 % av invånarna. 

Under senare delar av vad statistiken belyser går det se hur kvinnorna var fler än männen 

under grupperingarna och även änkorna var fler än änklingarna. Slutligen finns noterat att 

socknen hade 148 hushåll eller matlag samt 770 invånare. Detta innebar att varje hushåll 

bestod av i snitt cirka 5,2 personer. 

Socknarna i Sverige under denna tid var indelade i så kallade roten där ett rote innehöll ett 

antal gårdar och torp vilka tillsammans hade ett antal åtaganden från myndigheterna, 

vanligaste uppgiften var att utrusta och föda soldater.42 Borgstena socken var indelat i fem 

roten: Borgstena rote, Fagerås rote, Kållareds rote, Lindsås rote och Örlanda rote.43 

  

                                                      
42

 Rote: äldre benämning på ett antal markägare som tillsammans hade att utföra vissa åtaganden som ålagts 
dem av myndigheterna (NE.se [Elektronisk resurs]. (2000-). Malmö: Nationalencyklopedin, hämtad 2014-01-
06). 
43

 Torpgruppen i Borgstena: Borgstena hembygdsförening 2011, s. 3. 
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2.3.3 Fattigvårdsstyrelsen 

I fattigvårdsstyrelsens protokoll framkommer vilka som satt i styrelsen under 

undersökningsperioden. Nio av elva styrelseledamöterna har identifierats och dessa 

redovisas nedan. 

Tabell 2. Tabellen redovisar de som förekommer i fattigvårdsstyrelsen under 1854-1863 samt deras 

rotetillhörighet, födelseår, gård och övriga sakuppgifter där bland bekräftelse om ledamot i 

sockennämnden. 

Rote Namn Född Gård Övrigt 

Örlanda  Andreas 
Johansson 
 

1808 Laryd 

1/2 mantal 

Född i Wänga. Äger halva gården. 
Bekräftad ledamot i sockennämnden. 

Örlanda  Sven 
Gustafson 

1814 Bengtsgården 

1/8 mantal 

Gustafson är född i Ingeshult 1:1 3/4 mantal. Han 
köper Bengtsgården 1850 tillsammans med 
hustrun. Gården är hustruns barndomshem. 

Lindsås  Hendrik 
Svensson 

1818 Elgarås 1:6 

1/2 mantal 

Född i Älgarås. Äger gården med brodern vilken 
var på 70 hektar år 1860. 

Lindsås  Emanuel 
Magnusson 

1818 Elgarås 1:2 

1/6 mantal 

Tar över gården efter föräldrarna. Delägare av 
gården men tar över hela efter broderns bortgång 
1863. Är gift med August Bengtssons syster. 
Bekräftad ledamot i sockennämnden. 

Fagerås  August 
Bengtsson 

1831 Lunnagärde 1:3 Bengtsson äger och brukar under några år 
barndomsgården Lunnagärde för att 1861 flytta 
till Odh med sin familj. Augusts pappa Bengt 
Jonasson var ledamot i skiftesnämnden vid laga 
skifte samt agerade som ombud för Borgstena 
socken i gränstvistfrågor. 

Fagerås  Bengt 
Pettersson 

1822 Krabbagärde 

1/4 mantal 

Delägare i Gården. 

Kållareds  Johannes 
Eriksson 

1816 Avelstomt 

1/2 mantal 

Gården var frälsehemman men upphörde att vara 
detta 1797 då den såldes av qartermästaren för 
1666 riksdaler. Johannes ärver gården. 

Kållareds  Sven Carl 
Håkansson 

1821 Långared 

3/8 mantal 

Född i Borås, kom som fosterbarn till Petter 
Haraldsson i Uddetorp. Haraldsson var 
riksdagsman, ledamot i skiftesnämnden vid laga 
skifte samt kyrkvärd. Håkansson äger sedan 
gården Långared som var hustrun Anna Marias 
familjehem. 

Borgstena  Pehr August 
Söderlund 

1808 Östergården 

/Prästgården 

Komminister 
Bekräftad ledamot i sockennämnden. 

 Anders Petter 
Eriksson 

  Bekräftad ledamot i sockennämnden. 

 Sven 
Andersson 

   

Källa: Borgstena hembygdsarkiv, fattigvårdsstyrelsens protokoll 1849-1865; Borgstena 

hembygdsarkiv, sockne=nämndens protokoll 1/7 1855; Torpgruppen i Borgstena: Borgstena 

hembygdsförening 2011; Göteborgs landsarkiv, Borgstena AI:6 (1861-1873)(NAD: 

SE/GLA/13045); Göteborgs landsarkiv, Borgstena AI:5 (1850-1869)(NAD: SE/GLA/13045); 

Göteborgs landsarkiv, Borgstena AI:3 (1832-1841)(NAD: SE/GLA/13045); Göteborgs 

landsarkiv, Borgstena AI:2 (1824-1846)(NAD: SE/GLA/13045). 
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Det framkommer att majoriteten av ledamöterna bodde på en jordbruksgård vilken de ägde 

själva eller var delägare i, undantag för komministern och de två oidentifierade 

medlemmarna. På vissa gårdar har mantal angetts vilket var ett äldre beskattningssystem 

som kan sägas ha mätt storleken på en gård. 1/1 mantalsgård utgjorde en normalstor gård 

med försörjning för en familj med tjänstefolk.44 På grund av hemmansklyvningar, exempelvis 

vid arv, minskade mantalen per går vilket tydligt går att se i tabellen. Mantalen i tabellen går 

därför att se som andel ägande i respektive gård. 

