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v
äse är inte bara ett flitigt frekventerat rastställe för E 18:s tra-

fikanter, inte bara platsen för en av Värmlands fyra runstenar. 

Socknen som sedan 1971 utgör en väsentlig del av Karlstads kom-

muns östra flank är ett klassiskt åkerlandskap, där stora gårdar paraderar 

längs horisontlinjerna. Bygden runt sjön Panken är en centralbygd med 

anor från (allra minst) järnåldern och utgör också ett av exemplen på just 

detta faktum i historikern Carin Bergströms bok Kyrkplatsen som socknens 

centrum från 1992 som handlar om att läsa Sveriges förflutna genom nu-

tidens bevarade landskap. Kyrka, prostgård, kronofogdegård, gästgiveri, 

skola: mycket av det som utgjort varje landsbygds centrala samhällsstruk-

tur är ännu samlat i just Väse, inom några kilometers radie.

väse som bygd

Men bygden är mycket större än det som ryms inom kyrkbygdsbetrakta-

rens öga. Socknen – som mellan 1863 och 1971 alltså var en egen kommun 

– sträcker sig från Vänern i söder upp mot Bergslagens traditionella gräns-

land i norr, en sträcka på drygt två mil. Bredden väst-öst är dryga milen. 

V

peter olausson

Fattigdomen på den svenska landsbygden
Exemplet Väse år 1869
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Lantmätaren E G Montan upplyser i sin sockenbeskrivning från år 1859 att 

socknen då bestod av en areal om nästan 53 000 tunnland, motsvarande 

ungefär hälften räknat i hektar (eller ca 2,2 kvadratkilometer). Socknen 

bestod av 50 2/3 mantal, fördelat på en mångfald byar och mindre stäl-

len. Förteckningen i kartbeskrivningen från ca 1890 tar upp omkring 120 

namn på sådana platser. Var och en av dessa landsbygdens byar, gårdar 

och stugor har sin geografi, sin historia – i Väse som i alla andra liknande 

bygder.

allmänningen

Den här artikeln har Väse i fokus. Alldeles särskilt handlar texten om en 

del av socknen i nordöst, som sammanfattningsvis brukar kallas för All-

männingen. Det är skogsbygd och så långt från kyrkbygdens vida slätter 

som man kan komma. Den skillnaden har generationer av väsebor själva 

upplevt. En av dem, skriftställaren J P Rydelius, redovisade minnet av om-

rådet på det här sättet redan i Lars Lämgrens sockenbok från 1907:

Skogsbygden var nästan en socken för sig och började där ljudet 

av helgmålsringningen från kyrkan bortdog. Det var trakterna 

och gårdarna bortom Västanå, Söre, Backa, Boxerud, Öhna. 

Hvad som fanns i norr var delvis ett sagoland: Allmänningen 

med sina existenser, bland vilka ”Prästen på Heden” var ett slags 

– Gösta Berling.1

Allmänningen var på sin tid ett samhälle i samhället, en trakt där småfolk 

och genuint fattiga dominerade. ”Lelle grå stan” var en gångbar beteck-

ning när det begav sig, ett namn som syftade på ansamlingen av hundrata-

let omålade småstugor, som låg tätt i skogen här för ett drygt sekel sedan. 

Numer är nästan alla borta. Den s k Hybelejens stuga, som ägs och vårdas 

1.Lämgren s 33.
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av Väse hembygdsförening, står kvar på sin ursprungliga plats. Dessutom 

har den s.k. Lill-Maris stuga flyttats till hembygdsgården, där den nu finns 

att beskåda. 

Det som en gång var Allmänningens fattigsamhälle är idag mest ett 

blåbärsrikt sommarstugeområde vid idylliska tallmosjöar nära de geolo-

giska sevärdheter som kallas Lämpunshålorna – hiskliga dödisgropar från 

ett forntida deltaland, byggt av sand.

En del av allmänningen i norra Väse, så som den återgivs på konceptet till den 
äldre ekonomiska kartan – karteringen skedde här år 1883. Koncepten (som 
är i skala 1:20 000) trycktes för Värmlands del under namnet Hembygdskartan 
först år 1991. Bildkälla: arkivcentrum Värmland. 
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 ”den svenska fattigdomens betydelse”

Varför är då Väse, och Allmänningen, värd en artikel i en bok som handlar 

om kommunernas 150-åriga historia? Låt mig låna titeln på en av förfat-

taren Carl Jonas Love Almqvists klassiker från 1838 och säga något om den 

saken med de raderna som utgångspunkt. Boken, Svenska fattigdomens 

betydelse, utkom som en del i hans verk Törnrosens bok.  Almqvist drar 

här en lans för den svenska allmogens förmåga att uthärda svårigheter 

och arma villkor och ser i detta ett slags arbetets och armodets adelskap, 

som också gagnar förmågan till att kunna uppleva verklig frihet. Denna 

fattigdom förädlar, menar Almqvist – och den motiverar också en framtid 

med större politiskt inflytande för den svenska allmogeklassen i stort. Den 

som arbetar och som uthärdar hårda villkor skall också ha del av ansvaret 

för samhället.

”Svenska fattigdomens betydelse” är också en lämplig nyckelmening i 

motiveringen av studiens fokus. De fattiga och vården/omsorgen om dem 

har i alla tider varit en fråga som tvingat människor samman för gemen-

samma, samhälleliga lösningar. Huvudprincipen, att varje familj skulle 

ta hand om de sina, fungerade långt ifrån alltid i ett samhälle där margi-

nalerna var små och många människor dessutom förlorade denna familjs 

tänkta trygghet genom sjukdom och (tidig) död: samhället måste då, på 

något sätt, träda in.

lokalsamhällets fattigvårdsansvar

Fattigvårdsfrågorna kom särskilt under 1700-talet att bli allt mer centrala 

för de dåtida församlingarna, både på grund av ett ökat tryck genom be-

folkningsökning och proletarisering och på grund av att staten kom med 
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lagstadgade krav om hjälpinsatser. När kommunerna efterträdde sock-

narna på det icke-kyrkliga området år 1863 var fattigvården (tillsammans 

med den då nyligen startade folkskolan) det område som krävde de största 

resurserna, i pengar likaväl som räknat i förtroendemännens tid.  Den 

svenska fattigdomen hade därmed som problemområde stor betydelse för 

att forma arbetet i de nya kommunerna, överallt och också i Väse. Det 

kan läggas till att det dessutom finns ett bra arkivmaterial från socknen att 

tillgå om man vill undersöka vad fattigvårdsproblemen faktiskt innebar i 

ett lokalt sammanhang – och vilka vägar man valt under olika tider för att 

finna fungerande lösningar. En studie om de fattigas roll i bygget av Väse 

kommun är därför väl motiverad.

litteraturen

Att skildra fattigvårdens utveckling i bygden i ett längre tidsperspektiv är 

inte min ambition här. Det skulle spränga artikelns omfångsramar och är 

dessutom knappast nödvändigt, med tanke på den litteratur som redan 

finns om ämnet. De tre hembygdsböckerna om Väse – de två från 1907 

och den från 1958 – lämnar sina mer eller mindre omfattande bidrag också 

till fattigvårdens lokala historia. Därtill kommer Ivar Elffors omfattande 

skildring av utvecklingen i historiken från 1931, som utgavs med anled-

ning av att bygden fick ett nytt ålderdomshem. Särskild uppmärksamhet 

ägnas saken sedan i Beata Losmans stora arbete Kvinnor, män och barn på 

1800-talets svenska landsbygd, som helt och hållet behandlar människors 

livsvillkor i just Väse, framförallt under 1800-talets mitt. 

På riksplanet finns också en rik flora av böcker, som har de fattiga 

och fattigvården i ett historiskt perspektiv i fokus: man kan peka på Olle 

Lundsjös studie Fattigdomen på den svenska landsbygden under 1800-talet 



134

(1975) och Johan Söderbergs avhandling Agrar fattigdom i Sydverige under 

1800-talet (1978). År 1983 kom Birgit Peterssons avhandling med titeln 

”Den farliga underklassen”, som bl.a. tar upp diskussionen kring fattig-

vårdsfrågan kopplat till kraven på en utökad representation i dåtidens 

politiska fora. Anna Maria Skoglund skrev 1992 boken Fattigvården på 

den svenska landsbygden år 1829, med undersökningar om fattigvårdens 

organisation både på riksplanet och regionalt. Umeåhistorikern Elisabeth 

Engberg är den senaste som tagit sig an området i avhandlingsform, detta 

i boken I fattiga omständigheter från 2005. Det är en studie som särskilt 

berör förhållandena i Skellefteå, men som genom sin bakgrund och sin 

översikt över forskningsområdet har mycket att ge också för att belysa 

vad som gällde i t.ex. Värmland under den aktuella tiden. För den som 

vill få en översikt över fattigvillkorens status och förändring och över hur 

socialpolitiken växte fram, lokalt som regionalt och i riket som helhet, kan 

också Roddy Nilssons bok Kontroll, makt och omsorg från 2003 rekom-

menderas. 

Man kan ju också påpeka det självklara: att fattigdom definitivt inte 

bara varit (och är) ett svenskt fenomen. Frågan om de sociala och ekono-

miska skillnaderna mellan människor i tid och rum är också ett grundläg-

gande tema för mängder av historiker, samhällsvetare, filosofer och skön-

litterära författare i alla jordens länder. En av de många som på senare 

år intresserat sig för frågan och dess betydelse för allas vår globala nutid 

och framtid är sociologen Zygmunt Baumann, framförallt i boken Arbete, 

konsumtion och den nya fattigdomen. Historien om Väse, och om Allmän-

ningen, kan sättas in i ett sammanhang som berör oss alla.
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studiens frågor

Studien handlar om Väse under 1860-talet, när kommunen som organi-

sationsform var ny och sökte sina arbetsrutiner. Det jag framförallt fo-

kuserar på är året 1869, när missväxten drabbat stora delar av landet två 

år i rad och uppenbarligen gjorde nöden kännbar också i många delar av 

Värmland. Som en av reaktionerna på den uppkomna nöden brukar man 

peka på hur den svenska emigrationen till USA fick sin första riktiga peak 

just 1869. 

Artikeln tar sitt avstamp i arkivkällor från framförallt Karlstads kom-

munarkiv och Värmlandsarkiv i Karlstad – dessa handlingar presenteras 

närmare nedan. Mina frågor till materialet är som följer:

l    Vilka former av fattigvård förekom i Väse år 1869, vilka rutiner  
 för  fattigvårdsarbetet kan man spåra?

l   Vilket omfång hade fattigvårdsinsatserna och vilken förändring  
 av dessa kan man se under loppet av 1860-talet?

l  Vilka kategorier av människor figurerar inom fattigomsorgen år  
 1869 – ålder, kön, social och geografisk tillhörighet? 

l  Hur var de fattigas vardagsvillkor? 

l  Vilken effekt, om någon, kan nödåren under 1860-talet ha haft  
 på människors hälsotillstånd och på deras benägenhet att flytta  
 och skapa sig nya levnadssätt? Hur kan erfarenheterna ha   
 påverkat Väse kommuns syn på fattigvård och de fattiga i 

 bygden?

