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Abstract 
The poor relief has been, since the early Middle Ages, the church´s responsibility.  The poor 
would be treated in a good Christian way. Some regulations were introduced during the 1600-
1700s that had some effects on the care of the poor. In 1847 a new Poor Law Regulation was 
introduced. It was in a time when Sweden struggled with an increasing poverty. This law 
included the first changes in 200 years. Even though the regulations during 1700 century gave 
every parish the right to decide on the methods of how to provide the necessary care , it still 
was the responsibility of the parish. As a consequence, there were many local variations of 
how the poor relief was practiced in the country.  
This essay examines how Lycksele parish designed their poor relief and what local and 
external factors affected it in the years of 1823-1873.  This period of time was marked by 
crop failures, parish breakout, social changes and new laws to adapt to those circumstances. 
The result of the investigation present that local factors had a bigger impact on the poor relief 
than the external factors. The most important factor was the crop failure periods that occurred 
three times and forced the parish to develop new methods to help the people in need. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

Sammanfattning 
Fattigvården var sedan tidig medeltid varit kyrkans angelägenhet, med kristlig 
barmhärtighet skulle de fattiga vårdas. Fattigvården var varje sockens eget ansvar. Det 
tillkom några förordningar under 1600-1700-talet som delvis reglerade fattigvården. 
1847 tillämpades en ny fattigvårdsförordning, den första på över 200 år. I en tid som 
var präglad av ökad fattigdom i Sverige. 1800-talets förordningar gav socken mycket 
frihet, fortfarande skulle fattigvården vara sockens angelägenhet. Varje socken skulle 
lämna nödvändig vård och det sätt som passade socken bäst. Därför fanns det många 
lokala variationer, hur fattigvården skulle praktiseras i landet.   
 
Denna uppsats har undersökt hur Lycksele socken utformade sin fattigvård och vilka 
faktorer som påverkade utformningen. 1823-1873 är den tidperiod som har undersökts, 
lokalt innehöll perioden tre missväxtperioder och sockenutbrytning. Nationellt var 
tiden präglad av samhällsförändring och nya lagar som skulle anpassa till det nya 
samhället. Uppsatsen fokuserar på vilka lokala faktorer tillsammans de yttre faktorer 
som påverkade vilka försörjningssätt som kunde ges av sockens fattigvård. Dessutom 
undersöks vilka faktorer som hade störst betydelse för fattigvårdens utformning. 
Resultatet blev att de lokala faktorerna hade störst påverkan på utformningen. Störst 
effekt hade missväxtperioderna som inträffade tre gånger vilket framtvingade nya 
åtgärder efter varje missväxt. Under tidsperioden skulle missväxt, ökad fattigdom och 
nya förordningar hanteras utav socken för att kunde lämna nödvändig hjälp till 
socknens fattiga.  
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1. Inledningskapitel 

1.1 Inledning 
1800-talet var ett omvälvande århundrade för hela Sveriges befolkning. Händelser som 
Skandinavismen, liberalism, konservatism, marsoroligheterna, befolkningsutveckling, 
tekniska framsteg, industrier, ekonomiska framsteg, folkrörelser och det industriella 
genombrottet. Allt skedde explosionsartat under 1800-talet och kom att leda fram till 
skapandet av Sveriges moderna statsskick.  1800-talets första hälft kom på det ekonomiska 
planet domineras av stora förändringar i jordbruket.1  Ökad produktion i jordbruket 
möjliggjordes av skiftesreformer, nyodlingar och användningen av nya grödor som havre och 
potatis.2 Seklets första halv kom också att domineras av motstridigheter mellan konservativa 
och liberala krafter. Jordbrukets förändringar, tekniska framsteg och industriernas framväxt 
startade en urbaniseringsprocess. Många av 1800-talets industriarbetare flyttade från 
landsbygden för att börja jobba i städernas fabriker. Människor flyttade till städerna för att 
livnära sig, en utveckling som kom att accelerera under slutet av 1800-talet och under 1900-
talet.3 
 
1800-talets Sverige kom även att präglas utav fattigdom. Sveriges befolkning ökade 
stadigt, fattigdomen var stor på landsbygden och andelen obesuttna ökade. En 
anledning var befolkningsökningen, befolkningstillväxten var som störst i de norra 
delarna av Sverige. Spädbarnsdödligheten minskade också under 1800-talet samt att 
människors medellivslängd steg vilket gjorde att andelen äldre i samhället också steg.4 
Vilket ledde till att det fanns fler människor som inte kunde försörja sig själva. Dessa 
förhållanden på landsbygden gjorde att människor emigrerade till USA för att kunna 
komma ur fattigdomen. De som inte hade möjligheter att emigrera var tvungen att 
stanna i Sverige och leva i dessa svåra förhållanden.     
 
I denna samhällsförändring, som hade tagit fart från 1800-talets början och 
accelererade från 1800-talets mitt, uppstod en stor debatt om hur problemet med 
landsbygdens underklass skulle lösas, diskussioner om den sociala frågan hade inletts. 
Debatten pågick bland riksdagsmän som var tvungna att förändra fattigvården för att 
kunna möta kraven som var ställda av samhället. Fattigvårdens reformering och dess 
kommande roll i samhällsbygget var central inom debatten. Fattigvården hade dock 
inte högsta prioritet vilket gjorde att fattigvården inte hade anpassats tillräckligt under 
1800-talets första hälft. Samhällets intresse var den tekniska utveckling och städernas 
framväxt. Generellt var samhällets syn på de fattiga under hela 1800-talet övervägande 
negativ. Samhällets fattiga ansågs vara ett socialt och politiskt hot.5 Allt detta gjorde 
att fattigvårdens förändring gick mycket långsamt.  
 
1847 införs en av tre fattigvårdsförordningar som skulle införas under 1800-talet.  
Den första skulle vara anpassad efter det tidiga industrialiserade Sverige. Enligt 
förordningen skulle varje fattigvårdsamhälle6 ordna fattigvården på ett sådant sätt som 
ansågs bäst var lämpligt. Betydelsen av förordningen blev att huvudansvaret låg på 
lokal nivå.

																																																								
1 Hedenborg. S & Kvarnström. L. Det svenska samhället 1720-2014 Böndernas och arbetarnas tid. 2015. s 79 
2 Hedenborg & Kvarnström. 2015. s.79  
3 Carlson. Sven M.fl. Den svenska historien vol. 13. Emigrationen och det industriella genombrottet. 1967 & 1979. s. 124-127 
4 Carlson. Sven M.fl. Den svenska historien vol. 12. De första Bernadotterna. Vårt moderna statsskick växter fram. 1967 & 1979. s. 60-67	
5 Sjögren. Mikael. Fattigvård och folkuppfostran, liberal fattigvårdspolitik 1903-1918. 1997. s. 22    	
6 Fattigvårdsamhälle kunde vara en stad, tätort, socken eller landskommun 
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1.1.1 Problemformulering 
I denna samhällsförändring kom nya idéer och nymodigheter att få allt större 
genomslagskraft. Denna utveckling gjorde att 1800-talets innovationer var tvungen att 
integreras i det äldre svenska samhället. Fattigvården var en av de angelägenheter som 
skulle anpassas, en anpassning som skulle visas vara krävande. Befolkningsökningen 
framförallt på landsbygden gjorde att inom bondeklassen skapades en underklass. 
Denna underklass innehåll stattorpare, statdrängar, backstugusittare och landlösa.7 
Problemet kvarstod, på vilka sätt skulle fattigvården anpassas till den ökade 
underklassen? 
 
Uppsatsens övergripande syfte är att undersöka hur fattigvården utformades utifrån 
1800-talets samhällsförändringar. Dessutom undersöka vad innebörden av att ordna 
fattigvården på bästa sätt, innebar för fattigvården i Lycksele socken.  

1.2 Forskningsläge 

1.2.1 Forskning med politiskt, juridiskt och genusperspektiv 
Den svenska fattigvårdsforskningen är väldigt omfattande. Traditionellt sätt har 
forskningen fokuserat på att undersöka fattigvården ur ett politiskt och juridiskt 
perspektiv. Dessa perspektiv har kommit att dominera den svenska 
fattigvårdsforskningen. Några exempel på forskningar med politiskt och juridiskt 
perspektiv är Sverker Oredssons samhällelig eller enskild fattigvård? En linje i 
debatten inför 1871 års fattigvårdslagstiftning(1971).  
 
Oredsson fokuserar på 1869 års riksdag stora frågeställning om fattigvården skulle 
vara samhällelig eller enskild fattigvård. Resonemanget tar avstamp i 1823 års 
riksdags frågeställning om fattigvården skulle vara frivillig eller obligatorisk. Denna 
debatt kom att fortsätta ända fram till 1853 års fattigvårdsförordning och därefter kom 
debatten att avta. 1860-talets kris gjorde att under åren 1868-1869 uppkom en ny 
debatt som kom att fokusera på omformning av 1853 års fattigvårdsförordning för att 
kunna anpassa fattigvård återigen efter den nya situationen.8  
 
Debatten som fördes på riksdagsnivå tycks inte har förbisetts av samhällets invånare, 
vilket visas av Birgit Petersson i hennes avhandling Den farliga underklassen. Studier 
i fattigdom och brottslighet i 1800-talets Sverige(1983). Petersson redogör för 1800-
talens debatt om ”den sociala frågan”. 1820-1840-talets debatt enligt Peterson kom att 
domineras av riksdagens oro för de allt större växande klasserna på landsbygden.  
Oron utrycks i exempelvis i 1828 och 1830 års riksdag. Oron enligt Petersson var 
riksdagens rädsla för landsbygdens underklasser i relation till de ökande 
fattigvårdskostnaderna. Debatten om hemmansklyvningen pågick också och hur den 
påverkade framväxten av underklassen. Petersson redogör också övergripande för 
fattigvårdsfrågan, 1810 och 1837 års kommittéers arbete för att lägga fram nya förslag, 
för att kunna anpassa fattigvården efter de nya förutsättningarna. Petersson hävdar att 
frågan hamnade mellan konservativa och liberala tankar vilket gjorde att frågan blev 
svår att enas om delvis på grund av de politiska särskillnaderna.9  
 

																																																								
7 Carlson. M.fl. Den svenska historien vol. 12. 1967 & 1979. s 62  
8 Oredsson. Sverker. Samhällelig eller enskild fattigvård? En linje i debatten inför 1871 års fattigvårdslagstiftning. 1971. s. 147-
161  
9 Petersson. Birgit. Den farliga underklassen. Studier i fattigdom och brottslighet i 1800-talets Sverige. 1983. s. 16-30                                     
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Det finns också forskning som har gjorts med ett genusperspektiv. Ett exempel är 
Mikael Sjögrens avhandling Fattigvård och folkuppfostran. Liberal fattigvårdspolitik 
1903-1918 (1997). Sjögren väljer delvis att undersöka kvinnors roll inom 
fattigvårdsarbete, inom centralförbundet för socialt arbete(CSA) och kvinnors syn på 
fattigdom.  

1.2.2 Den svenska fattigvårdens utformning under 1800-talets första årtionden 
I ett kapitel i boken Den goda förmyndaren. Om samhällets behandling av fattiga 
(1984) av Hans Mattson, beskrivs översiktligt fattigvårdens utformning. Mattson 
beskriver att klassindelning av fattighjon gjordes på arbetsföra och icke arbetsföra. 
Mattsons indelning har mer fokus på vad innebörden att vara arbetsföra och icke 
arbetsföra innebär. Enligt Mattson ska den som var helt oförmögen till att arbeta få 
mat, logi och kläder medan den som var förmögen till viss del att arbeta skulle då göra 
det. Dessa skulle arbeta på säsongsarbete eller genom tiggeri, detta är arbetsplikt enligt 
Mattson. De vanligaste inslagen i fattigförsörjningen på landsbygden var rotehjon, 
fattigstuga och fattigauktion. Medan nödsarbete och arbetshus var vanligare i städerna. 
Nödarbete och arbetshus leddes i socknens regi, kvinnorna skulle väva olika produkter 
som skulle säljas medan skulle männen arbeta med kolning eller skogsarbete. Dessa 
åtgärder avsåg minska andelen fattiga i landet.10    
 
Anna-Maria Skoglund har i sin avhandling Fattigvården på den svenska landsbygden 
(1992) sammanställt 2217 brev, vilket är från nästan alla församlingar runt om i 
Sverige. Genom breven har Skoglund har undersökt hela den svenska fattigvårdens 
utformning. Breven är prästernas berättelse över den lokala sockens fattigvård, breven 
innehöll också 1831 års fattigvårdsenkät. I enkäten finns uppgifter om sockens 
folkmängd, församlings näringsfång, redogörelse av understödstagare, fattigstugan, 
fattigkassan, fattiga barns undervisning, fattigförsörjnings beskaffenhet och 
fattigförsörjnings tillräcklighet.11 
 
I undersökningen har Skoglund funnit att närmare 11 % av landets socknar hade egna 
reglementen och överenskommelser som reglerade fattigvården. Skoglund visar att 
dessa lokala reglementen främst handlade om naturasammanskott och fattigrotar. 
Införandet av de olika reglementena tycks enligt Skoglund vara sockenstämmas beslut 
för ökad kontroll över givare och tagare. Fattigvårdsstyrelser hade som uppgift att 
övervaka utdelningen av spannmål och pengar till socknens fattiga. Dessutom fanns 
det socknar som hade överflyttat beslutanderätten till socknens verkställande organ 
fattigvårdsstyrelsen. Det förekom även fattigföreståndare i landets socknar.12 
 
Många socknar hade gjort en klassindelning hade av försörjningen till fattighjonen, 
dessutom gjordes en indelning av själva fattighjonen. Försörjningen dominerades av 
understöd och underhåll medan indelning av fattighjon gjordes efter personers ålder, 
kön, arbetsföra och icke arbetsföra. Enligt Skoglund förekom variationer av 
fattigförsörjning i den lokala fattigvårdsorganisationen runtom landet.13  
 
Skoglund visar också att drygt 13 % av landets socknar hade infört en decentralisering 
av fattigvården, sockenstämman hade bestämt att socknar skulle indelas in i fattigrotar. 
Det skulle gynna kontrollen av socknens fattiga, kontrollen skulle säkerhetsställa att 
																																																								
10 Mattson. Hans. Den goda förmyndaren. Om samhällets behandling av fattiga. 1984. s. 26-33    
11 Skoglund. Anna-Maria. Fattigvården på den svenska landsbygden år 1829. 1992. s. 9-18                                                                            
12 Skoglund. 1992. s. 73-78                                                                             
13 Skoglund. 1992. s. 73-78                                                                             
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det var bara de som var berättiga till försörjning som fick hjälp. Denna 
decentralisering hade kommit olika långt i socknarna. Vissa rotar kunde även ha en 
egen fattigkassa. Ansvaret för fattigvården hade i någon form flyttats från sockennivå 
till bynivå och i vissa fall hade försörjningsansvaret hamnat på gårdsnivå. Där hade 
hemmansägaren ansvaret att försörja de personer som bodde på dennes ägor. Rotar var 
framför allt vanliga i socknar med stor geografisk yta, vilket var främst i Värmlands 
län och i de norra delarna av landet.14  
 
Det fanns även socknar som inte hade någon form av organiserad fattigvård. Dessa 
sockar kallar Skoglund för ”tiggarsocknar” och ”gods- och brukssocknar”. I 
”tiggarsocknar” ansågs tiggeri som en fattigförsörjning, de fattiga var tvungen att tigga 
för att kunna klara sitt uppehälle. I ”gods- och brukssocknar” var det socknens 
godsägare eller bruksägare som hade åtagit sig att försörja alla eller en del av de 
fattiga. Skoglund beskriver att tiggeri var tillåtet i vissa socknar i landet medan i andra 
var tiggeri totalt förbjudet. Där det var förbjudet hade människor som bedrivit tiggeri 
blivit straffade. I vissa fall hade även de som hade gett till tiggarna också blivit 
straffade. Varför ”tiggarsocknar” fanns finner Skoglund att huvudorsaken var sockens 
svaga ekonomiska ställning medan i ”gods- och brukssocknar” var huvudorsaken 
fattighjonens storlek samt sockens goda ekonomiska försättningar.15 Skoglund 
beskriver utvecklingen av 1800-talets fattigvård i fyra steg. 
 
Tiggeri var den tidiga fattigvårdförsörjningen. Skoglund hävdar att tiggeri var den 
första försörjningen och majoriteten av alla socknar hade enbart haft tiggeri i 
begynnelsen av fattigvården. Begränsningar härleds av att mängden fattiga hade ökat 
och ett behov av kontroll växte fram. En reglering gjorde att de fattiga delades in i 
”godkända” och ”icke-godkända”. Bland de fattiga hade mängden ”icke-godkända” 
ökat, tydligare krav kring vilka som ansågs som fattiga och därför ansågs en 
regleringen nödvändig. Denna selektering av fattiga gjorde att fattighjonen minskade. 
Ökad kontroll av alla sockenbor. Detta skulle ge mer kontroll över alla fattighjon och 
alla som gav bidrag. Belastningen att försörja de fattiga skulle nu fördelas över alla 
sockenbor. Tydliga riktlinjer om hur länge fattighjonen skulle vistas på olika gårdar 
och vilka gårdar. Införandet av rote och rotehjon innebar en decentralisering av 
fattigvården vilket skulle ge ökad kontroll över alla stödgivare och stödtagare inom 
socken. Ytterligare ökad kontroll gjorde att sockenstämman fick exakt veta hur 
mycket som kom in i naturasammanskott. Detta gav mer kontroll eftersom att 
sockenstämman kunde veta hur varje understödstagare gav. Dessutom kunde 
understödstagare vara med att bestämma hur mycket bidrag de skulle ge. När 
sockenstämman visste hur mycket bidrag de fick, kunde de också fastslå hur mycket 
bidrag varje fattighjon skulle ha. Detta var den högsta nivån av kontroll.16 
 
Skoglund har också funnit vilka faktorer som påverkade utformningen av fattigvården 
i början av 1800-talet, sammanfattningsvis presenteras de fyra faktorer som följande 
slutsatser.17 
 

• Naturliga förutsättningar - Omfattas av förbestämda parametrar som: hur 
bördigt det var i socken och vilket stift socken ingick i. 

																																																								
14 Skoglund. 1992. s. 79-83 
15 Skoglund. 1992. s. 111-119 
16 Skoglund. 1992. s. 169-173                                                                                                                                                                                  
17 Skoglund. 1992. s. 173-178	
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• Sociala förutsättningar – Sockens demografi och sockens syn på de fattiga.