Ledamöternas ställning i styrelsen innebar att de hade en maktposition i Borgstena socken 

och de sågs som en erkänd auktoritet eftersom de blivit valda av sockenstämman i egenskap 

av att de ägde sitt hemman. De markägande bönderna i Borgstena kan då klassats ha haft ett 

högt ekonomiskt kapital. De hade också högt symboliskt kapital på grund av erkännandet av 

att de hade en maktposition i fattigvårdsstyrelsen samt i sockennämnden och högt socialt 

kapital har de då fattigvårdsstyrelsen som grupp accepteras i socknen. Det sammanlagda 

kapitalinnehavet medförde att bönderna hade högt habitus i Borgstena socken. 

Av protokoll från sockennämnden har det gått fastställa att minst fyra av 

fattigvårdsstyrelsens medlemmar även satt i sockennämnden. Några medlemmar bör särskilt 

uppmärksammas då de kan tänkas ha haft reproducerat kapital. August Bengtsson växte upp 

på gården Lunnagärde, hans far var ledamot i skiftesnämnden när laga skifte skulle införas 

samt var ombud för gränstvister i Borgstena socken. Dessa fakta möjliggör att Bengtsson kan 

tolkas innehaft kulturellt kapital då hans far har haft positioner som reproducerats hos 

sonen. Att sitta i fattigvårdsstyrelsen kan därför ha sett som en självklart för Bengtsson då 

det var givet i hans kultur och att hans habitus gjorde det möjligt. 

Johannes Erikssons deltagande i fattigvårdsstyrelsen går att grunda i främst det ekonomiska 

kapital denna innehade då han ägde ½ mantal av gården Avelstomt. Gården Avelstomt i sin 

tur har tidigare varit frälsehemman för adelsmän, detta kan inneburit att visst kulturellt 

kapital tillkännagivits Eriksson då det faktum att gården medförde viss status eller klass. I 

Boken Borgstena socken finns två bilder på Eriksson som kan tolkas påvisa klass och status. 

                                                      
44

 Mantal: Taxeringsenheten 1 mantal (dvs. ett helt hemman) grundades ursprungligen på för olika landsdelar 
anpassad normstorlek för jordbruk som gav full försörjning åt en familj med tjänstefolk. I princip skulle från 
varje helt hemman erläggas lika stor skatt (NE.se [Elektronisk resurs]. (2000-). Malmö: Nationalencyklopedin, 
hämtad 2014-01-06). 
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På den ena bilden står han framför gården med sin hustru iförd svarta kläder med hög hatt 

medan den andra är ett porträtt på honom.45 Det nämnda kapitalinnehav Eriksson hade 

gjorde att hans habitus i Borgstena socken var högt. 

Även Sven Carl Håkansson kan antas ha haft ett högt reproducerat kulturellt kapital då han 

växte upp som fosterbarn på gården Uddetorp. Uddetorp var och är den största gården i 

Borgstena, även kallat säteri, och den sägs ha anor bak till 1500-talet då fältöverste Anders 

Olofsson Oxehuvud var gårdens ägare.46 Genom åren har ytterligare framstående personer 

ägt gården, några av dessa var lagman, handelsman, kronobefallningsman och major. 

Gårdens storlek och historia talar för att ägaren hade ett högt ekonomiskt kapital, om 

gården skulle varit belånad skulle trotts detta ägaren haft ett högt kulturellt kapital då status 

och klass var något som gården medverkade till. Håkanssons fosterfar, tillika ägare av 

Uddetorp var riksdagsman, ledamot i skiftesnämnden samt kyrkvärd, dessa befattningar och 

tidigare nämnda kapitalinnehav kan tänkas ha ökat hans habitus då han senare kom att sitta 

som ledamot i fattigvårdsstyrelsen. 

Några släktskap mellan ledamöterna, mer än att Magnusson var gift med Bengtssons syster, 

har inte gått att finna. Några av ledamöterna var inte födda i Borgstena utan har flyttat dit 

och köpt sig en gård. Det talar för att det ekonomiska kapitalet, i form av gårdsägande, var 

vad som karaktäriserade ledamöterna och gav dem habitus att ha den positionen. 