Till ovanstående frågor kan man dessutom lägga den arkivvetenskapliga 

aspekten: vad ger ett material som fattigvårdsräkenskaper överhuvudta-

get för typ av historisk information – och hur har dokumentationen och 

arkivbildningen inom fattigvårdsområdet på det lokala planet fungerat?
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fattigdomen som samhällsfenomen

Fattigdomen har alltid funnits i sk ”civiliserade” samhällen – de som ba-

serats på stadig bosättning och på någon typ av hierarkisk maktorganisa-

tion. Orsakerna till att vissa människor inom ett kollektiv haft en mate-

riellt knappare tillvaro än andra har debatterats av många filosofer och 

politiska tänkare. En av grundfrågorna har varit huruvida fattigdomen har 

varit samhällets eller den enskildes ”fel” – dessutom har många skribenter 

sett fattigdom som ett nödvändigt ont, som ett fenomen som inte går att 

helt radera ut i samhället.

En del författare och politiker har till och med sett de sociala och eko-

nomiska klyftorna som något gott för den samhälleliga helheten. På det 

sättet kan man t.ex. läsa Almqvists ovan refererade bok – om än han anade 

och önskade en annan framtid för de fattiga inom allmogen. Argumenta-

tionslinjen om det positiva med ekonomiska skillnader mellan människor 

är högst aktuellt också i dagens politiska diskurs, i Sverige såväl som inter-

nationellt, fastän fattigdomens förtjänster sällan framställs så rakt på sak 

som i Almqvists text. Man kan t.ex. påminna om den nutida diskussionen 

i vårt land kring de ekonomiska villkoren för människor inom den arbets-

marknadspolitiska åtgärd som kallats Fas 3.

Sjukdom/handikapp var förstås alltid en avgörande faktor för männis-

kors fattigdom inom det agrara samhället. Alkoholmissbruk och misslyck-

ade affärer hade också sin stora betydelse. Det sociala arvet har dessutom 

en avgörande påverkan: barn till t.ex. backstugusittare eller fattighjon är 

vanligen överrepresenterade i dessa (eller motsvarande) knapphetskatego-

rier också i vuxen ålder. Beata Losman kan visa på många sådana exempel 

i sitt ovan nämnda arbete, där hon följt livsöden för Väsebor födda mellan 

1800 och 1840. 
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Sedan är det en annan sak att själva definitionen på vad det är att 

vara fattig växlar, över tid och genom rum – de som ansågs vara hyggligt 

bärgade på svensk landsbygd i mitten av 1800-talet skulle förmodligen ha 

placerats under fattigdomsstrecket enligt vår tids alla mått. Historikern 

Elisabeth Engberg redovisar i sin avhandling olika försök att definiera fat-

tigdom. I många sammanhang har man använt ett absolut fattigdomsbe-

grepp, där man utgår från grundläggande mänskliga behov för att överleva 

– och sätter en gräns mellan de vars behov uppfylls och de fattiga, som 

inte når upp till den gränsen. Som Engberg påpekar är det dock svårt att 

upprätthålla en sådan strikt gräns eftersom det är svårt att mäta beho-

ven (annat än kanske i biologiska faktorer som kalori- och vätskeintag). 

Därför är det olika slag av ett relativt fattigdomsbegrepp som man idag 

vanligen använder. Det innebär att den som är fattig är det i förhållande 

till majoriteten i det samhälle där man vistas. Fattigdom är inte heller 

alltid enbart baserat på ekonomiska skillnader. Faktorer som t.ex. graden 

av utbildning brukar också räknas in idag när man försöker ringa in fat-

tigdomens utbredning.

Även om man under den aktuella tiden kunde göra en ekonomisk gra-

dering mellan fattig och rik var skillnaderna i ett jordbrukssamhälle som 

Väse inte alltid stora, när väl missväxten slog till – det var svårt att lagra 

goda års överskott inom jordbruket innan det utvecklade banksystemets 

tid. Losman säger:

Alla människor, som saknade den ekonomiska trygghet, som jord-

egendom gav, var potentiellt fattiga. Alla lönearbetare måste räknas 

bland de fattiga, dvs när de drabbades av extra påfrestningar i form 

av sjukdom, dyrtid, ålderdom klarade de sig inte. Annars hade de 

sin knappa bärgning. Fattiga är alltså inte medellösa i Väse. 2

2. Losman s 25.
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När jag i artikeln talar om fattiga utgår jag framförallt från definitio-

nen som fattigvårdsstyrelsen i Väse själva gjorde i samband med att de 

klassade människor i behov av samhälleligt ekonomiskt stöd.

socknars och kommuners ansvar

Oavsett fattigdomsskäl fanns det sedan medeltiden en socknarnas skyl-

dighet att hjälpa bygdens invånare, när det inte fanns familjemedlemmar 

som kunde bistå dem som inte kunde försörja sig själva. Skyldigheten 

reglerades enligt många på varandra följande lagar och förordningar och 

under 1700- och 1800-talen kom sådana slag i slag – ett tecken så gott 

som något på frågans ökande betydelse. Den förordning som gällde under 

1860-talet kom 1853; med gjorda erfarenheter i minnet fastställdes en ny, 

reviderad version av riksdagen år 1871. I Väse skrev man också sina egna 

fattigvårdsstadgor, med lagens paragrafer som utgångspunkt. Den aktuel-

la stadgan för socknen antogs 1863 och reviderades i sin helhet 1877 (efter 

att den nya stadgan för riket alltså antagits sex år tidigare).

klassningen och kampen om de fattiga

Utgångspunkten i bestämmelserna såväl på riksnivå som lokalt var att 

man delade in människor som fick del av fattigvården i tre kategorier – el-

ler klasser, som man talade om i fattigvårdshandlingarna från Väse. Det 

rörde sig om:

       1. Ensamma personer, ”som led av obotliga sjukdomar, lyten, 
          ålderdomsbräcklighet eller sinnessjukdom” 3

2. Familjer som behövde tillfälligt understöd i form av mat, kläder      
          m m (stadgan för 1877 talar om ”fattiga utan förmögenhet af  
          bräckligheter eller missöden oförmögne att anskaffa hvad som är  
          af nöden till lifvets uppehälle”). 4

3. Losman s 32
4. Karlstads kommunarkiv (KKA), Väse kommun, Kommunalstämman A I:1.
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  3. Föräldralösa barn upp till 15 års ålder – eller barn, som blivit van-         
            vårdade av föräldrarna.

Det var fattigvårdsstyrelsens uppgift att årligen bestämma om klassningen 

och sedan se till att de medel som fanns till förfogande i bygden också 

distribuerades på rätt sätt, till rätt personer. Medlen i Väse skaffades fram 

genom att de olika hemmanens jordägare årligen fick lägga sina bidrag 

efter en fastställd taxa, som på 1860-talet utgick med jordebokshemmanen 

(och deras ekonomiska storlek) som grund, efter det s.k. fyrksystemet. 

Det var en organisationsform gjord för att klara vården av en relativt sta-

bil mängd fattiga. För att den stabiliteten skulle bibehållas var kampen 

hård för att hålla främmande fattiga utanför socknen, och därmed bortom 

socknens ansvar. Alltsedan 1700-talets slut hade det därför förekommit 

tvister mellan olika socknar om vem som hade ansvar för enskilda fattiga. 

Avgörande i de enskilda fallen var frågan om i vilken socken man var född, 

eller hur länge människan det gällde hade vistats i respektive socken under 

hans eller hennes arbetsföra tid. Under 1860-talet var det länsstyrelsen 

som fick slita tvisterna mellan socknarna i dessa ärenden. Ingen ville sitta 

med Svarte Petter i form av ytterligare en människa som tullade på byg-

dens fattigvårdskassa. ”Där geten står bunden, där gnager ho”, säger ett 

gammalt ordstäv med den innebörden.

fattigbrickor och ståtarkungar

Det var också av största vikt att tiggare från annat håll kunde hållas utan-

för socknens gränser. Av det skälet införde man i Väse redan år 1765 sys-

temet med en beteckning, som de ”rätta” fattiga skulle ha på sina kläder 

för att markera sin rättighet till understöd. Väse Hembygdsförening har 

en s.k. fattigbricka, troligen från 1800-talet, i sina samlingar. Den har fyllt 



140

denna funktion som ett slags identitetshandling för de fattiga, som fått 

ja till sockenunderstöd. I sockenboken från 1958 berättar en äldre man 

minnen från gångna tiders fattigvård och nämner då problemet med de 

utsocknes tiggarna. Han säger bl.a.:

Från övre Värmland kom många till Väse, icke för att söka arbete 

utan för att bedja om bröd. Större följen stannade utanför by-

arna. Många frågade även efter nattlogi . 5

Huruvida Väse haft systemet med ståtarkungar är mig obekant, men det 

var en vanlig företeelse på den värmländska landsbygden under 1800-talet. 

Det innebar att man gav en eller flera av den egna bygdens fattiga mandat 

att köra bort utsocknes konkurrenter, om så behövdes med hugg och slag. 

Fattigstämpeln var en legitimation 
för den som hade rätt att uppbära 
fattighjälp och gå på roten för att 

få mat och underhåll av bönderna. 
Brickan syddes fast på kläderna 

så att den kunde ses. 
Källa: Väse hembygdsförenings bildarkiv. 

5. Väse socken i forntid och nutid s 270.
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Detta berättar bl.a. Arvid Ernvik om i sin bok Glaskogen, efter äldre sages-

mäns berättelser. Där, i västra Värmland, var ståtarkungen utrustad med 

en stavliknande käpp som tecken på sin värdighet – och väl också som en 

hjälp i sitt fysiskt påfrestande arbete.

normalfattigdom och nödår

Man kan sammanfattningsvis säga att fattigvården under 1800-talet var 

väl organiserad, men samtidigt att resursuttaget var avpassat till en slags 

”normalfattigdom”. När missväxtåren slog till prövades systemet på allvar. 

Missväxtåren var många och växlande i påfrestningsgrad. De värsta av 

det slaget sedan stormaktstiden var uppenbarligen de som inträffade åren 

1772–1773, då missväxten orsakade massdöd över hela landet. För Väses 

del omnämner Fredrik Carlsson i sin sockenbok 1812 och 1813 som hårda 

år, liksom några av åren under 1830-talet. De sista som verkligen resulte-

rade i nöd på allvar på många håll var ”svagåren” 1867–1869. Det är den 

perioden som fortsättningsvis står i undersökningens fokus.

Någon samlad undersökning om 1860-talets nödår ur värmländsk 

synvinkel är inte gjord. Att läget på sina håll varit allvarligt står klart: läns-

styrelsen gav t.ex. ut särskilda instruktioner om hur man tillverkade nöd-

bröd av lavar, bark m.m. och sände ut till socknarna som en slags hjälp till 

självhjälp. Statliga lån beviljades efter ansökan till socknar som drabbades. 

