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Främre omslaget visar invigningen i november 1912 av Tallgården, Huddinge kommuns 

första ålderdomshem. 

T.h. i främsta raden, med klockkedja, fattigvårdsstyrelsens ordförande, agronom Emil 

Andersson, Stuvsta gård. Längst t.h. sannolikt prästen Nils Lindstam. Någon av de andra 

herrarna är landshövding Sahlin. På förstukvisten ses föreståndarinnan fröken Jönsson. 

Foto: Huddinge kommunarkiv 
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Förord 

I elfte timmen för den svenska fattigvården ordnade fattigvårdsstyrelsen i Huddinge kommun 

senhösten 1956 en utflykt för pensionärerna på ålderdomshemmen Tallgården och 

Rosendalsgården och, separat, för fattigvårdsfunktionärerna som om någon månad skulle bli 

socialarbetare. De for till Nordiska Muséets utställning ”Den svenska fattigdomens historia”.  

Dagens offentliga äldreomsorg och annan socialvård har sina rötter i fattigvården, som är en 

levande del av vårt historiska arv, trots att utställningstemat tycktes förmedla att fattigdomen 

och fattigvården var ett avslutat kapitel.   

Mitt syfte är att uppmärksamma denna del av kulturarvet, som ibland avfärdas med en rysning 

om hur eländigt det var ”förr”. Många av dem det handlade om lämnade få spår, förutom i 

fattigvårdens handlingar och det är roligt att ge plats åt några av dem. Ganska många 

hembygdsföreningar har givit ut skrifter om den lokala fattigvården eller på annat sätt 

behandlat den, varav jag skall referera till några arbeten.  

 

Framställningen bygger på både äldre och nyare material. För tiden före kommunreformen 

1862 utgår jag från Margareta Seth-Stenungs handskrivna excerpter i Huddinge 

Hembygdsförenings arkiv. Därefter har jag gått igenom alla protokoll från 

kommunalstämman och –nämnden fram till 1918 och fattigvårdsstyrelsens protokoll fram till 

och med 1956, därtill spridda dokument i anslutning till dessa i kommunarkivet. År 1957 

ersattes fattigvården av Socialhjälpslagen, men redan i fattigvårdslagstiftningen ser man 

grunddragen i det vi till vardags kallar ”äldreomsorgen”, ofta uppfattat som något nytt och 

”modernt”. Denna sentida arvtagare behandlas avslutningsvis; det är således främst de äldre 

som intresserar mig, men som vi skall se gjorde fattigvården sällan några åldersdistinktioner.  

 

Det går ofta inte att särskilja, varken förr eller idag, vad som är ”ren” äldreomsorg och vad 

som har (haft) inslag av annat, såsom låg bostadsstandard och fattigdom. Pensionerna och 

bostadsbidragen gör att fler äldre klarar sig på egen hand. Dessa två poster utgör huvuddelen 

av de pengar som spenderas på äldre, flera gånger större än ren ”omsorg”. Vi får se, i 

kommunalt perspektiv, hur fattigvården gradvis blev dagens sociala omsorg och skönja vad 

som lever kvar av arvet. Kanske skall också vår förståelse öka för de problem kommunen 

brottats med, förr och senare, och åtminstone ibland försökt lösa efter förmåga.  

 

Inledningsvis ges en bild av socknens och den tidiga kommunens fattigvård m.m. i stort, där 

det är en fördel att socknen och kommunen Huddinge är geografiskt identiska, med anor från 

medeltiden. Termen socken (församling) avser den kyrkligt-administrativa, geografiskt 

avgränsade enheten, som 1862 i många fall sammanföll med den nya, världsliga 

landskommunen. Mer än 9 av 10 svenskar bodde då på landsbygden.  

 

Först på 1900-talet började man urskilja de äldre som en egen social kategori, även om gamla, 

vanföra och obotligt sjuka mycket länge setts som ”värdiga” mottagare av hjälp, förutsatt att 

de var fattiga, skötsamma och saknade anhöriga. För dem har man i århundraden med 

varierande ambitionsnivå och framgång ordnat offentlig omsorg. Om de, mot förmodan, hade 

egna resurser kunde de oftast finna andra lösningar och var givetvis inte heller berättigade till 

offentlig hjälp. De som själva vållat sin misär var inte välkomna i fattigvården, som förstås 

härbärgerade de allra fattigaste, även om en landshövdingeänka i knepiga omständigheter 

hamnade på fattighuset i Mulseryd (Svensson 1989). Vi skall se något exempel även i 

Huddinge på hur ”bättre folk” kunde bli föremål för fattigvård. Sociala skillnader kvarstår 

ännu i den offentliga äldreomsorgen, men beror nu mest på olikheter i hälsa och tillgång på 

anhöriga. För att sätta Huddinges fattigvård-äldreomsorg i ett större perspektiv hänvisar jag 

ibland till statliga utredningar, statistik m.m. 
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Ganska stort utrymme ägnas andra viktiga drag i kommunens karaktär, främst förstås dess 

omvandling från ren landsbygd, med ett fåtal stora markägare och ett större antal fattiga 

torpare, statare och lönearbetare. Omvälvande skeenden som den nya järnvägen, 

landsvägarna, urbaniseringen, sedesförändringar och växande kommunala åtaganden av olika 

slag fick genomslag också i fattigvården. Bakgrunden behövs för att förstå fattigvårdens 

manöverutrymme och fattighjonens villkor. Däremot ger jag mindre utrymme åt dåtida 

kommunal administration och politik, utom när den direkt figurerade i fattigvården. För 

sådant hänvisas till Öhngrens utmärkta framställning (1991). 

 

Eventuellt (numera) anstötliga, äldre formuleringar och termer har behållits, liksom stavning 

m.m. Alla citat är exakt återgivna, för att förmedla tidsanda och därför att de fortfarande kan 

ha en resonansbotten. Jag tror att läsaren skall finna att många av de frågor fattigvården 

ställdes inför är relevanta även idag. Det är på flera vis felaktigt att förfasa sig över hur det var 

”förr” och indirekt signalera hur mycket bättre vi nutidsmänniskor sköter fögderiet. Snarare 

finns det mycket i arvet att vara stolt över eller rentav tacksam för. Annat bör vi nog med 

allvar reflektera över. Eftervärlden har ibland förenklat berättelsen om hur myndigheterna 

intill nyligen bemötte de avvikande. Vi hör tyvärr sällan deras egen version. Jag hoppas att vi 

kommer dem något närmare i de ”ärenden” som nedan återges från Huddinge i äldre och 

nyare tid.   

 

Det var professor Birgitta Odén, tyvärr bortgången 2016, som ledde mig in på dessa spår på 

1980-talet. Hon har i flera intressanta böcker – någon finns på Huddinge förträffliga 

kommunbibliotek - skildrat hur det kunde vara att bli gammal och beroende av anhöriga 

respektive att ta hand om skröpliga gamla, på tiden före inkontinenshjälpmedel och moderna 

mediciner, med svårlösta hygienproblem när människor låg i fårskinn och annat. 

Till sist finns det ofta även i ”akademiska” produkter personliga bevekelsegrunder, i mitt fall 

min morfars engagemang i kommunalförvaltningen hemma i Brunskog. I barnets sinne 

fastnade berättelser om hur man med mer eller mindre ohemula metoder gjorde sig kvitt 

personer som andra kommuner försökt ”dumpa” i vår kommun.  

 

Vänlig och effektiv hjälp med mycket arkivmaterial och annat har jag fått av arkivchefen 

Göran Johansson och Monica Jonsson, Huddinge kommun. Göran och Barbro Nordlöf, 

Gunnel Jacobsen, Ellert Ström och andra i och utanför Huddinge Hembygdsförening har 

granskat manuskript och lämnat viktig information. Bo Nyhlén har bidragit med uppgifter om 

Hörningsnäs och Bengt Göransson vid CSA har bidragit med perspektiv. Tack. Ansvaret för 

kvarstående fel och brister är mitt eget och säkert finns det läsare som kan bidra med rättelser, 

kompletteringar, gamla bilder eller personliga hågkomster, hör gärna av er! 

 

Gerdt Sundström, Stuvsta i Huddinge, mars 2018 
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Hur ny är egentligen dagens offentliga välfärd? De långa linjerna… 

Vem som gör vad, hur och varför för de fattiga och för de äldre tillhör sedan länge samhällets 

och samhällsvetenskapens centrala frågor. Hur mycket gör de anhöriga och civilsamhället i 

stort och hur mycket gör det offentliga? Att offentlig svensk (nordisk) äldreomsorg är något 

nytt och speciellt bra är nog en övertygelse som många omfattar, eller i varje fall gjorde intill 

nyligen. Det är också en föreställning som genom åren drivit många utländska besökare att 

studera svensk välfärd och äldreomsorg. Rapporter av utländska besökare har bidragit till 

bilden av ”den svenska modellen” (Kylhammar 2017). 

 

Tidiga exempel är de skotska kommunalmän som ett par veckor 1908 åkte runt i Sverige. Vid 

avskedet sa de att ”särskilt våra ålderdomshem och öfver hufvud taget vården om våra åldriga 

fattiga lifligt slagit an på dem” (Svenska Dagbladet 16/8 1908). Och när den även i dagens 

Kina kände landsflyktige reformivraren Kang You-Wei bodde i Sverige 1904-06 förde han 

dagbok, där han beskriver Sverige som världens bästa land (han hade också bott i bl.a. USA, 

Schweiz och Norge). Han besökte fabriker, arbetarhem, fängelser och fattighus. Om ett 

sådant, sannolikt Sabbatsberg, skrev han att inte ens överklassen i Kina bodde så fint, rent och 

modernt... Men skatterna var höga och en stor brist i västerlandet var, enligt Kang, den 

ensamhet och brist på anhörigas respekt och omsorg som drabbade många äldre (Kang You-

Wei 1970). Något tidigare (1867) passerade den första kinesiska delegationen Huddinge på 

den då alldeles nya järnvägen. Fritz von Dardels och Adam Lewenhaupts memoarer skildrar 

livfullt möten med dem. 

 

Mångas bild av fattigvården och fattighuset är klart negativ, färgad av t.ex. Albert Engströms 

berättelser och Astrid Lindgren om kommandoran och Emil i Lönneberga. Och de faktiska 

förhållandena kunde vara skrämmande, för Huddinges del skildrade i romanform av Kjell 

Johansson (2006). En del av detta vidlåder nog också fattighusens efterföljare, 

ålderdomshemmen, som skandaliserades genom Ivar Lo Johanssons reportage i slutet av 

1940-talet. Anders Åmans klassiska arbete om de svenska institutionsbyggnaderna visar bl.a. 

det skräckinjagande "slottet", fattiggården i Bollnäs landsförsamling, nyuppförd 1907. Ändå 

var verkligheten nog ibland mer komplex än vi föreställer oss. Åke Wassing, som växte upp 

där, kunde trots allt finna ömhet i miljön, skildrat i Slottet i dalen. En ganska positiv bild av 

omsorgen på ett ålderdomshem i en liten västgötakommun på 1930-talet och därefter 

förmedlas i barndomsminnen och intervjuer om fattigvården i landskommunen Daretorp 

(Grafström & Sundström 2015). En tidig, men kanske väl positiv skildring av ett 

ålderdomshem är Lind (1940). Flera hembygdsföreningar har publicerat initierade skildringar 

av fattighus-ålderdomshem, deras personal och intagna. Goda exempel är Karlsson (1987) och 

Ottosson (1997). Läsvärd är också Jonsson (1971). 

I det här sammanhanget måste man hålla i minnet att fattigdom inte automatiskt innebar vare 

sig önskan om, eller rätt till fattigvård. Många-de flesta var intill nyligen fattiga, men 

människor gjorde strikt åtskillnad mellan att leva fattigt och enkelt respektive att vara 

fattighjon eller dra sig fram med tiggeri; steget över till detta tog man bara i yttersta nödfall, 

om ens då. Detta gällde ännu i början av 1900-talet, som det t.ex. beskrevs av Ivar Lo-

Johansson i boken Pubertet och var en självklar distinktion även i 1300-talets sydfranska 

Montaillou (Le Roy Ladurie 1980).   

The past is not dead. In fact, it's not even past (William Faulkner, Requiem for a Nun). 

Författaren Ola Larsmo har konstaterat att  “--en del tycks tro att deras liv inte har något med 

historien att göra. Men de som levde för hundra år sedan har format våra ramar. Det gäller 

politik, lagstiftning, kultur, tänkesätt... Vi lever nedsänkta i historien.---" (Svenska Dagbladet  

2 maj 2009). 
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När man studerar fattigvård och offentlig omsorg bör man vara medveten om den historiska 

kontinuiteten. Ibland ser vi den inte, därför att vi lever mitt i den. Då kan det hjälpa med 

jämförelser, över tid och med andra kulturer. Ett annat skäl är att många ser den svenska 

välfärdsstaten – en bild understödd av ofta urtrista böcker i samhällskunskap – som ett 

modernt 1900-talsprojekt utformat av socialbyråkrater, pådrivna av fattigvårdsreformatorer 

som G H von Koch, Ebba Pauli, Ellen Key m.fl. och liberaler som Karl Staaf i samarbete med 

socialdemokratiska politiker.  

Utan att vilja förringa deras gärning, som gav Sverige ett bättre läge än många andra länder att 

tackla 1900-talets sociala och politiska utmaningar, kan vi lättare idag än tidigare se att man 

överdrivit olikheterna mellan Fattigsverige och det moderna Välfärdslandet. Det finns både 

politiska skäl och andra motiv - t.ex. kommunal och nationell stolthet - att framhäva det 

enastående och historiskt nya med den svenska moderniseringen, den omfattande välfärden 

och omsorgen m.m. Att den egentligen har gamla anor och kanske rentav är ett arv att vara 

både tacksam och stolt över tycks vara en utmanande tanke. Den är helt enkelt en del av vårt 

kulturarv och därför också något för hembygdsvänner att intressera sig för. Fattigvården 

bedrevs med skiftande ambition, resurser och skicklighet - liksom kanske dagens socialvård - 

men att fattigvården är grunden, förbises ofta i de analyser, positiva och mer kritiska, som 

svenskar och utländska iakttagare gjort av vårt samhällsskick. Möjligen är en självkritisk 

granskning av Sverigebilden nu på väg, avspeglat bl.a. i ett helt nummer av Axess (maj 2017) 

och en artikel av Jörngården (2017). 

 

Många använder ord som ”system” eller ”den svenska modellen” när man talar om den 

offentliga omsorgen och ofta säger man ”äldreomsorgen”, när man bara avser dess mindre 

del, de offentliga insatserna. Huvuddelen av all omsorg ges dock av anhöriga. Man 

frammanar gärna bilden av en rationell, planerad och genomorganiserad omsorgsapparat; 

sanningen är att den växt fram bit för bit och ganska ad hoc. Vi säger ofta ”samhället”, när vi 

egentligen bara avser stat-landsting-kommun, vilket kanske vittnar om vår självklara 

acceptans eller t.o.m. omfamning av det offentliga. Det är i huvudsak kommun och landsting 

vi har kontakt med och betalar mest skatt till, den egentliga nationalstaten berör oss mer 

sällan. 

Bilden av den förnuftiga staten brukar delas av utländska besökare, de förstår bara inte hur det 

gick till, så snabbt och så effektivt? Och, varför har svenskarna sådan (överdriven) tillit till 

socialstaten och varför är de så villiga att betala dessa höga skatter?  

Många, svenskar och utlänningar, antar att ”staten”, dvs. kommunerna, idag står för i stort sett 

all omsorg och undrar liksom Kang You-Wei varför anhöriga till de äldre gör så litet för sina 

gamla? Sanningen är att det handlar mer om tradition än om nya ”modeller” eller ”system”, 

begrepp som känns främmande när man betänker hur välfärden byggts bit för bit, utan 

närmare planläggning. Dagens offentliga omsorg bygger på urgamla traditioner att sörja för 

det gemensamma bästa, även om man inte bör driva tesen för hårt. Ulla Pettersson har visat 

hur man byggde på tidigare rutiner men också försökte förnya det sociala arbetet under 1900-

talet (2011).  

Men när ekonomin kärvar ligger fattigvårdens perspektiv nära till hands. Det gamla 

ansvarssystemet byggde på ätten, familjen och bygemenskaper som vi inte vet så mycket om, 

men som under det konfliktfyllda 1200-talet avlöstes av eller kompletterades med en kyrklig 

ordning: ”Om någon fattig finnes hos dig--- så skall du icke förstocka ditt hjärta och tillsluta 

din hand för denne din fattige broder” (5 Mosebok 15:7-8 och i vers 11 sägs att ”Fattiga skola 

ju aldrig saknas i landet…”).  
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Under den katolska medeltiden fick församlingarnas fattigtionde i Norden på nåder - denna 

obetydliga utkant av kristenheten låg för långt från Rom - både insamlas och användas lokalt, 

i de enskilda socknarna, vilket inte var fallet på kontinenten.  

Gemensamt beslöt man i socknarna om uttaxeringen och hur man skulle använda insamlade 

medel (kontanter eller naturaprodukter, som inte lämpade sig för långa transporter), dvs. i 

princip den grundlagsskyddade ordning vi fortfarande lever med i Norden. Sverige var 

befolkningsmässigt ett litet land, med ungefär 630 000 invånare på Erik XIV:s tid. England 

hade då drygt 3 miljoner invånare och tidens europeiska stormakt Spanien 8 miljoner. 

 

Den lokala finansieringen var, och är fortfarande, en utomordentligt viktig sida av den 

offentliga omsorgen. Utanför Norden är de lokala enheterna ofta beroende av centralmaktens 

välvilja och pengar, en ordning som underlättar ineffektivitet och oegentligheter. De c:a 2 500 

svenska socknarna har fram till idag sett ut på ungefär samma sätt som på medeltiden och i 

dem uppkom tidigt på det här viset en tradition av ordnat, kollektivt och lokalt beslutsfattande 

samt ansvarstagande för – och inte minst kontroll av - dem som inte klarade sig själva eller 

var på annat sätt avvikande eller störande, dvs. grunden för moderna begrepp om det 

”sociala”. Denna ministat i staten sköttes i stor utsträckning av dem som bodde i den och som 

åtnjöt lokalt förtroende. En bondes dagbok från åren 1809-1833 visar att flera arbetsdagar 

varje månad gick åt till pålagor som skjutsning, vägarbete, brobygge, uppdrag för socknen 

med mera (Lövgren 1970).  

I genomsnitt hade socknarna på 1500-talet knappt 300 invånare, dvs. alla kände alla. Till detta 

kom efter hand andra sammansmältningar av kyrkligt och världsligt, synligt i 

symbolhandlingar, offentlig administration och rent fysiskt i samlokaliseringen av kyrka, 

skola och fattighus-ålderdomshem på en central plats i socknen. 

 

  
Huddinge kyrka, klockarbostad och skola omkring 1870. Källa: Huddinge församling 

 

En annan aspekt, minst lika viktig, var den allmänna uppryckningen av den svenska staten 

under 1800-talet, då man fostrade svenskarna i nationalism och känsla för fanan. Tidigare 

sträckte sig gemenskapen till byn och socknen. Bo Rothstein har påpekat hur krisen efter 

förlusten av Finland satte fart på nationen. Nu tillkom folkskolan, näringsfrihet med avskaffat 
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skråtvång och borttagande av andra regleringar, världens första moderna lag om aktiebolag, 

ämbetsmän fick tjänst efter meriter i stället för genom börd eller kontakter och förbättrade 

kommunikationer (telegrafen, järnvägarna). Tidningarna och offentlighetsprincipen bidrog till 

vårt förtroende för myndigheterna och allmän ”tillit”. Men det fanns som antytt en grund att 

bygga på. Välfärdsbygget krävde en välfungerande statsapparat och hyggligt lika möjligheter 

till social och annan rörlighet utan att behöva emigrera, en annan drivkraft till förbättringar. 

Detta innebar förstås inte att effektiviteten omfattade allt och omedelbart. Den byråkratikritik 

som framfördes av t.ex. Strindberg i Röda rummet eller Lo Johansson i Stockholmaren visade 

bristerna, men förutsatte ändå hur det borde vara. Konflikten mellan frihet och reglering 

fortsatte, särskilt på landsbygden, dit Huddinge ju hörde var på den tiden.  

 

Symbiosen mellan kyrka och stat… 

Efter reformationen använde staten kyrkan för folkbokföring och kontroll av det religiösa 

livet: Avvikelser tolererades inte och den absoluta statsmakten ogillade givetvis samfund och 

organisationer med lojaliteter utanför riket (liknande moderna motsvarigheter saknas inte). I 

socknen bevakade sockenskrivaren både statens och invånarnas intressen, där bokfördes 

jordinnehav och skatt, ordnades utskrivning av krigsfolk och annat, i ett för sin tid 

förbluffande avancerat och effektivt system, grundvalen för stormaktstidens krigsmaskin, där 

omkring en tredjedel av den vuxna manliga befolkningen maldes ned. Många jordbruk och 

andra verksamheter i alla samhällsklasser drevs av kvinnor. Staten intresserade sig i någon 

mån även för fattigvården, där ju sjuka och äldre medellösa personer med anhöriga (om man 

hade) som inte kunde eller ville ta hand om dem alltid varit ett stort inslag, men även andra 

togs om hand. Ibland upplevdes de som störande och man såg gärna att de kontrollerades.  

 

Kyrkoordningen 1571 och 1593 års kyrkomöte fastlade definitivt enheten mellan stat och 

kyrka, dvs. symbiosen mellan världslig administration och religiöst liv, vilket är speciellt för 

de nordiska länderna och kanske särskilt Sverige. Det fick konsekvenser för vårt sätt att tänka 

och ordna livet, dagens välfärdsordningar och det som kallats statsindividualismen, dvs. en 

symbios mellan individuell frihet och ett beroende av staten (Svensson 2016, Berggren & 

Trägårdh 2015). Sverige skars också av från det tidigare intellektuella utbytet med 

kontinenten och blev på flera vis självtillräckligt, som Thomas Idergard påpekat (Svenska 

Dagbladet 15 april 2017). Betydelse av detta arv kan knappast överdrivas. Att hedra sin fader 

och moder innebar i katekesen uttryckligen också respekt för överheten, satt att sörja för vårt 

bästa.   

 

Folkbokföringen från 1686 och flyttningsbetygen – fram till 1860 krävdes ”pass” även för 

längre inrikes resa - var sålunda ett kyrkligt åliggande långt in på 1900-talet, för att inte tala 

om husförhör, läskunnighetsundervisning, vaccination mot kopporna m.m. Allt fick sin 

vigning i kyrkans famn, som det heter i psalmen Fädernas kyrka i Sveriges land, numera 

borttagen ur Svenska Kyrkans psalmbok. Läskunnighet var ganska vanligt långt före 

folkskolereformen och var en del av reformationens program att individen skulle ha 

direktkontakt med Gud och känna till hans ord. Åtminstone det senare kontrollerades vid 

husförhören. Familjen och i förlängningen staten – överheten bär icke sitt svärd förgäves – är 

en garant för ordning och reda. Paternalismen i kollektiv och statlig gestalt drevs kanske 

längst i Sverige bland de protestantiska länderna, utmärkt beskrivet av Svensson (2016). Det 

visade sig dock senare att läsförmågan kunde användas även för att tillägna sig mer 

omstörtande budskap.   

 

Från 1749 utgjorde standardiserade demografiska formulär församlingarnas underlag till den 

nationella befolkningsstatistiken, världens äldsta tillförlitliga och en fin källa för historiker 
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och släktforskare. Då hade Sverige (utom Finland) 1,8 miljoner invånare, uppgiften 

hemligstämplades för att inte utlandet skulle få kännedom om hur få vi var.  

 

Kyrkan skulle också efter förmåga vaka över sexualmoral och laglydighet. Brott mot de tio 

budorden resulterade ofta i böter, som var en vacker inkomstkälla för församlingen. 

Närvaroplikt gällde vid högmässan, då man även läste upp myndigheternas version av timade 

nyheter, efterlysningar av människor, djur och egendom m.m. Protester förekom i form av att 

sova sig igenom gudstjänsten, berusning, medbragta hundkreatur etc., men pliktuppfyllnaden 

var god intill mitten av 1800-talet (Reuterswärd 2002). Skamstraff avskaffades först 1918, 

men användes då knappast. Ännu i slutet av 1800-talet kunde man dock hamna i fängelse för 

horsbrott. Sabbatsbrott var straffbelagt i lag ända till 1948 och i ett talande rättsfall i början av 

1900-talet höjdes straffet för djurmisshandel, eftersom det förövats på en söndag (Cserhalmi 

2004). Hustrumisshandel föll intill 1940 under allmänt åtal bara om den var synnerligen grov 

eller förövades på en söndag. 

 

Socknen-församlingen var inte bara en religiös enhet – vilket är den vanliga innebörden 

utanför Norden – utan också den geografiskt-administrativa grundenheten, där folkviljan och 

staten möttes, med avgörande betydelse för den som vill förstå svensk historia, där 

förhandlingar och konsensus är typiska inslag. En stark och effektiv stat från 1500-talet och 

framåt kunde trots allt inte driva igenom vad som helst, men tvingade på sätt och vis fram 

lokalt samarbete – men också lokala konflikter – genom t.ex. militära utskrivningar och 

indelningsverket. Sverige hade en hög andel självägande bönder, som alltid var representerade 

i riksdagen och som gjorde sig gällande gentemot vår jämförelsevis svaga adel. Socknen som 

politisk arena bidrog till den svenska kompromisskulturen och samförståndet, men man bör 

inte överdriva det harmoniska: I socknen kunde också motstånd och resningar ta form, som i 

det sista stora bondeupproret 1743. Det slutade med ett blodbad, men fick på sikt betydelse 

för demokratiseringen av nationen (Bergstrand 2016). Samförståndet mellan styrande och 

styrda gällde dock bara den besuttna delen av allmogen. Torpare och andra egendomslösa 

hölls hårdare, men även för dem var socknen viktig. Därför bör vi behålla socknen som 

geografisk enhet och något vi känner igen och känner oss hemma i. Kommunen har visat sig 

mindre stabil som enhet betraktat.  

  

...och ansvaret för de fattiga: hwart härad och sochn skal föda sine fattige 

1571 års kyrkoordning lade ett tydligt ansvar för fattigvården på de enskilda socknarna, 

kommunernas föregångare. Dess tillkomsthistoria och förhandlingarna mellan kyrka och stat 

samt Gustav Vasas skicklighet i att ”laga efter läge” i det kaos som rådde under reformationen 

tecknas i en skrift till fyrahundraårsminnet (Kjöllerström utg. 1971). Kyrkoordningen 

reglerade inte bara ritualer och trosartiklar, utan även mer världsliga ting, såsom att 

prästhustrur inte skulle pryda sig med överdåd och präster skulle undvika all ”mistänkelig och 

ohöffeligh umgengelse”. Huddingeprästen Anders Gellerstedt ”med stridigt och hetsigt lynne” 

(Bennett 1977) som sålde brännvin – en dryck han själv var förtjust i - på kyrkbacken på 

1820-talet bröt därmed uppenbart mot kyrkoordningen.  

För fattigvården stadgades att varje socken skulle bygga sjukstugor för fyra till sex personer, 

invånarantalet var som nämnts i genomsnitt ganska litet. Man stadgade också att vården var 

avsedd främst för ”infödda personer” som inte hade släktingar eller andra som var skyldiga 

”honom sköta och föda”. Annars skulle de tränga ut ”rett allmoso hion”. Språket är 

ålderdomligt, men tankarna lever.  

 

Nya förordningar om att socknarna skulle ordna fattigvård, bygga sjukstugor m.m. utfärdades 

tid efter annan, men efterlevnaden var bristfällig i hundratals år. Många av förordningarna är 
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svåra att finna, men återges i en förträfflig skrift om fattigvården i Bankeryd (Ekholtz & 

Samuelsson 1993, även Kjöllerström a.a.). En lättillgänglig och bra översikt av fattigvården 

och dess historia i Sverige och övriga Norden samt England – de enda länder som har 

likartade, lokalt baserade ordningar för fattigvården – av Åke Elmér finns i Svensk 

Uppslagsbok (Fattigvård; 2a uppl., 1954). 

 

Mot centralregeringens försök att styra och kontrollera stod starka lokala krafter och mycket i 

svensk historia går att förstå i ljuset av spänningen mellan centrum och periferi, något som 

lever kvar i våra dagar. När statens krav och skatteuppbörd blev för långtgående, möttes de av 

protester och t.o.m. folkresningar. Lokalt förväntade man sig viss förståelse för sin situation 

och det finns fall där även enskilda med framgång gjorde motstånd mot den lokala 

fattigvårdens maktutövning. Relationen mellan makthavare och vanligt folk var en annan än 

idag och medborgarrätt i modern mening existerade inte, även om de rättsliga förhållandena 

var förhållandevis avancerade för sin tid. Det kan vara klokt att komma ihåg att den 

patriarkaliska ordningen, husbondeväldet m.m. tedde sig annorlunda ur de underställdas 

perspektiv, även om de som vi skall se inte alltid var ödmjukt underdåniga. 

 

Redan från början klarlades att fattigvård var en kristlig plikt, men att man bara kunde komma 

ifråga för stöd om man inte kunde försörja sig själv och inte hade släktingar som borde dra 

försorg om en. Personer med självförvållad nöd, lättingar, alkoholister, bråkiga hjon och de 

som smädade myndighetsrepresentanter skulle avvisas. Fattigvård var ingen rättighet, utan en 

skyldighet för kommunen (församlingen), vilket också gäller dagens socialvård inklusive 

äldreomsorgen. Skillnaden kan tyckas hårfin, men har både juridisk och praktisk betydelse 

(nedan).  

 

När socknarna visiterades av biskopen granskade han även hur man skötte fattigvården, som 

administrerades av präst och betrodda sockenbor tillsammans. Exempel på lokal eftersläpning 

säger en del om både sturskhet mot överheten och om avståndet från centrala beslutsfattare till 

den bistra verkligheten ute i periferin. Lokala variationer har alltid funnits, beroende på 

olikheter i behov, klass- och produktionsstruktur, mänsklig ofullkomlighet med mera. 

Resursbristen, särskilt på landsbygden där de flesta bodde intill cirka 1945, var ett ständigt 

gissel. De fattigaste kommunerna hade högst kommunalskatt, men ändå problem med 

ekonomin. Detta löstes först med kommunalskatteutjämningsreformen 1965.   

 

Trots århundraden av kungliga tillsägelser var efterlevnaden mycket varierande ännu under 

1800-talet. Dessutom var formerna för omsorgen ofta ganska olika, dvs. om församlingen 

satsade på kringgång för fattighjonen, inhyste dem permanent någonstans, hade 

sockenmagasin, tillämpade utauktionering etc. Ännu i början av 1900-talet saknade var tionde 

kommun ordnad fattigvård. En imponerande avhandling ger en bild av läget år 1829, med 

betydande lokala skillnader (Skoglund 1992). Detta framgår av dåtida rapporter från varje 

socken – c:a 2 400 – och deras fattigvård det året, där det dock inte meddelas något särskilt 

anmärkningsvärt om just Huddinge. Prästernas uppgifter om orsaken till fattigvårdsbehovet är 

talande: sjukdom, svaghet, ålderdom och olyckor (Skoglund 1992). Många var kvinnor, 

särskilt änkor. Ungefär en femtedel av alla änkor var beroende av fattigvård.    

Ulla Rosén (2004, 2008) och Beata Losman (1986) har gett levande bilder av fattigvården i 

aktion och hur olika den kunde gestalta sig, beroende på kommunens karaktär. Redan då 

skilde man på "sluten" och "öppen" fattigvård-äldreomsorg, dvs. om den skedde inom en 

institution eller utanför. En intressant, äldre framställning om ”Fattigt folk och tiggare” är 

Levander (1934), en något mer vetenskaplig studie med många konkreta exempel från 
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fattigvården är Ejdestam (1969). En levande bild av ”tiggare och landstrykare” målas av 

Annika Sandén (Populär Historia 8/2016).  

Ansvaret för de fattiga i nyare tid 

Inga större förändringar skedde under 1800-talet, men fattigfrågan var under debatt under hela 

seklet, pådriven av det föreställda hotet från ”pöbeln” och franska revolutionen. Politiska 

oroligheter förekom också under 1800-talet, den framväxande statistiken och olika 

undersökningar – som t.ex. Karl Marx använde och som fortfarande gör Kapitalet läsvärt – 

användes flitigt i debatten. Redan vid seklets början höjdes röster i riksdagen för att 

fattigvården borde vara en statlig angelägenhet, men det ansågs bättre att lösa den lokalt för 

att undvika missbruk och ”moraliskt fördärv”. I riksdagens utredning av 1837 framfördes att: 

Fattigvården är deremot ett statligt åliggande, såsom oundvikligt för Statens bestånd och dess 

bestämmelse /uppgift/ att lemna möjlighet för hvarje samhällsmedlems existens --- /men/ Den 

noggrannhet, hvarmed fattigvårdsbehofven måste bedömas, är omöjlig att åstadkomma 

annorlunda än af den behöfvandes närmaste omgivning (här efter Pettersson 2011). 

Förhoppningar om allmän (statligt garanterad) trygghet och problemen kring detta luftades 

åter vid sekelskiftet 1900 och är fortfarande en aktuell fråga. En mer sällan beaktad aspekt är 

att en (nationell) rättighet kan ge frihet och kontroll åt den berättigade brukaren, såsom i den 

tyska och i viss mån spanska vårdförsäkringen, något Per-Gunnar Edebalk argumenterat för 

(2007). Den svenska äldreomsorgen (socialvården) är inte rättighetsbaserad, utan bara en 

rättighet om kommunen bedömt att man har ett behov. Kommunen beslutar sedan hur detta 

behov skall tillgodoses, men både bedömning och beslut kan överklagas.  

 

Att försörjaren, dvs. allmänheten-kommunen, tar sig rätt att bestämma och ta makt över den 

som söker bistånd var som vi skall se ett tydligt inslag i fattigvården och lever kvar i 

socialtjänsten. Kanske måste det så vara, när man bestämt sig för att alla skall ha möjligast 

lika välfärd, men det får konsekvenser för både egna hjälpbehövande och de som söker sig hit 

som flyktingar m.m. (Lena Andersson, Dagens Nyheter 24 juni 2016). 

Trots socknens totalansvar medgav 1847 års fattigvårdsförordning statliga bidrag i vissa fall 

och vid större ”allmän olycka”, sedermera (1871) något utvidgat. En intressant historik gavs i 

ett digert betänkande om kommunalskatten (SOU 1943:43) och det fanns statligt stöd till 

skattetyngda kommuner, men man ville förhindra att kommuner som misskötte ekonomin fick 

bidrag eller inrättade sig efter bidragen, en synpunkt som är fullt levande i dagens debatt. 

Många landskommuner var små, men stora till ytan; 1938 hade 498 kommuner högst 500 

invånare, 161 högst 300 (a.a.). Trots högre skatter hade många av dem svårt att klara 

ekonomin. Dagens skatteutjämningssystem infördes som nämnts 1965 och har sedan justerats 

några gånger, bl.a. för att beakta variationer i behov. En sådan är andelen ensamboende äldre, 

vilket varierar kraftigt kommunerna emellan. 

 

År 1862 etablerades en världslig enhet, kommunen, för fattigvård och andra sekulära 

åligganden, med en övergångsfas som beskrivs för Huddinges del nedan. Avsikten var 

decentralisering och förbilligande av statsförvaltningen, men också enligt förarbetena att 

”främja utveckling i demokratisk anda och fostra människor till medborgaransvar och 

fosterlandskärlek” (efter Holmberg 2013). Nu avskaffades länsstyrelsens möjlighet att ändra i 

beslut av sockenstämman, i stället fick man överklagningsrätt rörande kommunala beslut, så 

som redan fanns för statliga beslut. 

 

En stor kostnad var folkskolan som officiellt infördes 1842. I Huddinge fördröjde godsägarna 

Pettersson på Fullersta, Hagelstam i Lisma och Åkerhielm i Vårby införandet ett par 

årtionden, allmogens barn ansågs inte behöva sådant. Skolstyrelsen stod under kyrkonämnden 
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ända till 1930 vilket illustrerar den stegvisa separationen mellan kyrkliga och världsliga 

ansvarsområden, som skedde i övriga Norden vid ungefär samma tid.  

 

Intervjuer med flera hundra kommunalpolitiska förtroendevalda har visat trögheten i den 

kommunala demokratin och beslutsgången, där omtanke om kommunen går före politiska 

skiljelinjer (Fredriksson 2015). Omkring 1950 hade c:a 3 % av befolkningen ett eller flera 

kommunala förtroendeuppdrag, emot dagens knappt en procent, dvs. alla torde ha känt (till) 

dem, och kommunrepresentanterna hade nog ofta mycket god personkännedom. Man får 

komma ihåg att genomsnittskommunen var befolkningsmässigt så liten. ”Socialingenjören” 

var i verkligheten en kommunföreträdare (a.a.). Redan på 1930-talet uttryckte Ludvig 

Nordström i Lort-Sverige beundran för dessa plikttrogna och hängivna arbetare i vingården. 

Han förmodade rentav att tilltro till folkhemmet hade ersatt den gamla tidens religiositet. 