Ordföranden i fattigvårdsstyrelsen under den undersökta tiden var komministern Pehr 

August Söderlund och är den som har signerat alla fattigvårdsstyrelsens protokoll.47 I några 

fall är Söderlund den enda som signerat protokollet vilket betyder att han då varit ensam 

och beslutat om vilka som ska få fattigvårdutdelning. Nästkommande möte godkänns 

Söderlunds ensamagerande av de andra styrelseledamöterna. Detta förtroende som 

onekligen fanns för Söderlund pekar på att han innehade högt symboliskt kapital. Lik gärna 

går det säga att han hade socialt kapital då ledamöterna går ses som en socialgrupp som 

erkänner han handling som värdefull då de fattiga annars inte fått någon försörjning. 
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Söderlund är den av dem undersökta personerna som kan tillskrivas ha haft högst habitus i 

Borgstena socken då hans makt indirekt erkändes av hela socken. 

Fattigvårdsstyrelsen sammanträdde vanligtvis fyra gånger per år och då sammanfattades i 

protokollen vilka som tilldelades fattigvård samt hur mycket var och en fick. I protokollen 

finns också angivet hur fattigvårdsstyrelsen tog ställning i olika fall då fattiga ville ha 

fattigvård av olika anledningar.48 Det som erbjöds dem fattiga var råg, korn, havre, pengar 

och ibland kläder eller andra hemtextiler.  

I Borgstena fanns ett sockenmagasin som det enligt beslut från 1859 alltid skulle finnas 32 

tunnor råg, 25 tunnor korn och 118 tunnor havre.49 Vidare hölls auktioner efter tidigare 

boende i fattigstugan som avlidit och tidigare tvingats testamentera sin egendom till 

fattigvården för att bli berättigad fullt fattigvårdsstöd, egendom som inte ansågs inbringa sitt 

fulla värde delades ut till dem som bodde i fattigstugan.50 

2.3.4 Praxis i Borgstena socken 

Fattigvårdsstyrelsen i Borgstena socken utgjordes, av vad som har gått att bekräfta, fyra 

ledamöter från sockennämnden. Enligt fattigvårdsförordningen skulle de som sitter i 

sockennämnden vara dem samma som i fattigvårdsstyrelsen, med mörkertal över 

majoriteten av ledamöternas tillhörighet i sockennämnden går det konstatera att 

organisationen var uppbyggd så som normen säger.51 Utöver sockennämnden skulle även 

komministern sitta med i fattigvårdsstyrelsen vilket han gjorde. Denna av staten författade 

förordning kan därför sägas ha ett inbyggt systemfel då, enligt Lundquists 

implementeringsteori, samhällsstyrningen och organisationsstyrningen innehar samma 

aktörer vilket medför att kontrollfunktionen övre organ har i en hierarki tenderar att bli 

partisk, mer om detta under lite senare. 

Fattigvårdsstyrelsen hade möten vanligtvis fyra gånger per år, ibland fler och ibland färre 

beroende på händelser. Förordningen säger att fattigvården skall ordnas efter ortens 

beskaffenhet och särskilda förhållanden och säger inget om hur ofta möten skall hållas.52 Det 
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går att tolka fattigvårdsförordningen som att fattigvårdsstyrelsen ges ansvar att lösa något 

på det sätt som de finner mest lämpligt vilket i Borgstena socken har varit att ha möten 

ungefär var tredje månad. Ytterligare skulle, om sockenstämman beslutar, socken delas upp i 

kretsar eller rotar i syfte att dela på ansvaret. Detta gjordes i Borgstena socken och det går 

att konstatera att under undersökningsperioden fanns representanter från varje rote med i 

fattigvårdsstyrelsen.53 

I Borgstenas fattigvårdsstyrelse har samtliga undersökta protokoll signerats av komministern 

vilken även signerat protokoll från sockennämnden och sockenstämman.54 I vissa fall har 

komministern haft möte ensam och beslutat kring vilka som skulle få fattigunderstöd, det 

bör dock tilläggas att andra personer möjligen kan ha varit med vid dessa möten då 

protokollen endast redovisar vilka av fattigvårdsstyrelsens ledamöter som var närvarande. 

Detta kan tolkas vara emot fattigvårdsförordningen då inte styrelsen var komplett vid 

sammanträdena.55 Detta innebar att komministern hade en unik ställning i socknen då även 

denne infanns i både organisationsstyrningen och samhällsstyrningen samt agerade ensam. I 

och med detta förloras även här kontrollfunktionen som de övre organen i hierarkin hade 