Nöden var särskilt stor i norra Värmlands skogsbygder och intressanta de-

taljuppgifter finns framförallt att hämta från Östmark och Vitsand, som 

har ett väl bevarat källmaterial om sådant som soppkök och nödarbeten. 

Många som drabbats vandrade uppenbarligen söderut på jakt efter bröd i 

jordbruksbygderna, precis som det berättas om från Väses horisont.
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1860-talets nödår

Den hårda tiden kan också illustreras i rena siffror för länet i sin helhet. 

Enligt landshövdingeberättelserna uppgick antalet personer i Värmlands 

län som var föremål för något slags fattigvårdsåtgärder till 6 860 år 1865, 

för att år 1870 ha ökat till 10 841. Kostnaderna för fattigvården ökade un-

der dessa fem år med över 75 %. Då, säger landshövdingen i sin kommen-

tar, har ändå en del rotar inte kunnat uppge sina kostnader för år 1870 

eller kunnat värdera de naturainsatser som de gjort. Tiden har ställt stora 

krav i Värmland på omtanke och uppoffringar, menar landshövdingen 

avslutningsvis i berättelsen för åren 1866–1870.

Hur åren 1867–1869 egentligen upplevdes i Väse vet vi ganska lite 

om. Kanske finns det dagböcker eller brev från tiden bevarade, som kan 

berätta: jag har dock inte kunnat återfinna något sådant material under 

arbetet med artikeln. Kommunalstämmans protokoll för de aktuella åren 

berör på några ställen situationen, särskilt vid ett sammanträde den 8 

september 1868 (§ 2), där man refererar sitt svar till länsstyrelsen om hur 

situationen var. Här får vi veta att rågskörden varit medelmåttig, men 

vårsäden nära missväxt. Potatistillgången hade varit under medelmåttan 

och på flera ställen i socknen hade det blivit missväxt. Situationen var 

sammantaget dock inte så allvarlig att man behövde anskaffa extra spann-

mål till bygden. Däremot hade männen i sockenstyret bl.a. köpt in lin 

och blånor till spånadsarbete för de som behövde ha extra arbetsförtjänst. 

Senare samma år tog kommunalnämnden upp frågan om nöden, detta vid 

sitt sammanträde den 30 december 1868 (§ 4). Man konstaterade att 1868 

hade blivit ett missväxtår för många. De som föregående vår hade fått låna 

spannmål av fattigvårdsstyrelsen mot pant eller borgen skulle nu slippa att 

betala tillbaka om de inte förmådde.
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Provinsialläkaren i Karlstad, dit Väse hörde, har skrivit om väderlek, 

jordbruksförhållanden och dominerande sjukdomar i de årsberättelser, 

som skickades in till Medicinalstyrelsen. För året 1869 säger han bl.a. föl-

jande om vädret under året:

Wintren var temligen sträng, men våren tidig, med ovanligt hög 

värme i April, mera kyla deremot i Maj månad. Sommaren var 

temligen varm, med måttlig nederbörd. Hösten  blid, men reg-

nig. Wintren inträdde i December och kölden blef betydlig mot 

slutet af året. 6

Bland de epidemiska sjukdomarna nämner provinsialläkaren en fortsätt-

ning av mässlingen från föregående år, framförallt fram till mars månad. 

Scharlakansfeber, lunginflammation och kikhosta är annat som han tar 

upp. När det gäller fattigvården så märker man av provinsialläkarens for-

muleringar att läget är ansträngt, utan att ämnet ägnas många rader. Fat-

tigvårdsstyrelserna gör vad de kan, konstaterar läkaren, precis som under 

de föregående åren.

Det vore förmodligen möjligt att få mer kött på benen gällande 

nödårssituationen genom att gå vidare i länsstyrelsens arkiv (för att se 

spåren av eventuella nödlån också till Väse, liksom för att använda under-

lag till de länsvisa skördeberättelserna), att läsa dåtidens värmländska tid-

ningar i jakt på nödårsnotiser eller att undersöka förekomsten av bevarade 

traditionsuppgifter från bygden i folkminnesarkiven. Det är intressanta 

möjligheter att undersöka vidare för den som så önskar. I den lokalhisto-

riska litteraturen för Väse finns inte mycket att hämta om just detta. Att 

det varit svåra år också i bygden står dock klart av det som fattigvårdsrä-

kenskaperna och de kommunala protokollen berättar.

6. Medicinalstyrelsen, Årsberättelser för provinsialläkaren i Karlstad 1869, s 1.
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fattigvårdens organisation och rutiner

När man skall behandla frågor kring fattigvården i bygden vid den här 

tiden finns framförallt handlingarna från den då nybildade Väse kommun 

att tillgå. Kommunen som organisationsform var ny och tillkom efter för-

ordningen av år 1862 – eftersom man här som på andra håll byggde på den 

geografiska enhet, som socknen utgjorde, kan förändringen knappast ha 

upplevts som särskilt dramatisk. I socknen hade man sina formella sam-

manträdesrutiner och systemet med protokollförande av besluten sedan 

generationer tillbaka – alldeles särskilt skärptes kraven på dokumentation 

efter den detaljerade förordningen om sockenstämmor och kyrkoråd, som 

hade tillkommit 1817. Här specificerades vad en socken skulle ansvara för 

och på vilket sätt beslut skulle tas. Vården om de fattiga fanns med här 

som en given punkt. Med tanke på fattigvårdsfrågornas ökade vikt vid 

den här tiden skapades också ett särskilt organ under sockenstämman för 

att ta hand om dessa – fattigdirektionen, eller fattigvårdsstyrelsen. I Väse 

tillkom enligt Losman en sådan redan 1812. Ledamöterna tillsattes vid 

den årliga valborgsmässosockenstämman, som utgjorde ett slags årsmöte 

för socknen. När kommunen ersatte socknen som organisatoriskt begrepp 

kom detta ”årsmöte” att istället förläggas till strax före nyår. Någon se-

parat fattigvårdsstyrelse hade man inte förrän under 1880-talets början, 

men begreppet var dock i högsta grad levande redan under 1860-talet. 

Förklaringen är att kommunalnämnden – som var dåtidens motsvarig-

het till kommunstyrelsen – även fungerade som fattigvårdsstyrelse. Kom-

munalnämndens ledamöter var också ledamöter av fattigvårdsstyrelsen: 

samma personer fattade alltså besluten, men den ekonomiska redovis-

ningen var delad i två kassor. Enligt kommunalnämndens protokoll för 
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den 27 februari 1869 satt följande personer då i nämnden: Erik Eriksson i 

Åsen (ordförande), Nils Jonsson i Nygård, Anders Pettersson i Snaversrud, 

Jan Svensson i Såtång, Anders Andersson i Gronäs, Anders Andersson i 

Karsvalla, Nils Bengtsson i Göranstorp och Olof Olsson i Silkestad. Även 

Wilhelm Thudin i Faxstad var, som suppleant, närvarande.

bevarade arkivhandlingars vittnesbörd

Separata protokoll från fattigvårdsstyrelsens sammanträden finns först 

från 1881, men för den kombinerade kommunalnämnden/fattigvårdssty-

relsen finns sådana redan från starten av kommunen 1863. Det finns också 

noggrant förda räkenskaper för fattigvården för en lång svit av år, både 

före och efter 1863. För år 1869 omfattar dessa 64 sidor och tar upp både 

inkomster och utgifter för kommunens fattigvård. Intäkterna redovisas 

hemmansvis och består till stor del av naturaprodukter som potatis, råg, 

havre och rågmjöl. Tydligen skedde utportioneringen av varorna till de 

behövande rotevis, vilket minimerade behovet av lagring och dryga trans-

porter över socknen. Handlingarna omnämner inget centralt sockenma-

gasin, som annars förekommit i många socknar redan under 1700-talet. 

Utgifterna finns fördelade efter de tre skilda klasser av fattiga, som jag 

nämnt ovan: ensamstående, ofta äldre och/eller sjukliga personer (klass 1), 

familjer som behövde tillfälligt understöd (klass 2) samt föräldralösa barn 

upp till 15 år (klass 3). Därtill kom tillkommande avdelningar för de extra-

ordinära åtgärder, som man fick vidta under nödåren (och andra ”svaga” 

år). I Väse rörde det sig om ”extra tillfälliga understöd”, extra bidrag av 

mjöl samt bidrag i form av kontanter.
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fattigvårdens klass 1

Kategorierna 1 och 3 av de fattiga var de som rent organisatoriskt krävde 

minst arbete. Systemet med att årligen ta ställning till vilka som var ”en-

samma äldre” med kroniska sjukdomar, lyten eller andra svagheter var 

gammalt och invant. Losman har berättat en hel del om hur diskussionen 

gick när rutinerna skapades under 1800-talets början. I Väse betydde fat-

tigreglementet av år 1832 ett tydliggörande av hur urvalet av fattiga till 

de olika kategorierna skulle göras. De som kom i fråga för klass 1 ansågs 

vara så pass orkeslösa, att försörjning genom eget arbete inte längre var 

en möjlighet. Dessutom hade de inte släktingar, som förmådde ta hand 

om dem privat. Genom klassningen tog socknen över ansvaret för dem, 

i princip till döddagar. I gengäld fick de också överlämna alla eventuella 

tillgångar till socknens fattigkassa. I många socknar kallades människorna 

inom klass 1 för rotehjon, detta med hänvisning till att de fick sin årliga 

försörjning via någon av rotarna inom bygden – en fattigrote bestod då 

ofta av flera hemman. 

I Väse verkar man istället vid den här tiden ha valt att utackordera 

hjonen till enskilda gårdar, vars innehavare fick en kontant ersättning från 

socknen för att hålla hjonen med mat, kläder och husrum under året. På 

många håll förekom en slags årliga fattigauktioner, som innebar att spe-

kulanter kunde bjuda under varandra när det gällde ersättningen för att ta 

hand om ett årshjon; ett sådant system talas det också om i fattigstadgan 

för Väse för år 1877 (§ 4). Ersättningsnivån berodde inte minst på hjonens 

ålder och deras växlande behov av vård. De förväntades att bidra med 

arbetsinsatser på gården efter förmåga. Just detta lär knappast ha varit ett 

större problem från deras sida, i ett samhälle där allas praktiska bidrag till 

försörjningen utgjorde moralisk norm. Till slut, efter längre eller kortare 
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tid, avled de inackorderade männen och kvinnorna. Den dödes plats in-

togs då av någon annan fattig som ”stod i kö” för att få den här typen av 

livstidshjälp.

För år 1869 pendlade ersättningen mellan 30 (drängen Lars Eriks-

son i Mo) och 155 riksdaler (pigan Ingeborg Larsdotter i Hultsberg). Fem 

av tolv män hamnade inom ersättningsspannet 71–100 riksdaler, medan 

tyngdpunkten för kvinnor befann sig mellan 51–70 riksdaler (11 av 24).

fattigvårdens klass 3

I klass 3 hamnade föräldralösa eller vanvårdade barn, upp till 15 års ålder. 