 

Först med 1918 års fattigvårdslag – de tidigare förordningarna upplevdes på många håll inte 

ha samma tvingande tyngd som en lag - avskaffades rotegång för fattighjonen och den 

överklagningsrätt som avskaffades 1871 återinfördes. Nu etablerades också begreppet 

ålderdomshem och centralmyndigheternas kontroll över kommunerna skärptes, med 

nyinrättade tjänster som fattigvårdsinspektörer vid länsstyrelserna. Tidigare ålåg det prästen 

att besöka fattighuset och granska förhållandena där, men egenkontroll fungerar inte alltid. 

Lagen innebar förbättringar för de fattiga och viss liberalisering, men krav på skötsamhet och 

nykterhet kvarstod. Den som inte hade enbart tillfällig fattigvård var också enligt § 70 skyldig 

att ”efter sin förmåga förrätta arbete, som av fattigvårdsstyrelsen eller å dess vägnar anvisas” 

(Elmgren & Sköld 1932). Kommunerna skulle nu ha en fattigvårdsstyrelse, där minst en 

ledamot och en av suppleanterna skulle vara kvinna, kanske ett arv från diskussionerna på 

1906 års fattigvårdskongress, där moderlighet och förmodad speciell kvinnlig kapacitet för 

sociala frågor var på tapeten. Kongressen samlade tusen deltagare och ”socialvårdsfolket” 

kom att sätta tydliga spår i 1918 års Fattigvårdslag. Det är möjligt att en av delegaterna var 

godsägare Axel Berg i Huddinge (nedan). En koncis skildring av åldringsvård och 

socialpolitik under 1900-talets första halva är Edebalk (1991) och Greta Grenander ger en 

rättfram och ömsint skildring av arbetet som fattigvårds- och socialvårdsinspektör, där 

motsträviga kommuner – och fattighjon/socialfall – figurerar (2000).  

 

Tonen var kärv i 1918 års lag, men det var fortfarande fattigt i landet och både Sverige och 

omvärlden led av dyrtid och sviterna av första världskriget. I Fattigvårdslagens § 37 

föreskrevs sålunda ”Om på grund av missväxt, annan allmännare olycka eller av förhållanden 

utom riket vållad allmän kristid nöd i större utsträckning kan befaras uppkomma inom 

samhället, har fattigvårdsstyrelsen att, i den mån åtgärder till nödens avhjälpande ankomma 

på annan myndighet, hos denna göra den framställning, som av omständigheterna påkallas”. 

Under de svåra missväxtåren kring 1870 – då c:a tiotusen svenskar (och omkring 150 000 i 

Finland) svalt ihjäl - fick en del kommuner ekonomiskt stöd från staten, men detta var bara 

lån som skulle återbetalas. 

 

Lokalt deltog de besuttna – vanligen bara män – i beslut i byalaget och vid häradstinget samt, 

från 1700-talet, med variationer i de sockenstämmor som senare transformerades till 

kommunalstämmor. Rösträtt i de senare graderades på 1800-talet efter beskattningsbar 

inkomst, vilket uppenbarligen uteslöt de fattiga och egendomslösa. Ensamstående kvinnor 

med inkomst fick dock rösträtt och från 1909 var de valbara till kommunala uppdrag. 

Röstlängden för Huddinge år 1917, bevarad i Huddinge Hembygdsförenings arkiv, visar hur 

låga inkomsterna var för de flesta och därmed deras möjligheter till politiskt inflytande.  
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På 1940- och 1950-talen byggde åtminstone de större landskommunerna särskilda 

kommunalkontor; tidigare förvarades protokoll m.m. i hemmet och de vårdades inte alltid 

som de skulle. Kommunalförvaltningen var på många håll ålderdomlig och det förekom att 

man förvarade privata och kommunala pengar tillsammans, så små var de senare beloppen. 

Handskrivna fattigvårdsprotokoll bevaras t.ex. från Älekulla 1951, då aktuell för de 

ålderdomshemsskandaler som Ivar Lo-Johansson beskrev. I ett Huddingeexempel berättas om 

kommunala arkivalier som förvarades eller ”dumpades” i Stuvsta gårds ladugård, där Gunnel 

Jacobsen såg dem innan den revs, möjligen efter tidigare ordföranden i fattigvårdsstyrelsen, 

agronomen Emil Andersson (mer om honom nedan), som ägde Stuvsta gård. Åtminstone en 

del av dokumenten omhändertogs av en privat samlare omkring 1961 och har sedermera 

(2016) överlämnats till kommunarkivet.  

 

Den tidiga fattigvården i Huddinge 

Att det på 1600- och 1700-talen var ont om pengar i socknen, både för fattigvård och annat, 

anar man av uppgifter om att kyrkan var gravt förfallen under 1700-talet och att det ej fanns 

resurser till reparation; allt gick till hemkomna krigsmän och de många landsflyktiga från 

Finland, Estland och Livland, vilket framgår av Seth-Stenungs kommunbiografi (1956). Hon 

gjorde ambitiösa excerpter ur gamla handlingar om fattigvården, som finns på prydliga kort i 

Hembygdsföreningens arkiv och som ej tidigare publicerats, men här följer. (Utdragen 

markeras med anföringstecken när de är ordagrant avskrivna från hennes material, om 

avskrifterna i sin tur alltid är exakta har jag inte undersökt.) 

 

I maj 1690 skulle man således för att taktäcka fattigstugan ”söka herrskapet i socknen om 

bräder och till ugnen kalk och tegel”. I februari och maj 1706 beslöt man skaffa en fattigbössa 

som man tingade Mats i Mellanberg att sätta upp på en stock. (År 1740 blev den ”bestulen 

och låset sönderslagit”.)  

Samma år ”tillsades socknemännen att giva något åt de fattiga vid gästabud”. I oktober 1708 

var tydligen de nedersta skiften i fattigstugan så dåliga att de skulle ”lagas av – dem som förr 

till fattigstugan intet givit, och lovade Anders Andersson i Stufsta, att Stufstabönderna skulle 

köra dit var sin stock”. (1737 blev det dags för nybyggnation av fattigstuga) 

Året därpå, 2 maj, noteras att ”Fattigstugugumman Botdil, som stulit hos klockaren, sättes på 

söndag i stocken, men vill hon sådant intet undergå, eller fler resor beträdas med slik odygd, 

uteslutes hon alldeles utur fattigstugan”. Tydligen var stockstraffet förhandlingsbart. 

År 1724, 7 juni, framgår att man betraktade åtminstone en del fattiga som ”sina”: ”Den 

gamble och fånige drängen hos Ingval Andersson i Stufwästa blev efter församlingens 

påstående antagen ibland socknens fattiga att få sin del”.  

 

När biskopen inspekterade församlingarna granskades som nämnts även fattigvården och dess 

räkenskaper, som 20 februari 1743 befanns ligga på plus 43 daler 29½ öre kopparmynt och 

hade ”församlingens respective ledamöter på allmän sockenstämma sig därom berömligen 

förenat att till deras /de fattigas/ behov årligen giva 2 kappar (1 kappe = 4,5 l) mjöl av varje 

hel gård---Fattigstugan var nyss uppbyggd och i ett gott stånd”. Samma år 15 maj antecknades 

att ”Efter ett ledigt rum nu var i Fattigstugan, blev på Pastors föreställning av hela 

Församlingen enhälligt slutit att gamla Klockaränkan hustru Karin detsamma få, emedan hon 

vore i socknen född, och så länge därstädes vistats och ofta gjort de fattiga, såsom så när 

boende, mycket gott, och Klockaren i anseende till sina svaga inkomster, intet kunde som han 

gärna ville henne försörja”. /Här åsyftades sannolikt den nye klockaren/  

 

Den 14 februari 1746 var det dags för ny visitation. Protokollet ger vid handen att 

barn/arvingar ibland lät socknen dra försorg om gamla föräldrar: ”Eftersom ofta händer att 
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Bonde eller Änkja uteslutes utur mantalslängden, och låter son eller måg för hemmanet 

skrivas och sätta sig i Boet, varav händer att gamla folket sedan måste bliva husvilla, gå 

omkring och tigga och således öka antalet på Församlingens allmosehjon: Så emedan 

Kyrkolagen Cap. 28 § 13 förmår (?) att ingen skall tagas i Fattigstugan förrän dess Barn och 

arvingar sig yttrat om de vilja behålla egendom och hjonet försörja till dess döddagar, 

börandes i annor händelse egendomen tillfalla dem fattiga i församlingen: Ty beslöts att, när 

son eller måg sätter sig i deras gamla föräldrars Hemmansbruk och Bo utan att frånskilja deras 

egendom, så skola de sedan icke få tillstånd att förskjuta de gamla och låta dem komma 

församlingen till last och tunga, men om de strax avsäga sig all del och nyttjande av 

egendomen i löst och fast så bör detta komma Fattigstugan till godo ifall de vilja där hava sitt 

tillhåll och uppehälle, vilken Förordning står uttryckligen i 1 Epist. till Timotheus: Cap 5:16 

vers”. 

 

År 1752 20 september ”Påmintes att i fattigstugan var ingen som kunde sköta någon sjuk eller 

orkade bära ved och vatten, samt koka och tvätta. Margareta Larsdotter i Hackmyran hade 

nämligen dött”. 

 

Ibland släpade bidragen till fattigvården efter: 1761 4 oktober: ”Att alla, som vederbör, betale 

fattigmjölet till påsk varje år” (1786 ändrades detta till jul, påsk, midsommar och 

Mikaelitiden). Leverans av ”torr långved” till fattighuset sköttes rotevis i omgångar (11 maj 

1800). Nutidens kontantproblem hade sin dåtida motsvarighet i påbudet att man vid bröllop 

och barnsöl inte skulle bidra till fattigvården (obligatoriskt!) med sedlar ”på det skiljemynt vid 

utdelandet till de fattigas behov icke fattas må” (oktober 1763). 

År 1764 16 december undrade man: ”Borde icke deras kvarlåtenskap, som blivit intagne uti 

Fattigstuvan och därstädes dö, med rätta användas till de övriga uslas behov och således ingen 

annan tillkomma? Och blev denna fråga så mycket mer samtyckt som den är 

överensstämmande med lag och billighet”. 

 

Man hade kö till omsorgen redan då: 19 juli 1767 noterades att ”Stephan Olsson i Sandgropen 

skulle så snart någon av de fattiga dör undan, få komma i stället till någon fattigdels 

åtnjutande. Den 26 juni året därpå begärde han ”tillökning på sin fattigdel. Men då 

fattigkassan ej räckte till, emedan det fanns så många fattiga i socknen, för den skull tillät 

församlingen bemälte Stephan att med Eric, som han vårdar, få understundom gå ikring i 

socknen, då var och en lovade att efter råd och lägenhet giva dem något till föda”. 

Det var fortfarande ont om medel och man föreslog 1775 (11 juni) att ställa ett särskilt 

”bäcken” i kyrkan för insamling av en penning till fattigvården av ”var och en som 

behagade”. Året därpå bestämdes att utöka antalet fattigbössor till fyra, med en ny vid Länna 

gästgivargård. Man började även kunna differentiera stödet till de fattiga tack vare att 

fattigkassan hade ”förökats”. Man ansåg ”det vara billigt att detta underhåll lämpades efter de 

fattigas olika omständigheter”, så att de tre uslaste (sängliggande) fick litet mer än de övriga 

fattiga, som fick 6 sk. 8 rst varje månad. 

 

Någon sällsynt gång fick socknen stöd av staten: 18 juli 1784 antecknades att ”Hans Kungl. 

Majt hade till de mest torftiga i Huddinge Pastorat allernådigast täckts skänka trenne tunnor 

Råg, som från Kronobränneriet i Södertelge skulle avhämtas. Borde utdelas till dem som icke 

kunde få någon fattigdel”.  

 

År 1789 hade tydligen den gamla fattigstugan tjänat ut, man skulle bygga en ny och skulle 

”timmer därtill, 2ne stockar av mantalet, den ena längre, den andra kortare, nu i vinter vid 

första före framköras”. Dock får man 26 juni 1791 veta att den inte kunnat byggas färdigt 
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”emedan Vårby, Balingsta och Widja ej levererat timmer. De vägrade, emedan de icke sade 

sig ha vetat om och därför ej deltagit i sockenstämman”. Kallelse hade dock gått ut och man 

beslöt att bygga färdig fattigstugan ”för att inte fattighjonen skulle stå utan hus till vintern”. 

Emot tredskande skulle man ”begära Landshövdingeämbetets handräckning”, dvs. länsman. 

År 1794 uppgavs att Huddinge var en ”sädes- och näringslös socken”. Möjligen hade man fått 

propåer om bidrag till andra socknar, en sorts förmodern kommunalskatteutjämning, men 

församlingen ”Kan inte avvara några medel åt andra eller annat än för att klara sig själva” och 

år 1802, 24 februari, konstaterades att fattigmjölet inte räckte till de sex fattighjonen. 

”Possessionaterna skulle ombedjas ge mera”. Samtidigt hade man andra problem, med flera 

inbrottsstölder i sakristian och beslöt att ”anhålla hos Herr Majoren och Riddaren Carl A. 

Friesenheim på Fullersta att i säkerhet få undsätta kassorna för både kyrkans och de fattigas 

räkning”. 

 

För att begränsa utgifterna reglerade man antalet fattighjon: 6 juni 1802 bestämdes ”på 

förekomna skäl” att de finge vara högst fyra ”såvida de skulle bliva försörjda, och man vid 

påträngande nöd skulle hava något att dela åt andra nödlidande i församlingen”. Troligen 

gällde samma restriktion som på andra håll, nämligen att all fattighjälp var att anse som ett 

återbetalningsskyldigt förskott. Man ville inte riskera att fattighjonens eventuella 

kvarlåtenskap skulle gå till otacksamma släktingar, av vilka de fått liten eller ingen 

omvårdnad, uttryckt redan i 1571 års kyrkoordning. Den som fick understöd måste 

underteckna en förbindelse att skriva över allt till fattigvården.  

 

Ibland kunde detta rentav innebära att fattigvården ”gick med vinst”, som exempel från andra 

håll visar. Ivar Lo Johansson återger i Analfabeten hur en släkting lurades till kommunens 

ålderdomshem och välvilligt togs emot, eftersom han hade ett visst sparkapital, som 

omhändertogs. För Huddinge ”lönsamma” ärenden redovisas nedan. Intill 1948 gottgjorde sig 

kommunerna vårdtagarnas pensioner, men delade ibland ut fickpengar till dem som kunde 

sköta pengar, dvs. inte köpte pilsnerdricka och dylikt för dem.  

 

Livet i fattighuset hade sina sidor: 13 november 1814 förmanades hjonen ”På förekommen 

anledning – att hålla frid i fattighuset. Den ofridsamme fick flytta därifrån”. Den 7 maj 1820 

bestämdes att året därpå ”skulle den för längre tid tillbaka omtalta fattigstugan repareras 

såsom trång och bristfällig samt 1 rum åt socknens kyrkovaktare i densamma inredas. 

Socknens resp. invånare av Ridderskapet och Adeln jämte Ståndspersoner och jordägare å 

mantalen, åtaga sig att till denna byggnad och reparation av egna skogar lämna det timmer 

som efter förslaget erfordras, samt bestrida att penningutgift till inköp av plank, bräder, spik, 

sten, kalk och arbetslönerna, varemot de övriga i socknen el. Allmogen svara för alla körslor 

och dagsverken. De uti församlingen som äga eller bebo oskattlagda lägenheter och äro 

ståndspersoner, skulle särskilt inbjudas att genom penningsammanskott till arbetet bidraga 

och tvivlade ingen om deras beredvillighet härtill”. (År 1826 uppges full fattigdel vara 1 

lispund mjöl och 10 sk. 8 runst. I månaden.) Tydligen skedde som beslutat, eftersom man 28 

december 1823 utan andra kommentarer påminde om att varje mantal årligen skulle leverera 

ett lass ved till fattighuset (1 lass = 1/3 famn). Socknarna fick 1811 rätt att ta ut en skatt för 

fattigvården, men jag finner inga belägg för att så skedde i Huddinge socken.  

 

Två år senare (2 oktober) påminde sexmännen om att ”alla i Fullersta, Wårby, Flemingsbergs 

och Gömsta Rotar, som bort betala fattigmjöl den 24 juni, nu genast ovägerligen denna 

skyldighet böra fullgöra”.---  ”Kyrkovaktaren såsom boende i Fattighuset skulle anmodas att 

med vedhuggning biträda där varande Fattighjon”. Snart därefter (7 januari 1827) fick 

kyrkovaktaren flytta ifrån fattighuset med hänsyn till de många fattighjonen. Det visade sig 
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dock svårt att få iväg honom. /Sexmännen utsågs av sockenstämman och övervakade 

ordningen i socknen och rapporterade dem som utförde sysslor under sabbaten, uteblev från 

gudstjänster, ägnade sig åt privat-religiösa möten m.m./  

 

Fattighjonen var inte helt rättslösa, utan kunde överklaga beslut, såsom i ett fall där man 

tydligen nekat fattigvård: 1827, 4 mars, upplästes avskedade Båtsmannen Michael Granbergs 

till Kon. Befallningshavande ingivna Besvärsskrift, och begärdes däröver Församlingens 

förklaring. De närvarande funno honom icke kunna intagas i fattighuset varken i Huddinge 

eller Brännkyrka utan får han efter protokollet 1817 på beskedligt sätt söka allmosor i bägge 

socknarna ävensom något ur fattigkassorna kunde få lämnas till nödvändiga kläder”. 

Så skedde också: 13 maj 1827 noteras ”Köpes åt avskedade Båtsmannen Granberg en skjorta, 

ett par Buldansbyxor och en tröja, som efter Nota, av Huddinge o. Brännkyrka fattigkassor 

vardera till hälften betalas. För övrigt får Granberg över sommaren skaffa sig husrum och 

försörjning på sätt protokollerna i Brännkyrka av den 11 maj och i Huddinge av 18 maj 1817 

innehålla, och torde man vid nästa höst kunna foga någon anstalt om hans vidare vård”. Den 

30 september samma år antecknades att ”Avskedade Båtsman Granberg får såsom förut söka 

allmosor och husrum och skall man av Brännkyrka Fattigkassa till vintern skaffa honom ett 

par skor och strumpor”.  Samtidigt noterades att kommandoran (?) ”Mor Falk får med 

Oktober Månad 8 sk. Banco månatligen tillökning i sin fattigdel i anseende till det myckna 

besvär hon har med de övriga uslingarna”. 

 

Året därpå, 23 mars 1828, figurerade Granberg igen: ”I anseende till den miss-sämja och 

oenighet som några gånger försports mellan avskedade Båtsmannen Granberg och de andra 

fattighjonen i Stora rummet av fattighuset och häröver blivit klagat, beslöts nu att Granberg 

skulle överflyttas till kammaren mitt emot, eller det rum där kyrkovaktaren Snäckstedt bott. 

Obehöriga personer, som sig där innästlat måste lämna honom rum”.  

 

Ved gick det åt i fattighuset: 10 oktober 1830 noterade man att ”Till besparing av 

Fattigkassans små tillgångar ansågs det billigt att vedhuggning vid Fattighuset nu mera 

besörjdes av socknens torpare, helst de ej på något sätt bidrag göra till fattigförjningen. 

Sexman i Roten skulle kalla och den som försummade sin skyldighet skulle erlägga betalning 

för ett drängdagsverke. Klockaren skulle föra uppsikt häröver”. 

År 1831 den 3 juli beslöt man att köpa in en våg med vikter för fattigmjölet. ”Herr Patron 

Ahrens vid Glömsta skänkte till denna Sockenstämma vågskålar med sina tåg till 

Fattigförsörjningen i Huddinge Församling”. 

 

År 1833 5 maj fick fattigstugan nya invånare: ”Änkan Maja Cathrina Abramsdr i 

Nyängsvreten får med sina tre yngsta barn i ett ledigt rum i Fattighuset genast inflytta med 

villkor att för henne enligt välborne Herr Lieutnanten Johan af Jelléns löfte årligen en famn 

ved bestås ifrån Badlingsta samt att änkan går torparen Jan Persson i Orrtorp till handa i 

uppassningar, vilka han själv, i anseende till sin ofärd, icke förmår verkställa. Jan Persson 

upptogs ibland de ordinarie fattighjonens antal och fick tillstånd att genast inflytta i samma 

rum i Fattighuset som änkan i Nyängsvreten”. 

 

Mathållningen för fattighjonen var ett bekymmer: 1834 12 oktober ”Överlämnades till 

Ledamöternas genomläsande en tryckt beskrivning på en välsmakande, sund och födande 

soppa för ringa kostnad, varjämte ordf. tillkännagav att då denna soppkokning begagnas vid 

de flesta fattigvårdsanstalter i Stockholm, hade ock han till förbättring i fattighjonens svaga 

kosthållning företagit sig att sedan slutet av augusti månad 3ne dagar i varje vicka, nämligen 

måndagen, onsdagen och fredagen låta i prästgården koka den här beskrivna soppan åt 
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församlingens fattighjon. – På tillfrågan om församlingens ledamöter tilläto att den började 

soppkokningen får fortfara och kostnaden fattigkassan påföras, svarades: att, om fattigkassans 

tillgångar medgåvo denna ökade utgift, hade församlingen, som gärna såg sina fattigas villkor 

förbättrade, ingenting däremot”. Det torde ha handlat om den s.k. Rumfordska soppan, med 

korngryn, ärtor och potatis samt ett par sillar som viktigaste ingredienser, vid serveringen 

dessutom iskurna brödbitar.  

 

Tydligen var kostnaden för utspisningen inte ringa nog, eftersom man redan 31 maj 1835 

beslöt att ”Soppkokningen måste med denna månad upphöra i anseende till fattigkassans emot 

vanligheten tillitade och medtagna tillgångar”. Man avsåg att diskutera det på Mikaelistämmn 

igen. Samtidigt beslöts att ”Änkan Bergqvist, som länge varit församlingens allmosehjon, 

erhöll full fattigdel och rum i fattighuset”.  

Vid samma stämma anmälde ”Fattigföreståndaren – att några vägra att betala fattigmjöls-

contingenten. De vägrande skola först underrättas om innehållet av tidigare 

sockenstämmobeslut (i berörda avseende) innan avgiften i laglig ordning utsökes”, dvs. 

demokratiska beslut i mikromiljö.  ”Ordf. ansåg tjänligt att uppläsa Kungl. Förordningen av 

den 14de februari 1811, som bjuder att var och en som icke själv är i behov av andras hjälp, 

skall vidkännas skyldigheten att de fattiga försörja. Då församlingens uppmärksamhet jämväl 

fästades därpå, att de mästa fattiga härleda sig ifrån Torpen och lägenheterna, vore ej obilligt 

att även desamma taxerades till fattigmjöls erläggande. Till följe härav beslöt församlingen, 

att enligt den klassifikation som å torp och lägenheter uppgjord är till pastorslönens 

erläggande, komma två marker mjöl att avlämnas till fattigmagasinet för varje kappe; sålunda 

exempelvis den som betalar till pastor en kappe, erlägger till de fattiga 2 marker mjöl o.s.v.”  

Däremot fungerade vedhuggningen till fattighuset fortfarande ”enligt den tour som vanligt 

varit” (ovan).  

 

År 1835, 31 maj, fastställde sockenstämman ”Rotarnes skyldighet att var och en underhålla 

sina fattiga bräcklige och orkeslöse intill des rum bliver ledigt i fattighuset. Den som i 

församlingen och sin tjänst intager utsocknes kvinna med ett eller flera oäkta barn, måste ock 

vid moderns frånfälle ovillkorligen försörja och uppfostra barnen intill dess de fyllt 15 år och 

blivit till sin första nattvardsgång beredde och admitterade. Vad åter beträffar barn som blivit 

föräldralösa genom både faders och moders frånfälle och sakna anhörigas vård, böra de ock 

av Roten underhållas intill nästa allmänna Valborgs- eller Mickelsmässo-Sockenstämma, då 

församlingen vill efter omständigheterna beslut om barnens uppfostringshjälp.  

I övrigt erinrades församlingens ledamöter om stadgandet i Kungl. Förordningen den 5 dec. 

1788, att icke antaga något gammalt eller mindre arbetsfört tjänste- eller inhyseshjon, innan 

sådant först blivit i allmän sockenstämma anmält och församlingen därtill sitt bifall lämnat”. 

 

Hemortsrätten 

Förordningen av 1788 lagfäste hemortsrätten, med dess fördelar och avigsidor. I praktiken 

hade den redan tillämpats och det var ju i socknens intresse att personer som kunde bli 

aktuella för fattigvård inte tilläts att få hemortsrätt, då blev man skyldig att dra försorg om 

dem. Att man förde ned ansvaret – och kostnaderna - så nära de berörda som möjligt var nog 

det effektivaste sättet att genomdriva förordningen. Samtidigt innebar den ett problem, 

eftersom det fanns behov av rörlig arbetskraft. I praktiken tycks man ha sett mellan fingrarna 

med en del av reglerna, men de åberopades vid behov. Viktigast var förstås att inte få in 

tänkbara fattigvårdsärenden eller, om möjligt, bli av med dem man hade. Vem som ”hörde 

hemma” i socknen kunde tänjas, som när en kommun i ett ärende på 1940-talet ansåg att en 

kvinna inte var ”därifrån”, eftersom hennes föräldrar flyttade in på 1800-talet (Grenander 

2000). 
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I Huddinge blev förordningen 11 oktober 1807 underlag för ökade och differentierade avgifter 

till fattigvården, med högre belopp för adeln och jordägarna, men där även ägarna till 

dagsverkstorp ålades att leverera en viss mängd rågmjöl (för dem 5 skålpund). ”Utom detta 

skulle de fattiga ihågkommas med gåvor efter råd och lägenhet till julen”. 

År 1831 10 april ”Proponerades om ej överenskommelse borde fattas som kunde något trygga 

Församlingen i framtiden för den tunga, som så ofta Fader- och Moderlösa barn och fattige 

uslingar tillfoga henne. Sockenboerne fann detta rätt och gott; men kunde för denna gång ej 

avgöra, utan anmodade vice pastor, att till Valborgsmässo Sockenstämma uppsätta en 

förening /förslag?/ och vilja de då beslut fatta”. 

Det handlade om vilka som var församlingens ”rätta” fattiga och om 1788 års reglemente om 

hemortsrätten (nedan). Vid den aviserade stämman beslöts att ”Den som från annan 

Församling intager en Torpare el. Statdräng, som fyllt 45 år (1838 50 år), eller en Änkling ell. 

Änka el. ogift kvinna med barn, vare skyldig, att om genom dödsfall eller annan händelse 

under de tre första åren änka, hustru och barn skulle råka i nöd och uselhet, dem vårda och 

underhålla, så att fattigförsörjningen och Församlingen ej därmed betungas. – för övrigt 

påmintes om ett noggrant iakttagande av 1788 års förordning som säger: ”icke något 

inhyseshjon bör få nedsätta sig i Församlingen el. något gammalt och mindre arbetsfört 

tjänstehjon antagas, innan sådant först blivit i sockenstämman anmält och Församlingen 

därtill sitt bifall lämnat. – Den häremot bryter ansågs skyldig att ovillkorligen ansvara för den 

eller dem han i Församlingen intagit. – Denna paragraf skulle nu i år 2ne gånger och sedan en 

gång årligen från Predikstolen kungöras”. 

Detta var en praktisk ordning, men den blev också ett gissel för fattigvårdsadministratörerna 

som skickade räkningar och krav fram och tillbaka mellan socknarna/kommunerna. Ett 

Huddingeexempel är det besvär kyrkoherde Gustaf Ährling hade i ett ärende om ett fosterbarn 

fött utom äktenskapet och som vårdades i en annan socken, med påföljande utväxling av 

ämbetsskrivelser om vem som skulle stå för kostnaderna, om man nu inte kunde få 

barnafadern (modern var avliden) att göra det, som han rätteligen bort (Huddinge 

Hembygdsförenings Årsskrift 1987-1988). Handlingar från ett typiskt hemortsrättsärende kan 

ses i Hembygdsföreningens arkiv. 

 

Hemortsrättsreglerna försvårade för övrigt äktenskap över sockengränserna, eftersom 

utflyttningssocknen för den ene kontrahenten kunde bli ansvarig för eventuell fattigvård i den 

andra socknen och därför kunde göra svårigheter. (I t.ex. Kina har man fortfarande ett 

liknande system, hukou.) I torparnas kontrakt, t.ex. de som bevaras från Mellanberg i 

Huddinge Hembygdsförenings arkiv, föreskrevs att man inte fick mantalsskriva personer 

utöver vad som behövdes för torpets drift.  

 

Vid järnvägsbygget i början av 1860-talet uppkom frågan om fattigvård för järnvägsarbetare, 

men avvisades, då de var ”statens tjenare” (13 maj 1864). Man ville också ”påminna klockare 

Malmgren om vigten deraf att ej uthyra sin byggning åt annat än välfrejdat folk att någon fara 

ej må uppstå för kommunen att vidkännas några fattigvårdskostnader för hans hyresgäster”. 

Framdeles skulle han söka tillstånd hos kommunalnämnden för detta (23 dec 1866).  

Det gavs exempel på t.ex. en viss Lindblom i Glömsta som ”smygit sig in i någon stuga 

dagarna före mantalsskrivningen” emot markägarens vetskap och vilja (15 april 1867). Men 

hemortsrättsfrågor berörde även de mer besuttna, som i en flerårig tvist i konkursboet Ågesta 

gård rörande löjtnant Halls bosättning år 1906 och var han rätteligen skulle betala 

kommunalskatt, som Huddinge ville ha.  
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Hemortsrätten fortlevde in i socialvården, där den försvann först med 1982 års Socialtjänstlag. 

Dock övervintrade en rest som försvårade eller omöjliggjorde flyttning till en annan kommun 

för äldre som bodde i s.k. äldreboende. Detta upphävdes inte förrän 1999. Numera har även 

denna grupp flyttningsrätt. (Det fortlever dock i klagomål från vissa kommuner med många 

äldre sommargäster som yrkar på hemtjänst m.m.) 

Allt tätare sammanträden på 1870- och 1880-talen tyder på ökad arbetsbelastning och man 

skönjer hur stämman börjar använda nämnden för att förbereda mer komplicerade ärenden. 

Vid nästan varje möte förekom ett eller flera ärenden om rätt hemort; man gjorde sitt bästa för 

att förpassa ansvaret till någon annan församling.  

 

Ett tragiskt sådant fall var uppe den 24 februari 1871, då det handlade om efterlevande till 

rättaren Fredrik Johansson vid Stuvsta. Ordföranden redogjorde för de ”mått och steg han 

vidtagit och vidare ämnade iverkställa för att befria kommunen från möjliga blifvande 

fattigförsörjning af enka och barn” efter Johansson. Han avled 23 september 1870 av en 

”vådlig händelse”: Då han ringt begravningsringning (!) vid klockstapeln hade klockkläppen 

fallit ned och dödat honom. Man ämnade klaga över mantalsskrivningen eftersom 

hjälpbehovet uppkommit innan familjen bott i Huddinge mer än sex månader och därför borde 

besörjas av deras förra kommun, Lovö församling (man skilde terminologiskt ännu inte 

mellan världslig kommun och den geografiskt identiska kyrkoförsamlingen). Den 10 juni 

1872 bestred man således Lovös ”klagoskrift öfver Kammarrättens utslag rörande enkan 

Maria Johansson, hvars man blef vid begravningsringning ihjälslagen”. Enligt flyttlängden 

flyttade de också till Lovö, om godvilligt vet vi inte. 

Sedvänjor kring klockringning, som ibland blev för intensiv, behandlas i Louise Hagbergs 

klassiker När döden gästar (1937), som också omfattar fattigbegravningar m.m. 

 

Ganska snart upprättades listor över understödstagare utan respektive med hemortsrätt i 

Huddinge, med namn, adress, datum och belopp, men vanligen inte alfabetiskt ordnade. Vid 

krigsslutet och under de första efterkrigsåren fanns åtskilliga med annan nationalitet eller 

”Staten” angiven. Dessa fick man statlig ersättning för ända in på 1960-talet. (Med de 

nordiska grannländerna fanns sedan tidigare överenskommelser om fattigvård.) De flesta 

försvann ur rullorna, endera därför att behovet upphörde – många gick snabbt ut i arbete – 

eller därför att de flyttade från Huddinge.  

 

Att få eller byta hemortsrätt krävde dokumentation, här hör ett tidigare tjänstehjon av sig 1877 

med ett brev (i kommunalnämndens papper; brevporton kunde på den här tiden kosta bortåt 

en dagslön för en arbetare): 

 

Westerås 1/11 77  

Tillåt mig Goda Patron 

Jag skulle ödmjukt be Goda Patron om Patron ville vara så god att skikka mitt Betyg eller ett 

utdrag utur det för att jag kan intet få någon plats ej heller jag kan få bli skrifven på någon förr 

än jag får det    

Derföre beder jag ödmjukast om Patron ville vara af den godheten att sända mig det för jag 

har intet medel att fara så longt efter det sjelff utan jag hopas på att Patron icke tillsluter sitt 

goda hjärta för denna min Bön  

Sophia Johansson Westerås Dingtuna Oppgårda 

 

Ekonomin i socknens fattigvård 
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År 1837, 21 maj, var ekonomin igen på tapeten: Ökande kostnader – ”då saltvarorna varit 

dyra” - översteg intäkterna och det hotade att på några år göra slut på det lilla kapital (450 

Riksdaler) man hade i reserv. ”Det beslöts att alla håvpenningar vid communioner, med 

undantag av den för årets nattvardsungdom--- skola tillsvidare läggas till fattigkassan. --- Till 

hennes ytterligare förstärkning skall stambok årligen i slutet av september el. början av 

oktober månad, i varje Rote utgå, då det ovillkorligen åligger varje husfader eller den som 

eget hushåll äger, att giva i penningar något efter råd och lägenhet, icke obetagit tjänare och 

andra personer att med en gåva till fattigkassan bidraga. Sedan insamlingen genom 

sexmännen verkställd är, skall på de helge- el. högtidsdagar då gudstjänsten är mest besökt, 

givarnas namn och gåvans belopp från predikstolen uppläsas”. För att ersätta kyrkan för 

inkomstminskningen infördes avgift för klockringning vid dödsfall och avgift för vigsel och 

för kyrkogång, hemma eller i prästgården.  

 

Samma år, vid sockenstämman 29 oktober, erinrades om ”olämpligheten och 

ändamålslösheten av de i förra Sockenstämman beslutna frivilliga sammanskotten till 

fattigkassans förstärkning. Församlingen erkände anmärkningens riktighet, men gjorde därvid 

den erinran, att då början med sammanskottens insamlande redan är gjord, kunde detta ärende 

uppskjutas till nästa Valborgsmässosockenstämma ---  Nu och för framtiden beslöts att de 

barn som njuta uppfostringshjälp av församlingen, äro friska och färdiga och fyllt 14 år, 

kunna ej längre komma i åtnjutande av församlingens understöd, utan böra fosterföräldrarna i 

tid vara därpå betänkta, att skaffa barnen en, för deras ålder passande tjänst. Är barnet 

däremot sjukligt och till krafterna klent el. dylikt kommer deras uppfostringshjälp att bero av 

församlingens prövning”.  

I princip är dessa resonemang samma som i dagens sociala lagstiftning: Kommunen har en 

skyldighet att hjälpa, om man bedömer att det finns ett behov, men med vad och i vilken 

form, det avgör kommunen. 

 

Vid sockenstämman 20 maj 1838 beslöts att man förutom mjöl även skulle lämna ett bidrag i 

reda pengar till Mjölcassan, nämligen 20 S. Banco för varje lispund mjöl och den 30 

september 1838 antogs ”Till förestånderska med full fattigdel --- änkan Inga Kajsa 

Bengtsdotter i Djupås och erhåller hon månatligen fattigpenningar 24 S. Bko så länge hon 

med föreståndarskapet uthåller och det behörigen sköter”.  

 

Ur pålysningsboken Kyndelsmässodagen 1842 erinrades ”Församlingens possessionater och 

hemmansbrukare att framföra den anslagna veden till fattighuset”, något som påpekades även 

Fastlagssöndagen; det skulle göras ”ofördröjligen”. Så tycks ändå inte ha skett, eftersom 

Mikaelistämman bestämde att ”begära handräckning av Kungl. Befh. För att få fram veden till 

fattighuset”. 

Det lokala självstyret hade nu fått påbud uppifrån om fastare former, så att ”På 

Mikaelistämman beslöts dessutom en ändring i fattigvårdens besörjande. Sålunda utsågs en 

fattigvårdsstyrelse, bestående av samtliga hemmansägare och innehavare. Pastor självskriven 

ordförande”. Den 28 december hade de sitt första sammanträde för att bringa till 

verkställighet den beslutade förändringen i sättet att försörja församlingens fattiga, där vi ser 

den moderna kommunalskatten ta form:  
”I fattighuset intagas endast vanföra och åldringar, som ej kan försörja sig. Alla andra fattiga, som på 

något om än otillräckligt sätt kan bidraga till sin försörjning, bortaccorderas att under husbondeansvar 

vårdas och försörjas den tid som avtalas, varvid dessa med husbonderätt äga att draga all den nytta av 

deras arbetskraft, som skäligen kan begäras och av fattigvården erhålla det som brister (ty arbetet kan 

inte motsvara vårdkostnaden). Till bestridande av kostnaden utgöres en personel utskild, vilken utan 

avseende på stånd och villkor utgår till lika belopp av varje person från fyllda 14 år, då denne ej själv 
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är underhållstagare el. till arbete oförmögen. Hälften för kvinna. Hemmansägare och innehavare blir 

ansvariga för tjänstehjons utskyld med rättighet att därför gottgöra sig av lön el. arbete”.    