över dem som arbetade som gräsrotsbyråkrater. När samma person skall sköta tillämpning 

och kontroll finns risk att styrningen inte sker enligt vad politikerna önskar, komministern i 

det här fallet kan tänkas ha undvikt att kontrollera sig själv då kontrollen ändå skulle bli 

partisk. Då fattigvårdsstyrelsen hade rätten att ha förvaltningen av alla 

fattigvårdsangelägenheter kan det därför antas att styrelsen gjorde som de ville, utan att 

riskera tillrättavisningar.56 

Enligt förordningen skulle före detta soldater och deras familj få fattigvård.57 I tabell 8 finns 

fyra individer som fått fattigvård och av dessa är tre änkor och en dotter. Från en av änkorna 

finns ett testamente där all hennes egendom testamenteras till fattigkassan efter att hon 

dött. Det går att se i fattigvårdsstyrelsens protokoll att det är först det året testamentet 

skrivs under som änkan, utöver understöd i form av spannmål, även fick riksdaler som 

                                                      
53

 Torpgruppen i Borgstena: Borgstena hembygdsförening 2011, s. 3; Se tabell 2. 
54

 Borgstena hembygdsarkiv, fattigvårdsstyrelsens protokoll 1849-1865; Göteborgs landsarkiv, Fristad KI:4 
(1843-1860)(NAD: SE/GLA/13128); Borgstena hembygdsarkiv, sockne=nämndens protokoll 1/7 1855. 
55

 Borgstena hembygdsarkiv, fattigvårdsstyrelsens protokoll 1849-1865, 10/3 1857 & 19/3 1858. 
56

 Svensk författningssamling: Fattigvårdsförordning 1853:39, s. 3. 
57

 Svensk författningssamling: Fattigvårdsförordning 1853:39, s. 9. 



24 
 

ersättning.58 Antingen ville änkan få fullt fattigvårdstöd och testamenterade allt hon ägde till 

fattigkassan eller så finns det ett samband med att hon var soldatänka och kanske 

diskriminerades, detta går inte att klargöra i denna studie. 

2.3.5 Den fattiges understöd 

I fattigvårdsstyrelsens protokoll från 1849-1865 finns nedtecknat vad de fattiga blev 

tilldelade och hur mycket.59 Genom sammanställning av allt som tilldelas dem genom åren 

går det att se hur fattigdomen utvecklades. 

Tabell 3. Redovisar vad som tilldelades dem fattiga under respektive år. Enheten för sädesslagen är 

kappe vilket är 4,58 liter.
60 

 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 

råg 39 32,5 37 23 25 17 23 41 51 53 

havre 220 195 261 162 132 133 124 210 296 273 

korn 31,5 29,5 28 19 23,5 20,25 17 36,5 46 53 

riksdaler 26,16 20,92 18,12 18,28 17,74 9,5 37,75 23,205 27,11 23 

Källa: Borgstena hembygdsarkiv, fattigvårdsstyrelsens protokoll 1849-1865. 

Det går enligt tabellen konstatera att havre var det spannmål som det delades ut mest av 

medan råg och korn delades ut i generellt sett lika stora ransoner. Utdelningarna av både 

spannmål och riksdaler har generellt sett ökat, bortsett från 1854 års toppnotering vad det 

gäller spannmål och riksdaler. 1860 noteras den högsta siffran av utdelade riksdaler, 

anledningen var att 15 riksdaler delas ut till en sjuk sockenmedlem. 

Tabell 4. Redovisar antalet utdelningar i snitt per fattigvårdsstyrelsens sammanträdande under 

respektive år. 

 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 

utdelningar 18 13,75 12,25 10,67 11,33 9 7,33 12,5 13,5 11,25 

Källa: Borgstena hembygdsarkiv, fattigvårdsstyrelsens protokoll 1849-1865. 

Enligt tabellen framgår det att antalet utdelningar var som flest per 

fattigvårdsstyrelsesammanträde under 1854 varpå det gick ned under några år för att under 

de sista fyra åren jämna ut sig något. Jämförs tabell 1 och 2 framgår det att trots relativt 

jämnt antal utdelningar under de sista tre åren har tilldelningarna ökat.  
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Tabell 5. Tabellen visar vad som i snitt tilldelades varje fattig under respektive år. Enheten för 

sädesslagen är kappe vilket motsvarar 4,58 liter.
61

 

 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 

råg 2,17 2,36 3,02 2,16 2,21 1,89 3,14 3,28 3,78 4,71 

havre 12,22 14,18 21,31 15,18 11,65 14,78 16,92 16,80 21,93 24,27 

korn 1,75 2,15 2,29 1,78 2,07 2,25 2,32 2,92 3,41 4,71 

riksdaler 1,45 1,52 1,48 1,71 1,57 1,06 5,15 1,86 2,01 2,04 

Källa: Borgstena hembygdsarkiv, fattigvårdsstyrelsens protokoll 1849-1865. 