Beata Losman berättar om den omställning av systemet som genomfördes 

i och med fattigreglementet av år 1832. Dessförinnan kunde barnen i lik-

het med äldre fattiga indelas på rotar och därigenom vara hänvisade till ett 

slags privilegierat tiggande inom bestämda geografiska delar av socknen. 

Från och med 1830-talet valde man istället att ge barnen en inackordering 

enligt principen med ersättning från socknen till de gårdar/familjer, som 

tog ansvaret för ett barn under ett år. Losman säger följande om några av 

villkoren, som infördes:

Fosterföräldrarna var ansvariga för att barnen lärde sig arbeta 

och vid fyllda 10 år kunde läsa innantill (§ 24). Barnen skulle ha 

ett minimum av kläder… och i övrigt vad som till ”en öm för-

äldravård hörer”. Sommartid skulle en gång årligen efter guds-

tjänsten hållas ett slags mönstring med fosterbarnen för att se 

om de var väl vårdade, hade behövliga kläder, tillräcklig hyfsning 

och snygghet, om de var försigkomna i läsning och arbetsflit m 

m varvid böcker skulle delas ut till uppmuntran (§ 25). 7

Ersättningen för att hysa barnen hos sig var skiftande – det framkommer 

7.  Losman s 69.
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klart av räkenskaperna för år 1869. Den lägsta ersättningen uppgick till 10 

riksdaler (för flickan Kristina Isaksdotter) och den högsta till 80 riksdaler 

(för pojken Göran Carlsson). För pojkarna fick kommunen betala mellan 

36 och 60 riksdaler i 15 av 19 fall, för flickorna i 13 fall av 20 mellan 21–50 

riksdaler. 

Liksom för att fördela de gamla gällde att man hade en slags offentliga 

auktioner för barnen. Priset i ersättning berodde även här på en kalkyl av 

behovet av vård och flickornas eller pojkarnas förmåga till att bidra med 

arbete på gården. När de nått 15 års ålder var de vuxna nog för att lämna 

hemmen och ge sig ut att själva tjäna sitt levebröd. Så var systemet upp-

byggt.

Olof Olsson i hemmanet Bartena, född ca 1863, har berättat en del 

minnen från fattigvården i sin ungdom i Väse socken i forntid och nutid. 

Han nämner bl.a. auktionerna på fattiga barn och säger följande:

Om en barnflicka behövdes i familjen, då gällde det att vara med 

på auktionen i sockenstugan och ropa in en flicka i passande 

ålder. 

Jag minns, att när en sådan flicka blev överflödig hemma, så var 

det bara att på nytt låta henne utbjudas vid auktion i sockenstu-

gan. Vid avskedet följde gråten flickan.8

Även om stadgan talade om vikten av lämplighet för den som la det seg-

rande budet på en fattig var det förstås inte så lätt att kontrollera för-

hållandena för fattigvårdsstyrelsens ledamöter. Skedde vanvård – genom 

t.ex. dåligt med mat eller bristfälliga kläder – kunde barnet dock tas ifrån 

hemmet.

8. Väse socken i forntid och nutid s 270.
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Liggare över bortackorderade barn i Väse år 1869.  
Källa: Karlstads kommunarkiv, Väse kommuns fattigvårdsstyrelses arkiv, D1:1.
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fattigvårdens klass 2

Fattigvårdens klass 1 och 3 var oproblematiska åtminstone ur den synvin-

keln, att man hade fasta kriterier att utgå ifrån för klassningen. Dessutom 

kunde man budgetera utifrån ett visst antal fattiga inom de två klasserna 

– volymen av människor som kom i fråga tilläts inte att förändras över tid 

på något särskilt omvälvande sätt.

De som däremot hamnade inom klass 2 – familjer som behövde tillfäl-

ligt understöd – var svårare ur planeringssynpunkt. Den tillfälliga nöden 

kunde uppkomma under året genom personliga tragedier som t.ex. att 

den enda kon revs av björnen, att mannen eller hustrun råkade ut för 

olycka eller allvarlig sjukdom eller att delar av hemmet försvann i elds-

vådor. Till de personliga bakgrunderna i förhållande till den uppkomna 

nöden kommer så det som drabbade många genom missväxt eller epide-

mier – och som alltså slog mot många, samtidigt.

När man under år 1869 registrerade människor under klass 2 var det 

till följd av beslut, som togs vid sammanträden i årets början (eller i slu-

tet av året före, i det här fallet särskilt de som hölls 1, 2 och 8 december). 

Flera personer som beviljades stöd kunde sedan tillkomma under året. 

Räkenskaperna tar i många fall – liksom protokollen – upp konkreta mo-

tiveringar till klassningen, vilket skiljer den här delen av längden från de 

som avser klass 1 och 3. Understödet skulle vara just en tillfällig hjälp till 

människor, som i normalfallet bedömdes kunna ta vara på sig själva. Man 

kan dock konstatera att en hel del också av dessa återkommer år efter 

år: fattigdomen är knappast tillfällig och försörjningsförmågan blir inte 

bättre. Till slut kan en del också överföras från klass 2 till klass 1 och be-

traktas som kroniskt fattiga.

Besluten om de tillfälliga understöden togs formellt av kommunal-
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nämnden/fattigvårdsstyrelsen och fattigräkenskaperna har hänvisningar 

till sammanträdenas datum. Förmodligen kan det här i praktiken vara ett 

pragmatiskt system med delegerade beslut till ordförande eller någon an-

nan betrodd person, så att verkställigheten (utdelandet av potatistunnan 

eller vad det nu kunde gälla) ibland i ömmande fall kom före besluten. På 

det viset hade det i alla fall fungerat tidigare i socknen. Losman berättar 

följande:

Det var först pastor och senare sekreteraren i fattigdirektionen, 

som skötte löpande ärenden. 1848 skrev ordförande till sekrete-

raren och gav honom allmän fullmakt att betala ut vid behov, för 

ordförande skulle ju ändå ha givit samma hjälp, om de sökande 

hänvisades till honom, och nu slapp de vänta.9

I 1877 års stadga talas om att en ledamot av fattigvårdsstyrelsen, som upp-

märksammar ett uppkommet understödsbehov under året, kan samråda 

med ordföranden om att hjälp skall ges. Är man oense får hela styrelsen 

ta ställning.

extra ersättningar

De äldre förordningarnas klassindelningssystem var uppenbarligen inte 

tänkt för rena nödår. Det märks i de nya kategorier av stödåtgärder, som 

redovisas i räkenskaperna under 1860-talet. För år 1869 finns det en av-

delning för ”Extra tillfälliga fattigunderstöd”, en för de som fått ut.ex.tra 

mjöltilldelning och en tredje för de som fått hjälp i form av rena kontan-

ter. Liksom i övriga fall finns hänvisningar för varje post till ett beslutsda-

tum (och ett datum för när mjöl, pengar etc verkligen blivit.ex.pedierade 

till de som kommit i fråga). Genom detta är det i vissa fall möjligt att 

9. Losman s 33.
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återfinna en något fylligare information i protokollen om vilka behov som 

ansågs behjärtansvärda.

En och samma person kan återkomma i flera av längderna och har då 

alltså fått hjälp av olika slag. När det gäller dessa extra ersättningar finns 

det påfallande ofta motiveringar till den hjälp som ges. Här följer en prov-

karta på sådant som hjälpen gavs för att bekosta:

l  Ersättning för vedkörning, ved

l Hushyra, reparation av stuga

l Arrende av potatishage

l Sättpotatis

l Kläder (byxor, klänning), sylön

l Skor, kängor

l Mjölk till fattiga barn (bl.a. vid skolan inom Tågås rote)

l Medikamenter, lasarettsvistelse (eller transport T/R lasarettet  
 i Karlstad), vistelse vid hälsobrunn (som Loka), vård av 

       anhöriga (eller andra behövande)

l  Begravningshjälp, likkista

Hjälpen skulle alltså avse sådant som avsåg att ge tak över huvudet, mat i 

magen och kläder på kroppen – vartill kommer hjälpen till sjukvård och, 

i förekommande fall, för att ta hand om kostnaderna i samband med fat-

tigbegravningar.

fattigvårdens omfång

Fattigvården ökade i volym under 1860-talet. Det har vi redan konstate-

rat när det gäller Värmland i sin helhet, där såväl kostnader som antalet 

berörda ökade med 70–75 % mellan åren 1865–1870. Kan något liknande 

också konstateras när det gäller Väse?
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Gör man en genomgång av fattigräkenskaperna för 1860-talet och för-

söker att mäta omfånget genom antalet registrerade fattighjon och under-

stödstagare hamnar man i vissa bryderier. Det beror på att personer kan 

återfinnas i flera olika kategorier under de enskilda åren, särskilt sedan 

systemet med extra ersättningar infördes i och med år 1864 (alltså före 

de kända nödåren). Man kan grovt konstatera att antalet personer inom 

fattigvården pendlar kring 150–170 under vart och ett av åren 1860–1863. 

I och med att man började bevilja också extra ersättningar blev volymen 

större. Åren 1864–1866 rörde det sig om ca 240–300 personer, som kom 

i fråga för något slag av fattigunderstöd. År 1867 närmar sig antalet 400. 

Åren 1868 och 1869 skiljer ut sig så till vida, att de extra ersättningarna 

förekommer i fler varianter (med mjöl, kontanter etc.). Då blir volymen 

totalt sett än högre, med 600–700 personer. Det gäller dock att ta siff-

rorna med en stor nypa salt med tanke på att samma personer dyker upp 

på flera håll i längderna. Jag skall strax återkomma till den saken när det 

gäller förhållandet för år 1869.

Ett annat sätt att räkna fattigvårdsvolymen är att se på kostnaderna. 

Dessa kan delas in i två huvudkategorier: reda pengar samt naturproduk-

ter (råg, havre, potatis, mjöl etc.). Ser man till kontantbeloppet kan man 

konstatera att detta ligger inom spannet 3 200 – 4 200 riksdaler riksmynt 

under åren 1860–1866 och att insatserna pendlar mellan åren, med 1864 

som ett toppår. För år 1867 går kostnaderna upp till ca 7 200 riksdaler, 

för 1868 till ca 9 750 riksdaler. År 1869 är summan den högsta under de-

cenniet och uppgår till ca 10 350 riksdaler. Den ökningen är reell och kan 

inte förklaras med någon penningvärdesförsämring av betydelse .Nödåren 

avspeglas på så sätt tydligt i materialet.

Också när det gäller naturprodukter sker en viss ökning under 1860-ta-
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let, räknat i tunnor och kappar. För råg, potatis och havre innebar 1864 en 

stegring, som sedan håller i sig resten av decenniet. De stora ökningarna 

ligger på havren, som är den gröda som framförallt delas ut under åren 

1868 och 1869. Utdelningen av mjöl är registrerad endast under 1868 och 

1869.