 

Den 10 december 1843 påmindes man om att ”De gåvor till instundande Julhelg, varmed 

Församlingens Ledamöter behaga ädelmodigt ihågkomma de fattiga kunna senast fredagen 

den 22 december avlämnas, då jämte månatliga understöden, även dessa gåvor komma att 

utdelas vid Fattighuset”. Vid sidan av sådana gåvor fortsatte formaliseringen, med ett viktigt 

sockenstämmomöte 15 augusti 1847, säkerligen påkallat av den nya fattigvårdsförordningen 

som ålade socknarna att ordna fattigvården mer systematiskt. På landsbygden kunde den även 

fortsättningsvis skötas av sockennämnden, annars av en särskild fattigvårdsstyrelse. Endast 

arbetsoförmögna kunde få fattighjälp, både socknens egna och utsocknes personer. I det 

senare fallet uttalades tydligt hemortskommunens ansvar, varom mer nedan.   

En ”kommitté utsågs att uppgöra förslag till Reglemente för fattigvården i Huddinge”:  

Man utsåg inspektor Lundin, greve Gustaf Lagerbjelke, advokatfiskalen Sandeberg, inspektor 

Pehr Pettersson (senare possessionat på Fullersta) och med pastor som ordförande. Från denna 

stämma föreligger synnerligen långa excerpter. Varken Seth Stenung eller vi kan återge mer 

än delar av kyrkoherde Ährlings långa inlägg, men vi önskar ändå förmedla en bild av hans 

retoriska stil, sannolikt tidstypisk.  

 

Han inledde med att konstatera att ”För ett viktigare ändamål än det förevarande, vet jag mig 

icke tillförene hava anmodat Församlingens resp. ledamöter att sammanträda. Med bedrövelse 

hava vi år från år sett armodet och eländet i allt förfärligare grad gripa omkring sig, och 

klagomål av sådan beskaffenhet hava försports och förspörjas från alla delar av riket, ja ock 

från främmande länder. Sålunda gäller här idag en angelägenhet, rörande icke ensamt vårt 

inskränkta samhälle utan hela Fosterlandet och påkallande ej blott Socknemannens, utan 

jämväl medborgarens, fosterlandsmännens, ja varje upplyst och ädelsinnad kristens allvarliga 

uppmärksamhet och ömma behjärtande”. Möjligen syftade kyrkoherden här på den allvarliga 

missväxten och nöden 1837-1838 och de insamlingar som då ordnades, omnämnda t.ex. i 

systrarna Ulrichs dagböcker (Ulrich 2015).  

 

Det handlade den gången inte om flyktingar, utan om fattigdomen som, enligt ordföranden, 

borde avhjälpas med förebyggande insatser, som kyrkoherden ömmade för. Man kommer 

tämligen villigt ”en utmattad och fallen till hjälp, men åser tämligen kallblodigt och lugnt 

huru han kämpar med nöden--- Man skyndar att bistå, men merendels då det är för sent”. Man 

borde ”förekomma ett under vissa tillfälliga förhållanden, men icke eljest, givet 

omkullfallande”. Likar bör ”skyddas från ett elände, en undergång, som i den mån de synas 

bliva allmännare hota att omstörta samhället”. Vikten av förebyggande insatser är ju en högst 

modern tanke, men dessutom var det politiskt oroligt ute i Europa och även i Sverige vid den 

här tiden, nyligen hade landet ju också drabbats av koleran med tiotusentals döda. Vi finner 

senare exempel på hur fattigvården gav ”hjälp till självhjälp”.  

I Huddinge låg det så bra till, konstaterade kyrkoherden, att de nio husförhörsrotarna ganska 

väl svarade emot lika många större jordegendomar, där det ju var jordägarens-husbondens 

ansvar att dra försorg om tidigare och nuvarande anställda, som ordföranden nöjt 

konstaterade. Sockennämnden skulle ha nio ledamöter, en för varje rote: Vårby, Glömsta, 

Flemingsberg och Fullersta, Stuvsta, Sundby och Stensätra, Lisma, Länna, Ågesta, Balingsta, 

med noggrann specificering av vilka gårdar och andra underlydande som hörde hemma i 

respektive rote. Man ville tillse att ”de understödstagande icke falla någon annan, vare sig 

inom eller utom församlingen, till last”.  

Om fattighjon inte tillhörde någon viss egendom eller när ”anhöriga eller andra enskilda 

personer icke kunna förbindas, att till deras uppehälle bidraga, på socknens gemensamma 
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bekostnad underhållas och vårdas på det sätt, att de, som genom ålder och sjuklighet 

fortfarande sakna all arbetsförmåga, intages i Fattigstugan, varemot alla övriga skola så fort 

lämpeligen ske kan, inackorderas hos välkända och vederhäftiga personer, vilka med rättighet 

till begagnande av all Fattighjonets arbetsförmåga, under husbonderätt och ansvar, åtaga sig 

att, för minsta betalning, under Fattigvårdsstyrelsens inseende, desamma med underhåll och 

vård förse”.  

 

I varje rote skulle en Ordnings- och Uppsyningsman ”söka hindra tiggeri och kringstrykande 

inom socknen, samt, när sådant föranledes av fattighjons brist på nödtorftigt uppehälle och 

kristelig vård, först hos husbonde eller annan underlydande härutinnan äska rättelse, och då 

sådan icke följer, anmäla förhållandet hos Fattigvårds-Styrelsen, som äger befordra den 

lidande till dess rätt, och lagligen tillhåller den tredskande, att lämna fattighjonet det 

understöd, vartill han enl. 8 § i denna stadga är pliktig. Sak samma vare då fattighjon 

misshandlas eller dess tillständiga uppehälle och vård eftersättes av person som jämlikt 9 § 

sådan sig åtagit”. Här föreskrevs också hur man kunde klandra fattigvården, dvs. ett visst 

rättsskydd för alla parter. Ett gripande exempel på hur vanvård av ett fattighjon i värmländska 

Väse 1850 ledde till rättsliga påföljder ges av Olausson (2016), men för det mesta fick de nog 

finna sig i villkoren, se dock klagomål nedan.  

 

Ordföranden hänvisade till tidigare förordningar (särskilt 1788 års) och den nya förordningen 

om sockennämnder på landet och ”om försvarslöses och till allmänt arbete förfallne personers 

behandling”, anvisningar som ”rätt begagnade ofelbart föra till detta mål. Dock vad allmänna 

författningar uträtta, det uträttar den kristeliga kärleken mycket mer och vida bättre. Han är 

alltid och allestädes, den bäste medlaren och rådgivaren och avväger bättre än någon lag 

inbördes rättigheter och plikter och förtjänar företrädesvis i närvarande fall, att tagas till råd. -

-- Vår tid kan rättvisligen ej förebrås för kärlekslöshet och ohjälpsamhet, och säkerligen kan 

ej heller någon av denna Församlings värda medlemmar därför med fog beskyllas”. Han 

påminde om ”en kristelig husfaders åliggande enligt läroboken, att hava en faderlig vård om 

sina tjänares gudsfruktan, seder och ordentlighet, att sörja för deras hälsa och uppehälle, att 

vara billig i sina fordringar: giva dem goda efterdömen, hava omtanke för deras framtid, och 

icke förhålla dem deras förtjänta lön”. 

 

Samma år fastställdes ett reglemente för fattigvården (3 okt.) där uttaxering för fattigvård 

sattes till 8 skilling för män och 4 skilling för kvinnor. Fattigvårdsutgifter skulle redovisas för 

varje rote. Kyrkoherde Ährling återkom till vikten av förebyggande insatser och att särskilt 

uppmärksamma missförhållanden. Hans exemplifieringar visar dock att det åter handlade om 

att ”sorgfälligt vaka däröver att främmande personer, på längre eller kortare tid ej få 

obehörigt, och utom stadgad ordning innästla sig i socknen”, med ansvar som tidigare nämnts 

och ”att fattiga, som tillhöra annat fattigvårdssamhälle, därest nödigt understöd därifrån ej 

erhålles, varda dit återsända; samt att alla frågor om rätt försörjnings-ort varda i behörig tid 

och ordning utredda och avgjorda”. 

Samtidigt som man idkade sparsamhet i fattigvården lät man besuttna personer låna utan ränta 

ur både socken- och fattigkassan, ibland t.o.m. utan säkerhet, vilket uppdagades vid 

biskopsvisitationen 1828 (Ställborn i Huddingeposten 3/1977, Hedlund 1989-90). 

 

Sedlighet och moral 

Kyrkoherde Ährling ivrade för moralen och klagade vid en sockenstämma 1842, året då 

fattigvårdsstyrelse infördes efter centralt påbud, över ”hurusom ogifta personer sammanflytta, 

leva och avla barn tillsammans under föregivande, att de ärna ingå äktenskap med varandra. 

Att sådant ej står tillsammans med Guds ordning och måste leda till högst betänkliga följder i 
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sedligt och politiskt avseende finner envar rätteligen”. Han varnade också för att anställa eller 

behålla tjänare som för en så straffbar levnad (efter Seth-Stenung s 42-3, som ger fler 

interiörer från övervakningen av moralen).  

Och vid en sockenstämma 1847 framhöll Ährling vikten av att ”förmana och allvarligt 

tillhålla vanartiga, lättjefulla, liderliga, utsvävande och oordentliga personer i allmänhet, samt 

försumlige vårdslöse opålitlige och uppstudsige tjänare i synnerhet, att avlägga sitt otillbörliga 

förhållande, och återvända till ett sådant, varigenom den välfärd som grundar sig på dygd i 

förening med gott namn och förtroende hos en var, samt välvilja och kärlek hos forna och 

närvarande husbönder beredes och betryggas”. 

 

 
Kyrkoherde Gustaf Ährling t.v. Källa: Huddinge hembygdsförenings arkiv 

 

Han uppmanade alla med ansvar för underhavande att tillse att  
”dessa icke lida brist på det nödvändiga till livets uppehälle för sig och de sina, och icke sakna nödig 

vård och skötsel i sjukdomsdagen; icke finna sig förhindrade att deltaga i den allmänna Gudstjänsten 

och urståndsatte att tillbörligen vårda och Kristeligen uppfostra sina barn, vartill hörer att förskaffa 

dem nödig Skolundervisning, icke gå miste om råd och hjälp i brydsamma förhållanden och vid 

olyckstillfällen, och icke varda förskjutne på ålderdomen; icke varda lämnade åt sig själva, att leva, 

hushålla, vårda sig och sitt, uppföda sina barn, sköta egna angelägenheter, andeliga och lekamliga, 

fullgöra sina plikter emot Gud, sig själva och andra, huru illa, förvänt, obetänksamt, vårdslöst, 

lättsinnigt och överdådigt m.m. som helst, utan varda förmanade uppmuntrade rättade och tillhållne, 

att lära betänka och göra vad efter Gudomlig och mänsklig lag dem åligga, för dem och deras 

omgivning, uppbyggligt, hälsosamt och nyttigt vara kan, samt med Gudomlighet, rättskaffenhet, tukt, 

ordning och nödig omtanke om eget bästa överensstämmer”. 

 

Särskilt varmt om hjärtat låg det kyrkoherden att  
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”vaka över ungdomens seder till undanrödjande av allt, som menligt inverkar däruppå och till 

befordrande av sådant, som stadgar och förhöjer sedlighetens värde samt leder till fromhet, 

rättsinnighet, renlevnad, nykterhet, hövlighet i förening med idoghet, hushållsaktighet, omtänksamhet 

och rådighet m.m.som ock att följa leda och befrämja barnauppfostran, på det en sant Kristelig anda, 

verksam genom tro och dygd, under behörig samverkan av hemmet och Skolan från spädare år, jämte 

håg för nyttig verksamhet och mod att möta oundgängliga mödor och försakelse, inplantas och göres 

allt mera levande och fruktbärande”.  

Det var också viktigt att  
”avråda och så mycket möjligt är avböja och hindra obetänkta äktenskaper, men uppmuntra och främja 

sådana dygder och egenskaper, hos både man och kvinna som oundgängligen erfordras för njutande av 

en sann äktenskaplig lycka, vinnande av nödig utkomst och bärgning, och besörjande av blivande 

barns tillbörliga vård och Kristeliga uppfostran, varigenom de ock läras, att med större allvar tänka på 

framtiden, och med mera omsorg bereda sig för densamma”.  

 

”Sedan förestående förslag var uppläst hemställde ordf. om och huruvida Församlingen funne 

det förtjänt av den uppmärksamhet att det i sin helhet eller till någon del kunde till efterlevnad 

antagas”. 

 

Man anar i protokollet deltagarnas trötthet. Församlingen förklarade, korthugget, att 

”ifrågavarande förslag visserligen förtjänade uppmärksamhet och jämväl borde lända en var 

som däruti åsyftas till efterrättelse, men trodde dock, att det för närvarande ej kunde, huru 

mycket sådant än vore att önska, till efterlevnad i sin helhet påbjudas”.  

Däremot antog man enhälligt kommitténs förslag till fattigvårdsorganisation och 

sockennämnd. Till ordningsman i respektive rote utsågs: 

”Herr Baron Fr Åkerhjelm i Wårby rote, Herr revisionssekreteraren Dalström i Glömsta rote, 

Herr Inspektor P. Pettersson i Flemingsberg och Fullersta rotar, Herr Greve G. Lagerbjelke i 

Stuvsta rote, Herr Rob. Lüchou i Badlingsta rote, Hemmansägaren och kyrkovärden Anders 

Nilsson i Stora Orlångsjö i Ågesta rote, Herr Brukspatron Wetterdal i Länna rote, Herr 

Överste O. J. Hagelstam i Lisma rote, Herr N. J. Forssman i Sundby rote. Ordförandeskapet 

bestrides fortfarande av Herr Advokatfiskalen Sandeberg”.   

 

Året efter, 30 april 1848, beslöts kortfattat att reglementet skulle årligen föredras och förnyas 

vid Valborgsmässo sockenstämma. Vi vet inte om kyrkoherden var bekant med 1837 års 

statliga fattigvårdskommitté där flera kyrkomän deltog, men hans argumentering återgav i 

flera avseenden stämningar hos och yttranden från de där ingående prästerna, bl.a. om vikten 

av barns uppfostran och att hindra för tidiga eller ”obetänkta” äktenskap (Arnér 1923). Tiden 

höll dock på att gå ifrån Ährling; när han upptäckte den usla katekeskunskapen hos 

sockenborna vid husförhören försökte han införa lektioner i kristendomskunskap, men 

lärjungarna uteblev. Och inte hjälpte det att han läste upp deras namn vid söndagens predikan. 

En senare herde, prosten Forsman, bedrev milda husförhör fram till 1912 (Bennett 1977). 

 

År 1852, 3 juni, införde Huddinge två ”avdelningar av fattigvården: allmän och enskild. – Var 

och en i församlingen, som är ägare av fast egendom och var och en som äger rösträttighet i 

sockenstämmor ansvarar för de på hans grund boende el. därstädes vistande personer, så att de 

ej falla den allmänna fattigvården till last, och varder han således förbunden att på egen 

bekostnad underhålla o. vårda dessa personer, om de komma i behov av fattigunderstöd. 

Personer anses böra njuta försörjning vid den egendom där de senast i 6 månader sig 

uppehållit”. 

Två år senare, 30 april 1854, antogs nytt reglemente för fattigvårdens förvaltning och 1857 

fördelades den på 10 rotar. Vid den tiden nyttjades fattigstugan inte längre av några fattighjon 

och rallare fick bo där. Den revs 1858, stockarna ingår i Nyboda hembygds- och skolmuseum. 
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Den nya tiden: Kommunen tar över 

En stor men helt odramatisk förändring var övergången från socknen till den världsliga 

kommunen för gemensamma angelägenheter, där fattigvården var den kanske viktigaste och 

länge den mest kostsamma posten. Därom vittnar protokollsböcker med mera för åren 1862 

och framåt. Banden med kyrkan upplöstes dock inte helt, som vi skall se.  

 

Något senare infördes landstingen, från början främst som ett valinstrument: I det första 

landstingsvalet 1871 röstade bara tre av 29 röstberättigade och alla på samme landstingsman, 

Baron Cederström (mer om honom hos Jacobsen 2016). Detta var ju på den graderade 

rösträttens tid. Det kan nämnas att ensamstående kvinnor med inkomst som fyllt 25 också 

kunde rösta, de var från 1909 också valbara i kommunala sammanhang.  

 

Alla stämmoprotokoll upplästes vid högmässan i kyrkan, vederbörligen betygat, ibland med 

besvärshänvisning. Detta pågick åtminstone till 1917, därefter satte man upp en anslagstavla 

vid stationen (nedan). Sexmän utsågs ännu 1890, veterligen för sista gången. Deras uppgift 

var som nämnts att tillse att man gick till kyrkan, inte förrättade sysslor under sabbaten eller 

då idkade kortspel, dans med mera eller förövade annan synd.   

 

Vi inleder med att granska kommunalstämmans protokoll, därefter kommunalnämndens, som 

hade att förbereda ärenden och genomföra fattade beslut. Central var förstås kommunens 

ekonomi, som länge var mycket knapp. En kommunal inkomstkälla (ännu omnämnd i 1918 

års Fattigvårdslag) var böter: Således fick fattigkassan en tredjedel av böterna från de 

affärsinnehavare som flera gånger ertappades med att olagligen sälja öl (nedan).  

 

En annan var hundskatten, som vållade långa debatter i stämman och som utgick med 

varierande belopp genom åren (tre, fem och tio kronor per ”hundkreatur”). Av hundskatten 

(494 kr 1894) gick en tredjedel till skor till fattiga skolbarn (träbottnade sådana skodon kan 

ses i Nyboda skolmuseum), lika mycket till beklädnad för fattiga ”nattvardsbarn” och resten 

till varierande ändamål såsom Godtemplarorden respektive undervisning för skolbarn i 

skolagning, senare slöjd (syslöjd för gossar i Lisma), samt några år till en ”Idiotanstalt” 

respektive en orgel till skolan vid kyrkan. (Uppbördsmannen för hundskatten, länge Johan 

Malmén, fick 10 % i provision.)  

 

I diskussionerna kring hundskatten anfördes att en del kunde behöva hund till ”skydd på sina 

afskilda bostadsplatser”; Huddinge var glesbefolkat på sina håll. Några försökte undgå skatten 

genom att påstå att de bara tillfälligt omhändertagit hunden. Diskussioner om hundskatten och 

det orättfärdiga i att även gårdvaren skulle betala skatt till samma belopp som stockholmska 

”lyxhundar”, fortsatte in på 1920-talet, då höjningen till 30 kr väckte missnöje (Huddinge 

Tidning januari-februari 1924). På 1920-talet utgjorde hundskatten Stuvsta-municipets enda 

inkomst med 450 kr (Björkman & Wångberg 2007). 

 

Hundskatten bidrog med 4 % av kommunens intäkter, som 1894 var 13 454 kr; utgifterna var 

12 389 kr. För fattigvården budgeterade man 1898 inkomster 396, utgifter 2 346 (28 okt 

1897). De ekonomiska problemen fortsatte. År 1899 hade man brist i vissa av kommunens 

kassor och klarade inte löpande utgifter på grund av ”ännu ej influtna skatter för detta år samt 

på ännu ej till kommunalkassan återbetalade förskott för Vårby fattigvårdsrote”. Stämman 

befullmäktigade ordföranden ”Herr V Hammarborg att på sätt han för godt finner” ta upp ett 

tillfälligt lån på högst 1500 kronor (29 november 1899). År 1901 var det dags igen, då 

ordföranden godsägare Axel Berg i Vårby (hans gravsten kan beskådas vid södra 

kyrkoväggen) ålades att låna upp tusen kronor. Två år senare hade man åter svår kassabrist, 
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nytt lån på tusen kronor. Några år senare godkände revisorerna visserligen ekonomin, men 

tillrådde starkt att man skulle ha ”en ordentlig kassabok med dato för inkomsts- och 

utgiftsposter”, vilket man också beslutade om (22 mars 1908).  

 

Fattigvårdsärenden lades över på kommunalnämnden och dök upp i stämman bara när det 

rörde ett knepigt ärende eller liknande. Således överlämnades frågan om ”Enkan Larsson som 

under flera år åtnjutit understöd af Possessionaten Pettersson på Fullersta” till 

kommunalnämnden (17 feb. 1863). Men kyrkofrågor dras i stämman, t.ex. när man skulle 

spendera 50 riksdaler på ”Altare Dekorationer m.m. --- att bringa kyrkans inredning uti 

behörigt skick” (18 maj s:a år). I samma veva avled kyrkoherde Ährling och sterbhuset anhöll 

att stämman skulle stödja ansökan om två nådår, vilket bifölls. Man nödgades också skaffa 

fattiglikkistor, att deponera ”2 à 3 hos ordföranden i kommunalnämnden samt lika många hos 

kyrkoherden att, då förhållandena sådant på fordra, användas” (21 okt. 1867). 

 

År 1871 kom som nämnts en ny fattigvårdsförordning, som dryftades vid stämman 16 

oktober. Den är bekant för att ha varit strängare än tidigare lag, men stämman tycks inte ha 

noterat detta. Man konstaterade dock att ”fader och moderlösa fattiga barns underhåll” inte 

längre var ”rotarnas enskilda, utan kommunens gemensamma börda”.  

Den 19 dec. presenterades ett nytt fattigvårdsreglemente (beslutat 7 okt. 1872) där man bl.a. 

betonade att den som omhändertog fattighjon var berättigad till deras arbetsförmåga.  

Man anar vid stämman högre myndigheters intresse, i det att kommunen skulle ha en 

förteckning över fattighjonen, när de blev hjon och i vilken rote m.m.  Åter betonades vikten 

av att ”hafva allvarlig tillsyn att tiggare eller otillbörligt kringstrykande icke må ega rum” 

samt att ”understödet behörigen användes”.  

 

Bland de fåtaliga fattigvårdsärendena i stämmoprotokollen behandlades den 27 dec. 1873 

frågan om ersättning till vårdare i annan kommun för ”gossen Albert, son till aflidne 

Banvakten Svensson”, vilket beviljades med 80 riksdaler årligen. Och 21 dec. 1896 

behandlades en skrivelse från statdrängen Hellström på Flemingsberg som ”begär bidrag af 10 

kr per månad till underhåll och skötsel af en hans styfson --- som är fullständig idiot”. Man 

beslutade att bidra med 50 kr per år.  

Och J F Lindblom fick 1912 kontant ersättning (12 kr) för vård av en son, sannolikt svårt 

handikappad eller sjuk. Kvittot bevaras i Huddinge Hembygdsförenings arkiv, avbildat nedan.  

 

Bidrag till anhörigvårdare är således inget nytt och var snarare vanligare förr, än det är idag. 

Men man kontrollerade noga behovet: I ett annat fall när en arrendator Andersson på 

Vistaberg sökte bidrag för en flicka med ogift men ”försvunnen” mor, misstänkte man att det 

inte var så helt med behovet och avslog ansökan (20 aug. 1894). 
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År 1881 diskuterade man att bygga ett fattighus eller en fattiggård: Man förordade det senare 

och tillsatte en kommitté som skulle utreda frågan och hitta lämplig tomt (29 dec). 

Överskottet i 1882 års räkenskaper avsågs bli en grundplåt för detta projekt. Men redan ett år 

senare förkastas idén av kommittén och av stämman (30 dec). Vid samma stämma övergav 

man tanken att från Amerika ”återfordra afvikne f.d. fjerdingsmannen L Andersson ---/att/ till 

laga ansvar bringas med anledning af oredovisad uppbörd”. Kronofogdens förluster i 

sammanhanget finge han täcka på annat sätt.  

 

En principdiskussion utspann sig över två stämmor när herr Scharp på Trångsund inte ville 

betala (69 kr) för vård på hospital av hustrun till hans kusk, enär kommunen av misstag (man 

hade missförstått lagen) först betalat detta men nu krävde det av Scharp. Man hänvisade till 

att det rörde sig om en fast anställd med därav följande ansvar. Han klagade men blev ålagd 

att betala (9 dec 1891 och 15 feb 1892). Av en som levde då och där har possessionaten 

Scharp dock beskrivits som rättvis och human, vilket bl.a. visade sig i att statarna trivdes och 

stannade i flera generationer på gården (Wård u.å.).  

 

Vid kommunalstämman 30 mars 1896 utspann sig en dispyt mellan prosten Forssman och 

stämman om behovet av ett ”Kommunalrum”, dvs. att bygga ett särskilt hus för kommunala 

aktiviteter. Nu stördes undervisningen av nattvardsbarnen m.m. av ”alla möjliga stämmor och 

sammanträden”. Prosten påpekade att § 55 i Folkskolestadgan angav att skolan – där man höll 

mötena – bara finge användas till undervisning. Stämman ironiserade över att man just för 

stora pengar byggt om prästgården och om det inte där funnes möjlighet att sköta 

undervisningen av nattvardsbarnen, som enligt prosten var så okunniga att de behövde tre 

lektioner i veckan.  

Den 29 maj 1896 behandlades en förfrågan från landstinget om behov av platser på en 

”arbetsanstalt för tredskande fattighjon och öfveråriga idioter”. Kommunen kunde tänka sig 

att abonnera på två platser, den första för 20 kr, den andra för 15 kr/månaden.  

Ett par år senare (13 dec 1898) beslöt man om en ny utredning rörande fattigvården och 

tillsatte en kommitté, med herr Axel Berg, prosten Forssman och herr V Hammarborg (K 

Pripp och J Malmén suppleanter).  
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Andra kommunala åligganden 

Stora och återkommande frågor vid stämmorna var vägar och broar, där representanter från 

Huddinge deltog i årliga sammankomster för att handlägga ansvarsfördelningen för 

landsvägarna. Ett återkommande ärende var, givetvis, den översvämningsbenägna vägen 

nedanför kyrkan. Ett annat irritationsmoment var att ”utsocknes” personer befor vägarna. (En 

diskussion om att anlägga en kanal Mälaren-Albysjön-Tullingesjön 28 februari 1900 tycks 

inte ha utmynnat i något konkret).   

 

Andra kommunala ärenden var brandskyddet och brandstodsbolaget, samt barnmorskan, först 

”hustrun M J Fernquist” som dessutom emot 50 öre utförde vaccination (11 juni och 25 aug 

1867). Hon levde kvar som pensionär i Huddinge och fick bostad och leverans av vedbrand i 

många år, ett återkommande ärende.  

Maj 1885 anställdes Julia Abrahamsson från Göteborg som barnmorska med instruktion att 

”ömt och kärleksfullt vårda patienterna” och dessutom ”sköta vaccineringen inom 

församlingen samt koppa der så påfordras”. Hon ersattes med 200 kr per år och 1 r.o.k. med 

vedbrand (bostaden visade sig senare vara mycket kall). Hon kunde också debitera en krona 

per förlossning och 50 öre för vaccination; vid fattigdom fick hon det av kommunen (12 april 

1885). Hon tjänstgjorde tre decennier i Huddinge tills hon gick i pension och ersattes av Betty 

Eriksson, som dog efter en kort sjukdom bara 45 år gammal, gravstenen kan ses helt nära 

kyrkoporten (dödsannons 9 mars 1932 i Svenska Dagbladet).  

 

Ett intressant initiativ i sammanhanget var att kommunen satte in fem kronor för varje fött 

barn på Kapitalförsäkringsanstalten i Stockholm, om föräldrarna gjorde sammalunda; fattiga 

föräldrar kunde befrias (14 okt 1877). 

Sverige var först med allmän vaccinering mot smittkoppor 1809 och den var från 1853 

obligatorisk, med vite för tredskande. Det sköttes då av socknen, t.ex. av klockaren. 

Efterlevnaden kunde fallera. Fall av ovaccinerade barn och äldre upptäcktes, ovisst hur, 

omkring 1890 i Huddinge, vilket resulterade i skarpa påpekanden i en tjänsteskrivelse från 

provinsialläkaren G D Wilkens. Detta skulle man ta itu med. Anteckning om vaccination 

skulle finnas i kyrkoboken (6 maj). Frågor kring vaccination återkom, bl.a. i stämman 19 juli 

1899. Tydligen bekostades skjuts (på billigaste sätt) av kommunen för ”vaccinatrisen”, 

vanligen barnmorskan. Prosten Forssman var vaccinationsföreståndare och man beslutade 

företa vaccinationerna ute i rotarna, ej som hittills i skolsalen vid kyrkan (Nämnden 9 juli 

1899).  

 

Tidens oro 

Den nya tiden trängde in, bl.a. i form av järnvägen, öppnad i slutet av 1850-talet, 1863 kunde 

man resa i sin helhet till Göteborg och 1865 via Falköping-Nässjö till Malmö. Patron 

Pettersson på Fullersta klagade (27 okt 1873) över ölförsäljning, dryckenskap och oroligheter 

vid Huddinge station, där man dessutom anordnade dans i tredje klassens väntsal. Han 

anförde också att det var svårt att äntra tåget från den branta banvallen, där vagnar kunde 

välta.   

Pettersson hade dock glädje av stationen och tåget som befordrade hans mjölk och brännvinet 

från hans bränneri, ett innovativt och synnerligen lönsamt företag som dock faller utanför vårt 

ämne. En vacker gravsten över patron Pettersson med familj pryder Huddinge kyrkogård 

(Huddinge Hembygdsförenings Årsskrift 1979-80). Stationen, kombinerad med postanstalt, 

blev centrum för handel och transporter i Huddinge, senare också med läkarmottagning i 

andra klassens väntsal. Betydligt senare tillkom Stuvsta station, länge en av landets mest 

trafikerade. (Huddinge station och tågtrafiken, bangård, incidenter m.m. 1860-1990, skildras i 

en handskriven översikt av Thomas Ericsson i Hembygdsföreningens arkiv.)   
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Vid Huddinge station och ”trakten däromkring” var det ofta oroligt på helgdagsaftnar och 

man satte in extra polisbevakning med förty ökade kostnader (en del återfick man i 

statsbidrag). Frågan var uppe flera gånger i stämman och man anar den sociala oron vid den 

här tiden. Vid krigsutbrottet i augusti 1914 skulle familjerna till inkallade landstormsmän med 

flera få penningbidrag som deklarerades vara återbetalningspliktiga; senare beslöt man 

avskriva dessa bidrag.  

En kris anas också vid storstrejken 1909, då man föreslog fler polistjänster. Därtill räckte inte 

pengarna, men man skulle ge en polisbricka till ”pålitliga personer vid de olika gårdarna samt 

till personer vid den inom församlingen bildade skyddskåren” att användas ”om fara för 

oordning skulle föreligga vid nu pågående storstrejk” (15 augusti 1909).  

 

År 1899 beslutade man sätta upp telefon hos stämmoordföranden Johan Malmén och 1902 

beslöt stämman att avskaffa gästgiveriet i Länna. Åren innan hade man klagat i 

kommunalnämnden över oordning där i samband med järnvägsbygget och man förbjöd 

ölförsäljningen, men konstaterade i protokollet att det var oordning ”med eller utan öl” (9 juli 

1899).  

 

Ansökningar om försäljning och utskänkning av öl m.m. var många gånger uppe också i 

kommunalnämnden, där man klagade över s.k. nykterhetsvärdshus eller ölkrogar samt olaga 

försäljning. Den 31 december 1872 drog man in tillståndet för ”nykterhetsvärdshuset Haganäs 

i närheten av Fittjabro” på grund av missbruk. År 1875 avslog man ölutskänkningsrättigheter 

för Snickarkrogen (7 maj) och en ny ansökan om att ”utskänka kaffe, cigarrer och svagdricka” 

år 1880 (11 mars) avslogs också. År 1877 (2 augusti) förbjöd man lanthandlaren Frans Gustaf 

Olsson ”handel med vin och maltdrycker, så väl på stället som till afhemtning”. Olsson hade 

vid vintertinget åtalats och dömts för dylika förseelser. Av böterna gick som nämnts en 

tredjedel till fattigvården. 

 

Däremot beviljade nämnden utskänkning för marketenteriet på Fullersta ägor, avsett för 

tågresenärer. Dock måste det ständigt finnas varm och kall mat ”till skäligt pris” och ingen 

försäljning fick ske efter kl 20 helgdagsafton fram till kl 05 dagen efter helgdag (25 augusti 

1873). Men snart ledde detta, som vi nyss sett, till problem. Dock tillstyrkte man handlanden 

L Kjellgrens ansökan om att sälja ”maltdrycker och kaffe m.m.” den 2 augusti 1880 då 

Stockholms Arbetareförening skulle ha sommarmöte i Huddinge (nämnden 25 juli). Denna 

sammankomst vållade häftig debatt i Huddinge (HHBF:s Årsbok 2017). 

 

En ansökan av Felix Th. Fertig i Stockholm om att sälja ”brända och destillerade spirituosa 

drycker i närheten av Huddinge station” avslogs av nämnden med hänvisning till tidigare 

avslag i liknande ärende. Man var också bekymrad över ”faror för ortens befolkning af en 

sådan utminutering” (nämnd 31 mars 1883). Strax innan hade man ventilerat ölförsäljning vid 

Haganäs i närheten av tegelbruket, med ”rusiga arbetare och strykare, hvilka till och med vid 

flere tillfällen öfverfallit enskilda personer och gjort trakten osäker” (30 december 1882).  

Handlanden Bror Norell, Fullersta och Signe Boivie, Sigfridsborg fick likaså avslag när de 

önskade sälja öl och vin. Vid pågående väg- och järnvägsbyggen samlades ”en stor mängd 

löst folk” och man kunde ”befara stora olägenheter i trakten” (Nämnden 10 dec 1906). 

Tidigare (1902) hade Norell bötfällts för olaga försäljning av maltdrycker, vilket vållat 

”oordning och obehag för befolkningen i grannskapet”.   

 

Inställningen tycks efter hand ha ändrats, då 1911 fru H. Karlén på Fittja bro av stämman gavs 

”rättighet att få servera pilsnerdricka men endast åt spisande gäster” (17 december) och man 
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biföll även skräddaren C J Bolins begäran att ”till spisande gäster vid kaféet på Stufsta tomt 

Nr 2 utskänka pilsnerdricka” (31 mars 1912). Under första världskriget svängde politiken i 

annan riktning, med avslag på ansökningarna och införande av motbok, som dock ”ej må 

utlämnas till person, som häftar för oguldna utskylder”, dvs. inte betalat sin skatt m.m.    

 

Ett par decennier tidigare (30 okt 1896) önskade stämman ett kvällståg från Stockholm: 

”Erfarenheten visar, att ju beqvämare kommunikationerna äro, ju flere trafikanter. Trakten 

omkring stationerna skulle med all säkerhet mera bebyggas och många Stockholmare skulle 

troligen bosätta sig i nämnda trakter”.  

Detta togs upp vid stämman 27 juli 1902 då man omnämnde markköp av enskilda och bolag 

samt att kommunen bör förbereda en ”byggningsordning inom vissa delar af socknen”. 

Tydligen var de nya skattebetalarna välkomna, ty man upprördes vid en annan stämma över 

prishöjningar på tågresa Huddinge – Stockholm, med risk att man flyttar från Huddinge (åter) 

in till staden (24 september 1905). Man avsåg att ”vördsamt” protestera hos SJ. Flera gånger 

återkom frågan om passage över eller – helst – under järnvägen, särskilt besvärligt när man 

1907 började anlägga dubbelspår på sträckan Älvsjö – Huddinge. Man fick till sist svar på 

kommunens propåer, om att Kungliga Järnvägsstyrelsen skulle ordna en passage med bommar 

och 1923 byggdes äntligen en gångtunnel under järnvägen. 

Resandet från Huddinge station ökade år för år (utom en viss nedgång depressionsåret 1931): 

1927 såldes 90 000 personbiljetter, 1938 107 000, 1950 159 000, 1960 204 000 och 1970 

293 000. Mötet med storstaden kunde vara obehagligt: En lokaltidning klagade 1929 över 

dagdrivare av den s.k. jazztypen, av båda könen, som invaderade Centralstationen och 

använde den som erotisk jaktmark, där telefonkiosker lär ha använts för intimt umgänge 

(Öhngren 1991).   

I augusti 1915 diskuterade man stadsplaner för delar av kommunen, däribland problemen med 

sankmarken framför Huddinge station, där man inte ville ha några som helst ”utgrävningar 

eller försänkningar”, med risk för ”illaluktande och stillastående vattensamlingar”. 

 

Den sociala frågan i Huddinge: Nya tankar 

Nya tankar inom socialpolitiken nådde också Huddinge kommunalstämma. I oktober 1900 

”väckte Herr L.B. Karlsson, Flemingsberg förslag om, att vid Decemberstämman måtte utses 

en kommité för revision av fattigvårdsförhållandena inom socknen” och så skedde även. Den 

avhördes inte förrän två år senare, då man beslöt ”uppskjuta frågan rörande ändring af 

socknens fattigvårdsreglemente (23 oktober 1902). Några månader senare tillsattes på 

länsstyrelsens anmaning tre uppdrag med uppgift att ha ”tillsyn af bettlare och s.k. luffare”, i 

fattigvårdens traditionella anda. Något år senare meddelades att utredningen av fattigvården 

fortsatte, stämman inväntade kommitténs förslag.  