Enligt tabellen går det utläsa att all utdelning av säd per fattig generellt sett har ökat under 

undersökningsperioden. Det framkom också under framtagandet av tabell 3, 4 och 5 att de 

som står skrivna i fattigstugan får ofta samma mängd utdelning vid varje tillfälle och då även 

lika mycket, som om detta skedde enligt ett system. Utdelningen av pengar följde inte ett 

lika tydligt mönster, detta kan berott på att dessa utdelningar skedde osystematiskt. Snus, 

bondtröjor, täcken och sjukliggande sockenmedlemmar för att nämna några saker som 

pengar delas ut för och dessa utdelningar skedde när det behövs vilket inte föll i något 

speciellt mönster. I socken fanns förutom det nu nämnda fattigunderstödet en form av 

mattillskott som delades ut till dem som var sjuka.62 

Fullt matskott lemnas för hvarje dag med 1 kaka bröd och sofvel samt ¼ kanna 
mjölk. 
(Borgstena hembygdsarkiv, fattigvårdsstyrelsens protokoll 1849-1865, sista 
sidan) 

Mattillskottet bestod av en brödkaka, sovel och en fjärdedels kanna mjölk. Vad sovlet bestod 

av finns inte angivet men det kan antas ha bestått av kött av något slag. Mattillskottet kan 

även ses som bättre mat än den spannmålsbaserade kost som vanligen delas ut då 

animaliska produkter var och är mer kostsamma att framställa. 

2.3.6 Vem var den fattige 

Vem som var fattig i socknen varierar undertiden. Primärt går det säga att om du inte kunde 

försörja dig av olika anledningar så fick du fattigvård. Det kunde handla om att det inte fanns 

tillräckligt med arbete åt inhyseshjonen, mätta dina barns munnar eller att åldern gjorde dig 

arbetsoförmögen. I fattigvårdsstyrelsens protokoll framgår vilka personerna var som fick 

understöd. På många ställen är detaljerna kring vilka personerna var bristfälliga vilket 
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inneburit att informationen som finns är den som står i protokollet, till exempel att en 

person benämns som ”änkan” eller ”hustrun”. 

Tabell 6. Tabellen visar vilken åldersgrupp de unika fattigvårdstagarna tillhörde. För att räknas in har 

den fattiga förekommit i fattigvårdsstyrelsens protokoll minst en gång under respektive år. 

 0-15 
år 

16-25 
år 

26-45 
år 

46-60 
år 

61+ 
år 

okänd ålder antal fattiga 

1854 3 0 2 5 9 8 27 

1855 0 1 3 7 7 4 22 

1856 0 0 2 4 8 5 19 

1857 0 0 1 3 6 4 14 

1858 0 0 2 4 7 2 15 

1859 1 0 2 2 7 1 13 

1860 3 0 0 1 11 2 17 

1861 2 0 0 2 13 2 19 

1862 1 0 0 2 10 4 17 

1863 1 0 0 2 8 2 13 

Källa: Borgstena hembygdsarkiv, fattigvårdsstyrelsens protokoll 1849-1865; Torpgruppen i 

Borgstena: Borgstena hembygdsförening 2011; Göteborgs landsarkiv, Borgstena AI:6 (1861-

1873)(NAD: SE/GLA/13045); Göteborgs landsarkiv, Borgstena AI:5 (1850-1869)(NAD: 

SE/GLA/13045). 

Enligt tabellen framgår det att majoriteten av dem som fick fattigvård var 61 år eller äldre 

och då särskilt under 1860-1862 då de var över tio individer. 

Även några barn har fått fattigvård, det framgår i protokollen vems son/dotter barnet är och 

att hen tilldelas fattigvård. Möjligen kan det varit enklare för en familj att få fattigvård om 

det framgick att barnen var hungriga. I ett fall har en son fått fyra kappar havre. 

Tabellen visar också den sammanlagda siffran för unika fattigvårdstagare under 

tidsperioden. För att räknas har personen funnits i protokollet minst en gång per år för att 

klassas som fattig. År 1855 bestod Borgstena socken av 770 invånare och under 1860 av 799 

invånare vilket innebar att det år 1855 var 2,86 % fattiga medan år 1860 var 2,13 % av 

befolkningen fattiga, det går konstatera att det skett en marginell minskning av andelen 

fattiga i Borgstena socken.63 Problematiken med fattigdom är att den går mäta med olika 

variabler vilket gör att fattigdomen i Borgstena trots låg andel fattiga kan varit fattigare, 

detta då hänsyn istället kan tas till hur mycket understöd respektive fattig får. 
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Det bör tagas i beaktning att mörkertalet för hur de fattigas ålder är någorlunda högt under 

vissa år. Vad som finns att känna till är att majoriteten av dem som identifiering inte har 

kunnat göras på är att de fått fattigvård vid ett enstaka tillfälle och kan därför antas ha varit i 

arbetsför ålder som livnärt sig på tillfälliga dagsverken och ibland blivit utan arbete under en 

kort tid. 