Väse som samhälle har förmodligen också kunnat bära de ökade kost-

naderna på egen hand – även om den frågan får hållas något öppen, med 

tanke på att någon undersökning av länsstyrelsens arkiv ur den aspekten 

inte har blivit gjord. Sockennämnden konstaterade i alla fall vid kommu-

nalstämmans sammanträde den 8/9 1868 (§ 2) att man inte behövde göra 

någon särskild åtgärd för att skaffa spannmål, mer än det som gjordes vid 

de halvårskontinuerliga auktionerna i bygden (dokumenterade i kommu-

nalnämndens protokoll). Beslutet togs den här gången efter att länsstyrel-

sen – som tidigare omnämnts – hört sig för om situationen i trakten med 

anledning av den allmänna missväxten.

antalet fattighjon och understödstagare år 1869

Som vi konstaterade ovan är det vanskligt att räkna fattigvolymen efter 

antalet hjon och understödstagare, med tanke på att en hel del av dem 

återkommer vid flera tillfällen under ett år och dessutom kan återfinnas 

inom olika kategorier – som ”klassade” inom avdelningarna 1, 2 eller 3, 

men också som mottagare av olika slag av tillfälliga ersättningar. Vi skall 

se lite närmare på situationen ur den aspekten för år 1869.

En sammanställning har gjorts av samtliga personer, som omnämns 

i längden för det här året: de har sorterats efter sin angivna bostadsort. 

Här kan man konstatera att åtskilliga personer alltså återfinns i flera av-

delningar av fattigklassade, varför antalet fysiska individer som kommit 
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ifråga för fattigvård därmed minskar jämfört med bruttosiffran. Till det 

kommer att också hemmansägare i trakten som bidragit med spannmål, 

mjöl eller något annat och fått ersättning ur kassan för det återfinns i rä-

kenskaperna. När dessa räknats bort och försök gjorts att urskilja fysiska 

personer som erhållit fattigvård hamnar siffran på ca 380; någon mer exakt 

bestämning än så kan inte göras, utan att man också genom att gå igenom 

såväl kommunalnämndsprotokollen som, framförallt, kyrkböckerna fast-

ställer identiteten för varje enskild individ. I några fall är räkenskapspos-

terna också sådana att de avser hela familjer eller andra kollektiv, som barn 

i skolan. Den framräknade summan kan relateras till befolkningsstorleken 

för Väse, som år 1865 uppgick till 5 059 personer. De fattigas andel av Vä-

ses befolkning skulle alltså ha utgjort mellan 7–8 % för år 1869.

I klass 1 ingick 36 personer (varav fem avled under året), i klass 3 39 

personer, medan klass 2 omfattade 131 personer. Därtill kom alltså många 

som hade extra ersättningar av ett eller annat slag.

vem var fattig i väse år 1869?

Frågorna om vilka de människor var som fick något slags fattigunderstöd i 

Väse år 1869 är många. De kan inte besvaras utan en större undersökning, 

där man – i likhet med vad Losman gör, för en tidigare period – försöker 

att kartlägga de enskilda individernas dittillsvarande levnadsöden. Det 

finns källmaterial som gör en sådan kartläggning möjlig och det vore in-

tressant att på det sättet få en inblick i gemensamma (och skiljaktiga) drag 

för fattighjonens och understödstagarnas ”fattigkarriärer”.

Även dessförutan finns det dock en del att säga genom att analysera 

fattigvårdsräkenskaperna. I det här avsnittet gör jag en indelning av olika 

karakteristika, som jag bedömer som väsentliga i sammanhanget.
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Ålder

Åldersuppgifter förekommer i ett mindre antal fall och då för personer, 

som tillhörde klasserna 1 (de ålderstigna, kroniskt arbetsoförmögna) och 3 

(barnen). För klass 1 förekommer åldersuppgifter för 14 av 36 personer. Av 

dessa var 11 över 65 år, 2 personer mellan 51–65 år samt en person mellan 

31–50 år. För barnens del finns uppgifter för 18 av 39. Fem av dessa var upp 

till 9 år, 11 mellan 10–15 år och två var – trots klassningens femtonårsgräns 

– mellan 16–20 år.

Någon åldersuppgift finns inte för understödstagarna inom klass 2. 

Däremot kan man dra vissa slutsatser av den angivelse av titlar, som fö-

rekommer. Av totalt 131 personer anges 74 vara änkling eller änka – och 

kan därmed rimligen höra till en äldre ålderskategori. Sammantaget för 

klasserna 1 och 2 kan man säga att de fattiga ofta tillhörde den äldre (och 

därmed ofta arbetsoförmögna) gruppen.

Kön

Av de 36 personer, som var inskrivna i klass 1, var 24 kvinnor och 12 män. 

Fördelningen var betydligt jämnare inom klass 3–20 kvinnor, 19 män, 

medan kvinnorna återigen dominerade inom klass 2. Där var fördelning-

en 74 kvinnor och 57 män. Det var alltså kvinnor som var i klart flertal 

inom Väses fattigkader år 1869. Den kvinnliga övervikten är också vad 

man förväntar sig utifrån andra undersökningar runtom i landet. Ser man 

till Värmland i sin helhet enligt landshövdingens redovisning för åren 1865 

och 1870 gäller samma mönster. För de som klassades inom kategorierna 

1 och 3 (och alltså fick sin försörjning som ”fasta” hjon) var drygt 57 % 

kvinnor 1865, drygt 58 % år 1870. Bland understödstagarna (motsvarande 

klass 2) var drygt 60 % kvinnor. 
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Social tillhörighet

För människor som kom att tillhöra klass 2 finns det ibland angivna vissa 

titlar. Den som klart dominerar är titeln/beteckningen änka eller änkling. 

Av 57 män angavs 20 vara änklingar, medan 54 av 74 kvinnor noterades 

som änkor. Utöver detta skrevs 30 män som inhyses och två som drängar; 

här förekom också någon soldat, hantverkare m.m. Bland kvinnorna an-

gavs 17 som pigor. Att dra några stora växlar av det här resultatet är inte 

möjligt. De fattiga tillhörde naturligtvis i det ögonblick de fick sitt under-

stöd också Väses lägre sociala skikt. Däremot vet vi inte hur det var med 

deras sociala bakgrund utan att göra en särskild livsloppsstudie. Det är 

fullt möjligt att också t.ex. tidigare hemmansägarfamiljer kan ha drabbats 

av motgångar, som gjorde att de var tvungna att få hjälp av kommunen – 

det vore intressant att undersöka vidare.

Geografisk tillhörighet

De flesta av människorna som nämns i fattigräkenskaperna har noterats 

med angivande av sin bostadsort. Det gör det möjligt med en kartering 

av fattigdomen, fördelad över socknen. Totalt omnämns 135 olika ort-

namn inom Väse i räkenskaperna. I vissa fall kan namnen vara olika, men 

ändå avse ett och samma hemman eller samma torplägenhet. Att klarlägga 

dessa förhållanden är en intressant forskningsuppgift för den som vill gå 

vidare på det spåret. Däremot är det inte möjligt att åstadkomma i det här 

sammanhanget. Något skall dock sägas om Väses ”fattiggeografi” vid den 

här tiden.

För det första kan vi konstatera att långt ifrån alla hemman finns re-

presenterade i fattigräkenskaperna, trots att antalet ortnamn är många. 

Några exempel på detta är hemmanen By, Ekmossen, Hammar, Lövås, 
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Mon, Norenberg, Sund och Välinge, där det inte redovisas några fattiga. 

Andra hemman har istället påfallande många fattiga eller understödsta-

gare inom sina gränser, som t.ex. Faxstad (10), Lund (8), Nolby (8), Röse-

bäcken (13), Silkestad (8), Snaversrud (8) och Såtång (9). 

Allmänningen uppe i norra Väse, det stora fattigsamhället, ”lelle grå 

stan” – hur utmärker sig då det området när man läser fattigvårdsräken-

skaperna? Föga överraskande är det många människor som hade sin hem-

vist just där som finns med i räkenskaperna. 25 av totalt 135 omnämnda 

ortnamn kan med säkerhet placeras inom Allmänningens gränser – det 

kan röra sig om ytterligare ställen, vars belägenhet varit svår att säkerställa 

inom ramen för arbetet med artikeln. Antalet personer i fattigvårdsräken-

skaperna som därigenom med säkerhet kan knytas till Allmänningen rör 

sig om 103; även här kan det finnas ett mörkertal. Allmänningen bidrar 

därmed med drygt en fjärdedel av samtliga fattiga eller understödstagare 

i bygden det här året, vilket kan jämföras med att befolkningen utgjorde i 

grova tal en tiondel av Väses hela befolkning. 

Den enskilda plats, som rymde flest fattiga, var Nytthöjden, med 27 

personer. Det bekräftar bilden som ges i litteraturen. Caisa Dieserud har 

behandlat förhållandena vid just Nytthöjden i sin uppsats i etnologi från 

1983, med den i det här sammanhanget kanske talande titeln ”Den osaliga 

Nytthöjden”. Det var uppenbarligen ett slags centrum på Allmänningen 

genom sin placering och sin relativa folktäthet. Man kan också se exempel 

i kommunalnämndsprotokollen på hur man försökte att få folk att flytta 

dit, eftersom där fanns stugor som kommunen ägde. Så var fallet t.ex. 

vid sammanträdet med kommunalnämnden den 27 september 1868 (§ 

1), när avskedade trumslagaren Per Sandbäck på Björklund erbjöds den 

lösningen istället för att kommunen skulle bidra till reparationen av huset 

han bodde i. Sandbäck ville dock inte anta det erbjudandet.
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De fattiga: en summering

Sammanfattningsvis kan man säga att den ”officiella” fattigdomen var ut-

bredd över större delen av Väse, men att det fanns en kraftig koncentra-

tion till Allmänningen med omnejd uppe i norr. Det fanns en kategori 

av inackorderade föräldralösa eller vanvårdade barn, det fanns en större 

grupp som främst bestod av äldre människor, där änkor och andra ensam-

stående kvinnor dominerade. Därtill kom en stor grupp av fattiga under-

Stômp-Lars (1869-1949)
 var en av de mer kända 
luffarna från Nytthöjden. 
Han gick hela sitt liv på 
vägarna i Väse.
Källa:  Väse Hembygds-
förenings bildarkiv. 
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stödstagare, där också äldre kvinnor var överrepresenterade – om än också 

åtskilliga familjer med barn fick understöd av det här slaget.

de fattigas vardagsvillkor

Hur man egentligen hade det som fattig kan vi bara glimtvis få ett grepp 

om. Man kan som utgångspunkt ta ett.ex.empel från år 1869 på män-

niskor från Nytthöjden som inte återfinns i fattigvårdsräkenskaperna och 

därmed alltså inte vare sig begärt eller fått någon hjälp från kommunen. 