 

Sedan var det tyst tills arrendator Jansson i Lisma föreslog att man skulle avskaffa rotarna (30 

mars 1906), vilket senare samma år (17 oktober) bemöttes av ordföranden, godsägare Axel 

Berg, som ”framhöll, hvad som vid kongressen för fattigvård och folkförsäkring yttrades 

rörande fattigvårdens fördelning på rotar --- /där det/ -- uttalades sympatier för densamma” 

och det särskilt av omtanke om de fattiga själva. Man beslöt ändå att utreda frågan med 

förslag till en senare stämma. Berg syftade på den välkända och viktiga fattigvårdskongressen 

1906, där Axel Berg möjligen deltagit eller på annat sätt inhämtat vad som presenterades. 

(Den refererades givetvis i Svenska Fattigvårdsförbundets tidskrift.) Det är intressant att den 

begynnande socialpolitiska debatten hade trängt ned till lokala förtroendevalda. Man var 

medveten om att bördan kunde falla olika tungt i rotarna, som när nämnden bidrog med 100 

kr i ett ärende som rätteligen ålåg Lisma, som var ”betungat i fattigvårdshänseende”, men 
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bostad, bränsle och vård skulle fås vid Lisma gård (8 dec 1905). En skildring av fattigt folks 

liv i Länna och Lisma vid förra sekelskiftet ges i Wård (u.å.).  

 

Budgetförslagen för några år i början av 1900-talet visar en ökande andel för fattigvården, 

särskilt när ålderdomshemmet tillkom. En enkel uppställning visar kommunens budget för 

några år i början av 1900-talet, där man ser fattigvårdens del av utgifterna. 

År        Totalt   Varav fattigvård 
1901     2 947     1 170 

1902     4 000      1 035 

1903     4 605      1 040 

1904     7 601      1 070 

1905     4 256         765 

1906     4 780         515 

1907     6 380         810 

1908     7 580      1 615 

1909     8 160      1 630 

1910     9 465      1 906 

1911   11 340      3 495 

1912   14 569      5 600 

1913   27 823    17 543 

 

Kostnaderna i åldringsvården – Tallgården - var huvudsakligen löner och kosthåll, där det 

senare utgjorde en större andel än idag (två tredjedelar 1920). (Matkostnader utgjorde 

generellt en större andel av hushållsbudgeten vid den här tiden än i dag). Samtidigt minskade 

över tid åldringsvårdens andel av fattigvårdskostnaderna totalt sett, i början utgjorde de över 

hälften, i början av 1950-talet omkring en fjärdedel. Här spelade trettiotalsdepressionen in, 

liksom dyrtiden under kriget och därefter, samt de rejält höjda pensionerna 1948 plus 

nytillkommande landstings- och statsbidrag (nedan). Ännu för 1920 användes budgeten på ett 

mycket konkret sätt för att beräkna kommande skatteuttag (17/10 1919).  

 

Dessa budgetuppgifter hämtade ur protokollen året innan får tas för vad de kanske var, dvs. 

förmodanden och avsiktsförklaringar, men är intressanta just därför. Det faktiska utfallet 

framgår av SCB:s statistik, som också har fördelen att man lätt kan jämföra med riket, länet 

och t.ex. grannkommunerna. Om man där granskar det faktiska utfallet för till exempel 1904 

blev utgifterna totalt 17 255 kr, varav endast 607 kr till fattigvården, emot 8 561 för 

folkskolan och 5 637 ”för kyrkliga ändamål”. Jämfört med andra kommuner i närheten och 

riksgenomsnittet stod fattigvården för en mycket blygsam del av Huddinge kommuns utgifter 

1904, vilket sannolikt också var avsikten. (Men det fanns fler kommuner i Stockholms län 

med anmärkningsvärt låga fattigvårdskostnader.) Totalt uppgavs Huddinge ha  

haft 123 understödstagare under 1904, varav hälften var ”fullt försörjda”. 

 

SCB:s statistik visar att i riksgenomsnittet 4 % av befolkningen år 1904 åtnjöt fattigvård, 

varierande mellan 2 % - 5 % i länen; i enskilda kommuner kunde andelen vara mycket högre. 

Antalet och andelen var ganska stabil, år från år och nästan åtta av tio hade långvarig 

fattighjälp, dvs. var kvar från året innan. En fjärdedel av dem som försvann ur rullorna hade 

dött. I genomsnitt 20 % av understödstagarna 1904 var inhysta på fattighus och liknande, med 

stora lokala variationer: I Södermanland 35 %, i norra Sverige mycket lägre andelar, med 4 % 

i Västerbotten. Den beryktade omgången var mycket ovanlig, totalt 256 fall inrapporterades, 

motsvarande 0,2 % av fattighjonen. Den uppgavs ha varit vanligast i Älvsborgs och 

Värmlands län (Kommunernas fattigvård och finanser, Stockholm 1907, även på 

www.scb.se).  
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Omläggningen av fattigvården tog tid. År 1909 (31 oktober) uppges att man fortfarande 

utreder, men åläggs att rapportera i mars nästa år. Så skedde, då den tillsatta kommittén 

redovisade tre olika förslag till nyordnad fattigvård. Man ålades att återkomma i mars 1910 

med ett förslag, men vid den stämman uppsköts det hela till oktober och man föreslog 

kommittén att till sig knyta ”intresserade personer”. Vid samma tillfälle yrkade Carl Pripp, 

Balingsta och Oskar Kohnberg på att man skulle införa ”allmän fattigvård”.  

 

 
Agronom Emil Andersson, fattigvårdsstyrelsens ordförande 1909-1944. Källa: Huddinge 

Hembygdsförenings arkiv 

 

När agronom Emil Anderssson köpt Stuvsta Gård 1908, engagerade han sig omgående i sjuk- 

och fattigvården och var 1909-1944 ordförande i fattigvårdsstyrelsen. Han tycks ha varit 

drivande och i oktober 1910 skedde saker: Kommittén föreslog just allmän fattigvård, dvs. att 

den skulle skötas av kommunen i dess helhet från och med 1912, inte av enskilda rotar. Lokal 

kontakt med understödstagare och för att upptäcka nya behov skulle emellertid fortleva 

genom kretsombuden, som ofta hade mycket god lokalkännedom, med exempel nedan.  

Dock skulle ”bostad och vedbrand” bli vid det gamla, ”för sådana fattiga som icke blifvit på 

kommunens ålderdomshem intagna”. Nu tog man nämligen ”beslut om inköpandet af en 

utsedd tomt å 3 tunnland å Stufsta för ett utbjudet pris af 4 160 kronor; dels beslut /om/ 

uppförandet af ett ålderdomshem i öfverensstämmelse med företedda riktlinjer och 

kostnadsförslag för ett belopp af 30 840 kronor”. (Senare omlades flera gånger lån på totalt 

fyrtio tusen för bygget.) 

 

Detta skedde i konkurrens med ett förslag från Stufsta Fastighets AB om ett ”tidsenligt 

fattighus” för 52 700 kronor. Man fortsatte utredningen och ”att jemte kommunalnämnden 
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behandla frågan om fattigvårdens omläggning valdes herrar K. Sandberg, J. Malmén, 

stationsinspektor E. Gustafsson och regementsläkaren E. Nilsson”. I oktober 1911 ändrades 

tomten till 5 tunnland ”till fattiggård och möjliga andra kommunens behof” och 17 december 

”beslöt stämman enhälligt att bygga ett ålderdomshem i enlighet med af arkitekt Th. Kellgren 

uppgjorda ritningar och beskrifningar utgående från att byggnaden skulle uppföras i trä afsedd 

för 26 ålderstigna och medgifvande framtida tillbyggnad”. (Svenska Dagbladet skrev den 20 

december 1911 om detta.) Kellgren var vid den tiden Fattigvårdsförbundets arkitekt som 

senare även designade Blomsterfondens anläggning, Sturebyhemmet m.m. (Tidskrift för 

fattigvård och annan hjälpverksamhet 1/1930). 

Man uppdrog åt herrar Emil Andersson, Axel Berg och Johan Malmén att för förberedelserna 

uppta ett tillfälligt lån på 10 000 kronor. (31 mars 1912 tog man ytterligare ett lån för detta på 

20 000 kronor.) Vi återkommer till ålderdomshemmet Tallgården.  

 

 
Folkskollärare Johan Malmén med skolklass, slutet av 1800-talet. Källa: Huddinge 

Hembygdsförenings arkiv 

 

Några månader senare planerade man att flytta epidemisjukstugan (nedan) till 

ålderdomshemmet, men därav blev inget. Arbetet med ålderdomshemmet fortskred planenligt 

och 22 september fick arbetskommittén i uppdrag att ”anställa en föreståndarinna i god tid för 

iordningställande af ålderdomshemmet--- med förslagsvis lönevillkor af 400 kr för år och fritt 

vivre”. Telefon skulle också installeras, samt ett uthus som ”afses för afträde, svinhus, vedbod 

och materialbod”. Man skulle också ta in några gamla redan i december ”för att underlätta 

emottagandet af de ålderstigna vid nästa års början” så att föreståndarinnan och de gamla var 

”insatta i de nya förhållandena”.  

 

År 1912 figurerade ålderdomshemmet många gånger i handlingarna, utan tvekan kommunens 

största investering dittills. Svenska Dagbladet hade 14 november 1912 en lång beskrivning av 

”mönsteranläggningen” Tallgården i ”gammal herrgårdsstil” under rubriken Ett modernt 
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ålderdomshem. Huddinge kommuns försörjningsinrättning färdig att tagas i bruk. Trots 

många för dåtiden moderna finesser behöll man den ”vedertagna” åtskillnaden mellan manlig 

och kvinnlig avdelning, med separata ingångar, skilda badrum etc. Den 11 december skildrade 

tidningen invigningen dagen innan av landshövding Sahlin, med många kommunala 

representanter inklusive fattigvårdsstyrelsens ordförande Emil Andersson och 

kommunalstämmans ordförande godsägare Axel Berg på Vårby. Landshövdingen ”gaf 

erkännande åt kommunens vilja att sörja för sina behöfvande åldringar och sjuka” och 

kontraktsprosten dr Forsman ”nedkallade Guds välsignelse öfver det nu färdigvordna 

hemmet”. Därefter beskådades hemmet ”med dess många praktiska och inventiösa 

inrättningar”.  Huddinge hade nu Sveriges modernaste ålderdomshem, som snart tog emot 

studiebesök från när och fjärran (det beskrevs också i Svensk Fattigvårdstidskrift 6/1912). 

Femtio år senare var det ett av Sveriges sämsta (nedan).  

 

När Tallgården väl kommit igång blev det ganska tyst om det i stämmans handlingar, utom 

när man 1916 yrkade på kontroll av veden till ålderdomshemmet, dess kvantitet och kvalitet. 

(Även ved ransonerades under första världskriget.) Kostnaderna steg, särskilt när man pga. 

dyrtiden måste höja lönerna och dessutom beslutade att dra in elektricitet (à 990 kr) genom 

avtal med och andelsköp i Huddinge Elektriska Distributionsförening upa (Stämman 7 juli 

1918). 

 

Men det var inte bara ålderdomshemmet, om än en stor satsning, som då var aktuellt. Man 

lade även om fattigvården och etablerade en särskild fattigvårdsnämnd, med agronom Emil 

Andersson på Stuvsta gård som ordförande, stationsinspektor E Gustafsson som vice 

ordförande samt till övriga ledamöter doktor E Nilsson, godsägare G Bång och fru Hydén, 

sannolikt Gideon Hydéns fru och av allt att döma den första kvinnan på en förtroendepost i 

Huddinge kommun, fler skulle snart följa (15 december 1912). Vid detta tillfälle hade också 

mycket passande inkommit en skrivelse undertecknad av många ortsbor som ville uttrycka sin 

tacksamhet för Emil Anderssons ”stora förtjänster vid fattigvårdsfrågans ordnande och med 

en varm vädjan till honom att emottaga val till ordförande inom fattigvårdsnämnden”.    

Man beslöt om nya roteföreståndare, däribland två kvinnor, fröken H Eriksson, Segeltorp och 

fröken Josefin Andersson, Balingsta. Samtidigt avgick, trots vädjanden, stämmoordföranden 

Axel Berg och fick ”stämmans vördsamma tack för den humanitet och oväld, som städse 

präglat herr godsägaren Axel Bergs ledande af stämmans förhandlingar”. Huddinge var 

ovanligt tidig med god kvinnlig politisk representation, nästan en fjärdedel i fullmäktigevalet 

1919 (Öhngren s. 93). 

 

Även viss sjukvård ett kommunalt ansvar 

Parallellt med den sociala verksamheten, dvs. fattigvården inklusive ålderdomshemmet, hade 

man 1900 fått en tjänsteskrivelse från förste provinsialläkare August Berlin om att anskaffa en 

”sjukstuga för intagande och isolering af i smittosam sjukdom insjuknade personer”, det rörde 

sig bl.a. om de många fallen av difteri. Beslöts att hyra lämplig lokal och skaffa inventarier. 

År 1904 diskuterade man åter detta och bemyndigade herrar Pripp, Forsman och Ljungberg 

att för högst 10 000 köpa lämplig lokal eller tomt för ett ”mindre epidemisjukhus” och 1905 

beslöt stämman att inköpa ”lägenheten Augustendal i Hörningsnäs villastad”, i nordöstra 

hörnet av korsningen Lännavägen – Björkhultsvägen, men snart inkom klagomål över att man 

skulle inrätta en sjukstuga ”mitt ibland klagandens tomter”.  

 

Sjukstugan, som den gemenligen kallades, var ett rött trähus som sannolikt byggdes av 

snickaren Alfred Lindberg, bosatt här 1902, möjligen med hjälp av byggmästare Karl Erik 

Thunholm, som hyrde grannhuset Bergshyddan av ”Pettersson i Myrängen”. Lindbergs son 
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inredde sjukstugan med 10 sängplatser. Det första vårdfallet blev en från Uppland inflyttad 

statarfamilj, vars barn hade fått scharlakansfeber, senare användes den bl.a. under spanska 

sjukan.  

Epidemisjukvården övertogs 1920 av landstinget. Karl Erik Thunholms eget barnbarn Lars 

Erik Thunholm, sedermera känd industriman och chef för SE-Banken, var inlagd här ett helt 

år 1921 för en svårartad njursjukdom. (Byggmästare Thunholms grav kan beskådas på 

Huddinge kyrkogård.)  

 

Ett år efter starten klagade stämman över att det var ”nästan omöjligt att vid behof kunna 

anskaffa något kvinnligt biträde åt sjuksköterskan i församlingens epidemisjukstuga”. Man 

beslöt ”försöka anskaffa någon lämplig kvinna, som mot fri bostad och vedbrand jämte någon 

mindre ersättning ville åtaga sig att hafva tillsyn och vård af nämnda sjukstuga” (30 mars 

1906).  

Inköp till sjukstugan skulle attesteras av den kvinnliga medlemmen i fattigvårdsstyrelsen 

beroende på ”sjuksköterskans dietiska föreskrifter och bestämma hvad slags varor som böra 

inköpas” (30 mars 1913). 

 

Sjukstugan figurerade på ett mindre smickrande sätt i klagomål rörande avloppet, som 

mynnade i ett öppet dike med ”smittofara”. Någon sådan fara ansåg kommunalnämnden inte 

att det var, men beslöt ändå att sätta upp nytt staket och ordna en brunn (17 feb. 1909). Man 

lär ha avvisat klagomålen med att dödligheten inte var högre i Hörningsnäs än på andra håll. 

Efter segslitna förhandlingar med municipet i Hörningsnäs mellan 1913 och 1916 enades man 

om att dela på kostnaden för en riktig avloppsanläggning i höganäsrör. Att det inte blev så helt 

med detta framkom några decennier senare (nedan). Fastigheten, som revs omkring 1960, 

kom senare att användas som nödbostad för bostadslösa, mindre bemedlade och ensamma 

mödrar, vars barn fick gå och äta ett mål mat hos bl.a. familjerna Burman och Hydén. Den 

innehöll tre lägenheter på 1 r.o.k.för bostadslösa familjer och användes för detta sedan 1923. 

Dessutom hyrde kommunen på liknande vis Snickarekrogen i Vårby och en fastighet i Lisma 

med tre lägenheter (Huddinge Tidning februari 1924). Senare tillkom statbyggnaden i 

Fullersta (nedan). Enligt uppgift skall även Nyboda-byggnaden ha använts på liknande sätt på 

1940-talet. 

 

Landstinget hade ännu inte fått upp farten: I februari 1907 diskuterade man en skrivelse från 

Stockholms länsläkareförening om ”vikten och nödvändigheten af ett hem för länets fattiga 

obotligt sjuka”. Stämman beslöt om ett engångsbidrag på 200 kronor. I samma veva beslöt 

man bli medlem av Svenska Fattigvårdsförbundet, årsavgift 3 kronor.   

 

Vid den här tiden hade man länge (t.ex. i 1884 års Arbetareförsäkringskommitté) diskuterat en 

allmän pensionsordning. Den infördes 1914, men var till 1937 inkomstprövad och mycket 

knapp. Det fanns en lokal pensionsnämnd i varje kommun som granskade ansökningar, i 

Huddinge upprättad 21 september 1913, där två av de fyra ledamöterna var kvinnor. 

Fjärdingsmannen ingick också. (Tyvärr har en stor del av Riksförsäkringsverkets enorma 

bestånd av pensionsansökningar gallrats; Birgitta Odén och författaren såg dem i den 

fullproppade källaren till Riksförsäkringsverkets lokal i Drottningsgatsbacken; resterna finns i 

Riksarkivet.) 

 

Arbetet i stämma och nämnder blev alltmer omfattande och man beviljade ledamöterna i 

taxeringsnämnden rätt till traktamente om 2 kr/dag samt ”resekostnadsersättning med lega för 

skjuts efter en häst, där sådan skjuts verkligen begagnats” (29 september 1913) och 

ersättningen till ordföranden höjdes med 300 kr (31 december 1916). År 1917 anställdes ett 
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kontorsbiträde och man började hålla öppet för allmänheten. Redan 1914 började man under 

14 dagar hålla inkomst- och utgiftsförslag för fattigvården tillgängligt för granskning.  

 

Oron i världen märktes som antytt även i Huddinge: i juli 1900 beslutade stämman att utse 

fem personer till hästuttagningsnämnden ”i händelse af krigsmaktens ställande på krigsfot”, 

eftersom detta skulle kräva både drag- och riddjur. Herr Pripp, jägmästare Tegnér med flera 

utsågs. Under första världskriget aktualiserades den åter, liksom inför andra världskriget. 

Därefter vidtog avhästningen, innan nutidens fritidshästar gjorde entré. 

 

Tidsläget fick också konsekvenser för fattigvården: Den 25 oktober 1915 ventilerade stämman 

den ”ekonomiska depressionen” och att skatten därför inte borde höjas. Man beslutade nästan 

oförändrade 0.80 för kommunen och 1,60 för fattigvården, per 100 kr beskattningsbar 

inkomst.  Kostnaderna för ålderdomshemmet tyngde kommunen och dessutom hade 

brännvinsmedlen indragits. Den 30 augusti 1914 inrättade man en ”arbets- och 

nödhjälpskommitté” och 1916 en livsmedelsnämnd i samarbete med Statens 

livsmedelskommission, med särskild kontroll av fläsk, kött och ägg samt maximipriser på 

varorna. 1917 års Kristidskommitté beslöt om bidrag till fattiga i form av rabattkuponger för 

inköp hos vissa handlanden i kommunen. Kommunen ordnade också inköp i större skala av 

fläsk och spannmål, man ordnade ransonering av mjölk med mera. Genomförandet framgår ej, 

men det är välkänt att ransoneringssystemet fungerade illa under första världskriget.  

 

Vid stämman 2 dec 1917 var huvudärendet ”lindrande af de mindre bemedlades 

lefnadsvillkor”, något som var svårt för kommunen. Man hankade sig fram med budgeten ett 

halvår i taget och skulle lämna in en ”underdånig ansökan om statsbidrag till samma 

ändamål”. Det verkar som om man tänkte ta av dyrtidsanslaget på 4 000 kronor och anslog 

1 500, vilket inkluderade en gåva på 900 kronor för ändamålet av en ”enskild” (ingen 

namnuppgift). Förfarandet, med ansökan, upprepades ett halvår senare (stämman 7 juli 1918). 

 

Den sista gången protokollsuppläsning i kyrkan noteras var 19 augusti 1917, 2 dec. beslöt 

stämman sätta upp anslagstavlor i Fittja och Segeltorp; det fanns redan en vid Huddinge 

station. Kommunalstämma skulle pålysas i kyrkan samt i tidningsannonser. Kontaktytan emot 

allmänheten vidgades också på annat sätt: Man beslöt välja ledamöter till taxeringsnämnden 

från sju ”olika kategorier av inkomsttagare”, från större jordbrukare till kroppsarbetare, samt 

en fjärdingsman för person- och lokalkännedom (23 dec 1917). Det förekom att 

anslagstavlorna vandaliserades, sannolikt av ”ynglingar i 17-årsåldern”, som terroriserade 

hederligt folk vid Fullersta loge, biografen m.m. (Huddinge Tidning feb. 1924). 

Kriminaliteten, hembränning m.m. i Huddinge beskrivs i Björkman & Wångberg (2007).  

 

Enskilda fattigvårdsärenden  

Ett mer personnära perspektiv får man ofta av handlingarna i kommunalnämnden, med start 

1863. Då hade man det första sammanträdet 13 januari med fyra ledamöter och kapten Axel 

Odelberg på Flemingsberg som ordförande. Man hade två ärenden, det första var att utse 

vittnen för ”instundande bränningstermin med en aflöning af 2 Rmt”, det andra var 

hundskatten, med 2 Rmt ”för hvarje kreatur”, som skulle vara uppburen senast 1 februari. Vid 

sammanträdet därnäst, 1 augusti, dök det första fattigvårdsärendet upp, med ”Enkan Larsson 

som fött en oäkta son Johan August”, därtill ytterligare en änka med barn. Man beslöt också 

att ta upp ett lån på 1000 Rmt till 6 % ränta i Stockholms läns Sparbank. 

 

Sedan dröjde det till 14 februari 1864 för nästa sammanträde. Då behandlades ärendet med 

Jan Andersson i Kastellet som ”genom olyckshändelse blifvit ytterligare lytt och sålunda 
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fordrade en än mer betungande omvårdnad, beslöts att det årliga understödet skulle förhöjas 

med 25 Rmt” till 75 Rmt årligen.   

I nästa sammanträde 6 mars 1865 krävde man av f.d. skepparen A Nyberg ersättning för 

lämnat understöd till ”Lindströms arvingar” som Nyberg rätteligen skulle ha stått för. (Trots 

flera senare skrivelser gjorde han inte detta.) Baron Hermelin omväxlade 1865 med kapten 

Odelberg, mer om detta nedan.  

För 1866 budgeterades 550 Rmt. Trots bemödanden om att hålla nere kostnaderna steg dessa: 

1878 budgeterade man för 1800 kronor, inkomsterna var bara 800, dvs. man måste uttaxera 

tusen kronor (28 oktober 1878).  

 

Den 6 juli 1866, med A Giron som ordförande, önskade Herr Forsman ersättning ”för blinde J 

Fagerstedt med familj samt för obotligt lame P A Olsson. Denne sednare hade dessutom 

inlemnat en serskild skrifvelse med klagan öfver bristande skötsel och underhåll”. Herr 

Forsman menade att i ömmande och obotliga fall borde försörjningen utgå ”af socknen 

gemensamt”. Detta avvisades av nämnden: Sådant gällde bara för vård på hospital och dårhus. 

Herr Forsman, som då var arrendator på Vårby, reserverade sig emot beslutet. P A Olsson 

möter vi snart igen.   

 

Vid samma nämndmöte tog man upp att förre ordföranden baron Hermelin (som hade valts 

till ordförande 18 dec. 1863) trots två skrivelser  ej ”aflemnat af förra årets Cassa utgörande 

294 Rmt 40 öre” och att nämnden nu inte klarade löpande utgifter. Man skulle skicka ett 

tredje brev, annars bleve det lagsökning för beloppet plus upplupen ränta från den tidpunkt det 

skulle ha redovisats. För att klara utgifterna beslöts om ett nytt lån på 500 Rmt. Baronens 

bristande redovisning återkom ej vid senare nämndmöten, vilket väl betyder att pengarna flöt 

in. 

Man behandlade även ogifta pigan Anna Catharina Boström och hennes barn, med oklar 

hemortsrätt, men senast boende hos klockaren Hallgren, som ålades att ”om henne och barnet 

taga nödig wård”. De närmast Klockargården boende nämndledamöterna ”lofvade att 

hemställa till barnaföderskan huruvida hon ej kunde ’amma in’ sitt barn på allmänna 

Barnhuset i hvilket fall det vore billigt /rimligt/ att klockaren skjutsade henne till Stockholm”. 

 

Den 20 augusti hade man som första ärende röstlängden för riksdagsmannavalet: 22 personer 

var röstberättigade. Man diskuterade åter pigan Boström som ”fortfarande uppehåller sig på 

Fullersta egor oaktat hon borde upptagas af Stufsta rote”. Man beslöt att sammankalla roten 

och informera om krav på ersättning för utläggen. Därtill kom att ”aflidna A M Sjöbloms 

oäkta barn Oskar är å allmänna Barnhuset i Stockholm intagen enligt qvitto af 

ombudsmannen”. (Alla kvitton ligger löst och osorterat i mappen, många saknas sannolikt.)  

I § 12 återkom pigan Boström: Kyrkoherde Lind ”har förgäfves sökt förmå sonen i 

Cathrineberg Fredrik August att erkänna att han är fader till Pigan Anna Catharina Boströms 

barn. Då nyssnämnda piga icke vill stämma honom för erhållande af barnauppfostringsbidrag 

utan hellre söker ligga fattigvården till last och fast mer anses fortfarande ha umgänge med 

nämnde Fredrik August ansåg Communalnämnden sig i egenskap af Fattigstyrelse ha både 

rettighet och skyldighet att till häradsrätten instämma ofvan Fredrik August med fastställande 

af barnauppfostringshjelp”. Dessutom behandlades ett antal andra hemortsrättsärenden, något 

som förekom vid nästan varje nämndmöte. 

En tillskrift längst ned på protokollet meddelar att ”Obs. Sedan detta protokoll skrefs 

underrättades ordföranden genom kyrkoherden att i § 12 herofvan omnämnde A Boströms 

barn aflidit hvadan barnauppfostringshjelp ej kan komma ifråga att söka hos barnafadern”. 
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Både vid detta och flera senare nämndmöten återkom krav på att sammanställa statistiska 

uppgifter om antal fattighjon och om deras fattigdel. Vid mötet 16 dec. samma år hade 

ordföranden låtit trycka upp formulär för detta.  

 

Vid nämndmötet den 11 juni 1867 hade man åter från ”lame mannen P A Olsson i Månskär 

under Wårby --- skrifvelse med klagomål om bristande underhåll och wård”. Man beslöt 

formell fastställelse av mängden mjöl, potatis etc. plus kontant 1 Rmt och att ”Utdrag ur detta 

protokoll tillställes både understödsgifvaren och fattighjonet”. Mer om honom nedan. 

Man hade fått fler liknande klagomål från andra fattighjon i Vårby och beslöt utreda saken: 

”Då under årets lopp så många klagomål ingivs till Kommunalnämnden i egenskap af 

Fattigstyrelse från egendomen Wårbys fattiga öfver deras nödställda belägenhet ansåg 

nämndens ledamöter ett besök på stället med det snaraste vara af behofvet påkallat och utsågs 

Herr C A Odelberg att jemte ordföranden söka vid Wårby utreda förhållandet mellan de 

fattiga och deras husbonde”.  

Besöket i Vårby redovisades vid nämndmötet 16 december 1867, med rapport om vad 

respektive fattighjon sagt. Någon förnekade t.o.m. att ha klagat, i andra fall fann man föga att 

ta fasta på och godsets bokföring visade att de i stort sett fått vad de skulle ha. Man höjde för 

änkan Fagerstedt, i övrigt rann det hela ut i sanden. I första hand skulle man, påpekade 

nämnden i nästa paragraf, vända sig till den ansvarige husbonden, ”först i det fall att de af 

husbonden blifvigt vegrade behöfligt understöd, venda sig till kommunalnämnden”.  

 

Problemen i Vårby tycks ha fortsatt efter att Forsman lämnat arrendet till D Lundmark och 

lektor Bergius tagit över. I början av 1868 uppgavs vid nämndmötet att flera behövande barn i 

Vårby inte fått fattigvård. Nämnden förmodade då att den nye ägaren/arrendatorn ej känt till 

fattigvårdsreglementet. Beslöts därför att ”tillställa Herr Lundmark utdrag af detta protokoll 

för att gården måtte taga wård om nämnda barn”. 

Vårby återkom vid senare tillfällen, bl.a. därför att man hade problem med att fördela 

kostnaderna inom roten. Nämnden försökte lösa detta genom att upprätta en förteckning av 

egendomarna i Vårby enligt fyrktal och motsvarande kostnadsansvar (31 december 1872). 

Livet i Vårby både då, tidigare och senare har skildrats av Öijer (2016). 

 

Ett liknande fall inflöt från Skärholmens gård, där fattighjonet Samuelsson ansökte om 

tillfälligt understöd ”till afhjelpande af öfverhängande hungersnöd”. Detta beviljades i form 

av matvaror för två kronor att hämta hos handlanden Kjellgren. Nämnden beslöt att ”uttaga 2 

kronor hos egaren af Skärholmen Majoren m.m. Abenius, samt uppmana honom att tillse att 

Samuelsson och hans hustru ej lida nöd” (30 oktober 1885). 

I ett annat fall beviljades förra pigan Karin Westerberg i Orlångsjö full fattigdel, vilket man 

skulle underrätta roten om. Om roten nekar detta kommer ordföranden att kräva ersättning av 

roten, vilket får ses som en sorts tillrättavisning från nämndens sida (9 dec 1904). 

  

Under åren inkom många skrivelser från kropps- och mentalsjukhus i Stockholm med krav på 

ersättning för vårdkostnader för namngivna personer, såsom den beklagansvärda ”hustru Brita 

Stina Johansson intagen på allmänna försörjningsinrättningen i Stockholm” och som enligt 

läkarintyget led av ”nedslagenhet i lynnet (Melancholia)”, dvs. sannolikt en svår depression. 

Hon skulle ligga kommunen gemensamt till last (10 juni 1872). Från 1939 övertog staten (det 

ekonomiska) ansvaret för sinnessjukvården. Om kommunen hade godkänd sådan vård kunde 

den få hälften av kostnaden i statsbidrag och det fanns kommunala sinnessjukhus på flera håll. 

En del av de inhysta tör ha varit ”senila” gamla, dvs. med en demenssjukdom.  
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Kommunen bevakade också fattighjonens tillgångar inklusive tillskott i form av arv med 

mera: Vid nämndmötet 5 oktober 1868 noteras att ”ogifta Hedvig Catharina Forsmark aflidit i 

Stockholm”, med bland annat två fattighjon i Huddinge som arvtagare, ”brodern A Forsmark 

vid Fullersta och systern U Forsmark vid Prestgården, som båda äro fattighjon inom 

församlingen”. Man förstår att kommunen tänkte lägga vantarna på detta, vilket var helt enligt 

lagen. I ett senare fall hade makarna Eriksson mellan 1932-1938 fått understöd på 

sammanlagt 1 867 kr och 5 öre. 1940 ärvde de 12 214 kr efter en avliden son; kommunen 

krävde tillbaka alla sina utlägg, på öret (25 jan 1940). 

Något förvånande är därför att två år senare en gosse som under många år fått sammanlagt 

1 497 kr men som nu ärvt 5 000 bara behövde betala tillbaka 500, som ansågs vara full likvid 

(30/7 1942). 

Ibland tycks man ha beaktat arvtagarnas ekonomiska situation eller andra aspekter i sådana 

ärenden, som när Rut Söderbäck bosatt i en fastighet i Segeltorp gått bort. Hon hade genom 

åren utfått 5 863 kr i understöd, men återbetalningen förhandlades ned till 3 000 kr (27/1 

1944).  

Mycket vanligt var att understödstagare som hade tillgångar i form av en fastighet fick lämna 

en revers med fastigheten som säkerhet, ibland betalade kommunen förfallna amorteringar 

mm för att förhindra att familjen stod på bar backe, emot sådana skuldsedlar. 

 

Det är mer sällan fattighjonens ålder omnämns, antagligen för att de flesta ej var så gamla 

(nedan) men vid nämndmötet 16 december 1867 behandlades ”En gubbe vid namn Jansson 

från Stortorp, utfattig och öfverårig, har hos ordföranden beklagat sig att han ej vid Stortorp 

får något fattignådemedel”. 

Från 1920-talet ses dock allt oftare noteringen ”hög ålder” (de var ofta mellan 70 – 79) 

rörande understödstagare och den 3 oktober 1877 hade man en glad nyhet för de äldre: 

”Enkefru Pistolekors sterbhus har till Nämnden genom herr prosten J P Lind låtit öfverlämna 

50 Kronor att tilldelas socknens mest ålderstigna och behöfvande fattiga och beslöt Nämnden 

på samma gång den uttryckte sin tacksamhet för den frikostiga gåfvan sålunda fördela 

densamma”. De tio mottagarna – det framgår ej om de alla var fattighjon - av fem kronor 

vardera var i genomsnitt 73 år (de är namngivna med födelseår). 

Vid samma möte noterades att herr Peter Ebeling, förvaltare på Lisma, hade styrkt ”genom 

behöriga handlingar att han blifvit upptagen till svensk undersåte och såsom sådan afläggt tro 

och huldhetsed” (1880 deltog han i flera nämndsammanträden, mer om honom hos Jacobsen 

2016). 

 

Ett särskilt kapitel skulle kunna ägnas de småbrukare, egnahemmare och torpare som 

hamnade i ekonomiskt trångmål, skildrat bl.a. i Lo-Johanssons Journalisten. Inblickar i deras 

liv i Huddinge ges i Johan Wårds mycket läsvärda manuskript (u.å.). Ibland berodde 

svårigheterna på orealistiska planer, som i fallet med Johan Åhfeldt i Skomakartorp, som 

vände sig till fattigvårdsstyrelsen efter att ha köpt en ko, men fått problem med att fullfölja 

köpet. Det blev avslag, dessutom hade han, enligt styrelsen, gjort ett ofördelaktigt köp (30/8 

1928). Två år senare fick han matanvisningar och 1932 togs han in på Tallgården. Andra 

småbrukare sökte understöd av andra skäl, i ett fall led familjen svår nöd och kon stod i sin. 

När fastighetsägare sökte understöd kunde detta beviljas – om behovsvillkoren i övrigt var 

uppfyllda – om kommunen fick en inteckning i fastigheten; sådana fall redovisas vid nästan 

varje styrelsesammanträde. Man försökte som nämnts undvika att husägaren förlorade sin 

fastighet. 

Det förekom att optimistiska tomtköpare fick ihop till handpenningen och sedan byggde sig 

en ”kolonistuga” eller liknande och drog sig fram där. I ett fall lyckades kommunen dock bli 

av med en änka med sex barn som gjort en sådan affär, innan hon blev mantalsskriven i 
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Huddinge och skulle ha blivit en belastning för fattigvården (Huddinge Tidning februari 

1924). 

 

Under och efter andra världskriget börjar utländska namn och hemvister dyka upp i 

fattigvårdens handlingar, bl.a. för sanatorievistelser. En krigsskadad polack bodde en tid i 

epidemisjukstugan, då omvandlad till bostäder (ovan). I ett liknande fall arbetade 

familjefadern på postgirot, hustrun var på sanatoriet och en inneboende – familjen hyrde ut ett 

rum i lägenheten – tog hand om de minderåriga barnen. Dessutom hade man viss hemhjälp. 

De flesta tycks ha varit kortvariga understödstagare. 

 

Familjen och fattigvården 

Familjeband figurerade ofta på olika vis i nämndens ärenden, såsom när ”Enkan Katarina 

Andersson från Sundby, Sofielund, anhöll att till följd af ålder och en lam arm som hindrade 

henne att arbeta, få fattigunderstöd, hvilken anhållan Nämnden dock tills vidare afslog då 

upplyst blifvit att enkan Andersson hade barn, hvilka voro i goda omständigheter och hvilka 

det alltså tillkomme att draga försorg om modern” (16 juli 1877). I samma anda avslog 

nämnden en ansökan om understöd från en änka som hade pension från järnvägen och 

”åtnjuter vård af barn i goda ekonomiska omständigheter” (17 juli 1908). Åtskilliga liknande 

fall förekom. Omvänt fick en tidigare mjölkerska på Flemingsberg understöd med 10 

kr/månad trots att hon hade fem barn, då dessa hade svag ekonomi (27/2 1919).  

 

I ett senare exempel drog man in understödet för Aina G i Lisma med minderåriga barn, 

”sedan upplysts att barnamodern har en inkomst av 20 kr per vecka och att hon bor hyresfritt 

hos föräldrar för vilka fattigvårdsstyrelsen betalar hyran” (9 aug 1938). Situationen kunde 

vara svår för ensamstående mödrar, vilket vi skall se fler exempel på. Inkomstprövade 

barnbidrag hade nyligen införts (de allmänna kom 1947) men ännu på 1950-talet var många 

av dessa kvinnor beroende av sina föräldrar, vilket belystes av en offentlig utredning (Sociala 

Meddelanden 6/1956). 