• Ekonomiska förutsättningar - Om socken var rik eller fattig, vilket
påverkade vilka former av fattigförsörjning som socken hade.

• Handlingskraftiga individer – Eftersom sockenstämman var det beslutande
organet hade människorna som satt i stämman mycket makt och inflytelse
över besluten kring fattigvården.

1.2.3 Den lokala fattigvårdens funktion, utformning och utveckling 
I fattiga omständigheter. Fattigvårdens former och understödstagare i Skellefteå 
socken under 1800-talet (2005) väljer Elisabeth Engberg att studera fattigvårdens 
funktion, utveckling och utformning gentemot lokalsamhället. I redogörelsen framgår 
det att den tidiga fattigvården inom socken bedrevs på traditionellt vis genom 
roteförsörjning och i enstaka fall av fattigauktion.18        

Socken drabbades av missväxtår under en tio års period 1828-1838 och enligt Engberg 
hade sockenstämman tydligt utryckt sin åsikt i frågan. Att sockens fattigvård var 
tvungen att förändras för att kunna möta de ökade behoven. De fyra förslagen som 
föreslogs var ökning av antalet fattigroten med 50 %, att varje mantal skulle försörja 
ett fattigt barn, att minimi summor borde fastställas på de föreskrivna bidragen till 
fattigkassan vid lysning, bröllop och förslag till ökade befogenheter för sockens 
befolkning att avisa utsocknes tiggare. Det fjärde förslaget var det enda som 
godkändes. Under åren 1832-1833 kom ytterligare två förslag; föräldrar som inte 
kunde försörjda sina barn istället skulle barnen fördelas mellan sockens hemmansägare 
och att de personer som inte fick roteförsörjning skulle försörjas med spannmål. De 
tillfälliga lösningar och kraftiga motsättningar emot nya åtgärder är enligt Engberg 
sockens svåra ekonomiska kris.19 

Engberg hävdar att efterverkningar av missväxtåren ledde till stora förändringar av 
fattigvården inom Skellefteå socken. Genom ökat socialt engagemang och stor 
organisatorisk förmåga av de ledande inom socken. En nödhjälpsfond skapas, som 
skulle kunna ge ekonomiskt stöd till de fattiga vid ny eventuell ekonomiskt kris. 
Detta skapade en buffert och minska ansvarstagandet för de som skulle försörja de 
fattiga och på så sätt minska trycket på fattigvården. Den största förändringen kom 
genom införandet av distriktsorganisation av fattigvården. Denna innebar att ansvaret 
för de fattigas försörjning förflyttades från sockennivå till bynivå. Denna 
decentralisering skulle ge bättre kontroll av socknens fattiga och försörjningen skulle 
fördelas bland sockens byar. Distrikten skulle själva bestämma hur fattigvården inom 
distrikten skulle skötas.20 

Enligt Engberg påverkade inte 1847 års fattigvårdsförordning sockens fattigvård. 
Förordningen ansågs för svårtillämpad vilket gjorde att fattigvården inte ändrade 
utformning förrän vid 1862 års kommunalförfattningar. De största förändringarna då 
var att roteförsörjningen försvann och att fattigvården skulle finansieras av hela 

18 Engberg. Elisabeth. I fattiga omständigheter. Fattigvårdens former och understödstagare i Skellefteå socken under 1800-talet. 2005. s. 86-
87  
19 Engberg. 2005. s. 88-91
20 Engberg. 2005. s. 91-99 
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landskommunens invånare. Under 1860-talets missväxtår kom fattigvårdskostnaderna 
stiga kraftigt. Skyddsnätet började vackla på grund av bristen på arbete, mat och 
pengar, utvägen blev att ta nödlån. Sockens befolkning ville minska 
fattigvårdskostnaderna och 1868 återgick socken till en modifierad version av den 
tidiga distriktsorganisationen. Efter 1871 års fattigvårdsförordning beslutades att 
kommunens fattigvårdsstyrelse skulle arbeta för enhetlig fattigvård inom 
landskommunen.21  
 
Slutsatserna som Engberg har funnit är snarlika Skoglunds. Engberg nämner dessa 
faktorer   
 

• Ekonomiska förändringar – Detta begrepp exempelvis omfattar de 
negativa effekter av missväxtår. Det natura kapitalet minskade vilket 
påverkade alla socken.  

 
• Sociala förändringar – På grund av missväxt och det minskade natura 

kapitalet som gav effekten att fler människor behövde understöd. 
Belastningen på fattigvården ökade.   

 
• Enskilda individers möjligheter att påverka fattigvårdens utformning. 

Eftersom sockenstämman var det beslutade organ och kunde 
handlingskraftiga personer ha stort inflytande på stämman.    

 
Sammanfattningsvis har Skoglund visat att den svenska fattigvårdens utformning fram 
för allt på landsbygden var mycket tudelad. Många socknar hade egna reglementen 
vilket medförde stora olikheter fanns även på lokal nivå. Engbergs resultat 
understryker Skoglunds påstående kring lokala skiljaktigheter. Sockenstämmas makt 
över att utforma den lokala fattigvården var stor, många skillnader förekom i olika 
socknars fattigvårdsorganisation och i fattigförsörjningen. Skoglund och Engberg har 
funnit orsaken till denna tudelning var att varje socken hade flera egna lokala faktorer 
som påverkade fattigvårdens utformning. Därför förekom det många regionala och 
lokala variationer av fattigvården i hela landet. Dessutom påverkade lokala faktorerna 
fattigvårdens utformning mer än nationella lagar och bestämmelser.  
 

 

 

 

 

 
	
 
 
 
 
 
																																																								
21 Engberg. 2005. s. 99-114                                                                                                                                                                                    	
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1.3 Syfte och frågeställningar 
Med bakgrund av den tidiga forskningens slutsatser om de faktorer, både inre och yttre som 
påverkade fattigvårdens utformning, finns fortfarande problematiken med att varje socken 
utformande sin egen fattigvård och därför förekom många lokala varianter. För att skapa en 
tydligare bild över hela den svenska fattigvården under 1800-talet måste fallstudierna göras. 
Dessutom förekommer det väldigt lite forskning om fattigvårdens lokala utformning under 
1800-talets första årtionden. Med denna bakgrund är behovet av fler fallstudier som sker i ett 
renodlat administrativt perspektiv stort. Fler undersökningar måste göras, vars syfte är att 
klargöra fattigvårdens utformning och förändring såg ut samt förhållningen till 1800-talets 
samhällsförändringar.       
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Lycksele sockens fattigvård utformades, 
förändrades och vilka faktorer som påverkade fattigvårdens utformning under åren 1823-
1873. Genom att genomföra en mikrostudie av Lycksele sockens fattigvård, kommer 
fattigvårdens utformning, funktion och faktorer på lokal nivå att åskådliggöras i 1800-talets 
samhällsförändring. 
 
Undersökningen avser att besvara följande frågeställningar: 
 

• Hur såg fattigvårdsorganisationen ut i Lycksele socken? Organisation 
definieras i uppsatsen som den strukturen kring fattigvården som reglerades av 
lokala bestämmelser och reglementen. Utgångspunkten är hur 
fattigvårdsorganisationen såg ut och förändrades.      

 
• Hur såg hjälpen till socknens fattiga ut? Hjälp definieras som vilka typer av 

försörjningssätt som gavs från fattigvården.  
 

• Vilka lokala faktorer påverkade utformningen av fattigvården? Definitionen 
och förklarningen kring de lokala faktorerna återkommer i avsnittet teoretiska 
utgångspunkter.   

 
• Hur påverkades utformningen av fattigvården utav 1800-talets 

fattigvårdsförordningar?  
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1.4 Teoretiska utgångspunkter 
Med utgångspunkt i Skoglund och Engberg återfinns flera resonemang som är 
relevanta för uppsatsens analys. Däremot måste deras slutsatser kring de olika 
faktorernas karaktär problematiseras.  
 
Skoglund har sammanställt en modell för att beskriva fattigvårdens utveckling i fyra 
steg, det vill säga tiggeri, begränsningar, ökad kontroll och ytterligare kontroll.22 
Denna modell är mycket intressant eftersom att den ger möjligheter att undersöka vart 
i utvecklingen Lycksele socken befann sig under undersökningens gång och när 
utveckling skedde. Kombinerar man denna modell med kunskaper om vilka faktorer 
som påverkade utformningen, ges nya möjligheter att undersöka om olika faktorer, 
hade olika stor betydelse vid specifika skeende i utvecklingen. En ny teoretisk 
frågeställning har skapats, påverkade någon faktor fattigvårdens utformning särskilt 
mycket beroende vart i Skoglunds modell socken befanns sig.      
 
Skoglunds fyra faktorer är en bra utgångspunkt men naturliga förutsättningar måste 
förändras. Skoglund har betonat att i främst stora socknar infördes rote och rotehjon i 
syfte att öka kontrollen.23 Sockens storlek betonas inte mer utav Skoglund. Naturliga 
förutsättningar måste dimensioneras efter socken storlek på grund av att denna faktor 
kan ha påverkat andra aspekter av utformningen än vad som är tidigare nämnt av 
Skoglund. Två av de fyra faktorerna, de sociala förutsättningar och de ekonomiska 
förutsättningarna kan skilja i en stor socken. Vilket skulle kunna ge effekterna, att en 
decentralisering av fattigvården gjordes i andra syften och inte i första hand för att öka 
kontrollen. Lycksele socken är mycket vidsträckt, detta ökar problematiseringen 
eftersom att förutsättningarna kan mycket väl skilja sig mellan sockens yttre kanter.  
 
Engbergs tre faktorer, ekonomiska förändringar, sociala förändringar och enskilda 
individer är mycket mer lokala än Skoglunds fyra faktorer. Engberg har studerat hur 
hennes undersökningsobjekt, Skellefteå sockens sociala struktur såg ut samt hur den 
förändrades under hennes undersökningsperiod. Engberg har också studerat hur den 
ekonomiska strukturen såg och förändringsprocessen såg ut i Skellefteå socken. Därför 
kan inte enbart Engbergs faktorer enskilt förse denna undersökning med tillräckligt bra 
teoretiska åtgångpunkter.  
 
Engbergs ekonomiska förändringar och sociala förändringar är intressanta även om de 
är lokala. Dessa två faktorer fokusar mycket på förändring, därför kan Skoglunds 
teorier problematiseras ytterligare med lite influenser från Engberg. Engbergs 
förändringar, skulle ge Skoglunds faktorer en ytterligare dimension. Skoglunds 
ekonomiska förutsättningar och sociala förutsättningar är baserade på hur dessa 
förutsättningar såg vid tidpunkten för Skoglunds undersökning medan Engberg 
använder faktorer som anpassades efter samhällsförändringen. Därför ska Skoglunds 
faktorer influeras av Engbergs idéer.  
 
1847 års fattigvårdsförordning och efterföljande förordningar kom till viss grad att 
också påverka fattigvårdens utformning. 1847 och 1853 års fattigvårdsförordningar 
var väldigt snarlika i avseende att de fattiga hade rättigheter och därför kan de 
tillsammans ses som en faktor. Däremot hade 1871 års fattigvårdsförordning en helt 
annan ståndpunkt som kom att domineras av att samhället hade rättigheter emot de 
																																																								
22 Skoglund. 1992. s. 170-172 
23 Skoglund. 1992. s. 79-80 
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fattiga, kraven för att kunna erhålla samhällets hjälp hade kraftigt höjts.24  Därför ska 
1871 års fattigvårdsförordning ses som en helt separat faktor och ska särskiljas från 
1847 och 1853 års förordningar. Två ytterligare faktorer har skapats, detta gör det 
möjligt att se förordningarna som yttre faktorer och de lokala faktorer som inre 
faktorer. 
 
I Engbergs fall tycks utformningen av fattigvården efter 1847 års fattigvårdsförordning 
varit lokalt utformad. Engberg visar att utformningen inte verkar ha påverkats 
nämnvärt av 1847 års fattigvårdsförordning. I Skellefteå socken var det 1862 års 
kommunalförfattningar som hade större betydelse för utformningen och krisen med 
missväxtår 1867-1869 gjorde att fattigvårdskostnader blev mycket höga och då krävde 
sockenborna en återgång till den gamla utformningen.25 Den lokala utformningen 
ansågs bättre än den statliga reglerade fattigvården.  
 
I Engbergs senaste slutsats återfinns den största problematiken. Eftersom att Skellefteå 
socken redan hade en skatt som främst skulle finansiera sockens fattigvård. Ansågs 
behovet av 1847 års fattigvårdsförordning inte nödvändigt och av den anledningen 
ansökte socken om undantagstillstånd för att slippa den statliga fattigvårdsskatten. 
Detta gör att Engbergs slutsats blir ytterst lokala och skapar ett stort undantag kring de 
yttre faktorerna. Förordningarna skapades för att göra fattigvården mer effektiv och 
hjälpa socken med fattigvårdsarbete. Vilket skapar ytterligare teorier om att 
fattigvårdsförordningarna skulle ha påverkat fattigvårdens utformning i större 
utsträckning och därför ska Skellefteåfallet bortses. Däremot om slutsatserna 
kombineras med Skoglunds slutsatser ges en djupare dimension. Eftersom att 
Skoglunds resultat inte alls betonar de yttre faktorernas betydelse för fattigvårdens 
utformning.  
 
Den lokala utformningen fattigvården i Lycksele socken kommer att analyseras med 
begreppen inre och yttre faktorer. Med inre faktorer menas här som de lokala 
faktorerna, vilket tar utgångspunkt i de naturliga, ekonomiska, sociala förutsättningar 
och deras förändringar samt handlingskraftiga individer. De yttre faktorerna menas 
med 1800-talets tre fattigvårdsförordningar. Logiskt sätt borde fattigvården påverkats 
mer än vad den tidigare forskningen har visat eftersom att förordningarnas syfte var att 
verka för en mer enhetligare fattigvård inom hela landet. 

1.5 Avgränsningar 
Lycksele socken var geografisk vidsträckt och landsbygdsocken inom landskapet Lappland. 
Närmare alla som bodde inom socken tillhörde bondeståndet. Lycksele kom i fortsättning 
vara en landsbygdssocken ända framtill 1800-talets slut. Urbaniseringen påbörjades under 
1860-talet och accelererade vilket medförde att Lycksele blev ett municipalsamhälle 1900.26 
Socken delvis efterliknar Skellefteå socken som var Engbergs undersökningsobjekt, 
socknarna var geografiskt vidsträckta dessutom var båda landsbygdssocknar. Socknarna 
tillhör de norra delar av Sverige och nästan är grannsocknar. Däremot var Lycksele socken 
två gånger större än Skellefteå socken. Därför blir undersökningen extra intressant, för att 
undersöka om det finns likheter och skillnader mellan två närliggande socknar. Lycksele 
socken tillhörde inte det undersökningsmaterial som Skoglund undersökte.27 Därför blir det 

																																																								
24 Holmlund. Kerstin. Fattigdom, arbete & fostran. Välfärd i dåtidens Sverige. 2013. s. 29	
25 Engberg. 2005. s. 114-115 
26 Gustafson. Iréne(red.). Lyksälie. 2006. s. 13-20 & 58  
27 Skoglund. 1992. s. 73-83 
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intressant om det finns likheter med Skoglunds resultat kring socknar med stor geografisk 
ytan och med socknar belägna i norra Sverige. 
 
Undersökningen kommer att sträcka sig mellan 1823-1873. Startpunkten ger möjlighet att 
undersöka hur fattigvården var utformad inom Lycksele socken innan införandet av 1800-
talets fattigvårdsförordningar. Genom att kartlägga hur fattigvården var utformad innan ges 
möjligheter att undersöka om utformningen påverkades av fattigvårdförordningarna. 
Ytterligare bröt Stensele socken sig ur Lycksele socken under 1822. I huvudsocken Lycksele, 
förändrades förhållandena angående sockens yta och befolkningsmängden. Utbrytningen 
utgör en naturlig startpunkt, vid denna tidpunkt undersökning avstamp från. Under denna 50 
års tidsperiod finns det förutsättningar för flera lokala faktorer. Socknar inom Västerbottens 
län hade missväxt under 1830-talet och 1850-talet.28 Då tidsperioden ger förutsättningar att 
undersöka om missväxtår påverkade utformningen av Lycksele sockens fattigvård. 
 
De fattiga personerna som fick fattighjälp kommer ytterst lite behandlas i undersökningen. 
Anledningen är att människorna får lite utrymme i sockenstämmans protokoll.      
 
Undersökningens slutpunkt är 1873 vilket ger möjligheter att undersöka om 1871 års 
fattigvårdsförfattning och efterverkningen av missväxtåren 1867-1869 påverkade 
utformningen. 1862 års kommunalförfattningar träde först i kraft i alla lappmarkssocknar den 
1 januari 1874 och då blev fattigvården en kommunal angelägenhet. Av författningarna 
påverkades fattigvårdsorganisation och på landsbygden skulle kommunalnämnden vara 
verkställande organ och kommunalstämman vara det beslutande organet. Lycksele 
kommunalnämnds material finns ej att tillgå och därför påverkas undersökningens slutpunkt 
starkt av kommunalförfattningarna.   

1.6 Metod och Material 
Undersökningen använder sig både av kvalitativ och kvantitativ metod. Främst 
kommer en kvalitativ metod att användas, allt material kommer att undersökas sedan 
kommer innehållet att tolkas. Denna metod är fördelaktig eftersom det gäller att tolka 
fattigvårdens utformning, förändringsfaktorer och förändring. Den kvantitativa delen 
består av mindre framställning av materialets innehåll. Främst kommer totala mängden 
fattigbidragen och dess totala summa kommer att presenteras i tabeller.  
 
Undersökningsmaterialet består av Lycksele sockens sockenstämmansportokoll 1823-
1873, sockenstämmanshandlingar 1823-1873, befolkningsstatistiska tabeller 1825-
1859, husförhörslängder 1823-1873 och räkenskaper för fattigvården 1823-1873. 
Sockenstämmansprotokoll och finns i obruten serie bortsett från åren 1823 och 1825 
och kommer att vara i centrum för undersökningen. Dessutom finns handlingar till 
stämman tillgängliga, vilket kan vara korrespondens eller förslag på förbättringar 
rörande fattigvården. Eftersom att stämman var det beslutande organet finns i princip 
alla beslut rörande fattigvården under åren 1823-1873 att tillgå. 
 