De skulle alltså därmed ligga över det aktuella fattigdomsstrecket i bygden 

vid den här tiden.

En inhysesfamilj i Nytthöjden

Det gäller här inhysesmannen Anders Persson, född 1816, och hans hustru 

Lisa Larsdotter, född 1814. Som följd av att hustrun dog den 19 december 

1868 upprättades bouppteckning på platsen den 27 februari. Den beva-

rade bouppteckningen från Väse häradsrätt (F ii:38) ger oss en ögonblicks-

bild av hur det kunde se ut i en av stugorna i ”lelle grå stan”. Dokumentet 

omfattar totalt tre sidor och det totala inventariebeloppet uppgår till ca 

175 riksdaler riksmynt, varifrån man dock måste dra omkring 57 riksdaler 

i skuld – behållningen uppgick därmed till 118 riksdaler. Torpet familjen 

bodde på var värderat till 75 riksdaler och bestod av två tunnland med jord 

”med på lägenheten upförda hus”. Bohaget uppgick till en väsentlig del 

av husgeråd, däribland t.ex. en kaffebrännare och två kaffekoppar. Husets 

möblemang bestod av ett dubbelt skåp, ett slagbord, två andra bord, två 

styrstolar och ett väggur, därtill änkemannens säng – som dock saknade 

sängkläder. Man hade några redskap för jord- och skogsbruket och för 

textilarbete och ägde bl.a. en plog, en kälke och två olika slags harvar. En 
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ko, ett lamm och en höna fanns på torpet. I bouppteckningen upptogs 

också den avlidnas gångkläder (medan däremot änkemannens kläder inte 

värderades, eftersom det ansågs som hans enskilda egendom). På det viset 

får vi reda på att Lisa Larsdotter ägde två klänningar, två stubbar – ett 

slags kjol –, ett svart silkeskläde och tre andra kläden i bomull, en schal, 

tre lintyg, två par kängor, ett par gamla strumpor och en duk. Det var hela 

garderoben.

Man blir knappast imponerad över hushållets standard. Ändå var det-

ta alltså en familj, som inte erhöll något understöd, åtminstone inte under 

år 1869. Genom att studera bouppteckningen och få en överblick över de 

enkla förhållandena, som ändå inte officiellt betecknades som fattiga, får 

man en uppfattning om hur läget kunde vara för de som inte ens nådde 

till den här nivån. Intogs man i klass 1 inom fattigvården rådde principen 

att man också skulle överlåta det lilla man ägde till kommunen. Det fanns 

också de som, trots att de klarade sig utan fattigvård, inte heller ägde nå-

got. De kunde sälja sina tillhörigheter, inklusive huset där de bodde, till 

någon markägare genom s k lösöresköp. Det innebar att de fick loss kon-

tanter och kunde fortsätta att nyttja redskap, djur, kläderna på kroppen 

etc – men det var markägaren som ägde det hela. Att systemet också fö-

rekom i Väse är dokumenterat i kommunalstämmans protokoll för 30/12 

1869 (§ 12), där lanthandlare Andersson i Gräsås önskade att kommunen 

skulle lösa in de stugor på Allmänningen som han kommit över genom 

sådana lösöresköp. Stämman antog dock inte erbjudandet. 

Fallet Oldin och Allmänningens hus

För de som frågade om hjälp med husreparationer gällde enligt kommu-

nalstämmans beslut 15/3 1865 (§ 1c) dessutom att sådan hjälp bara skulle 
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beviljas framöver om också huset ifråga övergick i kommunens ägo. Det 

betydde att många av inte minst Allmänningens stugor var eller blev kom-

munala, att upplåta till den eller de som man ansåg vara i behov av dem. 

Ett.ex.empel på hur man använde sig av den möjligheten gällde en man 

vid namn Oldin från Lugnet, som av kommunalstämman vid sammanträ-

det den 9/5 1869 (§ 3) anvisades en ledig stuga på Allmänningen. Stugan 

var tydligen dock av något skäl inte lämplig som bostad och Oldin inkom 

till kommunalnämnden den 2–4/12 1869 (§ 8) med en förfrågan om plats 

för att själv bygga en stuga. Nämnden erbjöd honom då istället en annan 

stuga i kommunens ägo, i Lindrågen på Allmänningen.

Det är troligen samme man som Caisa Dieserud uppehåller sig vid i 

sin uppsats (s 8–9), han som kom att bebo stället som kom att kallas Ol-

dinshagen. Enligt gjorda uppmätningar var stugan på ca 20 kvadratmeter, 

vartill kom en uthusbyggnad på ca 25–30 kvadratmeter. Om Oldin och 

platsen kunde Dieserud fånga upp en del traditioner till sin uppsats och 

något av detta förtjänar att citeras:

Trädgårdsmästare eller trädgårdsarbetare Oldin är den ende det 

gått att få fram några upplysningar, som har bebott detta torp. 

Han hade sitt arbete ungefär en mil bort. Han odlade råg, och 

rågen tröskades direkt mot berget. Den siktades inte alls, och 

detta mjöl gav ett mörkt hårt bröd. /---/ Oldin arbetade med 

trädgårdar, så naturligtvis hade han fruktträd. Dessa höggs ned 

1982 och bar då frukt, fortfarande efter 100 år. Han odlade, men 

hade dåligt med husdjur, då blev även tillgång till gödsel dåligt. 

Han tog då mossa i skogen, lade detta i kompost till nästa år, och 

hade på så vis en bra gödsel. Trots dessa små odlingar lär han 

haft det så svårt, att han svalt ihjäl på sitt torp.10

10. Dieserud s 9.
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Kyrkböckerna berättar att Per Jonason Oldin var född 1816 och att han 

flyttade till Nytthöjden med sin familj 1872. Hustrun dog 1890 och han 

själv den 25 juli 1894. Någon dödsorsak anges inte i död- och begravnings-

boken för året.

Oldinfamiljens stuga var tydligen ganska representativ för trakten vid 

den här tiden. Allmänningehusens standard beskriver Lars Hedqvist, f 

1902, så här i Dieseruds uppsats:

En del var så dåligt byggda att en stark karl kunde ta tag i tim-

merknuten och lyfta den en bit uppåt och samtala med dem som 

var inomhus. 11

Fattigtorp på allmänningen. 
Källa: Väse Hembygdsförenings bildarkiv. 

11. Dieserud s 4.



164

Backstugusittaren Sandbäck

Låt oss så också följa några få av de människor, som faktiskt förekommer 

i fattiglängden för år 1869, i ett kort utsnitt av deras liv – på det viset 

som räkenskaperna, de kommunala protokollen och kyrkböckerna talar 

om det. 

En av de många fattiga är den tidigare omnämnde Per Sandbäck, som 

bodde på Björklund uppe på Allmänningen. Sandbäck omnämns ofta i 

protokollen och räkenskaperna, särskild under 1868 när diskussionen för-

des om äganderätten till hans stuga och om den skulle repareras eller inte. 

Han tillhörde fattigklass 2 och var en av dem som fick kontanta medel ur 

kassan, detta enligt ett beslut taget 1 maj 1869. De belopp om 3 respektive 

2 riksdaler som han fick i januari och februari höjdes från och med maj 

och kom sedan att ligga på nivån 5 riksdaler per månad hela året. Mo-

tiveringen i protokollet för den 1 maj (§ 1) var att kontantersättningen 

skulle ersätta det tidigare beviljade spannmålsbidraget. Till det kommer 

att han fick tilldelning av mjöl enligt beslut samma datum. Hans villkor 

var ovanliga genom att vara oförändrade under större delen av år 1869 

och alltså inte beroende av ett flertal beslut. I kyrkböckerna kallas han för 

backstugustittare och f.d. trumslagare. Han var född 1804 och enligt hus-

förhörslängden änkling sedan i oktober 1866. Dottern Johanna hade gift 

sig och flyttat i slutet av 1866 och sonen Anders – ”menlös och enfaldig”, 

upplyser längden – hade dött i maj 1867. År 1869 var mannen alltså ensam 

kvar i stugan. Han dog den 10/2 1870, varför fattigvården inte behövde 

dra försorg om honom särskilt länge. Det kontanta bidraget, som utgick 

månadsvis, kan kanske ses i ljuset av insikten från fattigvårdsstyrelsens 

sida om att Sandbäck inte skulle ha länge kvar att leva. – Familjens öden, 

inklusive Per Sandbäcks tidigare liv, skildras för övrigt kort i Beata Los-

mans bok. 
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Två generationer av änkor

Ett annat.ex.empel gäller en familj bosatt i Hedeberg på Allmänningen. 

Här var det flera personer, som förekom i fattigvårdens handlingar för 

1869. Änkan Sara Andersdotter, född 1814, hade förlorat sin make 1861 

och var på det viset familjens ”överhuvud”. Hon står som fattighjon i 

husförhörslängden, vilket också stämmer med att hon var en del av fat-

tigvårdens fasta klientel, inom klass 2. Utöver detta fick hon vid två olika 

tillfällen (19/6 och 3/7) extra mjöltilldelning samt därtill kontanta medel i 

småbelopp, en gång på sommaren och en gång på hösten. Hennes hushåll 

var ganska stort. Husförhörslängden tar upp fem vuxna barn, några med 

egna familjer.  

En av dem var dottern Maria Lisa Andersdotter, född 1838 i ett tidi-

gare äktenskap, som också hade en son, f. 1864. Maria Lisa förekommer 

liksom modern i fattigvårdens räkenskaper. Hon fick mjöl under året åtta 

gånger och sedan dessutom penningbelopp vid inte mindre än fjorton 

tillfällen. Det var framförallt bristande hälsa som föranledde stödet i hen-

nes fall. Den 17/4 fick hon pengar för medicin, den 13/6 och 2/11 har hon 

(eller mer egentligt den som fraktat henne) fått betalt för transporten T/R 

lasarettet i Karlstad och vid några tillfällen på hösten har N. F. Pettersson 

i Mellby fått betalt för att vårda henne. Den 3/12 har det också gått ut 

pengar för vård av hennes barn.

Anteckningarna om Maria Lisa är bristfälliga i husförhörslängden för 

tiden i Hedeberg, men kan kompletteras genom en hänvisning, som leder 

oss till hemmanet Lövhöjden. Här framgår det att Maria Lisa hade sin son 

utom äktenskapet, men att hon gifte sig 1867 med arbetskarlen Anders 

Andersson, född 1843. De fick tillsammans en dotter i januari 1869 och 

det är tydligen denna flicka som behövde vård i december samma år – vård 

som alltså fattigvården betalade för. Den 21 december 1869 dog Maria Lisa 
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på Karlstads lasarett, då som änka. Hennes man hade dött i november 

samma år. Enligt husförhörslängdens anteckningar hade han återfunnits 

död på marken uppe vid Filipstad. Vad han gjorde där uppe framgår inte 

(om än Filipstad var närbeläget, sett från norra Väses perspektiv). Det 

kan kanske en undersökning av domböckerna för året ge svar på, efter-

som man rimligen utredde dödsfallet rättsligt – men i fattigräkenskaperna 

framgår att man fick betala ut pengar till fattigvårdsstyrelsen i Filipstad 

för hans räkning. Detta skedde i december, alltså efter hans död. 