 

Nämnas kan att Hörningsnäs-municipets starke man Gideon Hydén, tillsammans med 

socknens starka damer, Signe Boye, Hildur Nettelbladt, Elin Burman, Aastrid von Köhler, 

Maria Nilsson och Helena Andersson på Stuvsta gård m.fl. stod för ”fattigvården” i området, 

tillsammans med Gideon Hydéns dotter Margareta som på 50-talet gifte om sig med 

provinsialläkaren Olov Lindahl, med praktik på Fullerstavägen, sedan hennes första man dött 

i malaria efter hemkomsten från en Afrikaresa. 

Barn kunde med stöd av 1918 års fattigvårdslag tillfälligt tas in på ålderdomshem, som de 

sexåriga tvillingarna Hultqvist från Kråkvik och deras yngre syskon (31 mars 1938) eller som 

när Ellen Norström var på sjukhus och barnen under tiden vistades på ålderdomshemmet (11 

oktober 1939). 

En fingervisning om att vårdtagarna på Tallgården var ganska pigga framgår av att 

”vårdtagerskan Margareta Lindgren å Ålderdomshemmet hade anhållit att från hemmet bliva 

utskriven en tid för att hushålla åt en son samt under tiden erhålla kontant understöd”, vilket  

beviljades (30/5 1930). 

I ett elegant byte i ett annat ärende kunde styrelsen kvitta Greta Söderlunds ansökan om hjälp 

till hyran emot att hennes hyresvärdinna inte betalat för sin far på Tallgården. Man hade 

personkännedom (26/11 1932).   

 

Intill 1957 (i Fattigvårdslagen) respektive 1978 (Familjebalken) var föräldrar och barn 

inbördes underhållsskyldiga, något som fortfarande är fallet i många länder i och utanför 

Europa. Ibland gick det att utsträcka detta längre, som när nämnden avvisade stationsmästare 
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Petterssons i Bergsbrunna ansökan om understöd åt svärfadern. Behovet ansågs inte styrkt, 

men skulle utredas (27 december 1878, 3 april 1879). 

När föräldrarna inte skötte barnens skolgång kunde fattigunderstöd användas som 

påtryckningsmedel, såsom i ett ärende 22 juli 1879, då det föreskrevs att familjens barn skulle 

dagligen besöka skolan, och i två andra fall den 15 maj 1882 och 12 april 1885 och ”åtog sig 

godhetsfyllt Herr Skolläraren J J Malmén att lemna detta understöd” i form av en måltid, som 

ersattes med 20 öre per barn och mål. I det ena fallet var det banvakten Johnsson som ”till 

följd af fattigdom ej kunde hålla sina barn till ordentlig skolgång”. I andra fall försågs  som 

nämnts skolbarn med enkla, träbottnade skodon, för att kunna gå till skolan (HHBF:s årsbok 

1965-66). 

 

Några noteringar om försök att jämka samman söndrade äktenskap noteras också i 

protokollen, såsom makarna Lindskog i Stuvsta, som i det syftet fick besök av 

fattigvårdsstyrelsens ordförande och fjärdingsmannen, men förgäves. Hustrun hade bestämt 

sig för att söka rättshjälp och ta ut skilsmässa från sin bråkige man (30/11 1922). Ambitionen 

att lösa samlevnadsproblem, med hembesök av fjärdingsman och andra styrelseledamöter för 

att förmå makar att hålla sams, var en sorts tidig familjerådgivning.  

 

En annan typ av besvärlighet var när anhöriga lade sig till last, som när A G Myrman på 

båtsmanstorpet Myrstugan ville ha hjälp att bli av med fader och broder som bosatt sig på 

torpet utan torpinnehavarens vilja och samtycke, vilket nämnden tillstyrkte (5 november 

1877).  

 

Vanligare var dock att anhöriga åtog sig omsorg, vilket fattigvården tacksamt antog. I ett 

exempel fick ogifta Phebe Andersson, som vistades på Pensionsstyrelsens kuranstalt, en biljett 

(à 22,50) ”för resa till Sundsvall där hon får vistas gratis hos släktingar” (11 september 1934).  

 

Omvänt var förhållandet när fru Alfrida Rossander begärde att ”hennes son Viktor skulle få 

vistas i hemmet och ej intagas å vårdanstalt”, men det blev avslag då ”styrelsen ansåg, att han 

ej kunde erhålla den vård som var nödvändig för honom i hemmet utan borde intagas å 

vårdanstalt” (25/7 1933). Antagligen rörde det sig om ett barn med funktionsnedsättningar, 

som modern själv ville vårda. Att detta kunde nekas förefaller märkligt, det torde ha varit i 

fattigvårdens intresse att här spara på utgifterna. Hur det avlöpte framgår inte av handlingarna.  

Ibland kunde t.o.m. andra än nära anhöriga rycka in. Ett sådant fall rapporterades av 

kretsombudet, fjärdingsman Johansson, om hustru Molinder i Lissma: ”i januari hade hon 

plötsligt måst forslas till Södertälje lasarett och som mannen vistades på sjön hade välvilliga 

grannar tagit hand om barnen. Emellertid hade hustru Molinder ännu inte skrivits ut från 

sjukhuset, varför grannarna nu ansåg sig behöva någon ersättning för barnens 

omhändertagande”. Johansson fick i uppdrag att ”på lämpligaste sätt ordna frågan” (29/3 

1928).   

 

En hybridform kom upp vid nästa sammanträde, då kretsombudet Berglund väckte förslag 

rörande Eulalia Forslund i Snättringe. Han föreslog att stödja henne med 25 kr att ”betala t.ex. 

en grannfamilj för att hon hos dem skall kunna få mat och den tillsyn som erfordras, då 

nämligen Forslund numera är så sjuklig, att hon knappast kan taga vård om sig själv”. Detta 

var i maj 1928, ett år senare höjdes beloppet till 30 kr. 

 

Några fall där fattigvården direkt intervenerat med stöd till vårdande anhöriga förekom också, 

med några exempel återgivna tidigare. Således beslöt styrelsen att ta in änkan Ekvall på 

ålderdomshemmet ”så att sonhustrun härigenom skulle befrias från vården av den gamla och 
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såmedelst beredas möjlighet att skaffa sig arbete under mannens sjukdom. Skulle änkan 

Ekvall icke vilja intagas å ålderdomshemmet skulle hon tilldelas ett understöd av 30 kr per 

månad” /maken var intagen på Uttrans sanatorium/ (30/4 1925). I ett annat fall i fattigvårdens 

sista år, 1956, fick Elin F ”fortsatt bidrag med 120 kr per månad till uppehället --- på grund av 

skötsel av åldrig moder”. Detta utgick i minst åtta månader (31/5 1956). 

Det förekom också att vårdpersonal fick ledigt av detta skäl, som när vårdbiträdet Britt 

Östling fick tjänstledigt ”på grund av sjukdom i föräldrahemmet”, vilket beviljades enligt 

”gällande kollektivavtal”. Efter fem månader begärde hon avsked, sannolikt av samma skäl 

(26/11 1942).   

 

När en närstående gått bort kunde saken komma i ett annat läge, som när Karl Rydberg erbjöd 

fattigvårdsstyrelsen att köpa en ”rullstol som hans numera avlidna hustru använt under 

livstiden för 100 kr. Då ifrågavarande stol var av gammalt utförande” så blev det avslag, men 

han beviljades samma summa som begravningsbidrag för hustrun (31/1 1946). Hade han 

vårdat frun? Kanske, men vid ett senare sammanträde framkom att hon fått hjälp i hemmet, 

helt eller delvis bekostad av kommunen och att Rydberg tycks ha stoppat en del av pengarna i 

egen ficka. 

 

Det kunde vara svårt att vårda anhöriga i hemmet också på den tiden, som när Georg Hjärpe 

ansökte att frun som hade svår ledgångsreumatism skulle få inackorderas på 

ålderdomshemmet, då ”han inte längre hade möjlighet att vårda henne i hemmet”. Detta 

beviljades, men hon kom i stället till Pensionsstyrelsens vårdhem Nynäs och 

Serafimerlasarettet (27/4 1927). Och Carl Nordström, Orrtorp, Lisma, 66, som hade frun på 

Tallgården ”begärde att även han skulle få intagas å ålderdomshemmet, då han hade svårt att 

bo kvar vid torpet”. Detta beviljades, emot att styrelsen tog hand om pensionen samt en 

inteckning på 2 000 i Orrtorp (25/9 1924). 

 

I senare tid förekom att fattigvårdsstyrelsen tillstyrkte abort för modern i en familj med många 

tätt födda barn, av läkare bedömda som undernärda (13/12 1938). I ett annat fall tog styrelsen 

initiativ till sterilisering av ”efterblivna” understödstagaren Britta Eriksson, en 28-årig kvinna 

boende på Tallgården (9/5 1939).  

Detta gällde även Rut A., som med sin man plåtslagaren Melker A. förekom i fattigvårdens 

rullor i många år. Han tjänade bra i sitt arbete, men försummade familjen, vistades på annan 

ort, hotades med polishandräckning till tvångsarbete, då var han plötsligt oanträffbar, sedan 

försonades han med familjen och skulle bättra sig, intagningen på arbetshem ställdes in osv.  

I en hänvändelse till provinsialläkare Malmgren föreslog styrelsen att 1934 års lag om 

sterilisering skulle tillämpas. Fru A. var åter i grossess och bedömdes vara sinnesslö, liksom 

hennes fem barn, alla omhändertagna av myndigheterna. Två läkare intygade sedan att skäl 

för detta förelåg och ”beslöt styrelsen hos överläkaren vid Södertälje lasarett anhålla att å 

hustrun Rut A. företaga steriliserande operation” (29/4 och 26/8 1937). 

 

I ett mer originellt ärende noterade styrelsen giftermål mellan två intagna på 

ålderdomshemmet, Margareta L.70  och Fredrik H. 83; protokollet uppger torrt att detta skulle 

påverka hennes pension (22/2 1945).  

 

 

Besvärliga och tredskande fattighjon  

I handlingarna noterar vi det arbetsovilliga hjonet Pettersson i Fullersta som varnades för 

”tredskhet”, med risk att förverka sitt understöd (25 augusti 1873). Där var också ärendet med 

den ”supige” skräddaren Lind, som försummade familjen och förekom vid åtskilliga 
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nämndmöten. Ryttmästare Sylvan på Flemingsberg förbarmade sig över honom emot att han 

skulle arbeta på gården, men därav blev föga. Till slut tröttnade nämnden och beslöt att 

överlämna hans ärende till länsstyrelsen för straff, antagligen att förpassas till en 

arbetsinrättning (bl.a. 13 maj 1878).  

Samma öde rönte förre statdrängen J Ch Samuelsson för ”tredskande i fullgörande af lättare, 

med hans krafter förenliga, arbeten” och dessutom var han ”otillförlitlig och oredlig” (17 

september 1881). 

 

Ett annat fall var den mer beskedlige men arbetsovillige ”lösdrifvaren C A Jonsson från 

Ågesta” som hade påträffats i Kalmar och hemskickats, antagligen på Huddinges bekostnad. 

Han försvann snart från Ågesta och dök upp vid ”prestgården hvarest han kvarhölls, fick föda 

och arbetstillfälle, men afvek icke desto mindre”. Nämnden hemställde till ledamöterna om 

någon av dem ville mot ”50 Riksdaler årligen förse honom med kläder och föda med rättighet 

att begagna hans arbetsförmåga” (10 juni 1872). 

Ett rörande fall var en fru som klagade över att maken inte ville arbeta vintertid, vilket 

nödställde familjen. Då var han ”synnerligen egendomlig” och satt bara hemma och studerade 

Bibeln. På våren började han arbeta och tjänade då ganska bra (27/2 1947). 

 

Genom åren förekom åtskilliga fall av personer som enligt fattigvården led av lättja och inte 

ville arbeta, då nekades de vanligen understöd. Flera fall av bedrägerier uppdagades och det 

hände att fattigvården fick in anonyma uppgifter härom, vanligen att man hade någon form av 

inkomst som man dolde för fattigvården. Bara i ett par fall tycks det ha lett till rättegång; 

vanligen fick man betala av på skulden eller fick ärendet avskrivet, när det rörde sig om 

mindre summor. 

 

Ett inte helt ovanligt problem på äldre tiders ålderdomshem var det som kallades 

klientelblandningen, med bl.a. gravt alkoholiserade hjon och inhysta personer med psykiska 

problem m.m., livligt beskrivna av Stina Lind (1940). Ett exempel på Tallgården var Oskar 

Jonsson som tredskades, inte följde föreskrifterna, uteblev efter permissioner eller återkom 

berusad. Han hotades med tvångsarbete om det inte blev bättring (29/9 1932). Ett år senare 

omhändertogs han av polis i Stockholm och förpassades till Kalbo arbetshem (30 platser, 

startade 1923) nära Katrineholm (9/11 1933). Arbetshemmen var avsedda för ”försumliga 

försörjare /nedan/ och störande understödstagare” något som tillämpades även i Huddinge. De 

beskrevs ingående med personuppgifter i den mycket läsvärda utredningen Klientelet på 

arbetshemmen (Gunnar Inghe, i SOU 1949:37). Här framkom de varierande tillämpningarna 

kommunerna emellan och flera fall där åldringar hölls i åratal på arbetshemmen, i praktiken 

som fångar, eftersom hemkommunen vägrade ta tillbaka dem. Detta var enligt utredningen 

”ytterst diskutabelt”. De fåtaliga arbetshemmen, de flesta för män, var aldrig fullbelagda. 

Redan då planerades tydligen nedläggning och de avskaffades helt 1964.  

 

Ett liknande ärende var Karl Augustsson som skrevs in 27 oktober 1939 från Eira sjukhus, där 

han vårdats för eksem. Han hade vid ”upprepade tillfällen inkommit å hemmet i berusat 

tillstånd, varvid han trakasserat såväl personal som å hemmet intagna pensionärer på sätt, att 

synnerlig otrevnad uppstått”. Han kallades till styrelsen och beordrades att skaffa egen bostad 

och flytta ut inom en vecka. Han bedömdes även kunna själv sköta sitt eksem (25 juli 1940). I 

andra fall tycks det ha räckt med en uppsträckning genom socialsysslomannen (27/12 1951). 

Det förekom att Systembolaget drog in motboken för personer intagna på ålderdomshem, i ett 

sådant fall klagade anhöriga, men styrelsen klargjorde att det inte var den som låg bakom 

detta (27/2 1932). Regelverket var dock att fattigvårdsföreståndaren skulle anmäla dem som 
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åtnjöt understöd, så att eventuell motbok drogs in, även om bara hustru/barn fick hjälp. Ibland 

vågade inte kvinnor söka hjälp, av rädsla för repressalier från mannens sida.  

 

Ett annat fall var Albert Åström, 74, som flera gånger hittades redlöst berusad utomhus vid 

vägkanten och burits in av förbipasserande. Han medgav utan vidare inför den förbluffade 

styrelsen att han hade spritproblem och inte kunde avstå från att supa och gick villigt med på 

flytt till Kalbo arbetshem, vilket däremot inte Karl Jonsson med samma problembild gjorde. 

Han hämtades med milt tvång men uppgav att han bara druckit ”någon pilsner någon gång”. 

Enligt vittnesmålen hade han bl.a. uppträtt högljutt och utmanande, vilket medfört otrevnad 

och vantrivsel för övriga pensionärer. En del av dessa var ”gränsfall”, det var därför 

nödvändigt att statuera exempel. Han förflyttades också till Kalbo (båda 28/10 1943). Fler 

liknande ärenden skapade otrivsel och det förekom att personer som bodde utanför 

ålderdomshemmet kom dit med spritdrycker och drack tillsammans med de boende (26/2 

1953).  

Detta var givetvis förbjudet i de ordningsregler som brukade vara uppsatta på 

ålderdomshemmen. Byråchefen Ali Berggren på Socialstyrelsen, statens fattigvårdsinspektör, 

har berättat hur han egenhändigt tog ned dylika anslag vid sina fruktade inspektioner på 1940-

50-talen. (En vacker samling sådana regler skänkte han till Institutet för gerontologi,  

Hälsohögskolan i Jönköping.)   

 

På ålderdomshemmet bodde även bergsprängaren Karl Berggren som skulle utföra diverse 

sysslor, men som nekade. Han ålades att endera ”utan diskussion utföra anvisat arbete” eller 

betala skälig inackorderingsavgift, ”därest han önskade kvarbliva å hemmet” (29/10 1942). 

Därav blev dock föga eller intet: I oktober 1943 skulle han utföra grävningsarbeten emot 

avtalsenlig lön, 3 kr/dag = inackorderingskostnaden, men han arbetade i stället åt enskilda 

utanför hemmet, noterade fattigvårdsstyrelsen i maj 1944 och krävde full 

inackorderingsavgift. I juli beslutade man att han skulle flytta ut senast 1 september, men vid 

sammanträdet 26 september var han fortfarande kvar… Man beslöt då att låta förflytta honom 

till Kalbo arbetshem.  

 

Ytterligare en störande vårdtagare var tidigare intagne Otto Åhlin, som i juni 1945 befann sig 

på Hall, varifrån han önskade komma åter till Tallgården. Detta avvisades av styrelsen, som 

väl mindes hur han varit en ”plåga” för övriga pensionärer, som han flera gånger varit i 

slagsmål med, varit närgången mot den kvinnliga personalen med mera (28/6 1945).  

Och 56-årige förre handelsresanden Christogenos Antonius Rogalius Leontinus L. besvärade 

medpensionärerna med ”fixa idéer” och sitt häftiga och ojämna lynne. Han beskyllde dem för 

att vara ”galna” och ”idioter”. Efter 1½ års vistelse på Tallgården ville han skrivas ut och 

flytta till Eskilstuna. Styrelsen beviljade resebidrag (28/3 1946). 

Liknande problem var vanliga på ålderdomshem, t.o.m. att en pensionär mördade medboende 

(ett fall i Korpilombolo 1958 där en 80-årig man med pistol sköt en annan åldring, efter ett 

gruff i samband med alkoholförtäring).  

 

Möjligen kan man till besvärliga klienter i fattigvården också räkna in rikskände Tumba-

Tarzan (Rolf Johansson), med bröderna uppväxt i en stuga som fattigvården i Botkyrka 

tillhandahöll, föräldrarna var sjukliga. Han vistades i skogarna i Huddinge med omnejd, där 

han jagades av polisen. I dag skulle hans förehavanden nog inte ha föranlett stora polispådrag. 

  

Även kvinnor kunde vara besvärliga, som när Aurora Österberg och Maria Andersson 

inkallades från ålderdomshemmet och fick ”varning och förmaning i anledning af oskickligt 

uppförande inom hemmet” (30/5 1919). Understödstagare utanför ålderdomshemmet kunde 
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också vålla besvär, som änkan Brita Engström i statbyggnaden som upplät sin bostad för 

supgillen. Hon varnades för att förlora understödet och flyttas till Tallgården (11/10 1932). 

  

Också barn kunde tredskas, som den besvärlige ”gossen Oskar Golling” som rymde flera 

gånger från fosterhemmet, idkade bettling och snatteri, hade setts i en barack vid 

järnvägsbygget och ej ville söka rättelse. Om han inte bättrade sig efter hemtransport med 

fjärdingsman, så väntade Hall. Så blev det också, till en kostnad av 100 kr/år för kommunen 

åren 1903-05. 

 

Man bevakade när fattighjonens situation förändrades så att de t.ex. kunde börja arbeta igen, 

när barnen blev större, såsom ogifta Emma Charlotta Andersson i Lisma som skulle i ”tvenne 

vittnens närvaro tillsägas att sitt yngsta barn till försörjning afhemta”, ett fall inrapporterat av 

roteföreståndaren Ebeling. I ett annat fall skulle barn också utackorderas, då var det på grund 

av moderns, hustru Cath Johansdtr vid Lisma, ”obotliga sinnessjukdom” (båda 17 oktober 

1882). Understödets storlek kunde variera, beroende på hur mycket arbete fattighjonet kunde 

prestera, såsom beträffande Lars Olof Carlsson på Åsttorp, Björksätra, född 1811. 

 

Uttryck för tacksamhet var och är ovanliga i fattigvården-socialtjänsten, även om det på 

senare år börjat ses i dödsannonser att man tackar hemtjänsten, hemsjukvården eller ett 

äldreboende för god omvårdnad. 

Ett ovanligt julbrev var det således när fru Frida Mattsson i Snättringe julen 1941 skrev till 

Fattigvårdsstyrelsen att hon ”tackar edär alla på det hjärtligaste för att ni biståt mig hittils 

undär hjukdom å fattigdom. Hjärtligt tack för alt i det gamla året jag fått mottagit från komun. 

Önskar alla en god jul å ett Gått nytt år”. 

 

När vanliga arbetare var särskilt arbetsvilliga tillstyrkte kommunen ofta ansökan om belöning 

med Patriotiska Sällskapets medalj för lång och trogen tjänst, såsom när J H Klingwall på 

Stufsta föreslog förre statdrängen Johannes Johansson Påfve till sådan erkänsla (11 mars 

1880). Det var inte alla statare som flyttade varje år och husbondeansvar förutsatte lång 

anställning. 

 

Arbetslöshet och fattigvård 

Den som var arbetsför och kunde få arbete var givetvis inte berättigad till understöd, såsom en 

änka som anhållit om understöd: ”På grund derutaf att hon vid Stufsta erhåller fri husrum och 

wedbrand samt att hon är en medelålders qvinna och arbetsför ansåg Nämnden icke skäl vara 

förhanden att nu, då vårarbetena börjat och således arbetsförtjenst antagligen ej bör saknas, 

lemna henne något ytterligare bidrag utöfver de fem Riksdaler som hon har under loppet af 

förra månaden erhållit af ordföranden” (2 maj 1871).  

 

Vid andra tillfällen godtog nämnden arbetsbrist som skäl för understöd, som när fiskaren 

Johan Edlund vid Stensätra fick understöd för ”den del av året, då han icke idkar fiske” eller 

beviljade ”enkan efter statdrängen i Stensberg P G Nilsson understöd 2 månader under villkor 

att hon dels skaffar tjenst och dels icke tillåter sig tiggeri hvarken inom eller utom socknen” 

(29 december 1881 för båda). 

Hjonen presenterade ofta själva sin sak, som när ”enkan Johanna Wessman från Snättringe 

Grindstuga – anhöll om understöd för sina 3 minderåriga barn, emedan hon var oförmögen 

själf försörja dem”. Hon beviljades 10 kr/månaden efter att ha visat läkarintyg (Nämnden 17 

mars 1902). 
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Sådant krävdes också av änkan Ulrika Eriksson vid Sundby som vårdat en dotter med hjälp av 

de andra barnen, men blivit gammal och inte orkade längre. Hon yrkade understöd för dottern. 

Bordlades i avvaktan på intyg (Nämnden 9 maj 1904).  

Ibland gick det bra utan intyg, antagligen genom att personerna var kända, såsom när ”Enkan 

Fogelberg från Fullersta företrädde och begärde ersättning för att hon under 2½ år skött f. 

kyrkvärden Fr. Karlsson från Brodal, hvilken till sin död åtnjutit understöd i hemmet”. Hon 

fick en gratifikation på 30 kr, att utbetalas med 5 kr månatligen i sex månader (30 mars 1906). 

 

Under depressionsåren ökade antalet understödstagare dramatiskt, samtidigt förefaller kraven 

på arbetsvilja att ha skärpts. Arbetslediga kunde åläggas t.ex. att ställa i ordning planen bakom 

ålderdomshemmet. Som tidigare nämnts var arbetsplikt helt efter Fattigvårdslagen. Åren 

1926-27 hade Huddinge många arbetslösa, varav en del försörjningspliktiga, och en period 

utspisades arbetslösa på ålderdomshemmet (ett mål/dag), något som förekom också på andra 

ålderdomshem. Offentliga nödhjälpsarbeten till låg lön upphörde i maj, för att inte konkurrera 

med den ordinarie arbetsmarknaden.  

En Nils Andersson som sökte understöd nekades detta för att han agerat fackligt och blockerat 

nödhjälpsarbeten och ”därför försuttit tillfällen till arbetsförtjänst” (31/5 1928). Och John 

Söderberg, Lännavägen 3, fick inget understöd efter att han ”blivit avstängd från 

statskommunalt reservarbete på grund av olämpligt uppträdande” (13/3 1933). Ganska ofta 

hänvisades arbetslösa till höbärgning eller till vedsågning vid kyrkskolan, vägbygget 

Huddinge-Tullinge m.m. Ett exempel var när ogifta Erik Malmberg, Fridhem 4 och Karl 

Bengtsson, Spiken 17, båda beviljades 15 kr till skor, ”mot sågning av 1 famn ved” (24/10 

1933). 

 

År 1932 hade frivilliga krafter fått lokal gratis i ”affärshuset” (sannolikt vid Huddinge 

station), till ”värmestuga för arbetslös ungdom”. Efter ansökan bidrog fattigvårdsstyrelsen 

med 50 kr till servering av kaffe och smörgåsar (28/1 1932). De arbetslösa i Huddinge bildade 

en förening, som inkom till fattigvården med en skrivelse med en rad krav, vilka avslogs, bl.a. 

med motiveringen att de låg utanför dess jurisdiktion (25/2 1932). 

 

I ett konkret fall vid den här svåra tiden fick skomakaren David Söhr med 5 minderåriga barn 

understöd och fattigvården försökte ”söka skaffa honom arbete genom att låta 

understödstagarna lämna skodon hos honom för reparation” (23/2 1927) och ett år senare 

rapporteras att han faktiskt fått mer arbete. I början av 1930-talet hänvisades medlemmar av 

de Arbetslösas Förening till skomakarkunniga understödstagare (4/4 1933). Behov av skor 

och halvsulning mm var ofta skäl för att söka understöd, liksom för kläder, gångkläder eller 

kläder för konfirmation respektive begravning, samt kläder för vistelse på sanatorium och 

liknande inrättningar.   

 

Försumliga försörjare 

Flera ärenden handlade om familjefäder som förlupit hemmet och lämnat hustru och barn i 

svåra omständigheter, däribland fallet med rättaren Bod på Flemingsberg (1 november 1878) 

eller rättaren Olof Dahlqvist vid Vårby som ”lärer vistas på Åland” och kvarlämnat hustru och 

barn (4 september 1880). Och den 16 juni 1907 efterlyser man ”arbetaren A Dandenell som 

afvikit från fru och 2 minderåriga barn”. Han sades uppehålla sig vid Trollhättan.  

.  

I minst två fall förekom även att mödrar avvek, såsom när ”pigan Klara Åkerlund tillhörande 

Brännkyrka församling hade vid ett besök i Flemingsberg derstädes qvarlemnat ett henne 

tillhörigt oäkta barn utan att sedermera låta sig afhöra”. Man beslöt kräva att Brännkyrka 

skulle hämta barnet inom 14 dagars tid (13 maj 1878).  
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Ett annat fall var ”statdrängen vid Juringe Jonas Magnus Johansson hos hvilken en okänd 

qvinna den 19 februari innevarande år qvarlemnat en gosse utan att sedan låta sig afhöra”. 

Han gottgjordes med femtio ör per dag (25 juli 1880). Här löste det sig dock genom att 

modern f.d. pigan Kajsa Maria Carlsdotter tycks ha hört av sig (eller spårats?). Hon var 

hemmahörande i Bromma församling, som ålades att ersätta utläggen och hämta pojken (5 

mars och 28 juli 1881). 

 

Ett tragiskt öde anas i handlingarna rörande ”Enkan J U Jansdotter Furman, skrifven i 

Österåkers församling som aflidit --- /och/ hos skräddaren Lindblad vid Flemingsberg 

qvarlemnat en 9-årig flicka vid namn Gerda Charlotta hvars föräldrar äro okända”. Nämnden 

beslöt om understöd med 5 kr/månaden och att Österåker skall hämta henne och betala för 

gravplats m.m. (15 maj 1882).  

En moderlös, nyfödd flicka fick ett oblitt öde, tydligen hade modern dött i barnsäng: ”beslöts 

att inlösa på barnhuset i Stockholm aflidna Emma Lindgrens dotter Ruth Sofia född 23 

september 1911 efter ett pris af 600 kr i ett för allt” (12 nov 1911). 

I ett annat fall fick en ogift småbarnsmamma pengar (110 kr) för att resa till Helsingfors och 

där vara kärande i ett barnuppfostringsmål mot en finsk sjökapten (30/10 1930). Tydligen 

gick det inte så bra, eftersom hon fick understöd i åtminstone två år därefter. 

 

I ett annat fall återvände Klara Eriksson med två små barn efter en åtta månaders vistelse hos 

släktingar i Orsa (hon fick sitt understöd skickat dit) men släpptes inte in hos maken – enligt 

uppgift blind - som under tiden skaffat en ”hushållerska”, Agnes Lidén. Den försmådda 

hustrun och barnen fick bo på ålderdomshemmet tills man ordnat upp situationen (12 okt 

1937). Hur det avlöpte framgår inte, men fem år senare verkar makarna ha försonats (juli 

1942) och Lidén står som ensam mottagare av understöd på annan adress; senare flyttade hon 

till ålderdomshemmet. År 1943 är maken Viktor Eriksson död och bostaden övertagen av 

kommunen för att något täcka deras fattigvårdskostnader. Den erbjöds åt Maria Pfeiff som 

inte ville ha den (nedan).  

Försumliga, liknöjda och slarviga försörjare, oftast män, förekommer långt fram i tiden. Flera 

återkommer gång på gång i handlingarna, såsom Erik M.-H. i Lisma som 1926 försatte 

familjen i nöd genom ”lättja och liknöjdhet”, en återkommande term om sådana fall. 

Fattigvården ålade honom arbete hos Gustafsson i Kvarntorp Lisma, men snart ”undandrager” 

han sig arbetet. Han varnades liksom en del andra för att hamna på arbetshem.   

 

Klagande fattighjon 

Ett annat perspektiv på situationen för åtminstone en del fattiga/fattighjon får man i några 

bevarade brev i samlingen från Stuvsta ladugård (ovan), däribland tre inlagor från 

ovannämnda fattighjonet Per Olsson i Vårby:  

 

Wårby den 17 juni 1866  

Här Nådige Herrar och Styresmän i Fattigstyrelsen 

Jag får nu vända mig till eder å så innerligen bja om någon jelp till mit underhåll i min 

oförmögenhet att kunna sjelf jelpa mig.  

jag har inte behöft å anmält mig till någon förut om någon jelp för så lenge som Baron 

Hermelin var husbonde på Vårby sedan han hämtat mig från sjukhuset till Vårby fick jag både 

skjötsel och underhål dä som fodrades för min del   

men nu så vil de inte lemna mig något varken till skjötsel eller underhål utan jag skulle 

anmäla mig till fatigstyrelsen    
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jag har på senare tiden börjat kunnat seta i sengen å lagat lite skor imelanåt men dä kan jag 

inte jelpa mig mä för dä är så obstämt  iblann orkar jag jöra något å iblann inte å iblann när 

jag orkar jöra något så kan jag inte hafva något att jöra  

å så fodras dä en stor oppassning för jag kan inte skaffa mig någonting utan di som skal vara 

mig till jelp får ge mig altting i sengen dä som jag skal ha till jöra mä    

jag började arbeta på vårby 1854 men jag var inte skrifven för än om hösten 1859 sedan sänte 

jag som dräng tils om sommaren 1861 då vart jag så hastigt skjuk och blef aldeles lam i mina 

ben    då så kom jag in på Lasarettet i Stockholm där låg jag 1 år å 6 månar    sen var jag 

utskrifven för obotliger 

Pher August Olsson 

 

I ett odaterat uppföljningsbrev (?) påminner Olsson om när  

”Baron Hermelin /var/ husbonde på vårby och så var han ordförande i soken 

Han lemnade mig försvarligt underhål å skjötsel 

Han lemnade mig i hvarje månad en fjerding Potatis en kappe ärter fem skolpunn sill fem 

skolpunn rågmjöl ett halvstop mjölk om dagen å brö så möcke som jeck åt till matbehof å så 

betalte han den som skötte mig 12½ öre om dagen å desvidare jelpte de mig med linne å 

sengkläder när dä fodrades 

Å så har Baron Rabb jelpet mig passningar litt i millan åt som jag har hatt till att jelpa mig 

med      nu som då har varit så obestemt med min jelp    nu på ett års tid sedan Baron 

Hermelin flötade tills nu här Läktor Bergius kom till vårby  så har jag fot /fått/ så som lapen 

innerhåler som han har lemnat till bevis. Och som han säger att hädan efter arrendaton skall i 

kläda sig å lemna   å som jag har haft flera bud ner till hans bokkalose (?) om att få, men jag 

har inte fått mer än ett punn rågmjöl å fem skolpunn sill å att han inte vill lemna mer i varje 

mån. å dä kan jag inte berja mig mä i den stälning som jag är. 

Nu får jag be här ordförand interligen gifva mig att få reda på någon jelp eller vem som skall 

lemna å om här ordförande lemnade litt skriftligt på va som skall lemnas till min jelp i den 

stelning som jag är 

Pehr August Olsson  

 

I ännu ett odaterat brev skriver Olsson igen om sin belägenhet till  

Ordförande i Huddinge Soken 

Efter som jag inte hört av någonting vidare eller fot någon ting till jelp mer en et pun rågmjöl 

sedan jag foriga gången var nödsakt att skrifva till här ordförande å be om jelp så nu får jag 

två pun rågmjöl å fem skålpun sill i månan utaf här Patron fosman  

å vem som jag skall få någon vidare jelp af vet jag inte  om dä ä här Läkton såsom gårsägare 

eller Patron som arrenderar gården som skall ge den jelp som jag brukat få      jag har bett här 

Läkton att han skall jelpa mig men han säger att han inte kan jöra för han har lemnat en lap 

hur kontrakte lyder emilan Patron å honom    att han inte är skyldig att lemna den jelp som jag 

har brukat få utan att Patron skule lemnat     å att jag skulle skrifva till här ordförande å lemna 

den lapen å han skule vara snel å jelpa mig att fåt 

Nu får jag interligen be här ordförande å soknens styresmen je mig et bestemt svar på vem jag 

skall få någon jelp å       eller var jag kan få till jelp i den ställning som jag är      jag har fåt 

lånt mig om OLÄSLIGT till att jelpet mig den här tiden som jag inte har fot mer än två pun 

mjöl å fem skålpun sill i måna      men nu så vet jag mig ingen rå om inte ordförande kan jelpa 

mig så är jag tvungen att söka intil Lanskanslit om jelp 

Wårby den 24 Mars Pher August Olsson 

 

Ansvarsfördelningen mellan fastighetsägaren och arrendatorn Herr Forsman var möjligen 

oklar, men tydligen kände Per Olsson till att man kunde klaga. Hans ärende togs upp i 
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kommunalnämnden (ovan) och hans situation omnämns i ett odaterat brev till 

kommunalnämndens ordförande Giron (bladet med avsändaren saknas).  

 

Mera formella klagomål är annars ovanliga i fattigvårdens handlingar, men förekom, såsom 

när under 30-talsdepressionen förre bageriarbetaren Carl Jacobsson, Grindstugan 

Flemingsberg, besvärade sig till Kammarrätten med ”beskyllningar om felaktigt utbetalda 

understöd” (24/9 1931). Detta var, menade fattigvårdsstyrelsen uppenbart osanna påståenden 

som inte förtjänade att bemötas. Man protokollförde också att styrelsen ställde sig bakom 

ordföranden som ”även mot aggressivt pockande visat ett långt gående tolerant bemötande”, 

en formulering som återkommer vid ett annat tillfälle. Jacobsson ville senare ha ekonomiskt 

stöd för att starta ett bageri, vilket avslogs. Han fick dock pengar till skor, men återkom med 

fler klagomål och ett hotelsebrev som lämnades till landsfogden (15/11 1932). 

 

Vid samma tid hade den ”s.k. rättshjälpskommittén i Huddinge genom sin ordförande herr H. 

Larsson till länsstyrelsen ingivet en skrivelse vari klagomål framförts över den behandling 

understödssökande röna av Huddinge Fattigvårdsstyrelse”, men styrelsen ville ”på det 

bestämdaste tillbakavisa de gjorda påståendena” (23/5 1933). 

 

De fattigas situation i stort 

Hembygdsföreningens torp- och gårdsinventering i Huddinge ger också en viss inblick i hur 

fattiga hade det i socknen under senare 1800-talet: Många torparhushåll innehöll då också 

fattighjon, sannolikt i flertalet fall en pålaga från gårdsägaren som hade det formella men inte 

praktiska ansvaret. Att hjonens situation inte var avundsvärd kan man kanske ana, men även 

torparna själva hade det ofta svårt. Redan samtiden konstaterade att när fattiga skulle ta hand 

om fattiga, så blev det ibland inte så bra. Att fattighjonens eventuella tillgångar kunde (skulle) 

konfiskeras av kommunen, framhölls t.ex. i protokoll för 1863. 