Sockenstämman var det högsta beslutande organet i varje socken, där kyrkans män 
oftast var ordförande och protokollförare. Rösträtten i stämman bestämdes utifrån 
mantal. Innebörden blev att de människor som var jordägare hade rösträtt. Människor 
som inte hade rösträtt fick ändå möjlighet att närvara på mötena men oftast var det 
enbart sockens mest framträdande personer som deltog på stämman. Det var 
nämndemän, länsmän, kyrkans män, och hemmansägare. Vanligtvis hade stämman 
																																																								
28 Engberg. 2005. s. 17 & Lundkvist. Tyko & Nilsson. Tore. Vännäs kommuns historia. 1984. s. 283  	
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sammanträde omkring fem gånger per år. Vanligaste hade stämman ett huvudmöte 
som oftast hölls i maj-juni, där lästes revisionsberättelser och olika räkenskaper upp.  
Frågor kring fattigvården var väldigt vanligt, drygt 18 % 29 av alla frågor som 
stämman upptog upp handlade om fattigvården. Dessa protokoll kommer att användas 
för att kunna besvara alla fyra frågeställningar som är centrala för undersökningen.  
 
Genom 1847 års fattigvårdsförordning skulle alla socken ha en fattigvårdsstyrelse, 
verkställande organ. I Lyckseles fall kom däremot många av fattigvårdsfrågorna att 
fortfarande diskuteras i stämman. Däremot från styrelsens uppkomst och till 
undersökningens slutpunkt kom arbetet tillta vilket gjorde att sockenstämmans arbete 
avtog, numera arbetade främst fattigvårdsstyrelsen med att skapa nya förslag. 
Effekterna blev att stämmans protokoll inte hade samma karaktär under hela 
undersökningsperioden. Stämman började under 1870-talet att referera till styrelsens 
arbete. Karaktären på protokollen blev mer av en beslutande form kring fattigvården 
genom att godkänna förslag som hade presenterades av styrelsen. 
 
Befolkningsstatistiska tabellerna skrevs av prästen och lämnades separat för varje 
socken. Vissa uppgifter lämnades varje år och medan andra uppgifter lämnades var 
femte år. Uppgifterna som lämnades varje år var antalet födda, antalet döda, uppgifter 
om sockens hela befolkning en slags befolkningspyramid och var femte år 
genomfördes befolkningsräkning där uppgifter om hur många personer det fanns i 
varje stånd, pigor och drängar och hur många fattiga det fanns i socken. Var femte år 
skulle det också lämnas noggranna demografiska uppgifter om socken befolkning. Ett 
källkritiskt problem uppstår eftersom denna undersökning sträcker sig under en 50 års 
period, förändras tabellernas utformning. Dessutom finns inga tydliga instruktioner 
som förklarar förändringarna. Ett tydligt exempel på en förändring är att i 1825 års 
tabeller räknades inhyseshjon och backstugehjon som fattiga och från 1840 års tabeller 
särskildes dessa två grupper från de fattiga. Vilket då blir ett källkritiskt problem. Ett 
ytterligare källkritiskt problem är eftersom att antalet kolumner är väldigt många och 
den mänskliga faktorn var närvarande, uppstod även risken för felskrivning. Däremot 
går det minska problemets betydelse eftersom det finns exakt antal för socknens fattiga 
för varje år i husförhörslängderna. Tabellernas information, exempelvis 
dokumentation om vilka år som var missväxtår kommer att användas för att besvara 
undersökningsfråga tre, vilka lokala faktorer påverkade utformningen av fattigvården? 
 
Räkenskaperna för fattigvården innehåller en sammanställning av alla inkomster och 
uppgifter som berörde fattigvården. Detta var räkenskaper för fattigkassan vilket 
innebar att det finns uppgifter om vilka som fick bidrag och vilka summor som delades 
ut. Från och med året 1836 finns en huvudbok och en räknebok för 
specialräkenskaper. Huvudboken kommer då innehålla en sammanställning över året, 
totala utgifter och inkomster medan specialräkenskaperna innehåller en detaljerad 
förteckning över alla utgifter och inkomster. Närmare bestämt, varje enskilt inkomst/ 
utgifts storlek, tidpunkt och i vilket syfte. Räkenskaper för kyrka innehåller en lånebok 
för fattigkassan under åren 1831-1839, där en sammanfattning finns om vilken 
lånesumma, vem var låntagare samt vilket år och vilket dag lånet togs. Även vilka 
typer av bidrag, spannmål eller pengar. Vilket ger möjligheter att undersöka under 
vilka situationer och när vissa specifika bidrag var vanligaste. Alla räkenskaperna 
kommer att användas för att besvara undersökningsfrågorna två och tre,  

																																																								
29 Skoglund. 1992. s. 40 
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hur såg hjälpen till socknens fattiga ut? Samt vilka lokala faktorer påverkade 
utformningen av fattigvården? 
 
Husförhörslängderna skrevs av prästerna. Dessa innehåller uppgifter om alla sockens 
invånare. Uppgifter om byarnas namn, nybyggen, gårdarnas namn, gårdarnas 
medlemmar, vaccinerad emot smittkoppor, födelseår, vigsel och dödsår. Dessa längder 
ändrades inte under tidperioden.  I husförhörslängderna som denna undersökning 
kommer att använda innehåller särskilda längder för inhyseshjon och fattighjon. Vilket 
gör att det lätt att skapa en tydlig bild över dessa samhällsgrupper.  Dessutom 
underlättas arbetet med fattighjonen och ger möjligheter att undersöka per år, hur 
andelen fattighjon ökade eller minskade. Sedan går det att se när sockenstämman 
pratar om ett specifikt fattighjon finns informationen i husförhörslängderna, går det att 
bekräfta uppgifterna som angavs av stämman om det också finns i förhörslängderna. 
Dessutom är detta ett utmärkande drag för husförhörslängderna, att så tydligt redovisa 
för socknens fattighjon. Längderna beskriver också varje familjs egen situation vilket 
skapar möjligheter att öka förståelse över vilka som fick bidrag och delvis förstå 
varför de var i behov av bidrag. Dessutom jämföra mellan längderna om kriterierna för 
de fattiga förändrades. Dessa längder kommer att användas för att besvara 
undersökningsfråga fyra, hur påverkades organisationen av fattigvården utav 1800-
talets fattigvårdsförordningar? 
          
Allt material kommer att undersökas. Sockenstämmansprotokoll kommer att utgöra 
grunden för hela undersökningen. Alla beslut rörande fattigvården återfinns i 
protokollen och sedan för att skapa en tydligare helhetsbild över fattigvården kommer 
allt annat material, räkenskaperna, befolkningsstatistiska tabellerna och 
husförhörslängderna att vara komplement.   
 
Denna undersökning är inte representativ för hela norra Sverige på grund av varje 
socken hade egna lokala faktorer som påverkade utformning. Däremot kan denna 
undersökning ge utgångspunkter till vidare forskning om fattigvården i norra Sverige.  
1800-talets fattigvårdsförordningar skulle lösa problemet med den sociala frågan, 
förordningarna skulle ge tydliga riktlinjer för hur fattigvården skulle ordnas. Tydliga 
nationella riktlinjer fastslogs ändå skulle varje fattigvårdssamhälle ordna fattigvården 
på det sätt som bäst var lämpligt för varje samhälle. Detta innebar att det fanns rum för 
tolkning av förordningen. Därför måste fattigvården studeras som en fallstudie och 
med lokalt undersökningsmaterial.  
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2. Undersökning 
Innan själva undersökningen presenteras en bakgrund som beskriver i stora drag hur 
fattigvården har reglerats genom historien och hur effektiveringen såg ut. Efter denna 
genomgången beskrivs Lycksele och sockens historia översiktligt. Till sist presenteras 
undersökningens disposition.  

2.1 Bakgrund  
Under medeltiden var fattigvården kyrkans uppgift, hjälpen omfattade all sorts hjälp, 
däribland fattigsjukvård, åldringsvård och barnavård.30 Sett ur kyrkans perspektiv 
skulle hjälpen ges med barmhärtighet och allmosor.31 Ända från landskapslagarna 
skulle de fattiga få fattighjälp och under 1600-talet kom fler lagar gällande 
fattigvården, i 1642 års tiggarordning blev fattigförsörjningen lokalsamhällets 
ansvar.32 Fattigstugor skulle byggas där socknens fattiga skulle bo, dock byggdes inte 
fattigstugor i alla socknar. 1686 års kyrkolag befäste att socken hade 
försörjningsansvar. Fattighjälpen finansierades genom donationer till socknens 
fattigkassa. Bidragen till fattigkassan var ofta väldigt små vilket gjorde att det 
ekonomiska stödet till socknens fattiga främst gavs i natura.33 
 
Hospitalförordningarna år 1763 och 1766 gjorde inte att statens ansvarstagande 
gentemot de fattiga i samhället ökade. 1766 års förordning genomsyrades av att 
fattigvården skulle också i fortsättningen vara sockens ansvar. Frågan om vilka 
fattighjon som var berättigade till försörjningsstöd blev en infekterad fråga. 1788 års 
författning löste tvisten, den fattige skulle erhålla försörjning av den socken, där den 
fattige hade ägt ett hemman eller varit skattskriven i. Fattigvården skulle ordnas på det 
sätt som varje församling fann lämpligaste.34    
 
I början av 1800-talet var behovet av en reformering stor och fattigvårdsfrågan kom att 
diskuteras under 1809 års riksdag, under tio års tid kom en tillsatt kommitté utreda den 
sociala frågan och när förslaget presenterades för kungen Karl XIV Johan vid 1823 års 
riksdag var motståndet emot förslag stort. Den sociala frågan kom fortsatt prägla den 
samtida debatten. Under 1820-1830-talet accelererade oron för den snabba ökningen 
av jordlösa människor. 1831 genomfördes en fattigvårdsenkät vars syfte var att 
undersöka fattigvårdens tillstånd runtom i landet. 1837 tillsattes ytterligare en 
kommitté vars syfte var att arbeta fram enhetlig fattigvårdslagstiftning. Förslaget var 
att fattigvården skulle reformeras för att kunna möta behovet av den allt mer växande 
underklassen på landsbygden. Nu skulle staten vara huvudman, 1847 års 
fattigvårdsförordning och var den första stora förändringen sedan 1642 inom 
fattigvården kom genom.35 
 
Underklassen inom bondeklassen vuxit kraftigt, år 1850 uppgick underklassen till 40 
%.36 Obligatorisk försörjningsplikt för socken gentemot sina fattiga infördes, 
fattigvården skulle nu finansieras av skatt bland socknens invånare men samtidigt 
skulle fattigvården fortfarande omfamna 1686 års syn på de fattiga.37 1847 års 
fattigvårdsförordning skulle lösa problemet med jordbrukets underklass.  

																																																								
30 Palme. Sven.Ulric. Hundra år under kommunalförfattningarna 1862-1962. 1962. s. 129  	
31 Carlson. M.fl. Den svenska historien vol. 12. 1967 & 1979. s 62	
32 Engberg. 2005. s. 57-58  	
33 Engberg. 2005. s. 59-60	
34 Skoglund. 1992. s.15	
35 Engberg. 2005. s. 61-62	
36 Carlson. M.fl. Den svenska historien vol. 12. 1967 & 1979. s 61	
37 Carlson. M.fl. Den svenska historien vol. 12. 1967 & 1979. s 67	
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I och med 1862 års kommunalförfattningar blev fattigvården en kommunal uppgift. 
Kommunalstämman var det beslutande organ medan fattigvårdsstyrelsen var det 
verkställande organet. Enligt de nya fattigvårdsförordningarna hade varje 
fattigvårdsamhälle fortfarande i uppgift att efter rådande lagar och regler ordna 
fattigvården på lämpligaste sätt. 1860-talets lågkonjunkturer och missväxt gjorde att 
fattigvårdskostnaderna ökade vilket gjorde att debatten återigen tilltog och många ville 
revidera 1853 års fattigvårdsförordning som ansågs för generös. Resultatet blev att 
1871 års fattigvårdförordning skapades som skulle ge samhället mer rättigheter och på 
så sådant sätt skulle utgifterna minska.38   

2.1.1 Lycksele och Lycksele socken 
Lycksele grundades på en halvö i Umeälven i Norrlands inland år 1607. Året innan, 
1606 skapades även ett pastorat som kom att bestå framtill 1615 för sedan uppgå i 
Umeå pastorat. 1673 återuppstod Lycksele som ett pastorat. Under denna period var 
Lycksele en handelsplats där kustenborna kunde göra affärer med fjällvärldens samer. 
Många av samtidens handelsvaror stannade också kvar på halvön. På ön fanns en 
kyrka, kyrkstugor, bostäder, en marknadsplats och en skola. Ständiga problem med 
översvämningarna gjorde att år 1785 beslutade sockenstämman att flytta kyrkstaden 
till fastlandet. Under 1700-talet och 1800-talets början uppstod många nya byar i 
socken. Människorna i sockens byar skulle färdas till Lycksele kyrka, vilket gjorde att 
många kyrkbyar i Lycksele växte fram.39 
 
Det fanns inga bruk, gruvor och fabriker. Lycksele var en traditionell 
landsbygdsocken. Socken sträckte sig från Norrlands inland till gränsen emot Norge. 
Detta gjorde att det var väldigt stora avstånd mellan byarna. Socken var glest befolkad, 
år 1820 uppgick befolkningsmängden i Lycksele socken till 2072 personer.40 1822 
Stensele socken bröt sig ur och bildade ett eget pastorat tillsammans med Tärnaby, 
efter denna utbrytning kom sockens storlek att förändras minimalt under hela 
undersökningsperioden.41    

2.2 Lycksele sockens fattigvård 1823-1873 
Hela undersökningsperioden, 50 år, kommer att delas upp i tre mindre tidsperioder. 
Första tidperioden 1823-1834 var en tid som socken drabbades av en lång 
missväxtperiod och i slutet av 1834 hade den nya stora anpassningen kring 
fattigvården tagit fart. Andra perioden 1835-1851 innehöll både stabila år och 
missväxtår, perioden avslutades med ytterligare fler missväxtår. Den tredje och sista 
tidsperioden 1852-1873 präglades främst av de sociala konsekvenserna av 
missväxtåren samt även nya förordningar. Varje tidperiod kommer att delas upp fyra 
underrubriker i varje tidsperiod, dessa kommer att heta: fattigvårdens organisation, 
fattigvårdens innehåll, inre och yttre faktorer samt kommer en mindre sammanfattning 
göras av varje tidperiod, händelser som kännetecknar den valda tidsperioden. Dessa 
fyra underrubriker har gjorts i syfte för att tydligare knyta samman till 
undersökningsfrågorna. Samtidigt som det skapades en tydlig struktur och medför 
lättare möjligheter till att förstå undersökningsmaterialet och ytterligare ta till sig 
sammanhanget av 50 år utav Lycksele sockens fattigvårds historia.         
 
 

																																																								
38 Holmlund. 2013. s. 83-88	
39 Gustafson(red.) 2006. s. 13-30 
40 Befolkningsräkning 1820. Befolkningsstatistiska tabeller 1774-1859. G I:1. Landsarkivet i Härnösand.     
41 Se bifogad karta 
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2.2.1 Förändringarnas vingslag 
Fattigvårdens organisation  
Organisationen var under delperiodens början utformad på följande sätt. 
Sockenstämman blev informerad om vilka människor i socken som var i behov av 
fattighjälp. Processen gick till att socknens nämndemän42 som besökte människorna i 
byarna och genom samtal kunde människorna ansöka om försörjning. På stämman 
förmedlade nämndemannen fallet och stämman fattade ett beslut. Till sist 
tillkännagavs stämmans beslut för personen som ansökt om försörjning, beskedet 
delgavs utav nämndemannen.43 Rapporteringen gjordes av nämndemän var mest 
vanligast. Däremot förekom det fall där andra personer med hög social status också 
kunna rapportera.44 
 
Fattigkassan finansierades genom gåvor av sockens medlemmar. Bidragen till 
fattigkassan varierade mycket. Oftast var bidragens storlek oftast mellan en och fem 
riksdaler. Bidragen upptogs vid bröllop, begravningar, konfirmation och dop.45   
 
Under 1820 och 30-talet blev inga personer nekade försörjning av sockenstämman. Ett 
relativ ovanligt ärende handlade om att en ”urfattig krympling” som skulle få 
försörjning. Stämman godkände, däremot var det ingen enskild som skulle ta på sig 
försörjningsansvaret utan ansvaret lades på hela allmogen och personen skulle 
transporteras runt i socken.46  
 
Ordningen som skapades med 1833 års fattigvårdreglemente utmärktes på flera sätt. 
Reglemente kommer att tydligare förklaras längre fram i undersökning. Varje 
fattigrote skulle ha sin egna rotemästare som skulle övervaka rotehjonet och att 
hushållen gav den hjälp som föreskrevs av reglementet. Allt oftare började socken 
pröva mer fall om vilka personer som socken hade försörjningsansvar över enligt 1788 
års författning.47 Socken präglades mycket av 1830-talets missväxtår och att 1833 års 
fattigvårdsreglemente hade trätt i kraft påverkades inte utgifterna för fattigvården 
nämnvärt.48 Bidragen från fattigkassan minskade, däremot ökade antalet personer som 
lånade större summor från fattigkassan, fattigvårdens ekonomiska ställning påverkades 
lite av 1830-talets kriser. Mycket tack vare sockenborna som sänkte fortfarande 
likartade summor till fattigkassan. 49 
 
Sockenstämman tycks ha blivit mycket nöjd med införande av 1833 års 
fattigvårdsreglemente. Rotehjonen delades upp på rotarna, familjer kunde bli skilda 
från varandra när de spreds ut över socken.50 Det förekom även fall där personer blev 
tvungna att flytta från deras hemby. Personerna som försörjdes av roteförsörjning var 
inte knuten till försörjning. Det gick att gå ur försörjningsformen oftast gjordes detta 
genom att någon annan övertog dess plats i systemet.51 Detta gjordes oftast av 
sockenstämman i vetskap att personen inte hade förmågan kunna gå på rote.  