Husförhörslängden upplyser till sist att de två barnen bortackordera-

des. Det måste dock ha förts in först i 1870 års räkenskapslängd, eftersom 

de inte kunnat återfinnas i längden för klass 3 under år 1869. Sonen kom 

till Hedeberg – väl till släktingarna? –, medan dottern fick en ny hemvist 

i hemmanet Mellby.

Inhysesmannen som ville flytta till Norrland

Det tredje exemplet avseende år 1869 gäller inhysesmannen Lars Anders-

son, hemmahörande i hemmanet Öna – utanför Allmänningens gränser. 

Han förekommer vid ett flertal tillfällen i räkenskaperna. Han tillhörde 

klass 2, men fick också extra tillfälliga stöd i form av kontanter och natura-

produkter. För den 30/12 har man specificerat att penningersättningen 

avsåg inköp av potatis. Den 17/7 fick han stöd för kängor till dottern och 

den 7/10 för en klänning.

Lars Andersson var född 1829 och hade med sin hustru Katarina Nils-

dotter (f. 1822) fyra barn. Yngsta dottern var född 1864 och rimligen den 

i skaran som fick klänningen och kängorna. Lars inkom till kommunal-

stämman med en förfrågan den 18/4 1868 (§ 1) om understöd för att kunna 

flytta till Norrland, där han var erbjuden en plats som statkarl.  Stämman 
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beviljade detta, under förutsättning att han visade upp kontraktet på den 

erbjudna platsen. Någon flytt dit blev det dock inte – han förblev i bygden 

med sin familj åtminstone de kommande åren, om än de flyttade från Öna 

till ett annat hemman i socknen.

Tras-Otto bodde 20 år i ensamhet och 
armod i en jordkoja i närheten av Nolby 
soldattorp på arnön. Han hittades död i 
sin koja (nedan) 1907.
Källa: Väse Hembygdsförenings bildarkiv. 
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De som fick avslag

Många blev beviljade stöd från fattigkassan och vi har sett att insatserna 

från kommunen ökade kraftigt under 1860-talets senare del. Trots det var 

det en hel del människor som sökte hjälp men fick avslag. De motivering-

ar som kommunalnämnden/fattigvårdsstyrelsen gav i det sammanhanget 

kan ge en fingervisning om hur man såg på frågan om ”rätta” fattiga och 

om var gränserna för kommunens åligganden egentligen låg. Låt oss ta av-

slagslistan från sammanträdet den 3/4 1869 (§ 2) som ett sådant.ex.empel. 

Här rör det sig om sexton personer som fått nej på sin ansökan om hjälp. 

Motiveringarna var t.ex. följande:

l Man ville först ha reda på hur det var uppgjort med under- 

 hållsbidraget för de två barnen till Maria Larsdotter i Mellby,  

 liksom för underhållet som Kristina Jansdotter i Brokullen  

 skulle ha för sina barn, innan frågan om eventuellt bidrag 

 kunde tas upp.

l   Sjuka Maria Andersdotter i Faxstad måste först rådfråga en 

 doktor om hennes krämpor, innan kommunen eventuellt kunde  

 stå för kostnaderna.

l   Olof Jansson i Hedås får ingen hjälp för att han har inkomster  

 av stenarbetet vid järnvägen.

I de flesta fall finns ingen egentlig motivering, mer än att nämnden tror 

att människorna ändå kan bärga sig ”utan bidrag för närvarande”. Frågor-

na om att få hjälp att flytta stugor eller få hjälp till hushyra avslogs också 

utan närmare motivering. Det gällde även ansökan från Petter Andersson 

i Slättmyra och hans hustru om pengar för att resa till Amerika.
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nödårens betydelse

Vi har i den hittillsvarande framställningen kunnat se att 1860-talets 

nödår var kännbara också i det relativt välmående Väse, i den påtagliga 

bemärkelsen att antalet människor som behövde samhällets understöd 

ökade. Därmed ökade också de ekonomiska insatserna på det sociala om-

rådet. Nödåren drog dock undan och bättre tider kom, men fattigdomen 

som fenomen försvann inte för det. Allmänningen kom också att förbli 

en särskild fattigbygd i norra Väse ett bra stycke in på 1900-talet. I denna 

avslutande del av undersökningen skall tre frågor beröras: fick nödåren 

någon mätbar effekt på människors hälsa? Gav erfarenheterna människor 

någon motivation till att försöka sig på ett nytt liv, någon annanstans? 

Fick nödåren någon betydelse för den framtida utvecklingen av synen på 

de fattiga och fattigvården i bygden?

hälsa och dödlighet

Den första av dessa tre frågor kan behandlas med i huvudsak två olika 

typer av källor som bas för en undersökning. Det rör sig å ena sidan om 

de källtyper som de bevarade sjukvårdsarkiven erbjuder. Människorna i 

Väse vände sig när de hade behov av vård inte bara till lokala kloka gub-

bar och gummor (som de som fanns också på Allmänningen) utan också 

till såväl hälsobrunnsanstalterna som, framförallt, till lasarettet i Karlstad. 

Det finns många exempel i fattigvårdsräkenskaperna på att kommunal-

nämnden/fattigvårdsstyrelsen bekostade sådana resor till sjukhuset för de 

som inte hade råd själva. Lasarettet förde bok över patienterna, med kort-

fattade uppgifter om deras vistelsetid, sjukdomshistoria och vilka vård-

insatser som gjordes. Det finns därmed en god möjlighet att kontrollera 

anteckningarna för sjuka Väsebor och se om detta kan indikera sjukdoms-
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tillstånd, som kan relateras till försämrad hälsa p.g.a. missväxtåren. Nå-

gon sådan undersökning har jag dock inte gjort i det här sammanhanget.

Det fanns därtill en provinsialläkare i Karlstad, som hade överinse-

ende över hälsoläget också i t.ex. Väse och ingrep med råd och dåd fram-

förallt när epidemier hotade eller redan hade brutit ut. Som vi tidigare har 

konstaterat uttalar han sig utan större åthävor om läget för år 1869 i den 

årsberättelse, som han sände in till Medicinalstyrelsen. Skörden i trakten 

var dålig p.g.a. missgynnande väderlek, men några allvarligare epidemier 

hade inte drabbat bygden. 

Den andra typen av material som skulle kunna belysa nödårens häl-

soeffekter finns i kyrkoarkivet. Jag tänker framförallt på de upplysningar, 

som död- och begravningsboken kan ge. Ett år med en kraftig förhöjning 

av antalet döda jämfört med en normalnivå indikerar att något speciellt 

inträffade just då: en större olycka (vilket är mycket sällsynt) eller en epi-

demi. Utbrott av epidemiska sjukdomar kan i sin tur ganska ofta härledas 

till besvärliga förhållanden, orsakade av t.ex. krig eller hungersnöd. En 

studie av Kamilla Stavgren avseende Gillberga och Brunskogs socknar för 

de stora nödåren 1772–1773 visar t.ex. en stark koppling mellan det an-

strängda försörjningsläget och en kraftigt ökad dödlighet i epidemiska 

sjukdomar. Detta gällde särskilt för Gillbergas del. 

Jag har genomfört en mindre undersökning av Väses död- och begrav-

ningsböcker för tiden 1850 till 1869 för att se om nödåren indikerar något 

liknande samband som i Stavgrens fall. Resultatet redovisas i tabell 1.

Undersökningen visar att dödstalet ligger på en påfallande stabil nivå un-

der åren 1860–1862 för att därefter sjunka under 1863. Åren 1864 och 1865 

redovisas nästan lika höga siffror som i början av perioden. År 1866 sjun-

ker dödligheten igen, för att sedan nå sin decennietopp under 1867 – det 
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första nödåret. Åren 1868 och 1869 är däremot att betrakta som normalår 

för perioden.

Tyvärr skrivs relativt få dödsorsaker ut i död- och begravningsböck-

erna vid den här tiden, vilket gör det svårt att belägga eventuella större 

epidemier. Det går att gå vidare med att bryta ner siffrorna i ålderska-

tegorier och månad för månad för att eventuellt kunna indikera sådana 

förhållanden. Det kan vara en intressant uppföljning att göra framöver. 

Den hittillsvarande slutsatsen som kan dras är dock att nödåren inte fick 

några dramatiska följder på hälsans område i just Väse. 

nödåren och emigrationen

Även om nöden inte drabbade genom en förhöjd dödlighet vet vi att fat-

tigvårdsinsatsernas volym ökade betydligt i Väse under slutet av 1860-ta-

Tabell 1. antal döda i Väse socken 1860–1869

år                        anTal döda

1860  104
1861  104
1862  108
1863     74
1864     97
1865     97
1866     85
1867   121
1868     93
1869     89

Källa: Väse C I:9, 10.
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let. Nödåren hade uppenbarligen en betydelse för människors ekonomi. 

Man kan fråga sig om det kan ha bidragit till att också utflyttningen från 

bygden kan ha ökat – att människor i högre utsträckning sökte sig till 

andra miljöer, där de trodde på en bättre framtid. Det klassiska exemplet 

på färdmål vid den här tiden är Amerika. Vi vet genom emigrationsforsk-

ningens data att just år 1869 utgör startpunkt för den första vågen av mass-

emigration på riksplanet. 

För att ta reda på Väses allmänna migrationsmönster och sedan kon-

frontera det med Amerikautvandringen har jag, för det första, samman-

ställt uppgifter om in- och utflyttningen för Väses del under 1860-talet. 

Siffrorna redovisas i tabell 2.

Man kan konstatera att Väse under den här perioden kännetecknas 

av utflyttning. Det kan kanske förvåna med tanke på att befolkningen 

   år                     InflyTTare                  UTflyTTare   InflyTTare-UTflyTTare

1860  144  176                  - 32
1861  162  152                  +10
1862  137  227                  - 90
1863  136  168                  - 32
1864  150  159                  -  9
1865  122  143                  - 21
1866  136  192                  - 56
1867  137  143                  -  6
1868  136  155                  - 19
1869  127  224                  - 97

Tabell 2.  antal in- och utflyttare för Väse socken år 1860-1869

Källa: Väse B:3,4.
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steg något också de flesta av de här åren, vilket då måste förklaras med 

nativitetsnivån – det föddes helt enkelt många barn i förhållande till död-

ligheten. Endast år 1861 finns ett litet inflyttningsöverskott för Väses del. 

De stora utflyttningsöverskotten avser år 1862 samt år 1869.

Flyttningarnas karaktär är inte undersökt här – man kan dock förmo-

da att de flesta in- och utflyttare rörde sig inom närområdet och i många 

fall dessutom flyttade fram och åter över sockengränsen, kanske mer än 

en gång. Arbetsmarknaden, präglad av jord- och skogsbruk, var i högsta 

grad lokal.