Tabell 7. Tabellen visar vilket kön fattigvårdstagarna tillhörde. Barn har fått en egen kategori då det 

inte på alla ställen står om det är en pojk eller flicka.  

 man kvinna barn okänt kön 

1854 6 17 3 1 

1855 5 17 0 0 

1856 3 15 0 0 

1857 2 12 0 0 

1858 3 14 0 0 

1859 2 10 1 0 

1860 3 11 3 0 

1861 3 14 2 0 

1862 1 15 2 0 

1863 1 11 2 0 

Källa: Borgstena hembygdsarkiv, fattigvårdsstyrelsens protokoll 1849-1865; Torpgruppen i 

Borgstena: Borgstena hembygdsförening 2011; Göteborgs landsarkiv, Borgstena AI:6 (1861-

1873)(NAD: SE/GLA/13045); Göteborgs landsarkiv, Borgstena AI:5 (1850-1869)(NAD: 

SE/GLA/13045). 

Det går tydligt se att kvinnorna var överrepresenterade bland dem fattiga i Borgstena socken 

under hela tidsperioden samt att många av dem även var änkor.  

Tabell 8. Tabellen visar gruppfördelningen över de som under 1854-1863 fick fattigunderstöd. 

torpare 11 

fattighjon 1 

piga/dräng 2 

inhyseshjon 6 

soldatfamilj 4 

backstugusittare 1 

  

oidentifierade 18 

barn 7 

Källa: Borgstena hembygdsarkiv, fattigvårdsstyrelsens protokoll 1849-1865; Torpgruppen i 

Borgstena: Borgstena hembygdsförening 2011; Göteborgs landsarkiv, Borgstena AI:6 (1861-

1873)(NAD: SE/GLA/13045); Göteborgs landsarkiv, Borgstena AI:5 (1850-1869)(NAD: 

SE/GLA/13045). 
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Tabellen visar hur grupptillhörigheten såg ut för dem fattiga, de olika grupperingarna är 

baserade på hur individen levt eller har levt under sitt liv, det tas ingen hänsyn till åldringar. 

Bodde man i ett torp hamnar man i grupperingen torpare. De som har grupperats som 

piga/dräng, fattighjon eller backstugusittare har blivit detta då de klassats som detta av 

Torpgruppen i Borgstena eller har inlästs ur husförhörslängder. I gruppen soldatfamilj var tre 

av dessa änkor och en dotter till en soldat. Antal oidentifierade är många och det beror på 

svårigheter i att identifiera vilka vissa av de fattiga var och var de har levt. 
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3 Resultat och diskussion 

Fattigvården i Borgstena styrdes av fattigvårdsstyrelsen som bestod av markägande bönder 

från socknen samt komministern. Bönder var de som hade det bäst ställt i socken av den 

anledning att deras kapital gav dem högt habitus vilket innebar att de kunde tillgodo se sina 

egna önskemål. Böndernas ställning i fattigvårdsstyrelsen var given då de blivit utsedda av 

sockenstämman att sitta i sockennämnden. Socknens kommunister hade ordförandeposten i 

fattigvårdsstyrelsen samt satt med i sockenstämman och sockennämnden vilket gjorde 

honom till en auktoritet för alla invånare. Vid några tillfällen agerade han ensam och tog 

beslut å fattigvårdsstyrelsens vägnar, vilket styrker uppfattningen om att hans habitus i 

socknen var högt. Vetskapen om att komministern hade inflytande i organisationsstyrningen 

och i samhällsstyrningen innebar att fattigvården blev okontrollerad ovanifrån och 

tolkningen av lagtexten i organisationsstyrningen sker av den som skall tillämpa den. Enligt 

implementeringsteorin har de olika styrningarna till uppgift att tolka och precisera lagtexten 

vilket kan medföra att förändringar sker från vad politikerna vill. Om en tolkning och 

precisering görs fel uppmärksammas inte detta då de två styrningarna blivit en. Swärd tar i 

sin forskning upp att det var upp till varje socken att själva lösa fattigvården efter dem egna 

lokala förhållandena, vilket oftast skedde efter de styrandes bästa.64 Engberg kommer i sin 

forskning med liknande resonemang där hon menar att den gamla traditionen om lokalt 

självstyre på bynivå och gamla bygemensamma överenskommelser som låg till grunden för 

att fattigvårdsorganisationen formades som den gjorde. Hon menar att bönderna ville ha 

inflytande då de visste hur det hela skulle kunna fungera i praktiken.65 I Borgstena socken 

hade fattigvårdsstyrelsen en ordförande och en oidentifierbar mängd ledamöter. I 

Holmlunds forskning menar hon att det skall, under samma tidsperiod, finnas sex ledamöter 

inklusive komministern.66 Det innebär att det i Borgstena sockens fattigvårdsstyrelse 

fuskades med detta då det ibland endast var komministern som ensam hade möte. Det kan 

antas att uppfattningen bland fattigvårdsstyrelsen ledamöter var att alla inte behövde 

närvara för att utgången av mötena ändå blev densamma, detta möjligen på grund av att 

många av de fattiga ändå fick samma mängd utdelning som vid det senaste 

utdelningstillfället. 
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Under ett år hade fattigvårdsstyrelsen mellan tre till fem möten där de avgjorde vilka fattiga 

som skulle få fattigvård, i Kristdala socken låg samma siffra på sex möten per år.67 I 

protokollen från dessa möten finns tabeller där det redovisas vad varje fattig fått utdelat. 