																																																								
42 Dessa tillhörde lokalbefolkningen och hade fått sina uppdrag i förtroende av Sockenstämman  
43 Protokoll 6/6 1824. Lycksele sockenstämmasportokoll 1787-1832. K I:1. Landsarkivet i Härnösand 
44 Protokoll 10/3 1827. Lycksele sockenstämmasportokoll 1787-1832. K I:1. Landsarkivet i Härnösand 
45 Fattigräkenskaper. Räkenskaper för fattigvård. 1818-1831. L III:2. Landsarkivet i Härnösand 
46 Protokoll 10/10 1829. Lycksele sockenstämmasportokoll 1787-1832. K I:1. Landsarkivet i Härnösand 
47 Protokoll 22/6 1834. Lycksele sockenstämmasportokoll 1832-1840. K I:2. Landsarkivet i Härnösand 
48 Fattigräkenskaper 1828-1830. Räkenskaper för fattigvård. 1818-1831. L III:2 & Fattigräkenskaper 1831-1835. Räkenskaper för fattigvård. 
1831-1863. L III:3. Landsarkivet i Härnösand. 
49 Fattigkassans lånebok. Räkenskaper för kyrka. 1829-1831. L Ia:2. Landsarkivet i Härnösand. 
50 Protokoll 21/7 1833. Lycksele sockenstämmasportokoll 1832-1840. K I:2 & Husförhör för drängar, pigor, inhysesfolk och fattighjon, 
Husförhörslängder 1834-1838. A I:8b. Landsarkivet i Härnösand.     
51 Protokoll 29/9 1833. Lycksele sockenstämmasportokoll 1832-1840. K I:2. Landsarkivet i Härnösand 



16	

Fattigvårdens innehåll  
Sockens fattigvårdsförsörjning dominerades av att socknens fattiga fick någon form av 
understöd. Denna hjälp bestod av, antingen att en eller flera personer från socken tog 
på sig ansvaret att försörja en person eller flera personer.52 Detta försörjningsansvar 
var oftast under ett års perioder och det utgick alltid ersättning.53 Ersättningen 
varierade mycket eftersom olika personer hade olika behov av försörjning.54 Dessutom 
kunde sockenstämman besluta att betala ut engångssummor till personer som ansågs 
behöva stöd. Dessa engångssummor var pengar och bidragets storlek varierade från 
fall till fall men oftast var summan runt en till fem riksdaler.55 Bidragen kunde betalas 
ut till specifika medlemmar i en familj, men även till personer som hade 
försörjningsansvar för någon fattig. Dessutom kunde sockens medlemmar få bidrag för 
att täcka läkemedelsutgifter, vårdnadskostnader och resekostnader.56 Omkring fyra-
fem personer fick årligen bidrag från fattigkassan.57 På 1820-talet var denna 
försörjningsform den vanligaste inom socken. Andelen fattiga uppgick till 65, vilket 
var drygt 3,5 % av socknens befolkning, en siffra som var relativt stabil.58  
 
1830 uppgick fortfarande antalet fattiga till 65 medan socknens folkmängd hade ökat,  
de fattiga utgjorde ca 3 % av befolkningen vilket var en mindre andel än 1825.  
Huvuddelen av de fattiga fick understöd av en eller flera understödsgivare. Det fanns 
även de som fick understöd i form av ekonomiskt stöd. 59  
 
Kontrollbehovet av de fattiga var inte utbrett eftersom större andelen av dem som fick 
understöd kunde de bo kvar sina egna hus eller i vissa fall få bo i samma hus som sin 
understödsgivare.60 Understödgivare var förpliktad av att uppfylla avtalet och förse 
den fattige med nödvändigt understöd. Detta var husrum och mat. Bortsett från dessa 
två grupper fanns en ytterligare grupp. Fattiga som fick understöd på socken, denna 
grupp var minst, andelen fick sitt understöd på detta sätt.61 Här är ett exempel, där 
mannen beviljades först och hustrun drygt åtta månader senare beviljades samma 
understöd. 

Beviljade allmogen att gamla bräcklige gubben Johan Nilsson i Fahlträsk 
skulle få fritt få fara ut på socken och på detta sätt njuta sitt underhåll.62 

 
Beslut av allmogen att fattig Johan Nilsons hustru Anna Mårtensdotter skulle få 
gå på socken och på detta sätt njuta sitt underhåll. 63   

 
Att ”gå på socken” innebar att de fattige skulle gå mellan hushållen i hela socken. Där 
varje hushåll hade ansvar att tillfälligt försörja fattighjonet under den perioden som 
den fattige stannade på gården. Andelen fattiga som gick på socken var få som ett 
resultat av detta var att det inte fanns ett stort behov regler. Däremot fanns det vissa 
möjligheter att ge riktlinjer runt varje persons sockengång. Under 1831-1833 försörjde 
sockengången två personer. Om personen som gick ”gå på socken” blev sjuk kunde 

																																																								
52 Protokoll 6/6 1824. Lycksele sockenstämmasportokoll 1787-1832. K I:1. Landsarkivet i Härnösand 
53 Protokoll 13/3 1826. Lycksele sockenstämmasportokoll 1787-1832. K I:1. Landsarkivet i Härnösand 
54 Protokoll 6/6 1824. Lycksele sockenstämmasportokoll 1787-1832. K I:1. Landsarkivet i Härnösand 
55 Protokoll 6/6 1824. Lycksele sockenstämmasportokoll 1787-1832. K I:1 & Fattigräkenskaper. Räkenskaper för fattigvård. 1818-1831. L 
III:2. Landsarkivet i Härnösand. 
56 Fattigräkenskaper. Räkenskaper för fattigvård. 1831-1863. L III:3. Landsarkivet i Härnösand. 
57 Fattigräkenskaper. Räkenskaper för fattigvård. 1818-1831. L III:2. Landsarkivet i Härnösand. 
58 Befolkningsräkning 1825. Befolkningsstatistiska tabeller 1774-1859. G I:1. Landsarkivet i Härnösand.     
59 Befolkningsräkning 1830. Befolkningsstatistiska tabeller 1774-1859. G I:1. Landsarkivet i Härnösand.     
60 Husförhör för drängar, pigor, inhysesfolk och fattighjon, Husförhörslängder 1834-1838. A I:8b. Landsarkivet i Härnösand.     
61 Protokoll 2/4 1831. Lycksele sockenstämmasportokoll 1787-1832. K I:1. Landsarkivet i Härnösand 
62 Protokoll 2/4 1831. Lycksele sockenstämmasportokoll 1787-1832. K I:1. Landsarkivet i Härnösand 
63 Protokoll 25/12 1831. Lycksele sockenstämmasportokoll 1787-1832. K I:1. Landsarkivet i Härnösand 
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han eller hon få stanna på en specifik gård för att kunna få vård, hemmansägaren 
skulle erhålla en ersättning under sjukvistelsen. 64    
  
Varje fall behandlas individuellt och hänsyn togs till personernas bakgrund. Det 
förekom tillfällen där personer redan fick hjälp från fattigvården och ville få mer hjälp. 
I ett specifikt fall hade en familj fått bidrag från fattigkassan under tio år till familjens 
handikappade son, detta togs i beaktan när ett beslut skulle fattas kring deras ökade 
försörjning. Detta gjorde att stämman hade svårare godkänna en högre 
försörjningsnivå men efter överläggning beviljades hela familjen att bli fattighjon och 
få rätt till nödvändig omvårdnad.65 
 
När fattighjon vandrade runt på socken var alla hem tvungen att ta emot de fattige. 
Den fattige fick husrum och mat i byte av arbete efter bästa förmåga, sedan fortsatte 
vandringen kring socken. På detta sätt fungerade sockengången. Olika byar och olika 
hem hade olika förutsättningar att försörja fattighjon som befann sig i sockengången.  
Hushåll och byar kunde vädja till sockenstämman för kunde slippa att försörja 
socknens fattiga. Sockenstämman antog en hårdare linje och fann inga skäl för byar att 
fråntas deras skyldigheter att bidra till sockens fattigförsörjning.66    
 
De oroliga åren i början av 1830-talets hade satt djupa spår i hela socknens befolkning, 
vilket visas tydligt i sockenstämmans sammanträdanden efter 
spannmålsutdelningarna.67 Situationen kunde inte enbart lösas med inköpta spannmål 
utan krävdes även mer långsiktiga lösningar. Stämman började att diskutera nya 
förslag kring fattigvårdens utformning.      
 

För at tillvägabringa större ordning än förrut afseende på fattigwården i 
församlingen, på det at berörde hädanefter stämman måtte drabba 
sockenmännen och fattighjonen erhålla en noggrannare och bestämdare 
föreskrift i afseende på omvårdnad och skötsel de bör åtnjuta, beslöts 
sockenmännen enhälligt, på förefällning af undertecknad ordförande, af at 
följande författning borde vidtagas och blifva gällande, i afseende på 
fattigförsörjningen i församlingen.68                   

  
Sockenstämman hade insett att det krävdes förändring för att kunna klara av den nya 
situationen, vilket innebar ökad kontroll av de fattiga. Många stora förändringar i 
fattigvårdens utformning kom genom 1833 års fattigvårdsreglemente. Den nya 
fattigförsörjningen blev att socken delades upp fattigroten. Socken blev uppdelad på 
åtta fattigrotar, med varsin rotemästare och varje rote skulle bestå av 30 gårdar. 
Rotemästaren var utsedd av sockenstämman, vars uppgift var att övervaka att 
reglemente följdes. Antalet byar varierade från rote till rote men vanligtvis mellan 
åtta-tio byar. Varje rote skulle försörja ett fattighjon. Antal fattigrotar motsvarande 
antalet fattighjon i socken. Lycksele socken var en mycket stor socken och när socken 
delades upp i fattigrotar, var dessa fortfarande relativt stora.69 

																																																								
64 Protokoll 9/6 1832. Lycksele sockenstämmasportokoll 1832-1840. K I:2. Landsarkivet i Härnösand 
65 Fattigräkenskaper. Räkenskaper för fattigvård. 1818-1831. L III:2. & Protokoll 30/6 1832. Protokoll 7/10 1832. Lycksele 
sockenstämmasportokoll 1832-1840. K I:2. Landsarkivet i Härnösand.  
66 Protokoll 30/6 1832. Lycksele sockenstämmasportokoll 1832-1840. K I:2. Landsarkivet i Härnösand 
67 Protokoll under året 1832. Lycksele sockenstämmasportokoll 1832-1840. K I:2. Landsarkivet i Härnösand 
68 Protokoll 23/6 1833. Lycksele sockenstämmasportokoll 1832-1840. K I:2. Landsarkivet i Härnösand 
69 Protokoll 23/6 1833. Lycksele sockenstämmasportokoll 1832-1840. K I:2. Landsarkivet i Härnösand 
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Tillsammans med bestämmelser om vilka gårdar in gick i varje fattigrote innehöll 
också 1833 års fattigvårdreglemente sju stycken föreskrifter som också trädde i kraft.70 
Detta innehöll föreskrifterna. 
 

• Varje fattighjon skulle försörjas tolv dygn i sträck av varje skattlagd gård 
inom varje fattigrote. Vilket blev att varje gård försörjde fattighjonet en gång 
per år. Om fattighjonet inte själv kunde gå emellan gårdarna skulle hjonet 
transporteras på rotes bekostnad. Transporten skulle ske både vinter och 
sommartid. 

 
• Det var varje rotes ansvar att varje fattighjon hade kläder efter väder och var 

anständigt klädd.  
 

• Om någon fattigrotes fattighjon inte längre skulle behöva försörjning under 
kortare eller under längre tid skulle denna fattigrote betala 30 riksdaler eller 
1 riksdaler per gård till fattigkassan. Gårdarna hade under denna tid ingen 
försörjningsplikt.  

 
• Varje rotemästare skulle upprätta en dokumentationslängd över vilka gårdar 

och hur många dygn som fattighjonet hade besökt. Denna längd skulle 
fattighjonet bära med sig. 

 
• Skulle några argumentationer eller klagomål uppstå kring försörjningen, var 

det rotemästarens ansvar att se till att fattighjonens situation inte skulle 
äventyrades. Om den äventyrades skulle sockenstämman underrättas.  

 
• Varje rotemästare skulle övervaka att inget inhyseshjon, lösdrivare eller 

arbetsfolk försvårade fattigförsörjningen. Om någon person förhindrade 
försörjningen skulle personen informeras att deras agerande var brottsligt. 
Denna punkt var mycket viktigt då det ansågs om försörjningen inte 
fungerade fullt ut kunde hela socken bli lidande.    

               
Större delen av sommaren 1833 dominerades av den stora omformningen utav sockens 
fattigvård, problemen fortsatte då nästkommande år också var ett missväxtår. 
Sockenstämman hade tillkännagivit att missväxten hade drabbat mer än hälften av 
socken.71 Däremot var inte behovet lika stort som året innan. Stämman utnyttjande 
fortfarande erbjudandet om att kunna få spannmål och några representanter från 
stämman åkte till Umeå. Samtidigt uppmanades människor att anskaffa om möjligt 
”god och billig föda”.72 
 
Sockens fattigförsörjning räckte till alla fattiga. 1833 års reglemente hade skapat 
ordning och sockengången hade blivit ersatt med rotegång som försörjningssätt. När 
något rotehjon avled fråntogs det temporära försörjningskravet tills det att stämman 
beslöt att samma rote hade försörjningskrav för något nytt rotehjon.73 Dessutom hade 
sockenstämman skapat ytterligare riktlinjer kring om hur försörjningen skulle se ut. 
 

																																																								
70 Protokoll 21/7 1833. Lycksele sockenstämmasportokoll 1832-1840. K I:2. Landsarkivet i Härnösand 
71 Protokoll 18/8 1833. Lycksele sockenstämmasportokoll 1832-1840. K I:2. Landsarkivet i Härnösand 
72 Protokoll 13/4 1834. Lycksele sockenstämmasportokoll 1832-1840. K I:2. Landsarkivet i Härnösand 
73 Protokoll 22/6 1834. Lycksele sockenstämmasportokoll 1832-1840. K I:2. Landsarkivet i Härnösand 
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Inre och yttre faktorer 
Missväxt rådde i socken under början av 1830-talet. Värst var 1832, vilket tvingade 
sockenstämman att se över möjligheterna att köpa in spannmål. Stämman började 
diskutera situationen i oktober 1832 med ers kungliga majestäts befallningshavande i 
Västerbotten samt med kronofogden för att kunna finna någon lämplig lösning.74 
Stämman hade ett förslag att köpa in 100 eller 150 tunnor75, hälften råg och hälften 
korn. Detta skulle vara tillräckligt för att täcka hela sockens behov.  
För att klara av den kris som missväxten 1832 utlöste, var flera medlemmar ur 
sockenstämman tvungen att jobba för att anskaffa spannmål till socken från flera 
spannmålsmagasin. Sockenstämman dubblade sina sammanträdanden under året. 
Lösningen sker i fyra steg.  
 
Steg 1, först förhandlade stämman till sig ett avtal där sockens medlemmar tilläts att 
köpa 30 tunnor, hälften råg och hälften korn från spannmålsmagasinet i Umeå.  Nio 
tunnor utav denna mängd hade blivit insamlade i Uppsala län och skickades till Umeå. 
Detta avtal skulle bara gälla de nödställda och fattiga nybyggare. Utdelning skulle inte 
ske till de som omfattades av fattigvården, sockenstämman skapade en fördelningslista 
över de som tog del av erbjudandet.76 
 
Steg 2, Ytterligare 60 tunnor, hälften råg och hälften korn köptes utav socken som 
skulle fördelas bland sockens medlemmar. Återigen upprättades en fördelningslängd 
och medlemmar ur sockenstämman skulle övervaka utdelningen.77   
 
Steg 3, 100 skålpund78 soppgryn skulle fördelas över socknens nödlidande. Dessa gryn 
kommer från det Kungliga förrådet. Varje person fick två skålpund(ca ett kg) var. En 
fördelningslängd och övervakare utsågs utav sockenstämman.  
 
Steg 4, Konungen skänkte totalt 3000 skålpund korngryn och 3000 skålpund rågmjöl 
till Västerbotten. Lycksele socken fick 216 skålpund, hälften korngryn och hälften 
rågmjöl.79 Detta blev fördelat över sockens medlemmar men behovet var större. 
Socken väjde om mer, vädjan besvarades och socken fick ytterligare 125 skålpund, 
både korngryn och rågmjöl. Socken hade totalt gett sockenborna drygt 13400 liter 
spannmål. Sockenstämman hade fått slita för att klara av krisen, resultat blev att 
socken klarade sig ur den värsta krisen. Effekterna blev att vid utdelningen av 
spannmålet blev att de som hade dåligt ställt räddades, huvuddelen av spannmål gick 
inte till socknens mest utsatta grupper. De fattiga fick ta del utav soppgrynen inte ut av 
spannmålen.80 Det fanns även personer i socken som inte tog alls del utav 
spannmålsutdelning, utdelningen var riktad till socknens medelklass.  
 
Åren i början av 1830-talet rådde det missväxt i större delen av socken gjort att 
belastningen på fattigvården ökat mycket kraftigt. Därför skedde en stor reformering 
av sockens fattigvård. Lösningen blev 1833 års fattigvårdsreglemente och den oroliga 
situationen blev lugnare. Under tidsperioden fanns inga yttre faktorer eftersom det inte 
genomdrevs några nya nationella lagar. Det var de inre faktorerna som skapade 
förändringen på utformningen. Störst betydelse hade hela missväxten och 1832 var 
																																																								
74 Protokoll 22/10 1832. Lycksele sockenstämmasportokoll 1832-1840. K I:2. Landsarkivet i Härnösand 
75 1 tunna≈ ca 146 liter 
76 Korrespondens 4/2 1833. Lycksele sockenstämmasportokoll 1832-1840. K I:2. Landsarkivet i Härnösand 
77 Protokoll 6/4 1833. Lycksele sockenstämmasportokoll 1832-1840. K I:2. Landsarkivet i Härnösand 
78 1 skålpund ≈ ca 0.43 kg 
79 Korrespondens 26/4 1833. Lycksele sockenstämmasportokoll 1832-1840. K I:2. Landsarkivet i Härnösand 
80 Fördelningslängd över soppgryn 1833. Lycksele sockenstämmasportokoll 1832-1840. K I:2. Landsarkivet i Härnösand 
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den utlösande faktorn samtidigt hade de förändrade villkoren för socknens fattiga som 
en följd av missväxten.        
 
Sammanfattning av tidsperioden 
Denna tidsperiod startade med att Stensele socken bröt sig ur moderförsamlingen 
Lycksele. Moderförsamlingens storlek och invånarantalet hade sjunkit i och med 
utbrytningen. De nästföljande åren kom att visa sig vara en lugn period utan några 
större omvälvande händelser. Däremot skulle denna period abrupt avbrytas då, under 
större delen av 1830-talet socken drabbas utav missväxt som skulle slå hårt mot med 
hela sockens befolkning. Missväxten innehöll ett av de största missväxtåren i sockens 
historia och var en av de första på många år vilket medförde en svår period för 
socknens medelklass och fattiga under hela 1830-talet. Konsekvenserna blev väldigt 
stora förändringar för sockens fattigvård, vars utformning liknade mer 1700-talets 
fattigvård innan missväxten. Missväxten påtvingande en förändring på den relativa 
omoderna fattigvården.            