I vilken mån förekommer då Amerikaemigranter bland Väse sockens 

utflyttare? Beata Losman har i sin undersökning redogjort för utveck-

lingen av denna långdistansemigration från 1854 och framåt. Det rör sig 

länge om enstaka emigranter, där de unga männen dominerar gruppen. 

För 1860-talet redovisar hon följande antal personer, som står antecknade 

med destinationen Nordamerika i utflyttningslängden: 1865 2, 1867 7, 

1868 19, 1869 90. Det betyder att år 1869 är det stora genombrottsåret 

för Amerikaemigrationen i Väse, precis som på många andra håll i landet.

Enligt Sverige-Amerika Centrets noteringar var antalet Amerikaemi-

granter från Väse år 1869 till och med något högre än uppgifterna som 

Losman redovisar – det skall enligt databasen Emiweb ha rört sig om 

98 personer. De kom från ett 45-tal olika hemman och torplägenheter i 

bygden – Väse berördes alltså i sin helhet av emigrationsvågen. 69 av 98 

personer var män, 29 kvinnor. Ett drygt tiotal flyttade familjevis, medan 

det i andra fall rörde sig om ensamutvandrare eller om ogifta, yngre per-

soner som reste i sällskap med varandra. Emigranter med hemhörighet 
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på Allmänningen förekommer i materialet, men utgör ingen större ka-

tegori. Några av Väses klassförda fattighjon finns naturligtvis inte med 

i emigrantskaran; oavsett om de nu skulle ha varit intresserade eller inte 

gjorde både obefintlig ekonomi och, i många fall, dålig hälsa att ett sådant 

livsalternativ var otänkbart. De fick förbli i bygden.

Emigrationen kunde förmodligen ses också som ett bidrag för att sän-

ka trycket på Väse kommuns understödskostnader. Det skulle i varje fall 

förklara varför kommunalstämman vid sitt sammanträde den 16/8 1868 

beviljade två män ekonomiskt stöd som bidrag till deras planerade resa till 

Amerika. I det ena fallet inköpte kommunen den blivande emigrantens 

torp i Lindrågen, vilket gav honom kontanter till biljetten. Hans kamrat, 

som ansökte vid samma tillfälle, hade tydligen inget torp att sälja men fick 

i alla fall ekonomisk hjälp till resan. Frågan om reshjälp togs upp också av 

andra i ansökningar till kommunalnämnden. En annan vinkel på frågan 

får vi vid nämndens sammanträde den 3/4 1869 (§ 3), när Petter Anders-

son i Rösebäcken överlämnade 150 riksdaler till fattigvårdsstyrelsen som 

de skulle ha som bidrag för hans hustru – själv ämnade han sig nu till 

Amerika.

Även om Allmänningens folk inte utgjorde någon stor andel av 1869 

års emigranter blev strömmen därifrån större med åren, inte minst när 

de väldiga nya ångfartygens stora passagerarkapacitet gjorde att biljett-

priserna sjönk. Hembygdsforskaren Karl J Karlsson säger följande i Väse 

socken i forntid och nutid:

Från Allmänningen utgick en mängd ungdomar för att söka sitt leve-
bröd på annan ort. De, som inte tog plats inom jordbruket, reste till 
något samhälle eller till en stad och tog anställning där. Många reste till 
Amerika så snart respengar kunde anskaffas. De flesta lyckades bra i det 
främmande landet och blevo framstående och högt aktade personer.12

12. Väse socken i forntid och nutid s 249.
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fattigvården och fattigdomen i väse efter 1869

Vi har kunnat konstatera att nödåren i Väse inte hade någon dramatisk 

effekt på människors hälsa, men däremot att antalet fattiga ökade, liksom 

fattigvårdskostnaderna. Dessutom bidrog troligen erfarenheterna till att 

många tog steget att flytta till andra orter och inte minst till Amerika från 

och med år 1869. 

När nödåren var över var dock fattigdomen kvar. Någon undersök-

ning om fattigvårdsvolymens förändringar från 1870 och framåt har inte 

gjorts, men frågan fortsätter att vara ett dominerande inslag i det som 

kommunens företrädare brottas med. Det finns mängder med handlingar 

bevarade som kan berätta om hur det arbetet gick till under det fortsatta 

1800-talet och under 1900-talet. Frågan om nödårens påverkan på den 

framtida organisationen och rutinerna för arbetet är svårutredd. Man kan 

dock peka på att en ny fattigvårdsstadga togs 1877 och att arbetet från den 

tiden skyndades på för att hitta en annan och mer permanent lösning på 

kommunens fattigvårdsfråga. I Väse socken från forntid till nutid och i 

historiken över det kommande åldersdomshemmet Bergagården beskrivs 

processen när Väse kommun arbetade för att ersätta det gamla inackorde-

rings- och understödssystemet med en fast fattiggård. Motiveringen var 

inte minst kommunalekonomisk, enligt det kommunalstämmoprotokoll 

från 23/1 1876, som citeras i sockenboken:

Som avgiften till fattigvården inom församlingen nu stigit till en 
oerhörd höjd, och för att på något sätt kunna för framtiden så-
dant förhindra, hade på begäran kommunalstämman till denna 
dag blivit i laga ordning pålyst med tillkännagivande, det flera 
församlingsbors önskan är, att församlingen ville gå i författning 
med utarbetande av något annat sätt för de fattigas försörjande, 
t.ex. inköp av någon fastighet till så kallad fattiggård, där de flesta 
av församlingens fattiga kunde till vård och försörjning intagas.13

13. KKA, Väse kommun, Kommunalstämman A I:1.
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Efter många turer inköpte Väse kommun egendomen Ölmskog år 1884 

och gjorde den till ny fattiggård. Där fick många av de tidigare inackorde-

rade hjonen plats. Ölmskogs fattiggård användes fram till 1930-talet, när 

Väse hittade en annan lokallösning genom den s.k. Bergagården. Denna 

invigdes 1931.

Kanske var en fattiggård verkligen en bättre lösning än vad det gamla 

systemet stod för. Det ligger utanför artikelns ramar att ta ställning till 

den frågan. Att övergången inte var smärtfri står dock klart. I Väse socken 

i forntid och nutid kommenteras övergången t.ex. så här:

För de gamla och orkeslösa gjordes allt för att ge dem en så god 

vård som möjligt efter den tidens förhållanden. Men trots detta 

var det många, som föredrog att bo kvar i sina många gånger fall-

färdiga stugor. Där fick de både frysa och svälta, men de föredrog 

detta hellre än att flytta till fattiggården. Vi kanske förstår dem. 

De trivdes bättre i sina hem och älskade friheten. 14

Många av dessa människor som ”älskade friheten” bodde på Allmän-

ningen. Attityderna gentemot platsen och dess människor är redovisade i 

flera av hembygdsböckerna, från Lämgrens och Carlssons från 1907 och 

framåt. Det finns en spännvidd här, från något slags exotismens fascina-

tion till ett nedlåtande avståndstagande eller till och med förakt. Fredrik 

Carlsson talar i sin skildring en hel del om fylleriet och slagsmålen och 

om Allmänningen som ett ställe där ”kringresande skojare” gärna tog in. 

”Att en och annan strävsam och hederlig familj även fanns inom detta miss-

lyckade nybyggarsamhälle må dock rättvisligen erkännas”, tillägger han.15

Även i Väse socken i forntid och nutid dominerar den negativa bilden 

av Allmänningen och dess människor, om än den nedlåtande tonen har 

ersatts med större förståelse för traktens folk. Signaturen K J K – Väse 

14. Väse socken i forntid och nutid s 213.
15. Carlsson s 56.
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hembygdsförenings dåvarande ordförande Karl J Karlsson – säger som en 

slags sammanfattning om befolkningen på Allmänningen:

Allmänningen ansågs av den övriga väsebefolkningen som en 

tillflyktsort för slödder och lättjefulla personer. Det var nog så 

till en del, men det stora flertalet, som där bodde, var hederliga 

och skötsamma människor, som sökte göra det bästa av tillvaron. 

Vi gör nog bäst, om vi icke dömer för hårt, ty alla är ju barn av 

sin tid.16

Men det finns också en annan syn på fattigdomen och de fattiga repre-

senterad i socknens hembygdslitteratur än det distanserade synsättet, som 

utdragen ur böckerna från Carlssons bok 1907 och Väse socken i forn-

tid och nutid 1958 väl kan sägas representera. I Lars Lämgrens bok, som 

alltså i likhet med Carlssons utkom så tidigt som 1907, finns ett avsnitt 

där skriftställaren J. P. Rydelius uttalar sig om villkoren för att vara fattig 

och att bli föremål för fattigvård. Kanske har han själv hört om nöden 

under 1860-talet och alldeles säkert hade han egen erfarenhet av hur det 

kunde gå till när gamla och orkeslösa människor granskades och synades 

av kommunens förtroendemän i syfte att ta ställning till om de skulle få 

understöd av det allmänna – eller inte. Jag vill avslutningsvis citera en del 

av Rydelius ord om fattigvårdens villkor under 1800-talets slut, i Sverige 

som i Väse. Han utgår från fattigvårdsprincipen ”Hjälp människan, innan 

hon fallit!”

Denna princip är så litet beaktad, att t.ex. laglig fattigvård, 

strängt taget, icke får tilldelas någon, så länge han ännu häng-

er sväfvande öfver afgrunden. Det är först sedan den olyckliga 

släppt sitt tag och, bildlikt taladt, mistat både armar och ben, 

förnuft och alla sinnen, lagen tillstäder fattigvård.

16. Väse socken i forntid och nutid s 249.
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Men då hemmet utarmas, utarmas karaktären. Trasor och smuts 

ha en förfärande kraft och kväfva alla goda tankar. – det finns 

så många filantroper, men så få välgörare. /---/ Fattigvård och 

välgörenhet borde ha till hufvudsyfte att förekomma fattigdom. 

Då skulle säkerligen verksamheten bland de elända bli mycket 

lindrig.17

slutord

Väse var inte någon av de bygder i Värmland och Sverige, som var värst 

drabbade under 1860-talets nödår. Trots det innebar åren en kraftig ök-

ning av den nya kommunens sociala åtaganden och påfrestningar, som 

gjorde att man när tillfället gavs några år senare bytte fattigvårdssystem 

och skaffade sig en egen institution: fattiggården i Ölmskog. Året 1869 

var också ett första stort emigrationsår, samtidigt som Allmänningen som 

fattigsamhälle uppe i skogarna i norr fortsatte att fungera som en värld 

för sig i ytterligare ett par generationer framåt. Delvis ett sagoland, för 

att nu låna Lars Lämgrens uttryck från 1907. Ett sagoland i blåbärsblått, 

tallmogrönt och skogstjärnssvart, med stråk av något grått, som från en 

sliten stugvägg som var en gång.

17.  Lämgren s 113.
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