Engberg kommer i sin forskning fram till liknande tillvägagångssätt och där hon menar att 

denna typ av redovisningssystem talar för ett uttalat behov av kontroll av 

understödstagare.68 1853 kom en ny fattigvårdsförordning vilken är den som är gällande för 

denna undersökning. Anledningen till den nya förordningen var att man ville ha tillbaka en 

kommunal inflyttningskontroll som innebar att de fattiga inte kunde flytta fritt utanför 

socken.69 Man tycktes vilja ha haft kontroll på dem fattiga då ansvaret för den fattiga föll på 

hemsocken. 

Olaussons forskning om hur social och ekonomisk skiktning utvecklades under 1800-talets 

samhällsklasser talar för det habitus de rikare bönderna hade. Han menar att varje stånd 

inte var en homogen grupp med samma förutsättningar utan att, i detta fall bondeståndet, 

kunde utgöras av mindre klassindelningar.70 I Borgstena syns detta genom att de 

markägande bönderna var de som hade inflytande i socknen medan torpare, 

backstugusittare och pigor/drängar återfinns bland dem som hade lågt habitus och senare 

tvingas hamna i fattigvårdens våld. Holmlund konstaterar i sin forskning samma sak - 

materiella tillgångar gav lågt habitus på fältet och detta var i stort sett omöjligt att ta sig ur.71 

Under undersökningsperioden ökade den sammanlagda ersättning som de fattiga fick från 

fattigvårdsstyrelsen. Ökningen kan ses ur två perspektiv, antingen blir de fattiga fattigare 

eller så blir de fattiga fler. På grund av att tilldelningarna till dem fattiga ökade (se tabell 3) 

men inte utdelningarna per fattig (se tabell 4) tyder detta på att de som var fattiga kan ha 

blivit allt fattigare eller så har det funnits ett överskott i jordbruksproduktionen vilket gynnat 

tilldelningarna. Med hjälp av tabell 5 går det att fastslå att de fattiga fick mer utdelningar per 

person generellt sett under undersökningsperioden, med undantag för år 1859. 

Vad som delas ut till dem fattiga varierar efter vad socknen har tillgång till. Engberg 

presenterar i sin forskning att fattigunderstöd oftast bestod av natura och i Skellefteå, som 
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hon undersökt, var korn, potatis, mjölk och ved det vanligaste medlen.72 I Borgstena socken 

fick de fattiga korn, råg, havre och riksdaler. Ransonen havre var som oftast minst fyra 

gånger större per år till varje fattig än övriga spannmål vilket tyder på att det fanns ett 

överskott av havre i böndernas produktion. 

Vad som är anmärkningsvärt bland dem fattiga är att gruppen 46-60 år har relativt många 

fattigvårdstagare. Detta mönster skiljer sig från forskningen kring Kristdala socken där 

andelen från denna grupp är desto mindre.73 Då avgränsningen avseende Kristdala socken i 

tid sker cirka 20 år fram i tiden från vad denna undersökning gör går det att dra slutsatsen 

att gruppen 46-60 år i högre utsträckning hade en försörjande sysselsättning. Det kan tänkas 

att de har flyttat från landsbygden in till staden där industrijobben fanns. Däremot 

överensstämmer statistiken från Borgstena socken med Engbergs forskning på Skellefteå där 

majoriteten av dem fattiga också tillhörde grupp 60+ år tätt följt av 46-60 år. Hon lyfter dock 

upp den stora andel av gruppen 26-45 år som i Skellefteå försörjs av fattigvården och menar 

att orsaken till det är en distriktsomvandling. Distriktsomvandlingen innebar att de skulle 

ansvara för att arbetsföra personer skulle få arbete, vilket skedde under 

genomförandefasen.74 I Borgstena innehöll samma grupp få fattiga och under de sista fyra 

åren av undersökningen inga alls, detta tyder på att de som befann sig i det åldersspannet 

kunde försörja sig själva. 

I jämförelse med de byar i Kristdala socken som Johanssons forskning grundas på var 

Borgstena socken relativt befriad från fattigdom. Andelen fattiga i Kristdala socken var 3,3 % 

fattiga år 1881 och 6,8 % år 1890.75 I Borgstena ligger siffran på 2,13 % för år 1855 och 2,86 

% för år 1860. I ett stort perspektiv går det på följande siffror se en trend där fattigdomen 

ökade då samtliga siffror talar för det, men inget går att påtala då undersökningarna är allt 

för få för att kunna ge något generellt mönster. I Kristdala socken har inte heller Johansson 

mätt hur pass mycket understöd som delades ut per person vilket är gjort i Borgstena. Det 

går därför bara jämföra andelen fattiga i förhållande befolkningssiffror. 
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I Borgstena socken var de fattiga i hög grad kvinnor(se tabell 7), och i många fall även änkor. 