2.2.2 Från oroligheter till Missväxt 
Fattigvårdens organisation  
1833 års reglemente hade enbart temporärt gjort att senare delen av 1830-talet var 
relativt stabil inom fattigvårdsorganisationen. Fattigvårdsbidragen från fattigkassan 
hade ökat ganska kraftigt under åren efter 1833.81 Många började också med att låna 
från fattigkassan för att klara av situationen, lånen gavs till sockenborna och oftast 
stod kronomännen som säkerhet. 82 1833 års reglemente var inte tillräcklig anpassad 
för att kunna bli en permanent lösning. Situationen blev ohållbar i slutet av 1830-talet, 
fattigvårdens situation hade försämrats på enbart sex år. Stor oro fanns i 
sockenstämman över hur situationen hade utvecklats. 
 

De fattige, som ej mägta sig sjelfva underhålla, äro fördelade på 
fattigroten och att arbetsföre inhyseshjon sakna aldrig tillfälle till 
arbetsförtjent inom socken, där det allmänheten är svårt, att vid 
påkommande erhålla arbetsfolk. Därför är det ock ganska sällan någon 
av sockens medlemmar som beträdes med kringtyckande och betalande, 
utan förskrivna sig alla sådane ifrån angränsade socknar på 
landsbygden. Visserligen hafva de många fått förflutna missväxtåren 
[oläsligt ord] mycken fattige och skuldsättning hos sockens invånare men 
någon har ock därigenom blifvit väcktill flera nya industrigrenar och 
fattigbidragen kunna ännu[oläsligt ord] att en känbar olägenhet. Utom 5 
fattighjon som underhållas af socken, utgjorde dels bidra för sistlidet år 
till fattiga nybyggare och inhyseshjon 140 Rdr b:co. Denna summa, som 
är den största Lycksele socken betalat till de fattigas hjelp och 
understöd, torde dock ansenligen komma minskas, om ej i det närmste 
försvinna, vänta bättre tider och conjunkturer inträffa.83       

 
Sockenstämman förstod att situationen var ohållbar och det behövdes snabba 
förändringar för att stoppa den negativa utvecklingen. Oro fanns för att 1833 års 
reglemente inte var utformat att klara av den ökande andelen fattiga nybyggare och 
inhyseshjon. Därför var stämman tvungen att se över reglementet. Orsakerna till denna 

																																																								
81 Fattigräkenskaper 1835-1839. Räkenskaper för fattigvård. 1831-1863. L III:3. Landsarkivet i Härnösand. 
82 Fattigräkenskaper 1835-1839. Räkenskaper för fattigvård. 1831-1863. L III:3. Landsarkivet i Härnösand. 
83 Protokoll 30/9 1838. Lycksele sockenstämmasportokoll 1832-1840. K I:2. Landsarkivet i Härnösand 
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utveckling fann stämman var missväxtåren. Stämman började se över fördelningen av 
sockens fattighjon och själva organisationen. 84 Fler fattigroten i socken var tvungen 
att ökas, för första gången blev fattiga barn placerade inom fattigroten, stämman ville 
helst att varje rote skulle försörja bara ett rotehjon.85 
 
Stämman var mest orolig för de stora bidragen i form av pengar och spannmål som 
gavs från fattigkassan.86 Från 1835 hade den totala summan av bidragen ökat mycket 
kraftigt och socken hade aldrig tidigare upplevt dessa summor.  Nedanstående tabell 
visar den totala summan för varje under slutet av 1830-talet som betalades ut från 
fattigkassan.      
 
Figur 1-Sammanställning över fattigbidragen under åren 1835-1840 
År 1835 1836 1837 1838 1839 1840 
Fattigkassans utgifter i 
riksdaler 17,74 52,11 141,36 186,4 121,44 130,30 
Procentuell förändring - +193 % +171 % 31 % - 45% +7% 

 
Varje år är enligt sockens egen bokföring, det vill säga 1 maj till 1 maj. Tabellen visar fattigkassans 
utgifter under 1 maj 1835 till 1 maj 1841. Källa: Landsarkivet i Härnösand, Lycksele kyrkoarkiv, L I 
b:1. 
 
Inom Lycksele församling uppstod Örträsk kapellförsamling vars önskan var att få 
viss självständighet. Inom denna uppgörelse beslutades att kapellförsamling skulle 
själv ansvara för deras fattiga och kostnader rörande fattigvården. Effekten för 
Lycksele socken blev att en fattigrote utgick ur sockens fattigförsörjning.87 
 
1848-1849 drabbades socken utav missväxt och sockenstämman vädjade för att erhålla 
undersättningsbidrag från staten och denna önskan besvarades genom socken blev 
beviljade 100 tunnor råg och 100 tunnor korn som skulle delas ut till sockens 
medlemmar.88 Näst följande år blev också ett missväxtår. Precis som missväxtåren 
under 1830-talet blev sockens medelklass drabbade, andelen inhyseshjon och personer 
som behövde bidrag ökade.89 Socknens nytillsatta undersättningskommittée 
tillsammans med sockenstämma fastslog undersättningslån till de mest utsatta i 
socken.90  Närmare 1100 riksdaler delades ut till sockens nödställda, stämman ansåg 
att det fanns ett stort behov av lån.91 Under 1850-1851 begärde sockenstämman att 
låna från staten, närmare 10 000 riksdaler, för att kunde hantera den svåra situationen 
som socken hade hamnat i fram för allt beroende på det stora missväxtåret 1851.92         
 
Därför valde sockenstämman att i 1851 års fattigvårdsreglemente lägga fokus på att 
öka tillgångarna i sockens fattigkassa. Den tidigare skatten som erhölls från varje 
ledigt fattigrote behölls och blev ett komplement till fattigvårdsavgiften som 
tillsammans skulle utgöra finansieringen av fattigkassan. Avgiften omnämndes i 1847 

																																																								
84 Protokoll 25/12 1838. Lycksele sockenstämmasportokoll 1832-1840. K I:2. Landsarkivet i Härnösand 
85 Protokoll 25/12 1838. Lycksele sockenstämmasportokoll 1832-1840. K I:2. Landsarkivet i Härnösand 

86 Protokoll 30/9 1838. Lycksele sockenstämmasportokoll 1832-1840. K I:2 & Specialräkenskaper för fattigvården. Specialräkenskaper för 
kyrkan 1835-1863. L I b:1. Landsarkivet i Härnösand 
87 Protokoll 1/12 1850. Lycksele sockenstämmasportokoll 1840-1859. K I:3. Landsarkivet i Härnösand 
88 Protokoll 16/9 1849. Lycksele sockenstämmasportokoll 1840-1859. K I:3. Landsarkivet i Härnösand 
89 Husförhör för Lycksele socken. Husförhörslängder 1846-1855. A I:10b & Protokoll 21/4 1850. Lycksele sockenstämmasportokoll 1840-
1859. K I:3. Landsarkivet i Härnösand 
90 Protokoll 31/3 1850. Protokoll 21/4 1850. Lycksele sockenstämmasportokoll 1840-1859. K I:3. Landsarkivet i Härnösand 
91 Protokoll 21/4 1850. Lycksele sockenstämmasportokoll 1840-1859. K I:3. Landsarkivet i Härnösand 
92 Protokoll 20/9 1851. Lycksele sockenstämmasportokoll 1840-1859. K I:3. Landsarkivet i Härnösand 
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års fattigvårdsförordning, resultatet blev att Lycksele socken började tillämpa vissa 
delar av förordningen fyra år efter införandet.  
 
Fattigvårdens innehåll  
När andelen inhyseshjonen ökade under slutet av 1830-talet blev konsekvenserna inte 
enbart att fattigkassans utgifter ökade, effekterna blev större. Inhyseshjonen var 
inneboende hos någon familj som årligen erhöll en summa, de arbetsföra 
inhyseshjonen skulle arbeta för socken inom de sektorer där det efterfrågades 
arbetskraft. Dessutom ökade behovet fler personer och fler familjer behövde hjälp, 
effekterna att både vuxna och barn behövde mer underhåll. Andelen fattiga som skulle 
fördelas enligt 1833 års fattigvårdsreglemente på de åtta fattigroten ökade vilket 
gjorde att det totala trycket på sockens fattigvård ökade under slutet av 1830-talet. 
Antalet barn som var i behov av underhåll ökade, en situation som inte lika frekvent 
funnits bland sockenstämmans ärende. Tillsammans med fattigkassans ökade utgifter, 
så blir slutsatsen att fattigvården på flera nivåer var tydligt präglad av missväxtåren.93 
 
1833 års reglemente blev ersatt med 1839 års fattigvårdsreglemente, enligt de nya 
riktlinjerna skulle socken delas in i tio fattigroten med varsin rotemästare. Varje gårds 
bidrag till sockens fattigförsörjning baserades utifrån gårdens mantal. Större gårdar 
blev tvungna att försörja rotehjonen under längre tid i jämförelse med mindre gårdar. 
Stämman samlade ihop uppgifter om varje fattigrotes totala mantal. Sedan utgick de 
från att fyra mantal motsvarande 365 dygn. På detta sätt kunde stämman få ett exakt 
värde för varje mantal och därigenom kunde stämman exakt bestämma hur många 
dygn varje rotehjon skulle stanna på socknens gårdar.94 
 
Förutom mantalsfördelningen och fler fattigroten bestämdes återigen flera föreskrifter 
som skulle reglera denna lokala förordning, 1839 års fattigvårdsreglemente.95 
 

• Att om någon gård inte deltog i sockens fattigförsörjning, skulle gården istället 
betala en avgift som baserades utifrån gårdens mantal. Denna avgift skulle 
betalas kontant till fattigkassan. 

 
• Fattigrote eller någon by som inte behövde försörja något fattighjon, orsaker 

till detta kunde vara död eller flyttning. Om fattigroten blev lediga, skulle varje 
gård betala 8 riksdaler/mantal till fattigkassan. 

 
• Det var varje fattigrotes ansvar att varje fattighjon hade kläder efter väder. I 

ansvaret ingick även att kläderna skulle ges genomen slags skatt för gårdarna 
inom fattigroten eller genom gåvor. Rotemästaren skulle övervaka att 
fattighjon verkligen fick kläder.  

 
• Det var rotemästarens ansvar att varje fattighjon fick den hjälp som han eller 

hon var berättiga till. Dessutom skulle övervakning ske över fattighjonen, att 
de stannade rätt antal dygn per gård. Dessa uppgifter skulle skrivas in i 
rotemästarens längder gällande fattigförsörjningen. 

 

																																																								
93 Protokoll 27/12 1835. Protokoll 21/8 1836. Protokoll 12/3 1837. Lycksele sockenstämmasportokoll 1832-1840. K I:2.  
94 Protokoll 3/2 1839. Lycksele sockenstämmasportokoll 1832-1840. K I:2. Landsarkivet i Härnösand 
95 Protokoll 3/2 1839. Lycksele sockenstämmasportokoll 1832-1840. K I:2. Landsarkivet i Härnösand 
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• Om någon gård skulle vägra att inhysa något fattighjon, låg det på 
rotemästarens ansvar att lösa situationen och om nödvändigt själv ge 
försörjning till den fattige under denna tid. 

 
• Rotemästaren skulle övervaka vilka inhyseshjon och arbetsfolk som befann sig 

inom fattigroten. Dessutom skulle listor upprättas som grundade sig i 
husförhörslängderna. Även skulle rotemästarna informera om legostadgan som 
gällde för tjänstefolket. Enligt dessa bestämmelser kunde personerna beskaffats 
med böter.   
 

De största skillnaderna mellan 1833 års reglemente och 1839 års reglemente var att nu 
skulle varje gård inom hela socken bidrag till fattigförsörjningen. Om inte vissa gårdar 
inte hade möjlighet att erbjuda rotehjonen logi, mat och kläder skulle dessa gårdar 
istället betala en kontant summa årligen till fattigkassan. Rotemästarna hade större 
befogenheter att övervaka hur försörjningen fortlöpte och hade ansvaret att se till att 
försörjningen genomfördes på mest effektiva sätt.  
 
Bland de som blev placerade i fattigroten fanns minderåriga barn, fyra-fem år gamla. 
Dessa barns föräldrar blev nödvändigtvis inte placerade inom samma rote.  Vissa 
fattigroten fick fler barn tilldelade eftersom barn inte krävde samma mängd av 
underhåll som vuxna rotehjon.96 Återigen går det att ifrågasätta hur fördelningen 
gjordes sett ur ett familjeperspektiv.  
 
Intentionen med 1839 års reglemente var god och främsta syftet var minska 
fattigvårdskostnaderna. Tydligt är att sockenstämman ville öka inkomsterna till 
fattigkassan eftersom de allt högre utgifterna tömde kassan. En del personer lånade 
pengar från fattigkassan under slutet av 1830-talet, vilket tömde kassans tillgångar 
fort. Dessutom var inte alla lån återbetalda under 1840-talets första år.97 De 
efterföljande åren efter reglementes införande kommer kostnaderna för fattigbidragen 
fortsätta att öka.98 Samma utveckling följer totala mängden inhyseshjon i hela 
socken.99 Däremot kommer andelen fattighjon inte öka lika kraftigt som andelen 
inhyseshjonen. Det fanns totalt tretton fattighjon placerade på tio fattigroten.100 
Slutsatsen är tydlig, problemet med framförallt för höga fattigbidrag kvarstod.  
 
Införandet av 1839 års reglemente tycktes inte löst situationen med sockens fattigvård 
som fortfarande var väldigt ansträngd. Sockenstämman började neka personer som 
sökte bad om fattighjälp. Enligt 1839 års reglemente skulle varje fattigrote eller by 
som blev ledig ifrån försörjningskravet betala en ersättning till fattigkassan, en slags 
skatt. Denna skatt ansågs för hög bland vissa av sockenborna vilket visas att av byar 
som ville betala mindre i skatt och i vissa fall beslöt sockenstämman att temporärt 
sänka skatten. 101 
 
Socken befanns i en situation som efterfrågade förändring. Därför kom 
sockenstämman att göra tillägg till 1839 års reglemente, att omfördela alla fattighjon 

																																																								
96 Protokoll 3/2 1839. Lycksele sockenstämmasportokoll 1832-1840. K I:2. Landsarkivet i Härnösand 
97 Fattigkassans lånebok. Räkenskaper för kyrka. 1829-1831. L Ia:2 & Protokoll 29/11 1840. Lycksele sockenstämmasportokoll 1840-1859. 
K I:3. Landsarkivet i Härnösand 
98 Fattigräkenskaper 1838-1842. Räkenskaper för fattigvård. 1831-1863. L III:3. Landsarkivet i Härnösand. 
99 Husförhör för Lycksele socken. Husförhörslängder 1839-1845. A I:9. Landsarkivet i Härnösand.     
100 Befolkningsräkning 1840. Befolkningsstatistiska tabeller 1774-1859. G I:1. Landsarkivet i Härnösand.     
101 Protokoll 10/4 1841. Lycksele sockenstämmasportokoll 1840-1859. K I:3. Landsarkivet i Härnösand 
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samt öka antalet fattigroten från tio till tolv.102 Dessutom fick inga kontanta bidrag 
lämnas till fattighjonen, de skulle enbart få mat och logi utav sockenborna. Detta 
innebar att sockens fattighjon inte hade rätt till att få några ekonomiska bidrag 
överhuvudtaget, dessa åtgärder gav resultatet 1841 års fattigvårdsreglemente. Vilket 
tycks ha räddat socken ur krisen. Fattigvårdsutgifterna nästan halveras mellan åren 
1840 och 1841.103 Socknens totala antal inhyseshjon minskade lite men varje år 
tillkom nytt hjon men den totala mängden minskade.104 Antal fattighjon var enbart sex 
stycken 1845.105 Sockenstämman hade återfått total kontroll över fattigvården. 
 
Den största skillnaden efter 1841 var att sockenstämman inte delade ut några 
fattigbidrag till sockens fattighjon. Däremot delades bidrag till andra sockenbor som 
behövde hjälp. Stämman var fortfarande givmild och många blev beviljade bidrag. 
Bidragen som delades ut var uteslutande ersättning för egendomar och sjukresor. 106 
 
Sockens fattighjälp hade förändrats mycket i jämförelse med hjälpen som gavs innan 
missväxtåren under 1830-talet. Fattighjälpen i socken dominerades utav rotegång, 
understödstagare och fattigbidrag. Alla sockens fattighjon erhöll fattighjälp genom 
rotegång, medan andra personer hade understödsgivare och till sist fick inhyseshjonen 
hjälp genom bidrag från fattigkassan. Det mest intressanta är att fattigvårdens innehåll 
på början av 1840-talet bygger på samma försörjningssätt som fanns under 1820-talet. 
Däremot hade den senare utformningen genomgått många modifieringar för att kunna 
möta de nya behoven som uppstod under de åren.  
 