 

I en del socknar kunde vårdgivaren få en minimal ersättning från socknens fattigkassa för sin 

insats. I Huddinge tycks det vanliga ha varit att man fick fattigvård in natura, i form av 

vedbrand, spannmål, potatis med mera, att döma av uppgifter för bl.a. 1875 (nedan). Ute i de 

enskilda rotarna fanns flera ”fattigstugor”, sannolikt hus av låg standard som användes för att 

hysa hjonen. Efter kommunaliseringen skulle kommunerna rapportera in statistiska uppgifter; 

där uppgav Huddinge dock inga fattigstugor (nedan). Huruvida utauktionering och omgång 

(socken- eller rotegång) förekom i Huddinge är oklart, men det var som nämnts inte så vanligt 

som man ibland föreställer sig: år 1908 fanns 108 fall av omgång. Det tycks ibland tjäna som 

exempel på hur annorlunda fattigvården var än dagens välfärd. Dock finns det in i modern tid 

människor som varit med om utauktionering. Ett exempel återgivet i en film visad i TV 

hösten 2008 är intervjupersonen Axel Andersson, född 1886 i Vena och död 1974 i Hultsfred.  

 

Förfarandet, som väckte anstöt redan på 1800-talet, förbjöds uttryckligen i 1918 års 

Fattigvårdslag (§ 27 och 29). Denna var mildare än 1871 års lag, som tillkom när det var kris i 

rikets livsmedelsförsörjning efter ”svagåren” 1867-70, då skörden slog alldeles fel särskilt i 

norra Sverige och många svalt ihjäl, uppskattat till tio tusen i Sverige och 150 000 i Finland 

(Ollikainen 2016). De insamlingar som gjordes förslog inte långt och ekonomiskt bistånd från 

länsstyrelsen var i förekommande fall bara ett lån, exempel på detta finns t.ex. från Mulseryds 

landskommun (Svensson 1989). Bettleri var förbjudet för den friske och arbetsföre, eller som 

hade någon med omsorgsansvar att dra försorg om sig, för övriga (dock inte barn under 15 år) 

tycks det ha varit tillåtet. Det förbjöds helt i 1918 års lagstiftning, som var tydlig på den 

punkten (§ 63, 92): bettleri kunde leda till att man omhändertogs som lösdrivare och sattes i 

”tvångsarbete” (se arbetshemmen, nedan). Ända in på 1970-talet kunde prostituerade kvinnor 
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bli inspärrade för ”lösdriveri”, som Eva Dahlgren påminner oss om i Fallna kvinnor (2013). 

Även med nutida lagregler måste man för att ”bosätta sig” i annat europeiskt land ha 

försörjningen ordnad. 

 

Både 1871 års förordning och 1918 års lag stipulerade som nämnts att den som åtnjöt 

fattigvård kunde sättas i arbete av fattigvården, vid risk att annars förlora sitt stöd, något det 

finns exempel på i Huddinges fattigvård in på 1940-talet (nedan). Utlänningslagen av 1937 

påbjöd också (§ 19) avvisning respektive nekat tillträde till Sverige för utlänning som var 

”zigenare eller om han uppenbarligen har för avsikt att söka sitt uppehälle genom bettlande 

eller att under vandring från ort till annan vinna sin utkomst genom utförande av musik, 

förevisande av djur eller annan dylik sysselsättning”.  

Detta var inget nytt, utan uttrycktes i förordningar flera hundra år tidigare, t.ex. i 1642 års 

tiggarordning. Man ville inte ha ”tiggiare af fremande land”, inklusive lösdrivare och 

landstrykare samt ”Sigeiner eller Tartare” (efter Blom 1992). Dessa skulle fasttagas och sättas 

i tvångsarbete. Att så inte alltid skedde, framgår av en ”lustig episod” med en ung man från 

Italien: Han förevisade en apa som gjorde konster och erhöll pengar av Lotten Ulrich (29 juni 

1831; Systrarnas Ulrichs dagböcker 2015). 

 

Som redan nämnts försökte man på alla sätt att avstyra att ”oordentligt” folk flyttade in och 

husägare tillhölls att inte hyra ut till sådana, något som även reglerades i ordningsstadgan. 

Sanell ger exempel på hur man ville avhysa romer, t.ex. 1928 när kaféinnehaverskan fru 

Stridh vid Gamla Södertäljevägen, där Delicato nu ligger, lät ”zigenare” bo på ängen bakom 

kaféet och lät även ”tattare” hyra rum hos sig. Någon distinktion dem emellan tycks man inte 

ha gjort. Tio år senare hade ett sällskap på ett femtiotal personer hyrt en tomt och slagit läger 

där: ”Zigenarläger i Segeltorp stör trevnaden”. De påstods vara brottsbenägna och medföra 

hygieniska problem. Åskådare samlades, som kränkte och ofredade vuxna och barn i 

sällskapet (Sanell 2016 s 106 ff.). Sådant var inte ovanligt i samtiden (Ericsson 2017).   

Jag har bara hittat ett enda fall med ett ”typiskt” romskt namn bland fattigvårdens 

understödstagare, ett mindre engångsbelopp till Fredrik T. i februari 1948. Äldre Huddingebor 

minns att ”zigenare” ofta under 1930- och 1940-talen gjorde uppehåll på ängen i Stuvsta, intill 

nuvarande Huddinge gymnasium och i vagnar nära Huddinge station samt, som nämnts, i 

Segeltorp. Eftersom de inte var mantalsskrivna i Huddinge kunde eventuella ansökningar om 

understöd avvisas med hänvisning till hemortsrätten. En artikel om en enskild ”tattarfamilj” 

beskriver hur den rörde sig, från Östmark till bl.a. Segeltorp (Gidlöf 2015).  

 

Demografi, familjemönster och fattigvård 

Under 1800-talets lopp uppluckrades det traditionella husbondeansvaret, något som antyds av 

de ideliga påminnelserna härom (ovan) och breven från fattighjonet Per Olsson med flera. 

Samtidigt hade allt fler i den alltmer proletariserade befolkningen arbeten-tjänster som inte 

innebar sådant ansvar. Det var givetvis vanligt att anhöriga sörjde för gamla och sjuka, då som 

nu, men många hade inga anhöriga, eller anhöriga som kunde eller ville åta sig detta. Att 

anhöriga borde göra det, framhölls i sockenstämmoprotokollen, något som lagfästes i 

samband med hemortsrättsreformen 1788 och som nämnts bestod intill ganska nyligen.  

 

I sammanhanget kan man notera att de flesta familjer på torpen var vad man idag kallar 

”kärnfamiljer” (mamma-pappa-barn). Många tror att den är en modern företeelse som har med 

urbaniseringen och industrialismen att göra, men är äldre än så. En del hushåll innehöll dock 

även – ofta periodvis - (svär)föräldrar och andra anhöriga, i synnerhet syskon, och dessutom 

påfallande ofta inhyses personer, med en senare term inneboende hyresgäster. Myter om 

gamla tiders ”storfamilj” får föga stöd i materialet. Däremot kan man notera att familjer (och 
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hushåll), då som nu, var föränderliga. Under en individs och en familjs liv genomgick man 

olika familje- och hushållsmönster, vilket inte alltid framgår av de tvärsnittsbilder vi får i 

husförhörslängder m.m. Detta rimmar med tidigare svensk och internationell forskning som 

visar liknande mönster så långt tillbaka som sydfransk medeltid (Hareven 1991 för en översikt 

av litteraturen).  

 

Storfamiljer med flera samboende generationer var, i den mån de förekommit, nog främst ett 

fenomen från det senare 1800-talet och början av 1900-talet, av det enkla skälet att flera 

generationer då började vara i livet samtidigt. Detta var en ganska ny sak vid den tiden och 

berodde på ökad överlevnad i alla åldrar och något sänkt äktenskapsålder; tidigare gifte sig 

många ganska sent, om de alls gifte sig. Samtidigt får man inte överdriva likheterna mellan 

dåtidens och dagens familj, eftersom beslut om flyttning från hemmet, giftermål med mera 

ofta var mer ”kollektiva” beslut än idag. Familjen och hushållet krympte och växte, med 

anhöriga och/eller andra, allt efter behov och efter förändrade sociala, ekonomiska och 

kulturella villkor, i stort och i enskilda familjer. Att ha inneboende var vanligt i Sverige in på 

1950-talet och många bland dagens äldre har själva någon period bott hos andra än 

föräldrarna under barndomen och senare. 

Ett exempel från Huddinge är Vendla Uddén i Holmgård som vid 86 års ålder flyttade in hos 

71-årig dottern Elin Dahl och måg. (Hon hade haft fler döttrar) År 1939 var hon Huddinges 

äldsta invånare och fyllde 99; hon uppgavs vara kry och aktiv med bärplockning, 

ogräsrensning, butiksbesök hos Reynols Livs m.m. (Aftonbladet 16 juni 1939). När hon 

återkom året därpå var det som ”kärnfrisk”. Bortsett från ett lårbenshalsbrott i 80-årsåldern – 

då var hon ”snart på benen igen” - skall hon aldrig ha varit sjuk. Tidningen var ”stolt över en 

sådan svenska” (Aftonbladet 20 juni 1940). Hon avled när hon var 101½ år. 
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Änkefru Vendla Uddén, 99 år 1939, då Huddinges äldsta. 

Källa: Huddinge Hembygdsförenings arkiv, klippsamlingen 

 

Bilden i stort var att många saknade (nära) anhöriga: Omkring en femtedel av befolkningen 

förblev ogift och än fler var barnlösa ända in på 1970-talet, i synnerhet bland kvinnorna. Det 

fanns gott om fröknar, mamseller, jungfrur och pigor, dvs. ogifta kvinnor i olika 

samhällsklasser, beskrivna i en bok av historikern Sten Carlsson. Samtidigt var den 

geografiska rörligheten stor, vilket är föga känt. Många tror att man ”förr” blev vid sin läst 

och bodde kvar vid samma torva hela livet, men åtminstone sedan 1749 har nästan en tiondel 

av befolkningen årligen flyttat över en församlingsgräns. Därtill kommer de ännu fler som 

flyttat inom församlingen. Dessa faktorer nämndes i de utredningar som ledde fram till 

folkpensionen 1914.  

 

Minst åtkomlig för offentlig politik och minst beforskad var och är de äldres familjesituation. 

Få vet att de nordiska ländernas befolkningsstruktur tills nyligen var internationellt sett 
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extrem. Under hela 1800-talet steg som nämnts andelen ogifta i befolkningen och därmed 

också andelen barnlösa (särskilt bland kvinnorna - fler män än kvinnor emigrerade) och 

kulminerade under 1900-talets första decennier. Detta satte naturligtvis livslånga spår och har 

därför förbättrats först de senaste årtiondena. På 1970-talet var ännu omkring en femtedel av 

de äldre ogifta och minst 22 % var barnlösa (civilstånd är lätt att belägga i statistiken, barnen 

kräver andra kartläggningar). Idag (kring 2010) är andelen barnlösa bland de äldre mer än 

halverad och allt fler, yngre som äldre, lever med en partner (Sundström 2018).   

 

Oro över befolkningsutvecklingen är ingenting nytt, även om man fokuserat på olika 

förhållanden. Förutom det ökande antal oförsörjda äldre man iakttog redan i slutet av 1800-talet 

och som ledde till att man utredde en ”allmän” pension (nedan) oroade man sig över 

anhopningar av unga män med lös anknytning till familj och arbete, som ansågs orsaka social 

oro m.m., vilket påpekades av statistikern Gustav Sundbärg (1915).  

 

Betraktelser över befolkningen utgår ofta från abstrakta befolkningstal, som inte alltid har 

motsvarigheter i enskilda familjer. Ett tidigt exempel var när generaldirektör Arthur Engel på 

Medicinalstyrelsen sade att sjukvården visserligen blivit allt bättre, men att det fortfarande var 

”sämre med åldrings- och kronikervården samt med öppen och förebyggande vård”. Problemet i 

stort var att ”Allt färre ungdomar måste vårda allt fler gamlingar” (Svenska Dagbladet 12 

september 1960). Sedan dess har antalet ”åldringar” fördubblats, men retoriken är oförändrad. 

Som nämnts är det allt fler äldre som har barn.  

 

Allt fler äldre är gifta/har en partner och är det i allt högre ålder, vilket innebär mer 

anhörigvård och möjligen lättnader för den offentliga omsorgen. En minskande andel äldre 

bor ensamma och vi har en lavin av guldbröllop: Ännu på 1950-talet firade man i bästa fall 

silverbröllop, att döma av dåtida guldsmedsbroschyrer och befolkningsstatistiken. Gifta äldre 

personer flyttar sällan till äldreboende (och gör det senare, om de gör det och bor då ofta en 

kortare tid) och använder sällan hemtjänst och mindre när de gör det (Sundström 2009, 

Sundström & Wikström 2017). En illustration till detta är att det enligt Socialstyrelsens 

statistik faktiskt fanns proportionsvis fler gifta äldre på de svenska ålderdomshemmen 

omkring 1950 än idag, sannolikt resultatet av fattigdom och bostadsnöd som på den tiden 

kunde drabba även de gifta.   

 

Fattigvård och samhällsklass 

Undantagsvis hade fattigvården också kontakt med klienter från ”högre” samhällsklasser, som 

också kunde råka i svårigheter. Här var vid ett enstaka tillfälle fru Palmcrantz på Stensängens 

gård som fick understöd vid makens arbetslöshet, då de hade två minderåriga barn. Här var 

också ett ärende när friherrinnan Raabs adoptivdotter Maria Matilda tilldelades understöd 

(13/11 1934 m.fl. tillfällen) och friherrinnan Maria Pfeiff, född 1878, på stadsägan 667 

Mariehill i Fullersta, som beviljades 30 kr per månad (31/10 1935), senare höjt till 50 

kr/månad (hon förekom första gången i fattigvården handlingar i december 1933). Hon gjorde 

flera personliga besök vid fattigvårdsstyrelsens sammanträden, ställde krav – som hon oftast 

inte fick uppfyllda - och stod på sig i relationen. Jämfört med en del tidigare nämnda ärenden 

tycks hon ha behandlats med överseende och motvillig respekt. En privilegierad bakgrund 

kanske underlättar vid myndighetskontakter? 

 

Hon vållade problem med sitt hönseri och ådrog sig klagomål; i juli 1941 infann hon sig hos 

styrelsen efter att ha hotats med vräkning. Enligt protokollet som erbjuder underhållande 

läsning, uppträdde hon ”synnerligen obehärskat” och ”beskyllde såväl styrelsen som andra 

kommunala och statliga organ för att förfölja och trakassera henne”. Hon ville ”reda sig själv” 
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och ”ej ligga kommunen till last”. Hon erbjöds bostad i ”statbyggnaden” i Fullersta eller på 

ålderdomshemmet, vilket avvisades. I oktober återfanns hon dock i statbyggnaden och i maj 

1942 var hon en kortare sejour på Stortorps konvalescenthem, men återkom.  

I juni 1943 fick fattigvården nya klagomål rörande sanitära olägenheter och för att hon 

nattetid störde grannarna med buller. Klagomålen gick ut på att hon lagrade och kokade 

djurföda i bostaden vilket vållade ”stank och lukt”, tömde köksavfall i trädgården m.m. Hon 

varnades av hälsovårdsnämnden som hotade med ”laga påföljd”. (Efter kriget förbjöds allt 

hållande av höns.) 

Statbyggnaden var en större f.d. statarlänga i två våningar med åtta lägenheter som tillhört 

Fullersta gård, beläget mitt emot stall och ladugård, vid nuvarande Mossvägen 1. Den 

betecknades i en tidningsartikel 1930 som annex till ålderdomshemmet för medellösa gamla 

makar, men inhyste fattigvårdsärenden och bostadslösa och revs omkring 1960.  

 
Statbyggnaden, Fullersta, foto från början av 1900-talet. Källa: Huddinge 

Hembygdsförenings arkiv 

 

I september 1943 var hon tillbaka i handlingarna, tydligen ville kommunen vräka henne från 

statbyggnaden – hon kokade fortfarande hönsmat - men hon nekade flytta till f.d. Viktor 

Erikssons i Kjästa fastighet, som nu var ledig efter mannens död och övertagits av kommunen 

för att täcka en (mindre) del av det understöd familjen fått i många år (ovan). Anledningen 

uppgav hon vara att ”människor mitt emot över landsvägen voro så förskräckliga 

djurplågare”, hon kunde ej ”åse hur de plågade sina höns och kaniner” (att hålla kaniner var 

vanligt under kriget). 1943 försvann hon ur rullorna, sannolikt därför att hon fick bo hyresfritt 

i statbyggnaden; i april 1945 dök hon dock upp på styrelsens sammanträde och krävde 

reparationer av sin lägenhet i statbyggnaden. Vaktmästaren där menade dock att inget behov 

förelåg, så det blev avslag. Hon ville ”under inga förhållanden” flytta till huset i Kjästa, ens 

om det rustades upp (26/4). Därefter ville hon ha köksgolvet beklätt med masonit emot draget, 

det utlovades hon få nästa år. 

 

Det inkom snart klagomål från grannarna von Schedvin m.fl. över att hon höll på med olika 

rengöringsförehavanden med mera vid den gemensamma brunnen, vilket inte uppskattades. 

Hon tillhölls att sluta med detta. I ett nytt ärende infann hon sig vid fattigvårdsstyrelsens 

sammanträde och klagade över att grannarna trakasserade henne och yrkade på att ett par 
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namngivna hyresgäster skulle avhysas, varefter hon ”avträdde”. Med senare noteringar om ett 

par vändor på Serafimerlasarettet och en kortare vistelse på Tallgården skrev hon ut sig men 

avled en tid senare efter några dagars vård på Tallgården och försvann därmed slutligen ur 

kommunens handlingar. 

 

Det skall i sammanhanget noteras att understöd följde mallar över familjestorlek (barnen) och 

någon särskild hänsyn till samhällsklass, åt något håll, verkar man inte ha tagit. Detta arv 

lever vidare i den offentliga äldreomsorgen: Med början omkring 1970-talet kom den då starkt 

utbyggda äldreomsorgen och särskilt hemtjänsten att allt mer användas av alla 

samhällsklasser. Detta kan man ofta se i dödsannonser där även ”överklassen” tackar för god 

offentligfinansierad vård. Det kan också bero på att det blev allt svårare – och dyrare – med 

privat, egenbetald hjälp.  

 

Utdömda bostäder 

I flera fall dömde hälsovårdsnämnden ut dåliga bostäder, inte sällan i kombination med andra 

problem, som ett sätt att åtgärda allvarlig misär. Paternalismen var sanktionerad från högsta 

ort och, förefaller det, grundad i omtanke och välvilja, som ibland gick vilse. För ansvariga 

myndigheter var det inte alltid så enkelt och synen på vad som var rätt var tvetydig, både hos 

myndigheter och allmänhet:  
Man vill dock icke gärna tvinga in någon person i en anstalt, men blir han kvar i sitt elände, ådrager 

sig styrelsen stort ansvar och kan lätt bli skandaliserad. --- Det synes vara det bästa att genom lämplig 

person tala förstånd med den ensamboende, och hjälper ej detta, får man anlita läkare, som med stöd 

av hälsovårdsbestämmelserna kan utdöma bostaden. --- Det är dock alltjämt icke ovanligt att i 

tidningarna finna skildringar om ensamma personer, som hittats döda i sina bostäder såväl i städer som 

å landsbygd eller som omkommit vid vandringar och dylikt. Det kan icke vara förenligt med god 

samhällsvård, att sådant förekommer. Varje person, som läkare finner i behov av tillsyn, bör erhålla 

sådan. Och de virriga och sjuka bör samhället utan vidare ha rätt att taga hand om. (Socialstyrelsen 

1938)  

 

Att många äldre levde i ren misär var välkänt för fattigvården redan tidigare och man hittar på 

1930-talet flera fall då man lät hälsovårdsnämnden döma ut bostäder och tvingade äldre att 

flytta, som i fallet med Alma Lindvall och hennes son; för dem ordnade man en bostad i 

Fullersta (statbyggnaden?) och de fick dessutom två filtar (30/9 1937). 

Sofia Adamsson i Kråkvik fick sin bostad utdömd på grund av brandfaran och som ”ej 

människovärdig bostad för övrigt”. Hon hade tre gånger erbjudits plats på Tallgården (30/6 

1927).  

I ett annat fall fick styrelsen in en anmälan att ”syskonen Johansson, Sofielund, leva under allt 

annat än människovärdiga former”. Kretsombudet Käll skulle undersöka detta tillsammans 

med dr. Malmgren (15/11 1932). Utfallet framgår inte av handlingarna. 

 

I ett liknande ärende besöktes Julia Wiklund på stadsäga 265 i Segeltorp av 

hälsovårdsinspektören, fjärdingsmannen och provinsialläkaren. Man fann bostaden 

synnerligen bristfällig, det trängde in vatten genom taket och det rådde i bostaden för övrigt 

”den största osnygghet och oreda. Dr Dagulf ansåg, att Wiklund var sinnessjuk och i behov av 

vård på sinnessjukhus. I avvaktan på att plats å dylikt sjukhus kunde beredas henne, var det 

nödvändigt, att hon erhöll annan bostad. Nämnden beslöt utdöma Wiklunds bostad” (25/4 

1941). Vad som sedan skedde framgår inte av handlingarna. Hon fick i februari 1941 stöd att 

betala fastighetsskatten (65 kr), möjligen kan detta ha föranlett inspektionen? I övrigt syns 

hon inte i rullorna men en ansvarsförbindelse för vård på Sundby sjukhus utfärdades i juli 

1941. 



58 
 

Både Öhngren (1991) och Sanell (2016) nämner de ofta eländiga bostäderna i Segeltorp och 

Snättringe, men sådana fanns även på andra håll. Det eländiga vägnätet och öppna latrindiken 

omnämns också.  

 

I ytterligare ett sådant bostadsärende önskade distriktssköterskan plats på ålderdomshemmet 

för Anna Åhlén som ”inte klarar sig själv”. Hon hade varit flera gånger på hemmet, men 

skrivit ut sig själv. I det fallet förklarade styrelsen sig dock ”förhindrad att med våld 

omhändertaga änkan Åhlén och giva henne vård å hemmet”. Hon bedömdes p.g.a. 

sinnessjukdom behöva vård på Ulvsunda vårdhem (28/6 1945). På något sätt lirkade man 

ändå in henne på ålderdomshemmet, där hon dog efter en vecka i juli 1945.  

 

Ett ärende av mer speciellt slag för fattigvårdsstyrelsen var änkefru Meta M., en dam som 

äldre Stuvstabor fortfarande livligt minns. Hon var född tyska och gjorde sig osams med alla 

grannar, som skrev långa, gemensamma inlagor till myndigheterna, klagade hos polisen med 

mera. Meta bodde i vad hälsovårdsnämnden kallade ett ruckel, där man inte kunde vistas 

inomhus på grund av odören från mängder av kattor, inom- och utomhus. Hon hade av 

hälsovårdsnämnden förbjudits ha mer än två katter, men överklagat och beslutet upphävdes av 

Kungl. Maj:t 1942. Meta lade ut avskräde och kattmat och allmän osnygghet rådde. Dessutom 

skulle hon enligt klagomål från kringboende ha kastat sten efter deras barn m.m. Under och 

till och med efter kriget uppgavs hon ha sagt att ”Der Fyrer” nog skulle ta hand om dem. 

Grannarna uppgav i en senare klagoskrift att kommunens företrädare skulle ha sagt att de 

klagade bara för att hon var tyska, men genmälde att det minsann fanns andra ”tyskar” i 

omgivningarna och att de betedde sig som folk, dvs. som svenskar.  

 

Meta hade ansökt om bostadsförbättringslån och -bidrag för att bygga ett riktigt hus i stället 

för sin utdömda bostad. Kommunen yrkade avslag eftersom hon ansågs inte klara kostnaden. 

Hon besöktes av psykiatern Gösta Carlsson från Ulvsunda vårdhem som ansåg att hon 

visserligen hade ”abnormkaraktärologiska” drag, men inte behövde vård på sjukhus. Bäst 

enligt denne vore ”att få henne placerad i utkanten av kommunen i någon stuga, där hon kan 

leva med sina katter utan att störa och irritera sin omgivning”. Han ansåg att ”hennes 

halsstarrighet och samhällsfientliga inställning finner i viss mån sin förklaring däri, att hon en 

gång erhållit tillstånd från högsta ort till att behålla sina katter” och att hon sannolikt skulle 

driva sitt ärende rättsligt. Styrelsen kom fram till att ändå tillstyrka lån till en ny bostad, emot 

säkerhet i botteninteckning, i förhoppningen att hon skulle inordna sig i det ”omgivande 

samhället”.  

 

Det visade sig senare att hon bosatte sig i källaren till det nya huset och hyrde ut bostadsdelen, 

men hon belastade vanligen inte fattigvården, utan drog sig fram på olika arbeten och sålde 

kattungar (!). Grannarna för sin del konstaterade i en klagoskrivelse 1947 att myndigheterna 

minsann hjälpte henne, men försummade vanliga barnfamiljer. Senare fick hon problem att 

klara amorteringarna på bostadsförbättringslånet hos riksbanken, men kommunen skulle 

undersöka möjligheten till uppskov i förhoppningen att hon skulle ”få förbättrad inkomst 

längre fram”. Till slut gick fastigheten, med två inneboende familjer, på exekutiv auktion.  

 

I några fall – t.ex. en familj med sex barn i vad som närmast var en liten hydda - när eländiga 

bostäder dömdes ut, men innehavaren vägrade flytta, lät styrelsen saken bero (31/7 1941). 

Hälsovårdsnämnden i Huddinge tillkom någon gång efter förordningen därom 1919, oklart 

när. Man kunde döma ut bostäder pga. sanitära brister och föreskriva vite, som sedan 

utdömdes av domstol, men något exempel på detta har jag inte sett.  
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Som vi skall se förekom fler fall ända in på 1960-talet, men då ville man åtgärda dem med 

bostadspolitik. Här stötte man dock snart på ett annat problem, nämligen att en del av dem 

som gynnades med s.k. barnrikelån försummade betalningarna på lånen. De var enligt 

fattigvårdsstyrelsen likgiltiga och vanvårdade sina fastigheter, i förlitan på att kommunen 

måste ordna bostad åt dem. Många visade ”total avsaknad av samhällssolidaritet”. Här borde 

man statuera några exempel (30/3 1950). I många fall visade det sig dock att de likgiltiga hade 

kalkylerat rätt, om de nu hade kalkylerat, dvs. kommunen måste hjälpa dem med boende, som 

framgår av en del exempel (31/3 1955).    

 

Ålderdomshemmet: Från Sveriges bästa till ett av de sämsta 

När Tallgården invigdes 1912 av landshövding Sahlin fick det som vi sett lovord i bl.a. 

Svenska Dagbladet (14 nov.). Det var då enligt uppgift Sveriges modernaste, med två 

enkelrum, därtill tio dubbelrum och ett trepersonsrum. Tallgården tog emot studiebesök och 

praktikanter från när och fjärran, imponerade av centralvärme, indraget vatten och badrum (i 

källaren). Men utedass.  

 

Ålderdomshemmen var den kraftfulla symbolen för övergången till dagens offentliga 

äldreomsorg, men med drag av det gamla fattighuset. Vi behöver därför ägna det ganska stort 

utrymme. När det kommit igång – det tog ett tag att fylla det – härbärgerade det cirka 10 % av 

Huddinges åldringar.  

Föreståndarinna var 1920-1946 fröken Maria Eklund, som till sin hjälp hade ett vårdbiträde, 

senare två och därpå fyra, efter att man 1928 byggt ytterligare ett snarlikt hus bredvid det 

”gamla” (nedan) samt en kokerska och till slut en vaktmästare. Flera av personalen bodde på 

Tallgården, som också hade trädgårdsodling, vedbod, höns och grisar (nedan). Det blev efter 

hand större personalomsättning – någon slutade p.g.a. ”nervklenhet” - särskilt efter andra 

världskriget, då det också började dyka upp personal med utländsk bakgrund. En av de första 

som slutade var den första föreståndarinnan, fröken Jönsson, som slutade 1920 för att flytta 

till Amerika. Hon fick då en gratifikation på 200 kr. Fröken Eklund fick de amplaste lovord i 

en tidningsartikel, då hon ”tillvunnit sig icke minst de gamlas tillgivenhet och aktning”. I 

samma nummer rekommenderas kommuninvånarna att besöka Tallgården och gärna ordna en 

kaffe- eller musikstund: ”Om du bara visste hur gott det känns att se de gamlas soliga och 

glada ansikten, samt erhålla de hjärtegoda handtryckningar som ett bevis på att ditt besök 

uppskattas” (Huddinge Tidning februari 1924).   

 

Tallgården fylldes efter hand med ”patienter”, noterade i hemmets liggare, som jag hittade i 

en bokhylla i dagrummet på nuvarande Tallgården (byggt 1961, nu nyrenoverat). Från 

december 1912 till sista december 1913 intogs 22 personer, alla med hemortsrätt i Huddinge. 

Den förste var f.d. smeden, änklingen Karl Olsson från Sundby, född 1843. Sju var män, alla 

arbetare. Av kvinnorna var en ogift, resten änkor (en kvinna ingen uppgift). Medelåldern vid 

intagningen var 76 år, varierande mellan 55-89, och under första året avled fyra av de boende. 

Tidigare hemvist var Sundby 1, Fullersta 7, Flemingsberg 2, Lisma 2, Tomtberga 1, Juringe 2, 

Stensätra 2, Glömsta 1, Ågesta 1, Aspudden 1 och Ådran 1. De första åren tog man in två f.d. 

statare, båda från Juringe. Yrke uppgavs bara för män; här kan ha funnits flera statarhustrur. 

Obegagnade kolumner i liggare har rubriker för bestraffningar, meddelanden från polis, 

levnadsomständigheter före och under vistelsen, samt betyg (!) vid utskrivning. 
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Johan Kling: Källa HHBF:s arkiv 

 

En tidig inflyttare (1918) var det oförargliga originalet ”Kling”, Johan August Vesterberg 

Kling, f. 20/1 1871) som dog på Tallgården 1950. Äldre Huddingedamer minns hur de, 

oavsett apparition, tilltalades med ”Du är så vacker!”. Han skötte posten till Tallgården och 

”vaktade” övergången vid järnvägsspåren.   

 

Det är välkänt – och självklart - att det var främst de minst privilegierade i samhället, 

ekonomiskt, socialt och familjemässigt, som slutade sitt liv på fattighuset och, åtminstone 

övergångsvis, på ålderdomshemmen. Men en berättelse om Elsa Thorsell som växte upp med 

föräldrar som drev tvätteri vid Orlången (intervjuad av Ingrid Hedlund i HHBF Årsskrift 

1979-80) visar att även de som var gifta och hade barn kunde hamna på institution: 
”Elsa stannade hemma och arbetade hos sina föräldrar tills hon var 22 år. Då hade hon reumatism i 

både armar och ben och kunde inte fortsätta med tvättarbetet. Hennes mor kom till ålderdomshemmet 

på Tallgården när hon var 58 år. Då var hon så förvärkt av reumatism att hon inte kunde klara sig 

hemma längre. Hon dog på Tallgården efter 17 år. Elsas far kom senare också till Tallgården, där han 

dog vid 86 års ålder”. 

 

Över åren varierade praxis för vilka uppgifter man noterade om de boende i liggarna, men 

t.ex. runt 1960 noterades detaljerade yrkesuppgifter om de boende i Tallgårdens liggare. 

Uppgifterna visar att en stor majoritet av de intagna fortfarande var f.d. arbetare, även om 

man börjar se några f.d. tjänstemän och annan medelklass, samt någon enstaka intagen ur 

socialgrupp I. 

 

Med 1918 års fattigvårdslag blev det möjligt att ”inackordera” sig på ålderdomshem, vilket då 

noterades. Det innebar att man själv betalade en boendekostnad, från pension eller andra 
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tillgångar. Detta blev efter hand allt vanligare, kanske därför att standarden på 

ålderdomshemmen successivt höjdes, men också till följd av höjda pensioner. Svensk 

Fattigvårdstidskrift redovisade i nästan varje nummer nya ålderdomshem och deras standard  

och Huddinge sände på 1930-talet och senare representanter till Fattigvårdsförbundets kurser, 

möten och kongresser och tog även emot praktikanter från dessa kurser (nedan).  

 

Intagning på ålderdomshemmet var föga byråkratisk, men avsåg givetvis i första hand 

kommunens egna. När man ansökte om plats för Tyra Skotte kunde detta beviljas ”under 

förutsättning av plats och att Bergs kommun erlägger en avgift av 2:50 per dag minus 

statsbidrag och folkpension” (31/5 1934). Utan angivande av kostnad beviljade man även 

inflyttning för makarna Pettersson i Figeholm som innerligt önskade flytta in på Huddinges 

ålderdomshem (30/12 1937). I andra, liknande fall fick utsocknes personer avslag, men i 

några fall kunde man ”kvitta” de intagna emot varandra.  

  

Ett oortodoxt arrangemang var när förre skomakaren Per Holmgren född 1859 med 10 000 i 

besparingar ville inackordera sig för återstående livstid på ålderdomshemmet och ville betala 

5 000 för detta, vilket beviljades av fattigvårdsstyrelsen. Vad han skulle göra med resten av 

pengarna framgår inte (31/10 1946). Han flyttade in i september 1948 och avled efter åtta 

månader. En bra affär för kommunen, eftersom en vårdplats drog cirka tusen kronor om året.  

 

Det uppges i fattigvårdens handlingar att förfrågningar om plats ökade efter 1924, när ”gårdar 

inte längre behöver hålla bostad och brand åt understödstagare”. Man åsyftade nog 

upphävandet av 1833 års Legostadga (1926), som lade ansvar för ”skälig utkomst och 

skötsel” till döddagar på arbetsgivaren, om tjänstehjonet varit i oavbruten plikttrogen tjänst 

från trettio års ålder och blivit skröplig på ålderdomen (§ 7).  

   

Fattigvården upplevde också ökad efterfrågan om plats på avdelningen för kroniskt sjuka, nu 

fick man ju också halva kostnaden täckt genom landstingsbidrag (26/4 1924). 

Fattigvårdsförbundets direktör kallades 1924 till kommunen tillsammans med arkitekt 

Hammarling för att diskutera en ny byggnad vid Tallgården. En utredning härom skulle 

tillställas fullmäktige. I februari 1925 förelåg skisser och snart var arbetet igång.    

Arbetslösheten var som nämnts besvärande på 1920-talet och arbetslöse David Eriksson fick 

1926 stöd till hyra och ved för hustru och barn emot att han arbetade åtta dagar på tillbygget 

vid Tallgården, som stod klart 1928.  

 

Många anhöriga sökte och beviljades plats för, vanligen, föräldrar, såsom när Henning 

Eriksson i Stuvsta anhållit om ”beredande av plats för sin fader Oskar Eriksson”. Detta 

beviljades mot en avgift på 2 kr per dag (31/1 1935). Och fru Gertrud Törner anhöll att 

”modern finge intagas å hemmet. Kostnaden skulle betalas av fru Törner. Beviljades mot 

förbindelse att hemtagas vid tillfälle då styrelsen behöver utrymme för annan vårdtagare”. (En 

Märta Törner vikarierade 1941 som hemsyster.) Vid samma tillfälle beviljades intagning av 

Fredrik Pettersson, bekostat av barnen mot betalningsförbindelse (30/6 1936). Andra saknade 

barn, som ”ogifta Beda Lilja”, född 1895 och sjuk: ”Beslöts hennes intagning å hemmet då 

hon icke kan reda sig ensam” (27/8 1936). 

En mer tillfällig vistelse bereddes för husville Roland Johansson, som fick logi ett par nätter 

på hemmet samt 5 kr (26/3 1936). 

 

Det var inte alltid de äldre själva ville flytta till ålderdomshemmet, vilket ibland framkommer 

i handlingarna och det tycks fattigvården åtminstone ibland ha respekterat. I ett sådant fall 

begärde godsägare Carlsson på Flemingsberg vid ett par tillfällen att understödstagaren, änkan 



62 
 

Ida Holmström skulle flytta ut och tas in på ålderdomshemmet då han behövde hennes bostad 

för annat ändamål och han ansåg att hon inte klarade sig själv, kunde vålla brand med mera. 

Ordföranden meddelade dock att hon inte ville in på hemmet och dotter och son hemställde att 

hon skulle få bo kvar, vilket också blev resultatet. Dessutom ville man reservera platserna för 

mer behövande fall, ansåg styrelsen (17/10 1919). Ett par år senare flyttade hon dock in på 

ålderdomshemmet.  

 

Fallet med torparänkan Emma Carlsson på Stensberg visar hur ärenden kunde uppfattas eller 

presenteras något olika: Hon hittades 1930 skadad av makarna Sande på Stensättra, men 

”nekade att flytta från torpet varför hon måste tvångshämtas av sjukvårdspersonal och polis 

(Torp och gårdar i Huddinge s 255). Fattigvårdsstyrelsens protokoll noterar bara att ”sedan 

anmälan ingått, att änkan Emma Kristina Carlsson från Stensberg under Stensättra nu vore så 

gammal och orkeslös, att hon hade svårt att reda sig själv, beslöt styrelsen medgiva hennes 

intagning å ålderdomshemmet” (25/9 1930). Enligt liggaren inkom hon 9 juni 1932 och dog 

12 september 1946 (född 19/6 1862). 

 

Tallgården hade besökstid kl. 11-16 och telefontid för ”förfrågningar rörande patienter” kl. 