Om tabell 8 sätts in i sammanhanget går det se att majoriteten av dem fattiga har varit 

torpare, det kan därför antas att många av kvinnorna var torparänkor och att dessa även 

haft hemmavarande barn att försörja. Även de demografiska siffrorna talar för detta då 

sockens kvinnor var fler än männen och att änkorna var fler än änklingarna. I Engbergs 

forskning på Skellefteå socken är kvinnorna också överrepresenterade. Hon menar att 

anledningen där var att kvinnorna hade det svårt på arbetsmarknaden då den var anpassad 

för ogifta kvinnor utan försörjningsansvar och gifta män.76 Sofia Holmlund poängterar att 

hemorten var viktig för kvinnan då hon inte kunde söka fattigvård i någon annan socken än 

den hon var skriven i, detta talar för att kvinnorna i Borgstena socken indirekt tvingades kvar 

i det leverne de satt i vare sig de ville eller inte.77 Detta tyder på ett lågt habitus för denna 

grupp då de inte hade förutsättningar att förändra sin situation. 
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4 Sammanfattning 

Denna studie kommer fram till att de som satt i fattigvårdsstyrelsen var de markägande 

bönderna i socknen. Böndernas maktutövande i fattigvårdsstyrelsen kan sägas ha varit 

okontrollerat från ovanstående organ då många av aktörerna kan ha haft dubbla poster och 

även med tanke på komministerns ensamagerande går det därför göra tolkningen att det 

fuskades med att följa fattigvårdsförordningen. Att det fuskades med detta torde inte vara 

någon överraskning då tillämpningen av fattigvårdsförordningen var bristfällig i och med 

snedfördelningen i styrningen. Vidare kan det tyckas att fattigvårdsstyrelsen varit generösa 

till att ge fattigvård då dem ibland gett enstaka utdelningar till personer samt även under de 

undersökta åren ökat den sammanlagda ransonen utdelning utan att tilldelningarna ökat. 

Denna undersökning kastar även ljus över vilka de fattiga var. Sammanfattningsvis går det 

säga att de fattiga generellt sett var kvinnor, om kvinnorna ytterligare försörjde några barn 

framkommer inte men det bör tas i beaktning att majoriteten av de fattiga var över 61 år. I 

Holmlunds forskning lyfts den stora skara barn upp som levde fattiga i Stockholm med 

omnejd under slutet av 1800-talet. Sätts det i relation med denna undersökning kan det 

tänkas att det trots allt fanns en stor del fattiga barn, dock bör tas i åtanke att 

levnadsskillnaderna mellan Stockholm och Borgstena på många plan var stora.78 Att andelen 

av de medelålders (25-60 år) representerads i statistiken över dem fattiga kan tyda på att 

det inte fanns tillräckligt med arbeten i Borgstena socken vid dessa år. Dessa medelåders 

fattiga minskade sedan mot slutet av undersökningen vilket kan tyda på att många av dem 

sökt sig till industriarbeten som började efterfråga arbetskraft. I sin tur kan detta ha 

inneburit att dem som varit för gamla fått stanna kvar i socknen och förbli försörjda av 

fattigvården och sedermera har dessa fått ta del av resurserna som fattigvårdsstyrelsen har 

haft. 

I Borgstena socken bodde det, mer eller mindre, rika- samt icke-markägande bönder. 

Uppdelningen är densamma som Olausson tar upp och tar sig i Borgstena uttryck genom att 

de rika bestämmer och försörjer de fattiga.79 
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4.2 Slutord 

Den här uppsatsen belyser hur fattigvården i Borgstena socken fungerade, detta 

forskningsfält har tidigare inte varit föremål för någon historisk forskning efter vad som gått 

att finna. I undersökningen mäts fattigdom bland annat genom att se hur pass mycket natura 

medel de fattiga fick utdelat, något som inte gjorts tidigare. Detta sätt att mäta kan ge en 

uppfattning om hur fattigdomen och välståndet i en socken sett ut. Intressant vore om 

ytterligare forskning gjordes på liknande sätt för att i framtiden kunna skapa en bredare bild 

socknars fattigdom och fattigvård. 

Ytterligare att forska vidare på är vad som karaktäriserade de fattiga i Borgstena socken. 

Enligt Holmlunds forskning var barnen en stor del av de fattiga i Stockholm, det går därför 

inte utesluta att fler barn var fattiga i Borgstena socken under tidsperioden, detta öppnar 

upp för framtida forskning.80 Förslag på framtida forskning är därför att undersöka dem 

fattiga och deras familjer för att se om det var fattigvårdstagaren, dennes familj eller någon 

annan enstaka familjemedlem som var fattig eller sjuk. 
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