Precis som de föregående åren på 1840-talet rörande sockens fattigvård, tycks under 
större delen resterande åren på 1840-talet varit stabil. Socken hade nio fattighjon vilket 
var färre än antalet fattigroten.107 Antalet inhyseshjon var också väldigt stabil, varken 
ökade eller minskade.108 Eftersom att det fanns lediga fattigroten som var 
skattepliktiga blev effekten att fattigkassans skuld minskade eftersom som att 
intäkterna ökade kraftigt.109  Dessutom var fattigkassans utgifter under denna period 
väldigt låga.110  
 
Missväxt drabbade socken i slutet av 1840-talet och vilket gjorde att sockenstämman 
arbetade fram en omarbetad version av 1841 års reglemente, 1851 års reglemente. 
Huvudorsaken till ett nytt reglemente var att flera nya fattighjon i socken hade 
tillkommit. De största förändringarna var att varje fattigrote blev lite mindre, alla 
övriga skattlagda gårdar skulle avlägga en fattigvårdsavgift till sockens fattigkassa. 
För övrigt betonade sockenstämman vikten av att inga fattighjon under några 
omständigheter erhålla några ekonomiska bidrag från sockens medlemmar. Alla 
eventuella bidrag skulle ges från fattigkassan. Dessutom skulle alla sockens 
medlemmar bidra till fattigvården, antingen genom fattigrote eller 
fattigvårdsavgiften.111 

																																																								
102 Protokoll 25/7 1841. Lycksele sockenstämmasportokoll 1840-1859. K I:3. Landsarkivet i Härnösand 
103 Fattigräkenskaper 1840-1842. Räkenskaper för fattigvård. 1831-1863. L III:3. Landsarkivet i Härnösand 
104 Husförhör för Lycksele socken. Husförhörslängder 1839-1845. A I:9.& Befolkningsräkning 1845. Befolkningsstatistiska tabeller 1774-
1859. G I:1. Landsarkivet i Härnösand.     
105 Befolkningsräkning 1845. Befolkningsstatistiska tabeller 1774-1859. G I:1. Landsarkivet i Härnösand.    	
106 Protokoll 4/2 1844. Lycksele sockenstämmasportokoll 1840-1859. K I:3. Landsarkivet i Härnösand 
107 Husförhör för Lycksele socken. Husförhörslängder 1846-1855. A I:10b & Protokoll 25/7 1841. Lycksele sockenstämmasportokoll 1840-
1859. K I:3. Landsarkivet i Härnösand 
108 Husförhör för Lycksele socken. Husförhörslängder 1846-1855. A I:10b Landsarkivet i Härnösand 
109 Fattigräkenskaper 1846-1850. Räkenskaper för fattigvård. 1831-1863. L III:3. Landsarkivet i Härnösand 
110 Fattigräkenskaper 1846-1850. Räkenskaper för fattigvård. 1831-1863. L III:3. Landsarkivet i Härnösand 
111 Protokoll 2/11 1851. Lycksele sockenstämmasportokoll 1840-1859. K I:3. Landsarkivet i Härnösand 
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Inre och yttre faktorer 
Missväxten på under hela 1830-talet och de sociala efterverkningarna framtvingade ett 
nytt reglemente vilket blev 1839 års fattigvårdsreglemente eftersom att andelen 
personer som behövde hjälp från fattigvården ökade. Denna negativa utveckling kunde 
inte förhindras och därför valde sockenstämman att först revidera 1833 års reglemente 
och sedan 1839 års reglemente. Orsaken till detta var att tidigare var att behovet 
ständigt ökade och fram för allt skyhöga bidrag från fattigkassan tvingade 
sockenstämman att godta ett nytt reglemente som fokuserade på ny jämnt fördelat 
försörjningsansvaret över alla hushåll i varje fattigrote.  
 
De yttre faktorerna började också påverka sockens fattigvårds utformning. 1847 kom 
en omfattande förordningen gällande fattigvården, den första stora förordningen på 
över 200 år. 1847 års fattigvårdförordning gav varje sockens fattigvård mycket 
tydligare ramar. De tre grundbultarna var, möjlighet att uppta en lagstadgad 
fattigvårdsavgift, en skatt som skulle betalas alla mantalsskrivna. Sedan skulle varje 
socken ha en fattigvårdsstyrelse som skulle var den verkställande makten. Till slut fick 
socken försörjningsskyldighet över de som inte kunde uppehålla sitt levande.112   
 
Till början påverkades inte sockens fattigvård utav 1847 års fattigvårdsförordning, i 
Lyckseles fall valde sockenstämman att behålla 1841 års fattigvårdsreglemente, det 
finns inga dokumentationer som tyder på att stämman diskuterade en anpassning till 
förordningen eftersom socken befann sig i en stabil period.113 När socken återigen blev 
drabbade av missväxt. Valde sockenstämman att begära både pengabidrag och 
spannmålsbidrag från staten för att hjälpa sockenborna ur denna svåra tidsperiod.   
Missväxten gjorde också att antalet personer som var i behov att få mer understöd 
ökade, personer som tidigare hade fått bidrag i pengar eller spannmål och därför blev 
fler personer försörjda genom rotegång.114 Därför valde sockenstämman att införa 
1851 års fattigvårdsreglemente. Samtidigt som det nya reglementet reglerade 
finansieringen av fattigvården och rotegången. Vid sidan av detta blev många personer 
försörjda genom bidrag eller att de blev försörjda av enskilda personer.        
 
Sammanfattning av tidsperioden 
Under hela 1830-talet var det missväxt och sockens befolkning fick spannmålsbidrag 
men de mindre lycklig lottade blev mer utsatta. Resultatet blev tydligt att under och 
efter missväxtåren ökade andelen personer som behövde enstaka bidrag från kassan. 
Andelen personer som behövde hjälp från fattigvården ökade, inhysesfolk utgjorde 
största andelen. Detta gjorde att sockenstämman behövde se över det tidigare 
reglementet. Under 1840-talet började situationen att stagnera och sockenstämman 
återfick kontrollen. Under denna period kom även den första stora 
fattigvårdsförordningen att träda i kraft 1847. I slutet av denna tidsperiod hamnade 
återigen socken i en kris på grund missväxt vilket ställde allt kring fattigvården, 
ytterligare en gång på sin spets. Dessutom tillkom ett nytt reglemente, 1851 års 
reglemente som blev påverkad av den nya fattigvårdsförordningen.      
 
 
 
 
																																																								
112 SFS 1847:23, se Engberg. 2005. s. 61-62  
113 Protokoll 26/6 1847. Protokoll 12/9 1847. Protokoll 25/12 1847. Lycksele sockenstämmasportokoll 1840-1859. K I:3. Landsarkivet i 
Härnösand 
114 Protokoll 10/4 1852. Lycksele sockenstämmasportokoll 1840-1859. K I:3. Landsarkivet i Härnösand 
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2.2.3 Kriser, stabilitet och ökad kontroll 
Fattigvårdens organisation  
En helt ny fattigvårdsorganisation började ta form i socken, fortfarande var 
sockenstämman det beslutade organet, fattigvårdsstyrelsen som det verkställande 
organet och en nytillsatt fattigvårdskommittée skulle ge expertutlåtande i 
fattigärenden.115 En ny organisation som efterfrågade mer kontroll. Både kommitteén 
och stämman arbetade fram nya förslag, ett sådant förslag var att anslå fattigbidrag 
inför för nästkommande år.116 Tidigare hade alla bidrag utbetalas löpande under året. 
Förslaget antogs, numera skulle bidragen delas ut vid ett fast datum, däremot kunde 
vissa tillfälliga bidrag fortfarande betalas ut löpande under året.117  
 
Ytterligare ett förslag antogs vilket var regelbundna sammanställningar av 
fattigkassans utgifter vid varje bokårs slut och dessutom skulle det budgeteras inför 
varje nytt räkenskapsår, därigenom fick sockenstämman en klarare bild över 
fattigkassans ekonomiska situation.118 Sockenstämman skapade mer kontroll eftersom 
att fattigkassans tillgångar inte delades ut okontrollerat.119 
 
Allt indikerar på även om början av 1850-talet var oroligt, var sockens fattigvård 
under kontroll under den senare delen av årtiondet. Efter 1851 års 
fattigvårdsreglemente började kostnaderna minskade för fattigvården och flera 
personer blev årligen befriande från den obligatoriska fattigvårdsavgiften. Tydligt är 
att fattigvården hade blivit mer följsam till de inre faktorerna. Följsam, i 
sammanhanget innebar några konkreta förändringar i planeringen för hur 
fattigvårdsarbetet skulle se ut. Personer som fick sitt fattigbidrag fastslaget var 
personer som hade haft bidrag över flera år.120 Effekten blev att de tillfälliga utgifterna 
för fattigkassan minskade.121  
 
Åren 1862-1866 var en relativt lugn period för sockens fattigvård. Antalet fattighjon 
som blev försörjda utav socknens fattigroten, varierade mellan tio-fjorton.122   
Fattigkassans utgifter var väldigt låga.123 Mycket tack vare att sockenstämman 
lyckades med att få undersättningslån utan återbetalningsskyldighet under slutet av 
1850-talet.124  
 
Alla arbetare inom brobyggarna fick mindre från lånet eftersom de gavs ersättning för 
deras arbete, dessa personer som var oftast fattiga men inte tillräckligt för att var ett 
objekt för fattigvården.125 Dessutom blev nästan inga barn i socken blev utackorderade 
under tidsperioden, försörjningen av barn återgick mestadels till försörjningsformen 
antingen genom underhåll eller fattigrote.126   
 
Tidigare hade underhållsförsörjningen, varit en person som tog på sig ansvaret att 
försörja någon annan sockenbo emot en ersättning. Ansvaret varade i årsperioder. 
																																																								
115 Protokoll 8/7 1866. Protokoll 30/9 1866.  Lycksele sockenstämmasportokoll 1860-1868. K I:4. Landsarkivet i Härnösand 
116 Protokoll 25/12 1853. Lycksele sockenstämmasportokoll 1840-1859. K I:3. Landsarkivet i Härnösand 
117 Protokoll 25/12 1853. Lycksele sockenstämmasportokoll 1840-1859. K I:3 & Specialräkenskaper för fattigvården. Specialräkenskaper för 
kyrkan 1835-1863. L I b:1. Landsarkivet i Härnösand 
118 Protokoll 29/11 1857. Lycksele sockenstämmasportokoll 1840-1859. K I:3. Landsarkivet i Härnösand 
119 Protokoll 29/11 1863. Lycksele sockenstämmasportokoll 1860-1868. K I:4. Landsarkivet i Härnösand 
120 Protokoll 25/12 1853. Protokoll 24/12 1854.  Lycksele sockenstämmasportokoll 1840-1859. K I:3. Landsarkivet i Härnösand 
121 Specialräkenskaper för fattigvården. Specialräkenskaper för kyrkan 1835-1863. L I b:1. Landsarkivet i Härnösand 
122 Protokoll 1862-1866. Lycksele sockenstämmasportokoll 1860-1868. K I:4. Landsarkivet i Härnösand 
123 Fattigräkenskaper 1862-1866. Räkenskaper för fattigvård. 1863-1873. L III:4. Landsarkivet i Härnösand 
124 Protokoll 1862-1864. Lycksele sockenstämmasportokoll 1860-1868. K I:4. Landsarkivet i Härnösand 
125 Protokoll 30/11 1862. Lycksele sockenstämmasportokoll 1860-1868. K I:4. Landsarkivet i Härnösand 
126 Protokoll 1862-1866. Lycksele sockenstämmasportokoll 1860-1868. K I:4. Landsarkivet i Härnösand 
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Denna traditionella försörjningsform hade över tiden skapats i flera olika variationer, 
en variation var att försörjningsansvaret kunde vara under ett fåtal månader och 
ersättningen utbetaldes varje dag under ansvaret.127 
 
Enligt sockenstämman var året 1865 också inget år med god årsväxt. Därför valde 
stämman att införskaffa 270 kubikfot128 korn som skulle delas ut till personer som inte 
kunde själva försörja sig och till de som hade ont om ekonomiska tillgångar.129 Allt 
spannmål kom att hämtas från kronomagasinet i Umeå under hela våren.130  Det 
innebar att perioden innan missväxtåren 1867-1869 inte var optimal då ett större antal 
personer behövde spannmålsersättning. 1867 drabbades närmare hela socken av 
missväxt och redan i september hade sockenstämman gjort en vädjan till konungens 
befallningshavare i länet om ett lån på 40 000 riksdaler varav 10 000 riksdaler skulle 
vara utan återbetalningsskyldighet.  
 
Under åren 1867-1869 hamnade fler personer i fattiga omständigheter och fler 
behövde tillfällig hjälp. Socken blev beviljande ett lån på 12 000 riksdaler och som 
första åtgärd av stämman blev att införskaffa 250 tunnor korn för att påbörja arbetet att 
rädda socken ur krisen.131 Sockenstämman ansåg det nödvändigt att hjälpa sockens 
fattiga och arbetslösa personer därför valde stämman också med lånade pengar köpa in 
mjöl och fördela mjölet på de fattiga.132 Sockens behov under de tio nästkommande 
månaderna ansågs vara enligt stämman 5000 tunnor spannmål som motsvarade 80 000 
riksdaler. Denna mängd hjälp fanns inte att tillgå, istället informerade stämman om 
vikten av få den hjälpen som fanns tillgänglig så fort som möjligt. Då kunde 
sockenborna spara den resterande säden och använda den till utsäde. Sockenstämman 
var mycket medveten, om hjälpen inte gavs tillräckligt fort var socken tvungna att 
använda allt spannmål som föda och då inte ha utsäde till nästkommande år. Vilket 
skulle innebära ytterligare problem för hela socken.133 Sockenstämman upprättade 
fördelningslängder som skulle ge varje hushåll rättvist del från det tidigare lånet.134 54 
tunnor sädeskorn blev socken beviljad och totalt 6000 riksdaler varav 2/3 var lån och 
1/3 var gåvor.135  
 
Socken blev tilldelad 20 tunnor korn och 20 tunnor råg från länets nödhjälpkommittée 
som återigen skulle fördelas bland de fattiga i socken. Dessutom valde sockenstämman 
att ansöka om ytterligare ett lån utan återbetalningsskyldighet på 1000 riksdaler för att 
kunde ge de mest nödställda jordbrukarna förutsättningar att skaffa utsädeskorn. 
Sockenstämman kunde inte bevilja alla fattiga som ansökte om understöd eftersom 
stämman inväntade färre tunnor spannmålen från nödhjälpkommittéen.136  
 
Under början av 1870-talet hade de största effekterna av missväxten börjat avta 
samtidigt hade fattigvårdens organisation början att förändrats. Tidigare gick det att 
överklaga besluten kring olika fattigvårdsärende men den rätt fråntogs 1871. I ett 
specifikt fall i sockenstämman där en familj vars barn skulle utackorderas på beslut av 
stämman men familjen hade vägrat att överlämna barnet. Resultat blev att stämman 
																																																								
127 Protokoll 6/3 1864. Lycksele sockenstämmasportokoll 1860-1868. K I:4. Landsarkivet i Härnösand 
128 En kubikfot = ca 28,3 liter 
129 Protokoll 14/1 1866. Lycksele sockenstämmasportokoll 1860-1868. K I:4. Landsarkivet i Härnösand 
130 Protokoll 31/3 1866. Lycksele sockenstämmasportokoll 1860-1868. K I:4. Landsarkivet i Härnösand 
131 Protokoll 3/11 1867. Lycksele sockenstämmasportokoll 1860-1868. K I:4. Landsarkivet i Härnösand 
132 Protokoll 10/6 1867. Protokoll 7/7 1867.  Lycksele sockenstämmasportokoll 1860-1868. K I:4. Landsarkivet i Härnösand 
133 Protokoll 15/9 1867. Lycksele sockenstämmasportokoll 1860-1868. K I:4. Landsarkivet i Härnösand 
134 Protokoll 2/2 1868. Lycksele sockenstämmasportokoll 1860-1868. K I:4. Landsarkivet i Härnösand 
135 Protokoll 8/3 1868. Lycksele sockenstämmasportokoll 1860-1868. K I:4. Landsarkivet i Härnösand 
136 Protokoll 16/1 1870. Protokoll 20/3 1870.  Lycksele sockenstämmasportokoll 1868-1874. K I:5. Landsarkivet i Härnösand 
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diskuterade ärendet men fortfarande ansågs föräldrarna inte kapabla att försörja barnet 
och därför kvarstod beslutet att ta barnet mot föräldrarnas vilja.137 I en ansökan till 
först fattigvårdsstyrelsen och sedan vidarebefordrad till sockenstämman, de som 
ansökte sökte i stöd i förordningen men sockenstämman valde att avslog ansökan med 
i stöd i förordningen. Dessutom valde sockenstämman att införa ytterligare 
disciplinära åtgärder, att socken delades in fyra distrikt där varsin ledamot i 
fattigvårdsstyrelsen skulle övervaka enligt gällande föreskrifter sedan skulle 
rapportering till fattigvårdsstyrelsen göras. Övervakningen skulle både göras av 
ledamot och varje rotemästare. Ledamoten hade högst ansvar och sedan 
rotemästaren.138 Det var sockenstämmans intuition att bevara denna relativt stabila 
tillvaro och därför valde sockenstämman att godkänna kommitténs förslag på att 
avsätta 1500 riksdaler per år för att kunna underlätta fattigvården vid kriser.139 Denna 
önskan visade sig på ett ytterligare sätt när stämman tillsatte 21 stycken ordningsmän 
och numera fanns 25 ordningsmän som skulle granska alla fattiga personer och vid 
tillfälle av ansökan om fattigbidrag kunna ordningsmännen antingen styrka eller neka 
om att den fattiga personen befann sig i fattigt tillstånd.140 
 
Fattigvårdens innehåll  
Fler personer som behövde bli försörjda genom rotegång i början av 1850-talet vilket 
gjorde att antalet fattigroten behövdes ökas igen. Tillägget gjordes till 1851 års 
reglemente att antalet fattigrote gick från tolv till sexton, totalt skulle arton fattighjon 
försörjas av socknens fattigrote. Däremot var det inte bara högre tryck på rotegången, 
fattigbidragen började ändra karaktär. Allt fler bidrag utbetaldes från fattigkassan för 
täcka tillfällig försörjning utav vissa personer, bidrag som skulle räcka i enstaka fall 
flera veckor. Fattigkassans höga utgifter var en av anledningarna att fattigvårdsavgift 
tillämpades och framförallt att varje ledigt fattigrote även skulle betala skatt. 141  
 
Den svåra krisen i början av 1850-talet hade gjort att andelen fattighjon och 
inhyseshjon hade ökat kraftigt.142 Däribland hade andelen barnfamiljer som inte själva 
försörja sig också ökat, därför började sockenstämman tillämpa fattigauktioner och 
framförallt auktionerades fattiga barn bort. Tidigare hade inte fattigauktioner tillämpas 
utav socken, syskon blev nu placerade runt om i hela socken. Denna nya fjärde 
försörjningsform, fattigauktion där fram för allt barn skulle utackorderas.  
 
Det förekom att fattigroten inte kunde eller valde att inte försörja sitt rotehjon. Orsaker 
till att personer vägrade att försörja rotehjonen var oftast på grund att rotehjonet 
ansågs vara sinnessjuk.143 Vilket gjorde att dessa också utackorderades, däremot skulle 
fattigrote stå för omkostnaden till rotehjonet i fråga.144 En annan effekt blev också att 
socken inte kunde försörja alla personer som bad om fattighjälp och många blev 
nekade försörjning.145 Sockenstämman började att mer att systematiskt utreda 
eventuella fattigvårdsärenden.  
 