11-14 (26/11 1936). De boende kunde nyttja telefon efter tillåtelse. På läkarens anmodan 

ändrades tiderna 1943 till 13.30-15 vardagar och 12-15 söndagar, därtill kl. 18.30-19 måndag, 

onsdag och fredag. Man beslöt senare sätta upp en skylt om detta på grindstolpen (22/2 1945).  

De två huvudmålen var kl. 11 och 16, därtill kaffe kl. 08 och 18. Ekonomin hade kanske 

förbättrats 1935, för då ersattes margarinet av smör (31/1 1935). När vårdbiträden slutade för 

att gifta sig (!) fick de regelmässigt en lysningsgåva på 50 kr. 

 

Vi vet inte mycket om hur livet gestaltade sig på ålderdomshem vid den här tiden, men i en 

initierad skildring av ett års erfarenheter som vårdbiträde, i lätt fiktionaliserad form, 

konstaterade Stina Lind (1940) bl.a. att kommunen satsade på själva byggnaden, men inte på 

tillräckligt med personal. Temat låter bekant, men hon var ändå på det hela taget positiv till 

ålderdomshemmet, det var själva åldrandet som kunde vara ett bekymmer. 

 

Besökande anhöriga och andra kunde redan på den tiden ha synpunkter på ålderdomshemmet 

och vården. I ett brev föreslog C Ekman i Segeltorp att man skulle röja i skogen kring 

Tallgården, för att släppa in mer solljus till båtnad för personal och boende, dessutom bra i 

dessa ”bränslebristens tider” (feb. 1941). I en annan skrivelse framförde Åke Rehn i Stuvsta 

”subjektivt färgade synpunkter” på bl.a. mathållningen, kvantitet och kvalitet, på 

ålderdomshemmet och blandningen med psykiskt sjuka, de borde vara i ett annex. Detta 

avvisades, det sistnämnda med att det vore ett statligt ansvar (27/1 1949). Vid den här tiden 

var sinnessjukvården och statens ansvar för denna – ehuru i praktiken många togs in på 

kommunernas ålderdomshem - en het fråga (se t.ex. Socialstyrelsens generaldirektör Karl 

Höjer i Tidskrift för fattigvård och annan hjälpverksamhet 5/1946).  

 

De intagna förväntades bidra efter förmåga: 1919 fick Olsson flitpengar för att han skötte 

eldningen av värmepannan. Ordföranden uttalade dock att det var tveksamt eftersom ”om 

understödstagarna skola ha en ersättning för utfört arbete, de bli lätt fordrande och 

kostsamma”. Man måste beakta att lagstiftaren ”velat framhålla, att fattigvårdssamhällen bör 

söka afvinna någon inkomst genom understödstagarnas arbete, liksom för öfrigt arbete och 

lämplig sysselsättning skänker understödstagarna själfva trefnad --- och dessutom flyter tiden 

för dem fortare” (27/3 1919). Några år senare beslutade man dock att alla understödstagare på 

ålderdomshemmet skulle ha 2 kr i månaden. Det var inte ovanligt att de boende på 

ålderdomshemmen fick fickpengar, om de kunde sköta sådant (SOU 1940:22). 
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År 1939 fick bl.a. Josef Andersson flitpengar för att han grävt i trädgårdsodlingarna, samtidigt 

bemyndigades föreståndarinnan att inköpa 30 höns till ålderdomshemmet (31/8). 

Vedhuggning och eldning utfördes av de boende, som kunde få flitpengar även för detta; Kurt 

Karlsson beviljades 82 kr för tandvård (troligen för en protes) ”mot att han hjälpte till med 

eldning i hemmet” (11 januari 1938).  

På Tallgården höjdes fickpengen från 2 till 3 kr i månaden 1938 (30/9 1937), senare höjt till 4 

kr ”sedan fråga uppkommit om skäligheten av nu utgående s.k. uppmuntringspengar” (31/8 

1944). Och 1949 konstaterade styrelsen att ”pensionärerna för närvarande voro i så dålig 

fysisk kondition att de ej kunde handha eldningen av hemmets tvenne värmepannor”, därför 

hade man nu tills vidare anställt en timavlönad eldare (29/9). I 1950 års 

ålderdomshemsutredning (nedan) betonades att alla insatser givetvis var frivilliga, men att 

människor mår bra av att arbeta.  

  

1943 köpte man också in två grisar à 110 kr samt drog in ljus i hönshuset och telefon i nya 

byggnaden, men hälsovårdsnämnden tillät inte längre kompostering av latrin och köksavfall; 

för detta tog man in anbud från renhållningsentreprenören. Däremot fick man köpa pudrett att 

lägga på trädgårdslanden. År 1947 föreskrev hälsovårdsnämnden att alla hönsgårdar i 

kommunen skulle avvecklas, men fattigvårdsstyrelsen ansåg inte Tallgårdens höns vara 

störande (25/7 1946).  

 

Tidstypiska var problemen med vatten och avlopp. På den bergiga Tallgårdstomten hade man 

vattenbrist redan 1931 och 1933 kunde vattnet ta helt slut, så att man inte kunde tvätta, eller 

bada pensionärerna. Man var tvungen att bära vatten dit (30/11 1931). Man fick ingen ordning 

på vattenfrågan och brunnsvattnet visade sig senare vara otjänligt utan kokning. Att åtgärda 

detta drog ut på tiden (30/12 1943). Tid efter annan fick man också påpekanden om brister i 

brandskyddet (t.ex. 25/2 1932). Liknande problem förekom t.ex. i Segeltorp, beskrivet i 

Sanell (2016) och många villaägare tvingades köpa vatten, hemtransporterat med lastbil 

(bilder hos Öhngren 1991).  

Redan 1927 hade man klagomål rörande sanitär olägenhet av avloppet från Tallgården, man 

beslöt då att förlänga avloppsrören 300 meter (29/9 1927): Vid den här tiden mynnade 

avloppen i öppna diken, med en rysning ihågkommet av äldre Huddingebor. Vid samma tid 

upptäcktes att brunnsvattnet var otjänligt vid ”statbyggnaden” samt vid sjukstugan i 

Hörningsnäs, där också avloppsbrunnen var undermålig och skulle åtgärdas.  

 

Platsbristen gjorde att man i december 1943 diskuterade en utbyggnad av ålderdomshemmet, 

men underhandskontakt med Medicinalstyrelsen visade att det troligen skulle bli svårt att få 

det önskade statsbidraget till en avdelning för kroniskt sjuka - detta skulle ju i första hand 

skötas av landstinget, som dock inte levde upp till förväntningarna. 

I september 1944 avhandlade man mer seriöst en tillbyggnad och skisser för en sådan; i 

pensionärsrummen skulle det finnas tvättställ och avlopp samt ”thékök” (pentry) på 

avdelningarna. I oktober hade man en längre diskussion tillsammans med arkitekten, men 

hade svårt att komma överens om placeringen av den nya byggnaden. Den skulle ha 

tillräckligt med sol, inte ligga för långt från de andra byggnaderna, inte störas av trafiken på 

landsvägen och bullriga ungdomar som passerade nattetid, sinsemellan svårförenliga krav. 

Solkravet var problematiskt: 1949 måste man sätta upp markiser på nya (byggt 1928) 

ålderdomshemmet eftersom vissa utrymmen inte kunde användas p.g.a. ”intensiv sol” (28/4 

1949). 
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Utredningen tog tid, vilket snart skulle visa sig tursamt. I december 1946 noterade styrelsen 

att en statlig kommitté under 1947 skulle föreslå ”omorganisation av ålderdomshemmens 

samhällsfunktion däri tendensen synes luta åt uppförandet av ´ålderdomspensionat´ eller 

liknande hem för gamla. Detta resonemang har för övrigt ej varit främmande för den 

utredningskommitté som styrelsen tillsatt”. Enligt styrelsen kan framtidens folkpensionärer 

ekonomiskt göra rätt för sin vistelse på ålderdomshemmet och behöver inte känna sig som om 

de ”låge samhället till last” (27/12 1946). Arbetet i kommittén fortsatte. 

 

Standardhöjning i flera avseenden låg i tiden. Redan 1922 tvingades man byta ut 

långbänkarna – som åldringarna inte klarade att kliva över - vid matborden emot stolar, andra 

anpassningsåtgärder nämns nedan. I juli 1944 tog styrelsen upp ”behovet av att genom 

upphängning av lämpliga tavlor pryda upp ålderdomshemmets lokaler och göra dem litet 

ljusare och gladare”. Man beslutade vidtala ”herr A Schoultz, Segeltorp, vilken utförde 

målningar i olja, att utställa en del av sina målningar å ålderdomshemmet till styrelsens 

augustisammanträde” (27/7 1944). Tio år senare inköpte man tre tavlor av H J Widersheim-

Paul och en teckning av Linderholm ”för prydande av ålderdomshemmen”. Man avvisade 

dock ett förslag från konstnären Domenico Inganni till en utsmyckning av entrén till den nya 

Rosendalsgården, en allegorisk fresk föreställande ”barndomen-ungdomen-ålderdomen-

döden” (29/1 1953). Den ansågs alltför ”pretentiös” när det nu skulle vara som ett vanligt 

boende. Man avvisade också en konstnär som för fattigvården i Sundbyberg förfärdigat 

oljemålningar som visade miljöer i tidigare ålderdomshem, men ordnade 1953 en pristävling 

för teckningar av skolbarn, att pryda ålderdomshemmen.  

Till det kulturella får kanske också räknas inköp av 25 st psalmböcker à c:a 2,50 genom 

kyrkoherde Lindstam (29/3 1928) och det uppges att man överförde gudstjänsten i Huddinge 

kyrka till Tallgården.   

 

Man började även ordna utflykter med buss och båt för att ”förnöja pensionärerna” i början av 

1940-talet och det var så trevligt att det ”borde bli tradition”, vilket det också blev. Enstaka 

sådana förekom tidigare, som när källarmästare Frister inbjöd Tallgårdens pensionärer till 

Vårby, vilket tacksamt emottogs (28/5 1931) och på Gustaf V:s 80-årsdag 1938 – en stor 

begivenhet - ordnade man också festligheter.  

I oktober 1954 började man med filmvisning varje månad på ålderdomshemmen, först ut var 

”Åsa-Nisse”. Därtill hade man sommarfester och 1954 erbjöd Huddinge Motorklubb utflykt i 

30 bilar, men det fick skjutas upp till 1955 eftersom många pensionärer var vid ”ömtålig 

hälsa” (30/9 1954). Evenemanget ägde rum 5 juni 1955 och fortsatte senare år. Kanske var det 

den allmänna uppryckningen av äldreomsorgen och publicitet omkring den som föranledde en 

gåva på 10 000 kr från Hilda Andersson ”till beredande av trevnad för å kommunens 

ålderdomshem inackorderade pensionärer” (29/10 1953). Ett annat exempel var när Lions i 

Huddinge 1959 lät bl.a. skådespelaren Sven Lindberg underhålla på Tallgården, som då snart 

skulle stänga och rivas (Svenska Dagbladet 20 april). Även Husmodersföreningen och andra 

organisationer ordnade underhållning för de boende. 

 

Vid jul fick både personal och boende julklappar och åtminstone 1932 hade man 

julunderhållning, att döma av bevarade tidningsklipp (Hembygdsföreningens klippbok nr 3 s. 

50). Vid en fest i februari 1947 på församlingshemmet hade man både Delsbo-Stintan, 

trollkonstnären Ali-Ben-Flisa (Ingvar Larsson, en lokal kraft) och en trio på programmet. 

Längre fram skulle man söka engagera Lapp-Lisa. Alla understödstagare i fattigvården fick en 

”julpeng”, oavsett boendeform.  

Radio installerades redan 1924 men den var bristfällig och några år senare fick 

fattigvårdsstyrelsen veta att det pågick en insamling till en ny radioanläggning vid 
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ålderdomshemmen, med både högtalare och lurar för sängliggande sjuka. Man beslöt bidra 

med högst 200 kr ”under förutsättning, att garanti lämnas, att någon risk för de gamla 

pensionärerna icke förefinnes med anläggningen”. Bäst att vara försiktig med ny teknik 

(27/11 1930). Ett förslag om TV 1955 bordlades i avvaktan på att ”större erfarenhet måtte 

vinnas på detta område”.  

 

Man ville ha reservplatser på hemmet för akuta fall. De fick dock inte vara alltför akuta: Man 

klagade över att gamla lades in på hemmets sjukavdelning, där de dog redan efter några dagar 

(30/12 1942). Provinsialläkaren ombads undvika att remittera in från hemmet ”sådana åldriga 

sjuka”. Omsättningen framgick av den månatliga statistikrapporteringen från föreståndarinnan 

över intagna och utskrivna/döda fr.o.m. 1940. Detta kan ses som en parallell till dagens 

situation, med skyndsamma utskrivningar från sjukvården.  

 

Från 1940 systematiserades statistiken över vårdtagarna i fattigvården, med prydliga, 

alfabetiska förteckningar över alla klienter inom fattigvården, sannolikt därför att man nu 

hade en socialassistent, som också fungerade som sekreterare vid styrelsens sammanträden. 

Varje månad redovisades ansvarsförbindelser för det tjugotal personer som vårdats på 

Serafimerlasarettet och andra sjukhus, på sinnessjukhus med mera. För att förenkla 

handläggningen ordnade centrala myndigheter möten för att få till stånd generella system för 

ansvaret, men utan framgång (juli 1941). Viss flexibilitet och kontakt med olika inrättningar 

och trosriktningar tycks ha förekommit, som när efter kriget en rumänsk dam överfördes från 

Tallgården till mosaiska församlingens vilohem (1949)  

 

Pensionerna var som nämnts mycket små och inkomstprövade före 1937, då de förbättrades 

något, men ända fram till 1950-talet utgjorde äldre den enskilt största gruppen mottagare av 

fattigvård. Kommunen omhändertog som tidigare nämnts vårdtagarnas eventuella pension och 

andra tillgångar, för att täcka en del av omsorgskostnaden. Avlidna änkan Bäcklund 

efterlämnade en sparbanksbok med 581,17 kr + ränta; man beslöt att använd det till inköp av 

en golvmatta till matrummet på ålderdomshemmet (28/9 1921). 

I fallet med intagna Johanna Eriksson skickade man till hennes gamla bostad två betrodda 

personer för att hämta hennes sparbanksbok (29/7 1937). I ett annat fall, Augusta Lundberg i 

Fittja, som ansökte om vedbrand, meddelade fjärdingsman Eklöv att hon hade 3 287 kr på 

bankbok, hur han nu kunde veta detta, så det blev avslag på yrkandet.   

 

Professionalisering av fattigvården 

Långt fram på 1900-talet sköttes åtskilliga landskommuner av en förtroendevald, ofta med 

kommunens kassa i hemmet. Huddinge fick sin förste kommunalkamrer J R Nyborg 1923. I 

praktiken administrerades många kommuner av en anställd, kommunalkamrern. Om han hade 

biträden måste han antagligen själv avlöna dessa.  Kommunalstämman i Huddinge förrättades 

i Kyrkskolan, dit man också gick vid särskilda tillfällen för att kontant betala sin 

kommunalskatt. Om man nu gjorde det, många stod på restlängd i 1917 års röstlängd. 

 

Enligt 1918 års Fattigvårdslag skulle kommunen ha ett reglemente för fattigvården och 

Huddinge beställde ”normalreglementen för fattigvård och för ålderdomshem” från Svenska 

Fattigvårdsförbundet och redan på 1920-talet använde man Fattigvårdsförbundets blankett för 

utredning av behov av fattigvård. Under 1930-talet började man fastlägga bestämda dagar för 

sammanträden, på 1920-talet sista torsdagen i månaden, på ålderdomshemmet. En 

fjärdingsman tycks alltid ha ingått i fattigvårdsstyrelsen, för personkännedomens skull. 

Handläggningen av fattigvården förefaller att ha varit ganska informell, att döma av ett foto 

från Tallgården någon gång på 1930-talet, där fattigvårdsstyrelsen samråder med 
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föreståndarinnan Maria Eklund (foto på Stuvsta plansch 001 Huddinge Hembygdsförenings 

arkiv). 

 

 
”Polismakten i Huddinge” och kommunalkamrer Nyborg, 1930-tal. Huddinge 

Hembygdsförenings klipparkiv 

 

År 1939 utformade kommunen ett noggrant reglemente för en socialassistent och sedermera 

socialsysslomannen Carl Lovallius tycks ha börjat sitt arbete i januari 1940. Han tog över allt 

mer av det administrativa arbetet. Under senare 1940-talet arbetade ett par manliga 

socialassistenter på förvaltningen, oklart om samtidigt eller efter varandra, och i början av 

1950-talet tillkom en kvinnlig socialarbetare, Lilly Borglund. Hos Öhngren finns ett foto av 

den rudimentära kommunalförvaltningen vid den här tiden. 

 

Länskalendern för 1937 täckte hela den offentliga sektorn och dess lokala representanter i 

Huddinge på en halv sida, en stor del av dem lärare och särskilt lärarinnor, 

distriktsbarnmorskan Elsa Andersson, ordförande i kommunalfullmäktige (Gideon Hydén) 
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och olika nämnder, sju fjärdingsmän – dvs. en större polistäthet än idag – samt hemsystern Ida 

Lindblom, distriktssköterskorna Signe Eriksson och Synnöve Halvorsén, tillsyningsman J.S. 

Dahlin, kommunalkamrer J.R. Nyborg. Därtill hade Stockholms läns sparbank och Huddinge 

erkända sjukkassa vardera kontor med två anställda. Det senare var ännu en helt frivillig 

inrättning med statsbidrag, där man sökte inträde, betalade medlemsavgift och blev hjälpt 

(och kontrollerad) om man blev sjuk. Många ”moderna” välfärdsordningar har som sitt 

ursprung i civilsamhället, som frivilliga arrangemang. (Sjukförsäkringen nationaliserades 

1954.) Huddinge hade då tretton tusen invånare och fortfarande nästan två tusen har 

åkermark. (Mer om Huddinge som jordbrukskommun hos Magnusson 2004.) 

 

Från 1926 är protokollen maskinskrivna och man deltog i möten och kurser hos Svenska 

Fattigvårdsförbundet, som när man 1925 bekostade en veckas kurs där för föreståndarinnan. I 

många år tog man på Tallgården emot praktikanter från utbildningarna på förbundet och 1928 

kom Fattigvårdsförbundet på besök för att se ålderdomshemmet, de bjöds på kaffe. År 1929 

bidrog Huddinge med 10 kr till en hyllningsadress när förbundsdirektör Axel Hirsch fyllde 

50. Hirsch har återgett interiörer från fattigstugor med mera i en minnesbok (1943).  

 

Länge fick de som sökte fattigvård själva ”företräda” och presentera sin situation inför 

styrelsen, men efter hand drogs allt fler av ärendena av personer i styrelsen. Kretsombuden, 

ofta en fjärdingsman, höll ögonen på om någon var hjälpbehövande, liksom eventuell 

felanvändning av understöd. (Flera bedrägerier upptäcktes.) Ett sådant ärende var en 

hemställan från fjärdingsmannen att 66-åriga ”ogifta Sofia Adamsdotter från Kråkvik som bor 

i en primitiv bostad och som under en följd av år uppehållit sig med att samla grönt och 

plocka skogsbär skulle erhålla fr.o.m. oktober d.å. ett månatligt understöd af 10 kr”, vilket 

beviljades (25/9 1919), senare höjt till 25 kr). Sofia togs in på ålderdomshemmet 1942 och 

gick bort där 1946 (hennes situation beskrevs ovan under avsnittet om utdömda bostäder, hon 

kallas där Adamsson).  

 

I en skrivelse från Huddinge kristna socialdemokrater, undertecknad av Alvar Delwin, yrkade 

man på att klienter skulle slippa personlig inställelse i ärendena, såsom alltför krävande, med 

risk att berättigade klienter skulle avstå från att söka. I stället borde man skärpa kontrollen av 

missbruk, föreslog man. Styrelsen lade det till handlingarna, eftersom man ansåg att inget 

tvång förelåg (28/8 1941). Andelen personligen presenterade ärenden fortsatte dock att 

minska.  

 

Ibland var handläggningen förbluffande smidig, för att inte säga sangvinisk, som när två 

ledamöter av styrelsen gick i personlig borgen för en dam i Segeltorp som ville lösa ut sin 

systers andel på c:a 2 000 kr i en ärvd och av henne bebodd fastighet. Styrelsen lovade hålla 

dem skadeslösa om saken skulle fallera (25/5 1944). Flera sådana fall ända in på 1950-talet är 

protokollförda och kretsombuden lade ofta ut pengar i enskilda ärenden, som de fick ersatta i 

efterhand. 

Formellt var det fattigvård, men redan 1947 utformades ett reglemente för ”socialvården”, 

bevarat i ett duplicerat exemplar. En aning om vad det innebar att vara socialarbetare - 

tjänsteman i fattigvården – ges i rörande dagboksanteckningar av en socialassistent i södra 

Stockholm hösten 1950, med både yngre och äldre klienter som nog inte var så olika 

motsvarigheterna i Huddinge (Lindqvist 2001). 

 

Ett uttryck för den tidigare administrationen av fattigvården genom förtroendevalda var 

beslutet 1944 att hedra mångårige ordföranden i fattigvårdsstyrelsen, agronom Emil 

Andersson på Stuvsta gård. Han hade lett fattigvården sedan 1909, som ordförande från 1913. 
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Han skulle nu hedras med en porträttrelief, att uppsättas vid nybyggnaden. Denna relief tycks 

skymta på väggen i en film från Tallgården (nedan), var reliefen finns idag är obekant.   

Kostnaden, c:a 2 500 kr, bars av fattigvårdsstyrelsen. (Vid den här tiden kunde man köpa en 

mindre fastighet i Huddinge för tio tusen kr.) På liknande sätt kom föreståndarinnan Maria 

Eklund att hedras med Patriotiska Sällskapets medalj 1a storleken i guld, för sina 25 år i 

tjänsten, till en kostnad av 270 kr (5/12 1944 & 25/1 1945). 

I april 1945 beslöt man att ordna en högtidlighet vid Tallgården (man hade redan tidigare 

snyggat till planen och skaffat ny flagga) den 6 maj, då Andersson och Eklund skulle 

avtackas, ABF:s sångkör framträda och kaffe serveras. Man planerade också att spela in en 

kortfilm (26/4 1945), den har tyvärr inte återfunnits. 

  

Vårdtagaren, kommunen, landstinget och staten 

Det har redan skymtat exempel på hur kommunal verksamhet påverkas av landstingets och 

statens verksamhet och ambitionsnivå. Detta syntes i individuella fattigvårdsärenden, där 

fattigvården ofta utfärdade ansvarsförbindelser (sådana förtecknades vid varje sammanträde) 

och redan 1930 klagade man över att många inte betalade sin sjukvårdsräkning till 

landstinget. Man uppdrog åt kretsombuden att söka driva in dessa, emot 6 % på beloppet plus 

1 kr för varje protokoll på landstingets speciella blankett i fall ”där uppenbar 

betalningsoförmåga förefinnes” (27/3 1930). 

Den statliga pensionen (och eventuella andra pensioner) var, som Edebalk & Olsson påpekat 

(2011), en indirekt subvention till kommunernas ofta dåliga ekonomi, ungefär som dagens 

bostadstillägg, som gör att man kan ta ut högre avgift på äldreboendena. Från 1939 kunde 

kommuner söka statsbidrag för att bygga pensionärshem, som en lösning på många äldres 

miserabla boende. Dock kritiserades en del kommuner av staten för att de ordnade med viss 

”service” för åldringar i dessa bostäder. Försiktiga kommunala initiativ att med 

improvisationer stödja skröpliga äldre i pensionärshemmen – matleverans genom 

vaktmästarens fru etc. - fördömdes av centrala myndigheter (SOU 1946:17, 52). 

Pensionärshemmen var tänkta som en bostadssocial satsning, f.ö. ofta med ganska låg 

standard (nedan), inte en omsorgsinrättning. Trots deras betydelse, om än ganska kortvarig, 

förbigår jag dem därför.  

 

Kommunen drog ofta in eller minskade stödet när en understödstagare fick sin knappa 

folkpension, t.ex. i fallet med Otto Skudt i Kråkvik, vars fall skulle undersökas av 

kretsombudet (19 januari 1934). Detta var helt efter regelverket. Men pensionen och, ibland, 

understödet kunde också ge de äldre ökad frihet, såsom för tidigare nämnda Sofia 

Adamsdotter respektive Karl Andersson på ålderdomshemmet. Hon beviljades ”utskrivning 

från ålderdomshemmet samt 40 kr per månad i underhållsbidrag och ved” (9 okt 1934); han 

”begärde kontant understöd i stället för vård å ålderdomshemmet. Beviljades 45 kr per 

månad” (28/2 1935). Kommunen tog som nämnts hand om vårdtagarnas pension, konkret 

kunde det bli som för Albert Åström. Han ”Begärde utskrivning från ålderdomshemmet. 

Beviljades. Under tiden skulle Åström få förfoga över folkpensionsboken” (31/3 1938). 

Å andra sidan ansökte Carl Andersson i Myrängen om ”fri medicin vilken skulle uppgå till en 

kostnad av c:a 30 kr per månad. Avslogs men erbjudes plats å hemmet” (26 juli 1934). 

 

De olika myndigheternas aktiviteter påverkade även budgetposterna för fattigvårdens utgifts- 

och intäktssida, som när fattigvårdsstyrelsen 1938 konstaterade att ”Genom höjda 

folkpensioner, som särskilt påverkar kostnaden för vårdtagare på sinnessjukhusen s.k. 

långliggare, har såväl gottgörelse av staten som av landstinget sänkts, men har däremot 

anslaget folkpensioner höjts” (29/9). 
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Och när staten höjde ersättningen med 25 % så höjde man avgiften för de boende i 

motsvarande mån, man ville även ompröva avgiften för de inackorderade (29/5 1941). Vid 

höjningen i augusti hänvisade man dock till dyrtiden under kriget. Det betydde förbättrad 

kommunal ekonomi när staten 1945 tog ansvar för sinnessjukvården; kommuner som ordnade 

godkänd vård för sinnessjuka – det fanns en del rent kommunala sinnessjukhus – kunde få 

tillbaka halva kostnaden från staten. Och 1948 (åter)fick även långvarigt understödda rösträtt. 

 

De sinnessjuka var ett bekymmer både för anhöriga och för kommunen, såsom i ärendet med 

”sinnessjuke Knut Emil Lindgren – son till bagaren Lindgren i Segertorp – emedan han vore 

för allmänna säkerheten farlig”, ordföranden skulle försöka ”få in honom på någon dåranstalt” 

(20 juli 1904). Tydligen förblev han i Huddinge eftersom kommunen fick kritik av förste 

provinsialläkaren Berlin för otillfredsställande vård som ”snarast förvärrat” hans tillstånd. 

Man uppger sig inte kunna hitta någon plats åt honom – det var ont om vårdplatser vid tiden – 

och avsåg rådgöra med dr Berlin om hur man skulle förfara (15 jan 1906). Vid samma 

sammanträde noterar man att ”en hustru Emma Forsberg i Lissma blivit sinnessjuk”, hon 

förpassades till en dårasyl i Stockholm, då hon inte kunde vårdas i hemmet. De sinnessjuka 

som var intagna på olika inrättningar var en tung utgiftspost för kommunen.  

I ett senare fall på 1940-talet ville ett sinnessjukhus till ålderdomshemmet i Huddinge flytta 

över en person som tidigare tänt på sitt hem, men han bedömdes av styrelsen fortfarande vara 

en risk som inte kunde övervakas hela tiden. 

 

Fattigvårdens budget svällde som vi sett ordentligt 1913 med tillkomsten av Tallgården. Med 

reservation för att det inte alltid går att urskilja hur stor del av bidragen från stat och landsting 

som avser ålderdomshemmet respektive den öppna sjukvården (medellösa som inte betalat sin 

vård, se ovan) återges budgetsiffror för valda år, dvs. budgeten är upprättad året före angivet 

år. Det viktiga här är distinktionen mellan brutto- och nettokostnaden, som visar att en ökande 

andel av kostnaderna för den slutna fattigvården - ålderdomshemmet - kunde täckas med 

vårdtagarnas pensioner och landstingsbidrag för de svårast sjuka.  

 

År      Totalkostnad fattigvård    Varav ålderdomshemmet   Intäkt: pensioner + avgifter 

1920     54 740                            27 970                                  ----  

1932   185 000                            35 880                                 6 000  

1935   324 000                            35 368                                 8 000 

1939   297 000                            50 559                                25 000 

1940   320 000                            56 180                                23 000   

1945   ej uppgift                          84 000                               29 000           

1947   401 000                           116 000                               32 000* 

1949   353 000                           131 000                             100 500** 

 
*Därtill ersättning från landsting (20 000) och stat (4 000), dvs. netto 60 000 

**inklusive ersättning från landsting och stat, dvs. netto 30 500 

  

Intagna åldringar var således inte alltid dyra för fattigvården; fattigvården kunde efter hand 

täcka en ganska stor del av driftskostnaderna med deras pensioner, avgifter och, från 1940-

talet, bidrag från landstinget och staten. År 1949 minskade nettokostnaden dramatiskt tack 

vare de höjda pensionerna.  

I ett konkret exempel på kostnadstäckning uppdagades att Maria Jonsson på 

ålderdomshemmet hade en bankbok med besparingar. Tillsammans med hennes pension 

betydde det att hon själv täckte det mesta av kommunens kostnad för hennes vistelse på 

ålderdomshemmet från 1932 till hennes bortgång 1943. 
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För ett senare exempel: 1985 hade Huddinge 136 platser på ålderdomshem - ”servicehus med 

helinackordering på den tidens myndighetssvenska – som kostade kommunen 16 miljoner, 

men pensionärernas avgifter täckte hälften. Två procent av de äldre hade då en plats där. 

Samtidigt fanns det sju servicehus med 384 platser och 434 boende, varav 403 var 65+, 

motsvarande 7 % av åldersgruppen (i statistikblanketten finns många uppgifter om 

omsättning, terapiutbud m.m. som inte redovisades i tabellform; Statistiska Meddelanden S 24 

SM 8701). 

 

En synnerligen tidstypisk och intressant undersökning av ”det sociala hjälpklientelet”, där 

åldringar utgjorde en stor grupp, är Tor Jacobssons kartläggning, som frammanade bilden av 

ett starkt socialt och biologiskt arv, ”psykisk undermålighet” m.m. bland hjälptagarna (SOU 

1934:14). Han beräknade också, fall för fall, de höga kostnader detta innebar för 

skattebetalarna. Det är välkänt bland socialarbetare – och var det sannolikt även då, med den 

tidens närkontakt med de sökande – att en del understödstagare behöver och får bara tillfällig 

hjälp, medan andra av olika skäl återkommer kortare eller längre tid. (Detta redovisas även i 

socialvårdsstatistiken.)  Vid min läsning av protokollen etsar sig en del personer och familjer 

fast. Några förekom under många år. 

 

Ökat tryck på åldringsvården 

Under år 1938 utförde Tallgården totalt 15 696 vårddagar. Sju intagna var barn som av någon 

anledning befann sig där, oftast för en mycket kort tid, vilket också var vad Fattigvårdslagen 

stipulerade. Att personer som var vuxna (över 15) men under 65 års ålder av olika anledningar 

befann sig på ålderdomshemmen var ganska vanligt (26 av 80 intagna) och en del av den 

kritik som växte fram mot ”klientelblandningen”. Av liggaren framgår att en femtedel (21 %) 

av de boende var ”inackorderade”, dvs. självbetalande. Knappt hälften var män och 

”omsättningen” betydande: 42 skrevs in under loppet av 1938 och totalt 80 personer hade 

varit intagna kortare eller längre tid, 25 av dem ett år eller mer. 

Detta var proportionsvis mindre än i en intressant inventering av de svenska 

ålderdomshemmen 1938 (SOU 1940:22), som visade att Huddinge då placerade sig ungefär i 

mitten av landsbygdens kommuner avseende storlek och ålder på ålderdomshemmet, men 

med lägre platsantal relativt befolkningen och med högre ”omsättning”. I riksgenomsnittet 

fanns det 5-7 platser per hundra i befolkningen 65+, beroende på om kroniskt sjuka och 

sinnessjuka medräknades eller inte. Man kan utifrån kartläggningens siffror beräkna att 

ungefär en tiondel av de äldre då slutade sitt liv på institution, i dagens Sverige är andelen 4 à 

5 gånger högre, något som inte går att sluta sig till av genomsnittstal för platstillgång etc. 

 

År 1939 fick fattigvårdsstyrelsen en förfrågan från landstingsdirektör Piscator huruvida inom 

Huddinge kommun förelåge ökat behov av vårdplatser för kroniskt sjuka. Man konstaterade 

att de tio platser man hade för denna grupp på Tallgården visat sig i knappaste laget och att 

kommunen skulle behöva ytterligare 4-5 platser (30/11 1939). Vid den här tiden nämns flera 

gånger att ålderdomshemmet är fullbelagt och som nämnts var vistelsetiderna ibland korta 

innan vårdtagaren avled, en fingervisning om ökade vårdbehov bland de boende. Ett annat 

uttryck för detta var att två vårdbiträden 1940 smittades med difteri och hamnade på sjukhus 

och att föreståndarinnan fick två månader ledigt på grund av ”allmän kraftnedsättning genom 

överansträngning” (april 1940). 

 

Ett udda fall var inackorderade (dvs. betalade själv vistelsen) Kerstin Hallström, född 1847, 

från Beateberg som togs in 1937 och dog 19 jan 1941. Hon hade ”vid vistelse å 

ålderdomshemmets sjukavdelning själv avlönat biträde”. Styrelsen beslutade att behålla 

vårdbiträdet i fråga, då hemmet ”är synnerligen välbelagt” (30/1 1941).   
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Detta började gradvis synas redan på 1920-talet, då beläggningen ökade så mycket på 

nybygget att man anställde ytterligare ett vårdbiträde (27/10 1927) och 1937 beslutade man 

anställa extra hjälp på ålderdomshemmet ”på grund av den stora sjuklighet som för 

närvarande råder å ålderdomshemmet” (9/2 1937). I samma veva beviljades dr. Robert 

Malmgren ersättning för extra besök på hemmet: Rutinen var ett besök i veckan, men ”på 

grund av intagning å hemmet av sjuka, som rätteligen borde vårdas å annat håll, han måst 

besöka hemmet ända till 4 à 5 ggr per vecka” (13/4 1937). 

 

Ett annat uttryck för den ökande vårdtyngden var inköp av tre ”rostfria klosetter”, sannolikt 

toaletthinkar eller –stolar, för boende som inte kunde ta sig till toaletten, liksom en 

lyftanordning att montera på en säng, en rullsäng, en handdusch och en ”brygga” som 

underlättade för rullstolar att ta sig ut på gårdsplanen. I sammanhanget kan nämnas att 

fattigvården ibland lämnade bidrag när hemmaboende äldre-funktionsnedsatta med knapp 

ekonomi behövde till exempel en rullstol. Detta var olyckligt menade fattigvårdsstyrelsen, då 

efterlevande senare kunde sälja dem. Eftersom detta var en ”social hjälpförmån” vore det 

bättre om kommunen köpte dem och sedan bara lånade ut dem (30/7 1953). En 

inventarieförteckning för Tallgården redovisar också nattkärl och spottkoppar: Snusande och 

spottande gubbar var ett plågoris för personalen (Lind 1940). 

 

Från början hade man utedass, dessa kompletterades med torrklosetter (”TC”) inomhus, men 

vid en inspektion klagade hälsovårdsnämnden över lukten. Man ansåg också att det var för 

trångt med två boende i de cirka 10 kvadratmeter stora rummen och olämpligt med ”vanliga” 

åldringar på sjukavdelningen och omvänt. Styrelsen ansåg dock att det var i sin ordning 

eftersom det godkänts av vederbörande myndigheter (27/12 1945).  

En äldre Huddingebo, vars första arbete var som telegrambud, erinrar sig besök på Tallgården 

för att lämna hyllningstelegram på 1950-talet, han minns den kraftiga kisslukten. Detta 

behöver inte nödvändigtvis betyda att vården var dålig, men att dagens mediciner för 

urinvägsinfektioner m.m. ännu saknades.   

 

Man konstaterade flera gånger i början av 1940-talet att hemmet var överbelagt och i flera fall 

inte kunde ta emot pensionärer från ålderdomshem i annan kommun, men med hemortsrätt i 

Huddinge. År 1943 fick socialassistenten i uppdrag att utreda en tillbyggnad av 

ålderdomshemmet. Man hade c:a 50 platser, inklusive de tio sjukplatserna, på Tallgården, 

men hänvisade till den snabba tillväxten av befolkningen, 15 000 vid den här tiden (28/10 

1943).  

 

År 1946 utfördes 16 763 vårddagar. Svenska ålderdomshem var vid den här tiden inte alltid 

fullbelagda (SOU 1940:22 och SOU 1946:52 samt den löpande fattigvårdsstatistiken), men 

alltfler flyttade in. Det året började liggaren på Tallgården urskilja en ”kronisk avdelning”, 

som utförde 3 651 vårddagar 1946. Sannolikt handlade det om att markera landstingets ansvar 

för svårt kroppssjuka, som enligt Socialstyrelsens direktiv egentligen inte hade där att göra, 

men som måste tas omhand eftersom landstinget hade alltför få vårdplatser för dessa. Vid den 

här tiden var det inte ovanligt med långa vistelser på sjukhusen, synligt ännu i 

bostadsundersökningen 1965 (nedan).  