																																																								
137 Protokoll 13/1 1872. Lycksele sockenstämmasportokoll 1868-1874. K I:5. Landsarkivet i Härnösand 
138 Protokoll 5/11 1871. Protokoll 3/12 1871. Lycksele sockenstämmasportokoll 1868-1874. K I:5. Landsarkivet i Härnösand 
139 Protokoll 30/11 1872. Lycksele sockenstämmasportokoll 1868-1874. K I:5. Landsarkivet i Härnösand 
140 Protokoll 30/11 1872. Lycksele sockenstämmasportokoll 1868-1874. K I:5. Landsarkivet i Härnösand 
141 Protokoll 25/12 1852. Lycksele sockenstämmasportokoll 1840-1859. K I:3. Landsarkivet i Härnösand 
142 Husförhör för Lycksele socken. Husförhörslängder 1846-1855. A I:10b. Landsarkivet i Härnösand. 
143 Protokoll 2/12 1855. Lycksele sockenstämmasportokoll 1840-1859. K I:3. Landsarkivet i Härnösand 
144 Protokoll 4/2 1854. Lycksele sockenstämmasportokoll 1840-1859. K I:3. Landsarkivet i Härnösand 
145 Protokoll 30/4 1854. Lycksele sockenstämmasportokoll 1840-1859. K I:3. Landsarkivet i Härnösand 
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Generellt sjönk kostnaderna för fattigvården även om utgifter var höga för året 
1857.146 Under samma period kom inhyseshjonen knappt öka i antal.147 Fler aspekter 
som pekar på att situationen hade blivit mer stabil var att en utav socknens sexton 
fattigrotar utryckte sin önskan att få bli färre roten.148 Socknens sexton fattigrotar blev 
tio, motivet för sockenstämman var att antal rotar skulle motsvara antalet fattighjon.149  
 
Under 1850-talet började flera nya inslag tillämpas inom sockens fattigvård. Under de 
tidigare 30 åren hade socken enbart använt begrepp som försörjning eller ingen 
försörjning. De som hade försörjning var antingen på rotegång eller blev försörjda av 
enskilda personer. De personer som erhöll bidrag från fattigkassan, ansågs vara fattiga 
men inte tillräckligt för att få permanent hjälp. Antalet fattiga ökade i socken därför 
började man tillämpa olika grader utav försörjning.150  
 
1856 var ett sämre år för växtligheten i socken.151 Sockenstämman återuppta att ge 
naturabidrag. Det fanns personer vars behov var att få någon form av naturabidrag på 
fattigkassans bekostnad. Stämman beslutade att köpa in och dela ut rågmjöl, lin och 
korngryn till fattiga hushåll.152 Dessutom beslutade stämman att uppföra en fattig- och 
sjukstuga som skulle bestå utav en förstuga och tre rum, fram för allt skulle 
sinnessjuka vårdas här.153 Det var en del sjuka som av olika skäl inte kunde vårdas 
hemma utan de blev forslade i staden för att vårdas där, alternativt att de skulle forslas 
vidare mer ytterligare vård i Umeå.154 
 
Efterverkningarna av 1850-talet blev att antalet inhyseshjon ökade under början av 
1860-talet.155 Fattigkassans utgifter för året 1860 ökade med 227 % jämfört med 
1859.156 Mönstret är tydligt att efter missväxtår ökar andelen inhyseshjon och 
fattigkassans utgifter ökade. Andelen fattighjon behövde inte nödvändigtvis öka. 
Resultatet blir att större andel av sockens medelklass blev mer utsatta efter missväxtår. 
Fattigkassans tillfälliga utgifter ökade och större delen av bidragen gick inte till 
fattighjon utan personer inom medelklassen.157 Ett tillägg gjordes till 1851 års 
fattigvårdsreglemente. Tillägget reglerade fattighjonens skjuts och beklädnad. Varje 
rotemästare skulle hädanefter uppbringa en skatt inom varje rote, denna skatt skulle 
finansiera varje fattighjons kläder och eventuella skjuts mellan socknens fattigrote. De 
som var tillåtna att få skjuts var bara de som var oförmögna att själva gå. Varje 
klädinköp och skjuts skulle dokumenteras av rotemästaren, både på fattighjons 
rotesedel samt behålla originalet för vid årets slut redovisa för sockenstämman.158  
 
Tidperioden 1862-1866 dominerades av en lugn situation kring fattigvården men det 
fanns svårigheter. Sockenstämman hade tagit lån utan direkt återbetalningsskyldighet. 
I denna lugna period kom även missväxt att tvinga sockenstämman att ytterligare ta ett 
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157 Specialräkenskaper för fattigvården. Specialräkenskaper för kyrkan 1835-1863. L I b:1. Landsarkivet i Härnösand 

158 Protokoll 30/9 1860. Lycksele sockenstämmasportokoll 1860-1868. K I:4. Landsarkivet i Härnösand 
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större lån än tidigare för att hjälpa sockenborna att klara sig.159 Både de långa och 
kortsiktiga konsekvenserna blev att sockenstämman beviljar fler fattigbidrag och ökar 
antalet fattigroten för att kunna ha lite marginal.160 Dessutom kom även fler tvingas att 
bli inhyseshjon och även de tillfälliga utgifterna för fattigkassan att öka.161 Ytterligare 
en konsekvens blev att fler fattigauktioner, där äldre personers underhållsgivare 
bestämdes till lägsta anbud och även antalet barn som auktionerades bort ökade.162 Om 
någon tog på sig att själv försörja något fattighjon, skulle det lediga fattigroten betala 
för försörjningen.163  
 
De svåra missväxtåren 1867-1869 erkändes av sockenstämman. Socken hade klivit in i 
en mer ansträng period än tidigare, fler fattighjon, mycket fler inhyseshjon, ökade 
utgifter i form av fler fattigbidrag.164 Antalet fattiga familjer vars situation innan 1867 
redan var dålig och blev sämre därför vädjade många familjer om att få sina barn 
utackorderade.165 Antalet fattiga vuxna och sinnessjuka som blev utackorderade 
ökande.166 Fler fattiga gjorde att sockenstämman tvungen att utöka antalet fattigroten 
till tretton för nästkommande år.167 De tillfälliga bidragen från fattigkassan ökade 
mest.168 Sockenstämman beslutande även att höja sockens fattigvårdavgift för 
kvinnor.169 Missväxten orsakade stor oreda för sockens medelklass vilket är i linje 
med tidigare missväxtår däremot föräldrars syn i stor utsträckning såg enda utväg att 
aktionerna bort sina barn.  
 
Situationen för fattigvården försämrades, andelen föräldrar som önskade att få sina 
barn utackorderade fortsatte att öka under vårvintern 1868, fler personer som önskar 
att få hjälp från fattigvården ökar också.170 Personer som tar på sig 
försörjningsansvaret för äldre och barn ökar, sockenbornas välvilja för de fattiga 
prövas.171 Antalet personer som beviljandes anslag från fattigkassan ökade och 
bidragens storlek ökade också, generellt ökade den totala kostnaden för fattigvården 
under hela 1868.172 Flera personer fick rågmjöl som bidrag.173  
 
Figur 2- Sammanställning över ökade antalet fattigbidrag och utackorderingar  
År 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 
Antal fattigbidrag 26 27 34 51 65 67 61 
Procentuell förändring - + 3,8 % + 26 % + 50 % + 27 % + 3 % - 9 % 
Antal utackorderingar 13 13 13 18 32 34 35 
Procentuell förändring -	 -	 -	 + 38 % + 78 % + 6 % + 3 % 

Källa: Landsarkivet i Härnösand, Lycksele kyrkoarkiv, K I:4 & K I:5.  
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Försörjningsformerna inom fattigvården blev förändrade under året 1869. Under 1869 
kom bidragen att av främst bestå av kornmjöl och rågmjöl som gavs på bekostnad av 
sockenkassan.174 Dessutom kom även understöd, som traditionellt hade dominerats av 
årsvisa försörjningsansvar, ges som ytterst tillfälligt på lägst en månad.175 Personer 
som behövde tillfällig försörjning kunde få en annan person som försörjare även detta 
var mycket ovanligt.176 Att dela ut mjöl som fattigbidrag blev en kostsam åtgärd för 
socken och därför valde stämman att hädanefter hänvisa många personer som ansökte 
om fattigbidrag till att istället sökte sig till arbetstillfällen eller till sina grannar för 
understöd. 177 
 
Vid slutet av 1869 hade behoven fortsatt att växa. Antalet personer som var i behov av 
fattigbidrag, fler personer, både äldre, sinnessjuka och barn skulle utackorderas blev 
allt fler.178 Krisen som redan hade börjat 1867 och accelererade under de två 
nästkommande åren. Sockenstämman hade inte skapat nya försörjningsformer utan 
snarare modifierat vissa former. Precis som tidigare slutsats kring efterverkningarna av 
missväxtår vilket är att sockens medelklass blev hårdast drabbade samt att effekterna 
av missväxten börjar synas några år efter händelsen.  
 
Flest personer som upptogs i fattigvårdens försörjningsformer hade övergått från 
bidrag till att understödsgivare, stämman började bevilja fler understöd och mindre 
bidrag. Spannmålen som skänktes skulle bara ges till de fattiga därför beslöt stämman 
att försäkra sig om att spannmålen bara utdelades till dessa. Denna temporära 
övergång liknar också en tillbakagång i avseende på fördelningen mellan 
försörjningsformerna. Resultat blev att 1870 återgick sockenstämman till ungefär som 
fördelning emellan formerna som i början av 1820-talet. De flesta fattiga fick 
understöd. Mängden fattiga som fortfarande ansökte om bidrag var stor därför valde 
sockenstämman att ge ordförande i fattigvårdsstyrelsen i uppdrag att sätta en del av 
dessa personer i arbete som innebar uppbrytning av jord.179 Under året 1871 hade 
också utgifterna för fattigkassan minskat kraftigt.180 Fattigvårdsavgiften sänktes 
tillbaka till mer normal nivå.181 Situationen med fattigvården verkar ha blivit mer 
stabil samt en mer jämn fördelning på försörjningsformerna.   
 
Inre och yttre faktorer 
Missväxtåren under slutet av 1840-talet gjorde på lång sikt att situationen kring 
fattigvården allt mer ansträngda och kom att behöva förändra organisationen under 
1850-talet. Undersättningskommittéen och sockenstämman fick mycket mer arbete. 
Samtidigt som allt fler inte kunde betala den årliga fattigvårdsavgiften vilket tvingande 
stämman göra flera avvägande. Det finns dokumentation på att stämman hade valt att 
fria men samtidigt finns exempel på att folk blev påtvingade att betala.182 Ett annat 
exempel på en ny organisatorisk åtgärd för att skapa mer kontroll, som framtvingades 
av missväxten, var tydligare bokföring. Senare skulle det visa sig att den stora 
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kontrollen skulle löna sig för sockenstämman i syfte att minimera kostnaderna för 
sockens fattigvård.  
 
Under 1853 tillkom en ny fattigvårdsförordning, Dessutom hade 1847 års förordning 
förbjudit rotegång för barn.183  Därför blev barnens huvudsakliga försörjning 
fattigauktion efter 1847. Missväxten under 1850-talet gjorde att fattigauktioner 
behövdes. 1853 års förordning hade mer skärpta bestämmelser kring vilka som var 
fattiga och som inte var. Sockenstämman började nu granska fattighjonen ytterligare 
och personer som bedömdes att vara inom dessa regler, ansågs av stämman att inte ha 
försörjningsplikt.184 Därför skapades en fattigvårdsnämnd som skulle noggrannare 
granska fallen.        
 
Under de sista åren av 1850-talet och början av 1860-talet pågick ett 20-tal stora 
brobyggen i socken, samtidigt hade missväxten orsakat konsekvenser på det sociala 
planet. Under missväxtåret 1859 valde sockenstämman att bevilja ett undersättningslån 
till sockenborna men de personer som deltog i brobyggandet skulle få en mindre 
ersättning.185 Socken blev beviljande 1500 riksdaler, 1000 riksdaler skulle användas 
till för att köpa in spannmål till de behövde i socken.186  
 
Missväxtåren 1867-1869 resulterade i en kraftig ökning av fattiga som gjorde 
situationen mindre kontrollerbar. Många fick mjöl som bidrag men kostnaderna steg, 
sockenstämman ansåg sig för generös och därför avslogs vissa ansökningar gällande 
fattigbidrag.187 Försörjningsformerna blev modifierade för att möta de ökade behoven. 
Tiden efter missväxt ville sockenstämman skapa mer ordning kring sockens fattigvård. 
 
9 juni 1871 trädde en ny fattigvårdsförordning i kraft som präglade sockens fattigvård 
i flera avseenden. Förordningen ställde krav på landets fattiga som gjorde att samhället 
hade rättigheter och konsekvenserna blev sockenstämman mycket hårdare i sin 
bedömning. Samtidigt förespråkades också att varje fattigvårdsamhälle kunde ha sin 
egen praxis. Därför valde sockenstämman att anta nya förslag gällande praxisen kring 
sockens fattigvård. Stämman använde denna paragraf för att genomdriva flera åtgärder 
för att återfå och utöka kontrollen, eftersom att förordning förespråkade egen praxis 
och mer kontroll. Därför uppkom de nya ordningsmännen, tydligare budgetering inför 
varje år och att sockenstämman valde avsätta 1500 riksdaler per år.188  
 
Sammanfattning av tidsperioden 
Missväxten under början av 1850-talet hade återigen framkallat nya förändringar och 
nya anpassning var nödvändiga efter 1853 års fattigvårdsförordning. Under 1850-talet 
började allt fler nya tillämpningar att infinna sig inom fattigvårdens utformning. 
Återhämtningen från 1850 skulle ske långsammare än tidigare och huvudorsaken var 
att efter en del år med bra årsväxt kom ett missväxtår. Konsekvenserna blev att allt fler 
i sockens medelklass behövde hjälp från fattigvården. Dessutom kom den svåra 
missväxten 1867-1869 att efterlämna flera problem som skulle lösas på bästa möjliga 
sätt. Missväxtårens höga kostnader för fattigvården påtvingade åtgärder och mer 
långsiktiga planer för att rusta så bra som möjligt inför nya eventuella kriser. 
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3. Slutsatser och diskussion  
I detta avsnitt kommer undersökningsresultaten först presenteras och sedan görs 
återkopplingar både till undersökningens teoretiska utgångspunkter samt även den 
tidigare forskningen. Först presenteras resultaten för de två första forskningsfrågorna 
sedan görs en återkoppling. Efter denna redogörelse presenteras resultaten för de 
efterföljande två frågorna och återigen görs en återkoppling.  

3.1. Utökade kontroller och nya modeller av försörjningssätt 
Hur såg fattigvårdsorganisationen ut i Lycksele socken? 
Organisationen kring fattigvården förändrades mycket under de 50 åren. Vid 
undersökningens startpunkt 1823 fördes dokumentation över vilka personer som fick 
fattigbidrag, summornas storlek och vid vilken tidpunkt bidragen hade delades ut. 
Vissa personer informerade sockenstämman om vilka personer som behövde 
understöd av de andra sockenborna. Bortsett från dessa dokumentationer finns inget 
annat. Sockenstämman var både verkställande och beslutande gällande alla 
fattigvårdsfrågor. Sockens totala mängd personer som försörjdes av fattigvården var 
mycket få, vilket gjorde att fattigvårdssituationen var relativt lugn under 
undersökningens första år. Varken sockenstämman eller sockenmännen kände något 
behov av omfattande kontroller och i praktiken förekom inga kontroller. 
 
Införandet av 1833 års fattigvårdsreglemente av innebar en uppdelning av socken i 
fattigroten, varje rotemästare skulle övervaka och kontrollera att de nya föreskrifterna 
efterföljdes både av sockenborna och fram för allt av rotehjonen. Rotemästaren skulle 
rapportera tillbaka till sockenstämman. De som var understödstagare och bidragstagare 
blev inte speciellt påverkade av det nya reglementet. Däremot efter 1833 hade 
sockenstämman beslutat att kontroll av fattigvården var nödvändigt.           
 
Efter 1847 års fattigvårdsförordning påbörjade sockens nytillsatta fattigvårdsstyrelse 
sitt arbete däremot kom inte omfånget av arbete till en början vara mycket omfattande. 
Styrelsen var verkställande och sockenstämman beslutande, denna nya organisation 
utökade inte kontrollen av socknens fattiga. Under 1860-talet började sockenstämman 
att överlämna flera fattigvårdsärenden till en fattigvårdskommittée. Vid denna tidpunkt 
började även en mer systematisk och noggrann granskning växa fram, i syfte att återfå 
och utöka kontrollen över de fattiga. Under 1870-talets början hade den dåvarande 
situationen blivit ohållbar och återigen ökades kontrollen. 1872 hade 25 ordningsmän 
fått i uppgift övervaka och rapportera till fattigvårdsstyrelsen alla potentiella personer 
kunna behöva fattighjälp. Från 1833 framtill 1873 hade behovet av att kontrollera 
ständigt utökats och fram för allt tilltog behovet under 1860-talets kriser.  
 
Många nya lokala föreskrifter tillkom under hela perioden. Alla lokala 
fattigvårdsreglemente innehöll tydliga riktlinjer över hushållens och enskilda 
personers, ansvar, plats och syfte i socknens rotegång. Reglementena definierade på 
vilka sätt försörjningen skulle ske och hur den skulle genomföras. Hur personerna som 
skulle granskas och bedömas innan de fick fattighjälp från socken blev också 
förändrade med kontroll som ledord. En fattigvårdskommittée som skulle granska och 
ge expertutlåtande i olika fattigvårdsärenden. Dessutom skapades rutiner för att 
sammanställa och att budgetera fattigvårdskostnaderna inför varje år. Under 50 år hade 
utökade kontroller av fattiga, alla personer som bidrog till fattighjälpen och potentiella 
fattiga setts som nödvändiga för att kunna återfå total kontroll över fattigvården. 
Totala mängden fattiga och personer som deltog i fattigförsörjningen hade ökat 
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mycket kraftigt. Därför ansågs nya regleringar och kontroller som en naturlig 
utvecklingsmodell. 
 
Hur såg hjälpen till socknens fattiga ut? 
Fattighjälpen under hela 50 årsperioden utgjordes utav tre olika försörjningsformer; 
bidrag, understödstagare och sockengång (senare rotegång), sedan tillkom en fjärde 
som var fattigauktion. Genom åren förflyttades ansvaret mellan försörjningsformerna 
och olika stora mängder av personer som blev försörjda genom formerna. Vid början 
av undersökningen utgjordes bidragen av pengasummor som utbetaldes antingen som 
tillfälligt stöd under året eller som återkommande stöd över flera år. Det var upp till 
varje fattig att själva bestämma när behovet fanns. Understödstagare var de personer 
som hade en understödsgivare, en person som skulle förse en stödtagare med husrum, 
mat och kläder, ansvaret togs årsvis mot ersättning från fattigkassan. Sockengång var 
att de fattiga som blev beviljade att få försörjning genom att vandra fritt på socken, 
varje hus i socken hade ansvaret ge husrum, mat och kläder i ersättning emot att den 
fattige betalde i arbete. Efter 1833 års fattigvårdsreglemente försvann sockengång och 
ersattes med rotegång. Socken blev uppdelade i fattigrote och inom varje rote skulle 
30 förbestämda hushåll försörja den fattige. Mellan 1823-1833 var understödstagare 
fattigvårdens huvudsakliga försörjning. Efter 1833 försörjde rotegång och spannmål 
eller pengabidrag flest fattiga. Värt att nämna är att vid många utdelningar av inköpt 
spannmål fick fattighjonen oftast ingen spannmål, anledningen var att fattighjonen 
blev försörjda av hushåll inom socknens fattigrote och dessa fick istället 
spannmålersättning. Effekten blev att indirekt fick fattighjon spannmål.    
 
Efter 1839 års fattigvårdsreglemente blev rotegången mer enhetlig i avseende att 
närmare varje gård utifrån gårdens mantal skulle försörja den fattiga under ett visst 
antal dygn. 1841 gjordes ett tillägg till 1839 års reglemente som gjorde att inga 
ekonomiska bidrag skulle ges till rotehjonen utan att de ansågs få tillräcklig 
försörjning av varje fattigrote. Rotegång var dominerande framtill omkring 1850-talets 
början. Sedan ökade antalet fattiga som gjorde att försörjningsformerna, bidrag och 
understödstagare fick försörja fler personer. Under 1850-talet uppkom ett fjärde 
försörjningssätt vilket var fattigauktion, både barn och vuxna fram för allt de som 
beskrevs som sinnessjuk samt de som ansågs för svaga för rotegång blev 
bortauktionerade på socknens bekostnad. Detta försörjningssätt användes främst under 
missväxtår då oftast familjer inte hade möjligheten att försörja sina egna barn. Framtill 
missväxtåren 1867-1869 hade alla fyra försörjningsformer ungefär lika stort ansvar att 
försörja socknens fattiga. Vid sidan av understöd och rotegång fick uteslutande flest 
personer mjöl som bidrag under missväxtåren. Bidragen var väldigt kostsamma därför 
valde sockenstämman att minska bidragen och hänvisade de fattiga till att söka sig till 
arbetstillfällen eller till sina grannar för att få understöd av. 
 
Sockenstämman fattande ett beslut att uppföra en fattig/sjukstuga under 1858 och i 
början av 1860-talet var stugan i drift. Under undersökningens resterande tidsperiod 
kom stugan enbart att användas som sjukstuga som inhyste sinnessjuka eller sjuka 
personer som skulle skickas vidare Umeå lasarett för fortsatt vård.   
 
Ett tydligt mönster återfinns, fördelningen som gjordes mellan fattigvårdens tre 
försörjningsformer. Efter 1833 var rotegången fattigvårdens huvudsakliga 
försörjningsform, de som blev av sockenstämman klassade som fattighjon skulle 
försörjas genom rotegång. Medan de som var understödstagare och de som fick bidrag 
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var fattiga i sockens medelklass men ansågs inte som fattighjon. Mönstret är så att vid 
alla kriser ökade bidragen och delvis understödstagarna sedan när krisen var över slut 
återgick nivåerna till mer normala, rotegång och understödstagare ökade återigen. 
Under denna period hade rotegången störst ansvar eftersom denna försörjningsform 
ansågs vara anpassad efter rådande situation. Ett tydligt exempel är att under 1830-
talets missväxtår och efter 1833 års reglemente fortsatte antalet personer som behövde 
hjälp att öka flest var inhyseshjon och fattiga nybyggare och därför valde 
sockenstämman att ge denna hjälp genom rotegång. Därigenom minskade bidragen 
medan rotegången försörjde fler. Denna dynamiska fördelning som följde efter varje 
kris gjorde att sockenstämman hade kunskaperna om hur åtgärderna mot krisen skulle 
genomföras. Tydligt exempel är 1850-talets kris, som gjorde sockenstämman mer 
beredd inför missväxten 1867-1869 stämman valde att införa liknade åtgärder men i 
slutändan var dessa inte tillräckliga. Däremot att mönstret återkom och därför 
drabbades socken inte lika kraftigt, 1850-talets kris gav inte samma stora effekter som 
1830-talets kris eftersom att sockens fattigvård var bättre förberedda än tidigare.  

3.1.1 Återkoppling kring kontroll och försörjning i den tidigare forskningen 
Om en återkoppling görs till Skoglunds fyrstegsmodell tiggeri, begränsningar, ökad 
kontroll och ytterligare kontroll går det att dra en del slutsatser. Vid undersökningens 
start befanns Lycksele socken i andra steget, begränsningar, andelen fattiga var få och 
dessutom var utgifter från fattigkassan var inte heller stora. Övergångsfaktorn till nästa 
steg var missväxten under 1830-talet. Missväxten medförde att mängden fattiga ökade 
okontrollerbart och därför behövde mer kontroll inrättas. Därför skapades 1833 års 
fattigvårdsreglemente. Övergången till sista steget i modellen, ytterligare kontroll, där 
går det inte att sätta en tydlig tidpunkt när övergången skedde men det råder inga 
tvivel om att övergången skedde. På vilka sätt den ytterligare kontrollen tillämpades, 
den utökade kontrollen överensstämmer inte med Skoglund. Skillnaden är att 
kontrollen urartades genom att övervaka om vilka som var potentiella objekt för 
fattigvården. Även att sockenstämman började anslå fattiga bidrag inför varje året och 
att göra en budget inför varje år gällande fattigvården. Däremot går det att dra 
slutsatsen att övergången till det fjärde steget påskyndades utav 
fattigvårdsförordningar. Ytterligare en slutsats är att beroende var i modellen socken 
befanns sig hade olika faktorer större eller mindre påverkan vid övergångsfaserna. 
Exempelvis gjorde missväxten under 1830-talet att socken övergick till steg 3, ökad 
kontroll. 1833 års reglemente som tillkom på grund av missväxten och skulle leda till 
ökad kontroll. Fyrstegsmodellens olika steg går att tillämpa i denna undersökning.                        
 
Alla förordningarna medförde utökad kontroll som kulminerade med 1871 års 
fattigvårdsförordning. Vilket märkts tydligt efter 1847 tilltar sockenstämman och 
fattigvårdsstyrelsens kontroll av alla som upptogs av fattigvården och efter 1872 
granskades personer som potentiellt behövde fattighjälp. Engberg betonar att 
förordningarna inte reglerade fattigvården på detaljnivå. Denna undersökning har 
funnit både likheter och skillnader jämfört med Engberg. I jämförelse med Engbergs 
resultat kring fattigvårdsförordningarnas påverkan gällande att kraftigt förändra 
fattigvårdens utformning finns likande resultat. Den egna lokala grundstrukturen både 
organisationsmässigt och vilka former av hjälp som gavs till de fattiga försvann inte. 
Förordningarnas karaktär av att modifiera försörjningsformerna och skapa 
försörjningssättet fattigauktioner. Däremot inte påverka den lokala fattigvårdens 
grundstruktur.  
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3.2. Inre faktorer viktigare än yttre faktorer  
Vilka lokala faktorer påverkade utformningen av fattigvården? 
I studien av Lyckseles fattigvård visade det sig att de lokala faktorerna har påverkats 
väldigt mycket och i huvudsak har fyra lokala faktorer ringats in. Sockens storlek, 
missväxt, sociala effekterna och sockenstämman som följde efter varje missväxt. 
Storleken hade mycket betydelse eftersom när sockenstämman valde att effektivisera 
fattigvården. Exempelvis 1833 års fattigvårdsreglemente, övergången från sockengång 
till rotegång. Övergången gjordes med motiveringen att ökade kontroll behövdes och 
med fattigroten blev socken uppdelad in mindre område och på detta sätt kunde 
kontroll upprättas. Sockens storlek hade också inverkan när fattigvårdens situation 
blev sämre vid missväxtår. Storleken möjliggjorde en ökning av det totala antalet 
fattigroten utan att belastningen på sockens gårdar ökade nämnvärt. Med säkerhet kan 
slutsatsen att sockens storlek hade stor påverkan på fattigvårdens utformning.  
 
Oftast blev inte alla gårdar under alla missväxtår drabbade vilket påverkar vilka gårdar 
som skulle erhålla spannmålsersättningen. Effekten blev att vissa gårdar hade större 
möjligheter att försörja de fattiga genom rotegång än de som drabbades av missväxten. 
Dessutom kunde fler dela på spannmålsersättningen. Innan införande utav rotegång 
tillämpades sockengång och i detta försörjningssätt deltog inte alla gårdar runt om i 
socken. Efter 1833 ökade det faktiska deltagandet i försörjningen mycket. Sockens 
storlek gjorde att rotegång var det bästa alternativet. Storleken påverkade också antalet 
fattigroten, storleken också gjorde det att sockenstämman kunde efterjustera antalet 
fattigroten efter antalet personer. Storleken hade ingen större betydelse på andra inre 
faktorer än just själva faktorn. I jämförelse med Skoglunds slutsats att storleken hade 
störst betydelse för att övergå till rotegång stämmer delvis. Storleken hade störst 
påverkan när socken valde att tillämpa roteförsörjning men samtidigt hade storleken 
också betydelse vid utdelningen av spannmål. Slutsatsen är att sockens storlek hade 
större påverkan än roteförsörjning.     
 
Missväxten var den andra lokala faktorn som hade stor betydelse på utformningen, 
med betoning på de kortsiktiga effekterna. Under 1823-1873 blev hela socken någon 
gång drabbad av missväxt. Omfattningen av missväxterna var tillräckligt stor för att 
många gårdar som deltog i sockens fattigvårdsförsörjning var tvungna att få ersättning 
för att kunde fortsätta att delta i försörjningen. Spannmål köpets från kronomagasinet 
med lånade pengar från länets befallningshavare vilket gjorde att socken blev också 
skuldsatt.       
 
Den tredje faktorn som också hade stor påverkan på fattigvården var de sociala 
konsekvenserna som följde efter varje missväxt, denna faktor är mer koncentrerad på 
de långsiktiga effekterna som orsakades av missväxt.  Alltid vidtog sockenstämman 
åtgärder för att ersätta större mängden av sockenborna. Vilket uteslutande var att dela 
ut spannmål, missväxtåren gjorde att de vidtagna åtgärderna inte räckte för alla 
sockenbor. Detta medföljde att väldigt många i sockens medelklass inte var kapabla att 
försörja sig själv utan behövde vända sig till fattigvården. Alla tre försörjningsformer 
var tvungna att möta de ökade behoven. Efter varje missväxtår blev allt fler fattiga och 
behövde fattighjälp. Missväxten orsakade stora förändringar i ekonomin och i sockens 
sociala ordning.   
 
Den fjärde lokala faktorn var sockenstämman eftersom att det var stämman som 
fattade alla beslut rörande fattigvården. Sockenstämmans och ledamöternas betydelse 



37	

för fattigvården var störst innan 1847, sedan fanns en fattigvårdsstyrelsen och då 
skedde fler diskussioner mellan dessa två organ. Fortfarande var sockenstämman det 
beslutande organet och därför ska inte styrelsen ses som en faktor. Vid kriser hade 
stämman möjlighet att påbörja arbetet för att förbättra situationen likväl som 
alternativet att inte genomföra någon förändring. Viktigt är att inte ta sockenstämmans 
alla beslut för givet eftersom stämman hade alla makt och därför påverka vilka beslut 
togs. Stämman hade möjligheterna att lindra efterverkningarna av kriserna och göra 
krisernas omfattning så små som möjligt. Därför ska sockenstämman ses som en lokal 
faktor.    
 
Hur påverkades utformningen av fattigvården utav 1800-talets 
fattigvårdsförordningar? 
Under 1823-1847 blev inte sockens fattigvård påverkad eftersom den första av 1800-
talets förordning trädde i kraft 1847. Organisationsmässigt efter 1847 fick socken en 
fattigvårdsstyrelse. Förordningarna påverkade inte de traditionella tre 
försörjningsformerna, bidrag, understödstagare och rotegång sedan inte heller 
fattigauktionerna. Utformningen blev påverkad av 1847 och 1853 års 
fattigvårdsförordningar. Socken tillämpade också den lagstadgade fattigvårdsavgift 
men först under missväxtåret 1850 eftersom tidigare hade varje ledigt fattigrote betalt 
skatt till fattigkassan. Efter 1847 förbjuds rotegång för barn och därför började socken 
att utackordera fattiga barn på socknens bekostnad, en tydlig konsekvens av 
förordningen. Sockenstämman började också att använda nya begrepp inom 
fattigvården och framför allt att personer blev beviljade försörjning på flera olika 
nivåer och inte bara som innan förordningarna, hel eller ingen försörjning.  
 
De systematiska kontrollerna utökades stegvis efter missväxtåren på 1850-talet som 
fortsatte ända framtill undersökningens slutpunkt 1873. Förordningarna hade tydligare 
linjer om vilka som var fattiga och vilka som inte var fattiga. Därför ökade 
kontrollerna från sockenstämman. Varje fattigärende kom att behandlas av sockens 
fattigvårdskommittée och ärenden blev längre processer. Processer som efterliknar 
mer modern byråkratisk organisation.  
 
Störst påverkan hade 1871 års fattigvårdsförordning eftersom den var mer särskild 
från de tidigare förordningarna.  I 1871 års förordning stod att varje 
fattigvårdssamhälle kunde ha sin egen praxis, i detta fall betydde att Lycksele socken 
fick ha en egen praxis kring fattigvårdens utformning. Sockenstämman utnyttjade 
detta genom att utöka kontrollerna av de fattiga vilket också överensstämmer med den 
förordningen. Slutsatsen är att 1800-talets förordningar inte var tillräckliga tydliga att 
förändra socknens fyra försörjningsformer däremot ändras mindre aspekter av 
fattigvården. Utformningen bortsett från auktionering av barn som försörjningssätt 
blev inte förändrade.  

3.2.1 Återkoppling kring inre och yttre faktorer i den tidigare forskningen 
Karaktären på faktorerna som påverkade utformningen av fattigvården var både 
sockens förutsättningar och ständiga förändringar. Betydelse av förändringarna måste 
lyftas fram eftersom att missväxten påverkade många av sockens förutsättningar. 
Förändringarna i fattigvården var inte en endimensionell process utan flera olika 
faktorer, både de redan nämnda inre och yttre faktorerna hade också betydelse men 
även andra mindre faktorer som var väldigt lokala beslut som fattades av 
sockenstämman hade viss påverkan. I slutändan hade inre och yttre faktorerna 
påverkan och absolut störst effekt hade de inre.  
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Faktorerna missväxt och missväxtens efterverkningar skulle kunna placeras inom 
Engbergs ekonomiska förändringar och sociala förändringar eftersom att Engberg 
själv fann väldigt snarlika resultat. Missväxten förändrade ekonomin inom Lycksele 
socken eftersom människors uppehälle fanns inom farozon och att sockenstämman var 
tvungen att köpa in ersättningsspannmål för lånade pengar och då blev socken 
skuldsatt. Missväxten hade orsakat en förändring i socknens ekonomi. Därför kan 
denna faktor relatera till Engbergs ekonomiska förändringar. Efterverkningarna av 
missväxten var att bidragen ökade, totala mängden inhyseshjon ökade, generellt blev 
antalet personer som behövde fattighjälp fler. Missväxten hade orsakat en social 
förändring. Faktorn missväxtens efterverkningar också går att relatera till Engbergs 
sociala förändringar.         
 
Den tredje faktorn, sockens storlek påverkade utformning exempelvis storleken 
motiverade en övergång till roteförsörjning. Sockens storlek påverkade fattigrotarnas 
storlek och dessutom kunde socken många ha ett högt antal fattigroten. Tydligt är 
också när sockenstämman började ha aktiva fattigroten, antalet anpassades efter 
antalet fattighjon. Dessutom drabbades inte hela socken av missväxt vid varje tillfälle 
på grund av sockens storlek och därför fanns potentialen att fler människor hade 
kunnat att hamnat i behov av fattighjälp. Skoglund har tidigare visat att sockens 
storlek motiverade rotegång. Däremot har inte Skoglund visat hade någon annan 
betydelse. Denna undersökning har visat att storleken hade större betydelse. Om ändå 
görs jämförelse med Skoglunds naturliga förutsättningar kvarstår problemet med att 
Skoglund inte tillräckligt framhåller sockens storleks betydelse. Vilket var en teoretisk 
utgångspunkt, att naturliga förutsättningar var tvungen problematiseras och därför kan 
viss koppling göras till Skoglunds begrepp. 
 
Lycksele sockens fattigvårds utformning blev påverkade utav flera olika faktorer, både 
inre och yttre. Alla olika faktorer hade olika stor påverkan under olika tidperioder i 
undersökningen. Dessutom hade varje enskild faktor inom begreppen inre och yttre 
faktorerna olika stor betydelse. Närmare under hela undersökningsperioden hade de 
inre faktorerna och framförallt missväxt samt vilka konsekvenser som medföljde i 
avseende försämrade förhållande för många sockenbor störst påverkan. Dessutom 
vikten av sockens storlek hade också påverkan på utformningen exempelvis kring 
missväxt.  Undersökningens sista fem år och främst efter 1871 års 
fattigvårdsförordning införande hade de yttre faktorerna störst betydelse. Sett ur ett 
mer administrativt perspektiv hade de tidigare yttre faktorerna också betydelse. 
Exempelvis skulle en fattigvårdsstyrelse inrättas.  
   
Både Skoglund och Engberg har funnit en rad olika faktor som kom att påverka deras 
undersökningsobjekt. Denna undersökning har också funnit faktorer som påverkade 
Lycksele sockens fattigvård. Tre huvudfaktorer har pekats ut, sockens storlek, 
missväxt och missväxtens efterverkningar sedan den fjärde sockenstämman. Skoglund 
och Engberg har båda klargjort för lokala faktorers stora betydelse och samtidigt 
minimerat lagar och reglers betydelse. Denna undersökning har också funnit att inre 
faktorerna hade större påverkan än de yttre faktorerna. Jämför man med Skoglund och 
Engbergs slutsatser kan man dra slutsatsen att denna undersökning har också funnit 
liknade orsaker till fattigvårdens förändring.  
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