För kroniker började kommunerna kräva bidrag från landstinget, med stöd i särskild 

journalföring för dessa personer, men man kunde vanligen bara få dessa bidrag om man hade 

en särskild ”kronikeravdelning”. Detta pågick veterligen in på 1980-talet. Man kunde dock 

bara få bidrag för ”riktiga” sjukdomar; de som enbart hade en ”ålderssjukdom” som demens 
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berättigade inte till bidrag från landstinget (prejudikat avs. § 41 i 1918 års Fvlag). Andelen 

män bland de 79 intagna 1946 hade minskat något jämfört med 1938, till 33 personer (41 %). 

 

År 1947 hade andelen inackorderade ökat till 30 av 79 intagna (38 %) och 1954 hade 

pensionerna förbättrats så pass att alla i praktiken kunde betala för sig, ålderdomshemmet 

hade blivit en enhetslösning. Men det var fortfarande ett privilegium för arbetarklassen: Några 

år kring 1950 angavs civilstånd och tidigare yrke i liggaren. Således var alla utom tre av de 61 

någon gång under 1954 vårdade hemmahörande i utpräglade arbetaryrken, flera hade varit 

tvättare, sannolikt från de tvätterier som då ännu förekom i Huddinge. Hälften var änkor eller 

(färre) änklingar, 14 var ogifta, sex var gifta. De ogifta kvinnorna hade varit hembiträden eller 

hushållerskor, de ogifta männen hade haft arbetaryrken. Ibland finns tecken också på annan 

”belastning” i gruppen ogifta, såsom vistelser på mentalsjukhus, vilket noteras i liggaren 

(varifrån de kommer eller varthän). Att de flesta var arbetare var inte (bara) ett uttryck för 

klassamhället, utan avspeglade också att de flesta äldre i Huddinge var gamla arbetare (ovan). 

Det rådde som antytt ganska stor omsättning på ”patienterna”: år 1954 skrev man in 11 

personer, fem skrevs ut (ett par faktiskt till hemmet) och fem avled. Platsantalet tycks då ha 

varit 49. I genomsnitt var de intagna 78 år vid inskrivningen det året. 

 

Dessa äldre material kan också ge en fingervisning om vistelsetiderna, något som är svårt att 

få fram i dagens data som ofta bara ger genomsnittsvärden. Som exempel kan vi ta de 18 

avlidna 1946, ett år med goda uppgifter i liggaren: de som avled det året hade vistats där i 

genomsnitt 3 år och 1 månad, med stora variationer, från någon vecka-månad (9 personer 

mindre än ett år) till 13-14 år (2 personer).  Detta betyder att ungefär en av tio av Huddinges 

”åldringar” som avled det året, gjorde det på Tallgården, vilket rimmar med talen på riksnivå 

(ovan). 

 

”Omsättningen” var hög och ökade. De tidigare klagomålen över att många dog kort efter 

intagningen fortsatte. År 1947 vårdades 79 personer under året och 1949 tog man in 39 

personer, dvs. de flesta byttes ut under året (någon enstaka togs in och skrevs ut mer än en 

gång). År 1954 tog man in 61 personer på Tallgården, sannolikt för att den nya 

Rosendalsgården minskade trycket på platserna.  

Till jämförelse kan nämnas att liggaren för den nya, större Tallgården för 1965 visar att man 

det året utförde 33 824 vårddagar för 121 boende, 27 var nyinskrivna, 10 utskrivna och 19 

avlidna under året. Vid årsslutet återstod 92 boende och medelåldern var 80,4 år. Hälften (66 

personer) bodde ett år eller mer på Tallgården. 

 

Då hade man redan byggt den nya Rosendalsgården, bakgrunden var platsbristen och det 

ökande antalet äldre och ansökningar om att flytta in. År 1950 hade man totalt 53 platser och 

14 personer i kö; väntetiden uppskattades till tre månader. Därtill många förfrågningar: 

”Vårdbehovet synes i dessa fall ej ha varit så aktuellt utan har de anhöriga på ett eller annat 

sätt försökt sörja för de gamla” (ur PM nedan).  År 1949 besökte fattigvårdsstyrelsen ett 

nybyggt mindre ålderdomshem i Östertälje, som man fann ”synnerligen tilltalande”. Man 

beslöt låta ingenjör Torsten Risberg, som låg bakom det bygget, att göra ett förslag för 

Rosendalsområdet, för 25-30 pensionärer. Det diskuterades i februari 1950 med smärre 

ändringsförslag, det godkändes av Socialstyrelsen och i april anslog man 390 000 för bygget. 

Det skulle bli ett trivsamt, arbetsbesparande hem i en våning utan trappor, med utrymmen för 

samvaro, ringledning på rummen och telefon. Ungefär 30 % av kostnaden skulle man få 

tillbaka av staten. Läget var akut, man måste ibland anlita privata vårdhem för ”katastroffall” 

à 12-20 kr per dag. Slutkostnaden blev cirka 800 000 (Vårdkasen 8/1953). 
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År 1950 var också första gången man gjorde försök att beräkna behov av äldreomsorg, 

fortfarande dock bara för sluten omsorg, inget om hemvård. Detta skedde i en intressant 

niosidig ”PM angående behovet av ålderdomshem inom Huddinge kommun”, som 

presenterades för fattigvårdsstyrelsen i november. Den bör ha varit en av de första i sitt slag i 

landet. Här sträckte man tidsperspektivet ända fram till 1970 och beräknade hur många platser 

som efter hand skulle behöva tillskapas.   

År 1949 fanns 1 682 personer 65+ i Huddinge och man hade 48 åldringar i två rum med 4 

platser, femton rum med 2 platser och tio enmansrum på egentliga Tallgården, därtill 5-6 i en 

annan byggnad, dvs. en täckningsgrad på drygt 3 %, klart under dåvarande riksgenomsnitt och 

dagens (2015) nivå på 4 % (nedan). Egentligen, ansåg man, behövdes 80 platser. Man tänkte 

sig att framöver bygga små hem på 28-30 platser med femårsintervaller, så att man år 1975 

skulle ha 233 platser. Detta avsåg egentliga ålderdomshem och liknande, de svårt sjuka skulle 

landstinget ta hand om, tänkte man sig. Detta förverkligades inte och 1963 hade Vårdkasen 

(1/1963) som huvudrubrik: ”Kommunens ålderdomshem redan otillräckliga. Femton 

katastroffall bland 107 i väntekö”. 

 

Då hade kommunen fortfarande bara Tallgården och Rosendalsgården med summa 127 

platser, men man ansåg att det redan 1965 skulle behövas 250 platser, utgående från 

Socialstyrelsens dåvarande tumregel om plats för 10 % av befolkningen 70+. Om kommunen 

hade förverkligat dessa planer skulle man idag ha ett enormt platsöverskott, men man 

imponeras ändå av det seriösa försöket att beräkna behov. 

 

Man räknade också på personalbehovet för pensionärshem av olika storlek och jämförde med 

driftskostnaderna för Tallgårdens två enheter med ”48 stycken åldringar”, med två rum med 4 

platser, femton rum med 2 platser och tio enmansrum. ”Småhem” på 25-30 platser skulle, 

tänkte man, ställa sig väsentligt billigare i drift och dessutom vara ”trivsammare”. Det kan 

nämnas att statliga utredningar också kom fram till detta på 1960/1970-talet.  

 

Formuleringarna i PM-et är tidstypiska, men har fortfarande bärkraft. Man ansåg bl.a. att 

”pensionärslägenheter även kunna inrymmas i den kommunala och allmännyttiga 

bebyggelsen, vilket självklart för åldringen medför en känsla av att ej vara ´satt på undantag´ 

på samma sätt som fallet är med pensionärshemmen med deras anhopning av åldringar”. Med 

goda pensioner och bostadstillägg var pensionärerna nu en del av samhället och kommunerna 

kunde få statsbidrag till byggandet, vilket närmare beskrevs i en statlig utredning (SOU 

1950:22).  

 

PM-et tyder på att man tänkte sig att de sjukaste skulle till Tallgården, med flytt dit för de 

boende på de mindre hemmen som blev skröpliga, idag försöker man undvika sådan flytt. 

Fattigvårdsstyrelsens diskussion av den tidens frågor och försök att blicka framåt illustrerar 

hur (i bästa fall) vidsträckt, men ändå begränsat vårt och experternas synfält alltid är. De 

centrala myndigheternas perspektiv gavs en livfull uttolkning av byråchefen Ali Berggren på 

Socialstyrelsen; nu skulle man separera friska och sjuka äldre, de senare skulle omhändertas 

av landstingets långvård, något som aldrig kom att fungera fullt ut (Sociala Meddelanden 7-8 

1962). 

Fattigvårdsstyrelsens PM uppger att många ”gamlingar bo i mer eller mindre primitiva 

bostäder” men att de inte sökte sig till ålderdomshem därför att de fortfarande såg detta som 

en ”fattigstuga” men att ”denna onekligen ’föråldrade’ idé alltmer har skjutits i bakgrunden” 

och att man kommer att attraheras av ”trivsam och modern inackorderingsmiljö”. Samtidigt 

skulle efterfrågan något minska genom tillgången på pensionärslägenheter (ovan). 
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I början av 1950-talet hade man dessutom ett annat problem, de kvarvarande regleringarna 

från krigsåren med byggkvoter, vrång länsarbetsnämnd m.m. Detta fördröjde och försvårade 

bygget av Rosendalsgården. Man måste bl.a. krympa ned föreståndarinnans lägenhet och öka 

antalet platser från 28 till 30, genom att förvandla ett kafferum till ett dubbelrum och minska 

takhöjden med 10 cm (ursprungligen planerade man för 20 enkelrum och fyra dubbelrum): I 

en del rum måste man stå upp för att se något annat än himlen. 

 

Fattigvårdsstyrelsen knorrade över byråkratin, som gjorde att Rosendalsgården inte stod 

färdigt förrän på sensommaren 1953. Det invigdes officiellt 8 november under ”enkla men 

värdiga former” i närvaro bl.a. av Socialstyrelsens generaldirektör Ernst Bexelius (reportage 

med foto av några boende i Vårdkasen julnr 1953). Tallgården respektive Rosendalsgården 

blev också nu de officiella namnen. Huddingefotografen Ingvar Larsson vidtalades att ta en 

film av själva byggandet, den har inte återfunnits, men en arkivfilm visar sannolikt området 

före byggnationen, med bl.a en äldre igenbommad tvåvåningsbyggnad, antagligen den gamla 

Rosendals krog.  

 

 
Rosendalsgården, tidigt 1950-tal. Källa: Huddinge Hembygdsförenings arkiv 

 

Till Rosendalsgården hade de nyinflyttade rätt att ”medtaga egna möbler och prydnadsföremål 

i den utsträckning som kunde anses önskvärt med hänsyn till rummens storlek”, dock ej 

sängar och sängutrustning. Och allt medbragt skulle vara fritt från ohyra. Nytt var också att de 

pensionärer som inackorderade sig och hade folkpension fick hämta ut den själva och betala 

”vårdavgiften den 15 i varje månad i efterskott till hemmets föreståndarinna” (22/5 och 27/8 

1955). Här gällde nya statliga förordningar om ”anstaltvårdades rätt till folkpension m.m.” 

(SOU 1951:47). En viss andel fick man obetingat behålla för egen del (30 kr/månad 1953, 

senare mer, när pensionerna höjdes.) Att någon försummade att betala sin avgift finns inget 

exempel på vid den här tiden, men har försports på senare tid. 
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På dessa nya ”småhem” som liksom Rosendalsgården skulle pietetsfullt smälta in i miljön var 

tanken att ta emot ”relativt friska åldringar” som kunde bädda sin säng och bidra med enklare 

arbetsuppgifter på hemmet (ur PM-et 1950). 

 

Till föreståndarinnetjänsten hade man tretton sökande, Ingrid Erlandsson fick tjänsten. Redan 

i början av 1953 hade man en lista med 23 sökande till Rosendalsgården, varav fyra (två par) 

var makar. De sökande hade ”besökts av en tjänsteman vid socialbyrån”, en av de första 

gångerna detta uttryck nämns i protokollen ((17/7 1953). Fattigvårdsstyrelsen förmodade att 

efterfrågan skulle öka när pensionärerna såg att det inte var ”det av dem fortfarande 

omhuldade begreppet ´fattighuset´”. Två år senare hade man en kö på minst 36 personer till 

ålderdomshem, de flesta i 75-84-årsåldern (12/9 1955).  

 

Under tiden brottades styrelsen med ett annat bekymmer, den allt mer omoderna och nedslitna 

Tallgården. Man diskuterade olika sätt att bygga om och modernisera denna, bl.a. genom att 

förena den gamla och ”nya” (1928) byggnaden med en glasad korridor, men det var många 

problem med alla förslag. Ett var bristen på vatten, redan otillräckligt och av låg kvalitet, ett 

annat höga sprängningskostnader på den bergiga tomten. I en särskild PM redovisas alla 

svårigheter och nödvändiga förbättringar, däribland behov av (fler) toaletter (29/7 1954).  

 

Diskussionen drog ut på tiden och i januari 1955 inspekterades Tallgården av länsassessor 

Fogelberg och socialkonsulent Stenkula (senare socialdirektör i Lund) från länsstyrelsen. 

Slutomdömet var att de ”ansåg Tallgården, speciellt sjukavdelningen, för det omodernaste 

ålderdomshemmet i länet” (27/1 1955). Det var sannolikt då man spelade in en färgfilm på 9 

minuter, tydligt avsedd att visa bristerna i olika installationer, två- och trebäddsrum, brant 

trappa etc. Idag framstår den som idyllisk med pigga pensionärer, hembakat bröd och 

potatisskalning – ingen industripotatis -, uniformerad personal och ämabelt besök av läkaren, 

sannolikt dr Arne Axelsson, kommunläkare i det kortlivade stormunicipet (1947-1953).  

 

Säkerligen var alla medvetna om nya vindar i statliga utredningar och den allmänna kritiken 

av de gamla ålderdomshemmen (SOU 1956:1 nedan). I mars hade man arkitektskisser för 

ombyggnad, som befordrades till fastighetskontoret för fortsatt diskussion. Ett halvår senare 

konstaterade styrelsen uppgivet att en ombyggnad skulle bli orimligt dyrt och ändå bara 

förlänga hemmets livslängd med kanske femton år och att man borde diskutera en total 

nybyggnad i stället för nödtorftiga åtgärder för brandskyddet m.m. Med hänvisning till PM:et 

från 1950 såg styrelsen ”med största bekymmer på kommunens ålderdomsproblem”. 

 

De tidigare (1950, ovan) beräkningarna av platsbehovet ansågs fortfarande korrekta. Vid 

tillfället hade man fem personer som inte kunde beredas plats och de ”mest behövande 

vårdfallen söker styrelsen i samråd med hemhjälpsnämnden balansera genom anlitande av 

hemsamariter och hemsystrar”, men man medgav att det rådde en ”eftersläpning” i 

platstillgången. 

 

Tidsandan hade svängt, med de ”ändrade uppfattningar som nu göra sig gällande och som ej 

oväsentligt avviker från ålderdomshem av typ ålderdomspensionat” som tidigare diskuterats. 

Frångående sina tidigare tankar var man nu beredd att acceptera ett ”centralhem” med 80-85 

platser, gärna på Tallgårdens markområde (25/9 1955).   

 

Samtidigt visade det sig att kalkylerna över hur mycket billigare Rosendalsgården skulle bli 

per plats inte höll, tvärtom. Redan efter två år blev föreståndarinnan sjukskriven en tid för 

överansträngning, (Maria Eklund ryckte in som vikarie, liksom hon ibland gjorde på 
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Tallgården.) Bemanningen var alltför knapp, i praktiken var föreståndarinnan alltid jour och 

den föreskrivna veckovilan var ”illusorisk”. Kommunen bröt emot arbetstidslagstiftningen 

och måste söka dispens. Man hade visserligen ett vårdbiträde som kunde rycka ut nattetid, 

mellan 20 och 07, för 1,75 per kallelse av pensionär, men redan våren 1954 måste man 

anställa en halvtid förmiddagar i stället för den personal som haft nattjänstgöring och behövde 

vila. Och samtidigt med föreståndarinnans sjukskrivning anställde man extra arbetskraft och 

nattvak (24/11 1955). Man fick ta en del av hobbyrummet till personalrum och jourrum. 

Sjukligheten ökade bland de boende och året efter anställde man ytterligare personal på 

Rosendalsgården. Och solen var för stark; man blev tvungen att sätta upp persienner för 

matsals- och dagrumsfönstren. En del av de boende var dock ”pigga”, foton i ett album i 

Rosendalsgårdens dagrum visar pensionärer som kör gräsklippare, ute i det fria sågar virke till 

råmaterial för hobbyverksamheten m.m.      

 

 
Trädgårdsarbetande åldringar på Rosendalsgården, tidigt 1950-tal. Källa: Fotoalbum i 

Rosendalsgårdens dagrum  

 

I 1953 års budget räknade man med en nettokostnad på 86 400 för Tallgården och 49 200 för 

Rosendalsgården, dvs. något lägre per boende på den senare enheten. Men man hade inte 

beaktat skillnader till följd av landstingsbidragen till Tallgården med sin sjukavdelning, 

sannolikt med många demenssjuka äldre. På en förfrågan från landstinget om behov av 

vårdplatser för en inrättning för ”höggradigt åldersdementa kvinnor” (!) uppgav styrelsen att 

man hade tre tänkbara kandidater (25/2 1954). 

 

Nästa års budget visar en tillnyktring, nu var Rosendalsgården klart dyrare: 65 400 netto emot 

46 000 för Tallgården, dvs. den förra var något dyrare per plats räknat. (De detaljerade 

budgetarna är intressant läsning, t.ex. att kosthållet var proportionsvis mycket dyrare än idag, 

medan löneandelen var väsentligt lägre.) Och i augusti 1955 visade budgeten för nästa år att 
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nettokostnaden för en plats på Rosengården skulle bli dubbelt så hög som en plats på 

Tallgården; Samtidigt äskade man pengar till en undersköterska till Rosendalsgården. I Seth 

Stenungs kommunhistorik 1956 uppges att ”Rosendalsgården --- är ett modernt och trivsamt 

pensionärshem med plats för 30 pensionärer. Ytterligare fem dylika hem planeras i olika delar 

av kommunen”.  

 

 

 
Boende och personal på Rosendalsgården 1956. Källa: som föregående 

 

Vid den här tiden hade kritiken av sysslolösheten på ålderdomshemmen lett fram till praktiska 

åtgärder. År 1952 började en arbetsterapeut – då en ny yrkesgrupp – resa runt till de av länets 

kommuner som var intresserade och ge kursdagar, däribland i Huddinge. Fattigvårdsstyrelsen 

köpte in en hyvelbänk, snickeriverktyg och annat hobbymaterial till ålderdomshemmen och 

bidrog ekonomiskt till en ”sysselsättningsassistent, vilken skulle ägna sig åt ordnandet av 

sysselsättning för gamla såväl inom som utom ålderdomshemmen”, ett initiativ från 

Stockholms läns socialvårdsförbund (28/1 1954). Hur framgångsrik denna verksamhet var är 

oklart, men många minns ännu debatten kring Lis Asklunds TV-reportage ”Dom sitter och 

dom ligger” om sysslolösheten på ålderdomshemmen 1966. Då satsade man än mer energiskt 

på detta och på 1970-talet publicerades även statistik – senare nedlagd - om kommunernas 

ambitioner med terapiverksamhet m.m. 

 

Fattigvården sjöng nu på sista versen, åtminstone terminologiskt. Som nämnts i förordet hade 

Nordiska Muséet påpassligt en utställning hösten 1956 om ”Den svenska fattigdomens 

historia”, till den ordnade man en utflykt för pensionärerna på ålderdomshemmen i Huddinge. 

Ledamöterna i fattigvårdsstyrelsen uppmanades att själva besöka den, ”varvid reseersättning – 

och vid samfälld resa – förplägnad skulle erbjudas deltagarna” (25/10 1956). Vid nästa 
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sammanträde inbjöd ordföranden, Herbert Johansson på vin (motboken avskaffades 1955) och 

vid det sista sammanträdet 27 december delade man ut blommor och hade tesupé på 

Rosendalsgården. Så gick en epok i graven. Det var inte alla ledamöter som gick med över i 

den nya Socialnämnden, men den tidigare fattigvårdssysslomannen Carl Lovallius blev så 

småningom socialchef, men kallades socialsyssloman ännu på 1960-talet. Då var Huddinge 

redan inne i den ”moderna” omsorgen. Gamla Tallgården revs kring 1960 och den nya 

invigdes 8 maj 1962 av Socialstyrelsens byråchef Ali Berggren i närvaro av 

kommunalfullmäktiges och kommunalnämndens ordförande, herrar K Söderbom och Nils 

Eliasson. Nybygget, ritat av arkitekt Douglas Dahlberg, hade undvikit ”anstaltskänslan” 

genom uppdelning i mindre enheter och ”sina enrumslägenheter hade pensionärerna utformat 

helt individuellt” (Vårdkasen 5/1962). 

 

 
Socialsyssloman (socialchef) Carl Lovallius på besök, 1950-tal. Källa: som föregående 

 

Alternativa omsorgsformer - hemvård 

Det är som antyddes inledningsvis en vanlig missuppfattning att moderna välfärdsprogram är 

moderna i meningen nya och tillkomna på politiskt initiativ, ”uppifrån”. I själva verket har de 

en flerhundraårig grund att stå på. Många har sin bakgrund i det civila samhället, vilket hade 

både för- och nackdelar. Detta illustreras av sjukförsäkringen, som fram till nationaliseringen 

1955 var en privat, frivillig rörelse, om än under senare år med stöd och reglering (”erkänd”) 

från statens sida. Den privata karaktären gjorde nog att medlemmarna godtog kontroll av 

missbruk, huruvida man verkligen var sjuk, eller om medlemmen behövde vård.  

 

Å andra sidan var det svårt eller omöjligt för många att bli medlem eftersom man inte hade 

råd med avgiften eller nekades inträde på grund av just sjuklighet. Många som var i behov av 

försäkringen var inte medlemmar. Detta kan man läsa om i en statlig inventering 1937, då en 
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fjärdedel av den vuxna manliga befolkningen var ansluten, emot en femtedel av den 

kvinnliga, med högre tal i städerna och lägre i landskommunerna. I Huddinge var 18 % av den 

vuxna befolkningen ansluten (män 19 %, kvinnor 17 %), nyanslutningen var också ganska 

blygsam. Årligen fick man ett tillskott på 2-3 % av befolkningen, dvs. det skulle dröja länge 

om ens någonsin, innan man täckt hela befolkningen (SOU 1940:31 Tabell 3a s 41). Bristen 

på skydd vid sjukdom och vid sjukhusvård syns tydligt i fattigvårdens handlingar. 

 

Ett annat exempel är hemhjälp (hemtjänst) och hemvård. Innan den etablerats i offentlig regi 

hade fattigvården – som vi sett - i flera fall på olika sätt stött hemvård genom anhöriga, vilket 

”syns” mindre än professionell offentlig omsorg. Vid sidan av detta och före offentlig 

hemvård fanns privata initiativ. Ett exempel är privata organisationer som bedrev 

hem(sjuk)vård för fattiga äldre i Stockholm, t.ex. på Östermalm, där det intill nyligen fanns 

många sådana i små gårdslägenheter. Vid starten 1899 uppmärksammade man särskilt de 

kroniskt sjuka, som inte fick vård på sjukhus (ÖSF 1999). Denna inriktning är ju numera 

offentlig politik, med satsningar på hemsjukvård i olika former som skall avlasta 

sjukhusvården som sviktar efter alla nedskärningar.  

I Huddinge drevs sådan verksamhet tidigt genom Röda Kors-kretsen, bildad 1921. Influtna 

medel (medlemsavgiften var 2 kr/år) användes bl.a. till ett sjukvårdsförråd, där man lånade ut 

kryckor, rullstolar m.m. emot en avgift, som medellösa kunde befrias från. Man hjälpte även 

till med ved och karbidlampor; elektriciteten hade ännu inte nått de flesta hem (se nedan, om 

äldre utan el ännu på 1960-talet).  

Ett annat Röda Kors-initiativ var insamlingen till Huddinges första ambulans, för transporter 

till bl.a. Södertälje lasarett eller Serafimerlasarettet, inköpt 1937 med 126 körningar redan 

första året. Förarna kom från frivilliga brandkåren, ambulansen stod på brandstationen. 

Utgifter för droskresor vid bl.a. barnsbörd figurerar ibland i fattigvårdsannalerna och stundom 

beviljades ersättning, (Kommunen hade ju en barnmorska, hur många som förlöstes i hemmet 

är obekant.)  

 

Den egentliga hemvården började med att kommunfullmäktige 1921 antog ”fröken Annie 

Ringborg till sjuk- och församlingssyster samt att hon skulle stå under fattigvårdsstyrelsen 

ledning” (24/11 1921). Det är troligen denna befattning som redan 1924 kallades 

distriktssköterska och bl.a. aktualiserade ärendet med en höggravid fru med svåra åderbråck 

och nedsatt rörlighet som väntade sitt sjätte barn. Ett annat exempel var att distriktssköterskan 

och hälsovårdsnämnden anmälde att änkan Johanna Pettersson på Egna Hem haft en 

hjärnblödning och inte kunde ta vara på sig själv och att ”släktingarna försummade att taga 

vård om henne samt att bostaden var av sådan beskaffenhet att hon icke kunde kvarbo i 

densamma”. Hon fick flytta till Tallgården (30/10 1924). I Segeltorp tycktes man då ha en 

egen distriktssköterska, Elisabeth Sjöholm. 

Huddinge var härvidlag tidigt ute, i en insändare i Husmodern 27/1921 efterlyste en 

hemmafru just distriktssköterskor och ”hemsystrar”, visserligen fanns privata sjuksköterskor 

för de besuttna och diakonissor för de fattiga, men otillräckligt av båda kategorierna. 

Problemet var, påpekade hon korrekt, att det inte räckte med sjukvård, man måste ju även se 

till hemmet och familjen. Äldre nämndes dock inte i sammanhanget och Husmoderns olika 

avsnitt om sjukvård nämner dem inte. 

  

Distriktssköterskan och – senare – hemsystern instruerades att hålla ögonen på ”ömmande 

omständigheter” (30/10 1925), något som vi sett exempel på att fjärdingsmannen och andra 

befattningshavare också gjorde. Möjligen fanns det någon annan form av (stöd till) sjukvård i 

hemmet, att döma av ärendet med Selma Mattiesson i Kråkvik: Hon kan ”ej forslas till 
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sjukhus. Beslöts att lämna /ekonomisk/ hjälp till sjuksköterska en tid framåt” (27/3 1934). Hur 

det slutade framgår inte av protokollen, men hon dök inte upp på Tallgården. 

Den avspända relationen mellan municipet i Segeltorp och civila organisationer såsom 

hemvårdarinnorna beskrivs hos Sanell (2016 s 145 m.fl.). 

 

Ett annat fall, också i Segeltorp, låg fattigvården närmare: ”I anledning av att Fjm. Sjöberg 

och hans hustru äro sängliggande sjuka och dottern som sköter dem är klen och dessutom har 

sin egen familj att sköta, ansåg styrelsen att synnerliga skäl tala för hjälp i hemmet på 

styrelsens bekostnad, varför styrelsen beslöt bekosta sådan hjälp jämte läkare och mediciner” 

(27/2 1930). Fjärdingsman Sjöberg var tidigare kretsombud och alltiallo i fattigvårdsstyrelsen.  

Ett halvår senare anmäldes till styrelsen att ”förre fjärdingsmannen C. Sjöberg nu vore så 

sjuk, att särskild sköterska måst anskaffas för hans skötande. I anledning härav beslöt 

styrelsen att denna kostnad, som icke torde bli så långvarig, skulle gälldas av fattigvården”. 

Tydligen var Sjöberg döende, hur det var med frun framgår inte (31/7 1930). 

 

Fattigvårdsstyrelsen fick 1926 en skrivelse från Huddinge Husmodersförening, som yrkade på 

”medel för att avlöna en s.k. hemsyster”. Detta avvisades, då det strider emot kommunallagen 

att verksamhet bekostas kommunalt, men leds privat. ”Emellertid anser styrelsen att en 

verksamhet av angivet slag säkerligen skulle vara mycket gagneligt --/det finns/-- behov av en 

kraft utbildad att förestå hem, där tillfälligtvis av en eller annan anledning husmoder saknas”. 

Man trodde dock inte att det behövdes en heltidstjänst och att Huddinge var för utsträckt för 

att hemsystern skulle kunna verka överallt. Men det var fritt, uttalade man, för 

Husmodersföreningen att anställa en hemsyster och att styrelsen gav anslag för sitt behov. 

Man påpekade också att verksamheten skulle komma att tangera barnavårdsnämndens 

domäner.  

Ett exempel på det omvända var när Segeltorps municip i slutet av 1940-talet ville ha bidrag 

av Röda Korset för provinsialläkarmottagningen i Centrumhuset, något man inte fick eftersom 

det rörde sig om en kommunal verksamhet (Sanell 2016 s 154). Det kan nämnas att 

privatläkare var det enda som fanns vid den här tiden i Huddinge och fattigvården hade en del 

kontakter med olika privatläkare genom åren, bland annat för sjukvården på 

ålderdomshemmet. En läkare hade som nämnts vissa mottagningstider i Huddinge 

stationshus.  

  

År 1926 var Huddinge fattigvårdsstyrelse och barnavårdsnämnd tillsammans först i landet 

med att anställa en hemsyster, Dagny Bomgren, som också utsågs till fosterhemsinspektris. 

Hon bodde på Tallgården, med obegränsad arbetstid för 5 kr om dagen och var sin egen 

arbetsledare. Genom uppsökande verksamhet bl.a. hos statarbefolkningen mötte hon verklig 

nöd (Maria Stenmark, Socialnytt 6/1969). Efter ett par år klagade provinsialläkare Malmgren 

över att hemsystern utfört sjukvårdsuppgifter, hon tillhölls då att inte göra detta utan att först 

rådfråga (31/1 1929). Sjuksköterskor kunde irritera sig på att hemsystern bar uniform, hade 

invigts till sitt kall och bar en brosch i halslinningen (Wallin 2012). Syster Dagny slutade 

1933 och Märta Lindblom från Uppsala (sannolikt från Hemskolan där) fick tjänsten i 

oktober. Huddinge är stort och 1934 fick hemsystern 50 kr i cykelbidrag (10 juli). Syster 

Märta blev sjukskriven redan kort tid efter anställningen och året efter begärde hon avsked på 

grund av psykiska besvär.  

 

Hemsystern skickades främst till hjälpbehövande vårdtagare i fattigvården; övriga bedömdes 

själva kunna skaffa hjälp. Många hembesök avsåg vårdtagare i de flerfamiljshus kommunen 

ägde i Fullersta (”statbyggnaden”, ovan) och i Hörningsnäs. Den s.k. sjukstugan i 
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Hörningsnäs, i hörnet Lännavägen och Hörningsnäsvägen, numera riven, begagnades som 

nämnts även som bostad för kommunpersonal och bostadslösa.  

 

Frivilliga insatser fick länge klara sig utan offentligt stöd: År 1937 avvisade man således en 

ansökan från Stuvstakretsen av Röda Korset om bidrag till en hemsyster, eftersom hon inte 

skulle styras av något kommunalt organ. Styrelsen menade att det generellt var svårt att skaffa 

huslig hjälp, både privat och i anställd, kommunal form (27/10). Den första hemvårdarinnan 

uppges ha varit Hanna Nykvist, anställd 1938 med lön på 125 kr/månad och med kommunalt 

bidrag till Röda Kors-kretsen för detta.   

 

Härvidlag var Huddinge i stort sett med eller rentav före sin tid: På andra håll arbetade man 

för just detta. Hemsystern var en välutbildad, professionell kraft, som idag är nästan 

bortglömd och fått föga uppmärksamhet; veterligen finns det bara två skildringar av dem och 

deras verksamhet (Wallin 2012, Carlsson 2013). Befolkningsutredningen, med ett intressant 

betänkande om statsbidrag till social hemhjälpsverksamhet, var pådrivande i hemsyster- och 

hemhjälpsfrågan. Huddinge omnämndes dock inte bland föregångskommunerna i den 

utredningen (SOU 1943:15). De initiativrika kvinnorna i hemhjälpsfrågan – sådana som Brita 

Åkerman – och kvinnorna kring Uppsala Hemskola (med senare avläggare), grundad av 

Manfred Björkqvist 1920, förtjänar erkänsla. För Huddinges del kan vi erinra oss driftiga 

kvinnor på kommunala förtroendeposter, varav några nämns nedan.  

 

Hemsystern var en framsynt kombination av sjukvård och hemtjänst i samma person. 

Hemsjukvård anses ju även idag vara en lösning på obalansen i vårdsystemet och särskilt för 

äldre (SOU 2015:20), men har fortfarande ojämn spridning i landet. Hemsystern och 

hemhjälpen är typisk för en viktig men förbisedd eller rentav bortglömd aspekt av svensk 

socialhistoria: Mycket av det som vi betraktar som ”moderna” välfärdsförmåner började och 

levde länge som frivilliga initiativ, som historiskt sett ganska nyligen togs över av det 

offentliga (en bra historik av Maria Stenmark finns i Socialnytt 6/1969).  

 

I april 1942 var hemsystertjänsten vakant. Ingrid Andersson sökte den med ett 

rekommendationsbrev från Uppsala Hemskola, men fick den inte, eftersom 

fattigvårdsstyrelsen i Almby, där hon tidigare arbetat, uppgav sig inte vara nöjda med henne. 

Hon uppgavs bara ha ”utfört det allra nödvändigaste i hemmen och visat sig sakna kurage och 

eget initiativ” (handskriven notering på betyget, sannolikt från telefonförfrågan till Almby, 

april 1942).  

I juni hade man rekryterat en hemsyster, men det rum på ålderdomshemmet där hon skulle bo 

var nu upptaget av pensionärer, istället fick hon bidrag för att hyra rum. 

Nu var man också mer positiv till att stödja en hemsyster i regi av ”lämplig förening”; en 

ansökan hade inkommit från Segeltorp Snättringe socialdemokratiska kvinnoklubb om 

hemsysterverksamhet. (De socialdemokratiska kvinnoföreningarna syntes även i den statliga 

utredningen, ovan.) Fattigvårdsstyrelsen förutsatte dock intimt samarbete med kommunens 

hemsyster.  

 

I augusti 1943 var man mogen att utfärda instruktioner för hemsysterverksamheten: Den 

skulle ges till ”hem, som till följd av särskilda svårigheter såsom sjukdom, dödsfall, 

barnrikedom och dylikt saknar nödig omvårdnad, och att giva handräckning åt ensamma 

gamla”, företrädesvis till ”mindre bemedlade hem”. Hjälp finge ges högst en vecka och endast 

i nödfall över natt eller helt dygn (26/8 1943). I åtminstone ett fall, på 1950-talet, utsträcktes 

hjälpen längre, när hemsystern Ann-Sofie Pettersson arbetade av och till under något års tid 

hos en tolvbarnsfamilj inhyst i Lisma gamla skola under förhållanden som redan då kändes 
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föråldrade. Familjen fick hjälp i form av matanvisningar i närmaste livsmedelsbutik, bl.a. 

stora mängder mjölk (Jacobsen 2016). 

 

Huddinge synes här ha följt den allmänna instruktionen för hemsystrar på andra håll (SOU 

1943:15), men äldre var ingen primär målgrupp för hjälp i hemmet vid den här tiden: Detta 

var ju hemmafruns epok och om hon fallerade var samhället i gungning.   

 

År 1944 fick styrelsen en propå från Stuvsta socialdemokratiska förening om behovet av 

hemvårdarinnor; uppenbarligen hade de nya tankarna nått ned till gräsrötterna, ett vackert 

exempel på samgång mellan statliga organ och civilsamhällets organisationer.  

Styrelsen var medveten om de nya stats- och landstingsbidragen till stöd i hemmet från 1944, 

för kommun eller enskild förening som drev sådan verksamhet. Kommunen uppdrog åt 

”fruarna Henriksson och Sandberg, fröken Andersson och sekreteraren” att utreda behovet av 

ytterligare hemvårdarinnor och söka kontakt med Röda Kors-kretsarna (24/2 1944).  

 

En månad senare beslöt man tillsätta en hemhjälpsnämnd – ett krav för statsbidrag - och att 

fullmäktige skulle välja medlemmar till denna nämnd. Dess verksamhet kan sedan följas i 

nämndens handlingar, med sammanträden ett par gånger om året. Alla ledamöter var kvinnor, 

vid det första sammanträdet ”fruarna Jerling, Henriksson, Nilsson, Sandberg och Larsson”. 

Carl Lovallius fungerade ofta som sekreterare vid sammanträdena. Ordförande var Alice 

Jerling (s), som hade telefontid hemma i bostaden 07.30-08.30 och 17.30-19.00, för detta fick 

hon ett smärre arvode samt telefonersättning. Med stigande efterfrågan och fler anställda 

svällde verksamheten ut och i början av 1960-talet kunde hon disponera en lägenhet i 

nybyggda Sjödalstorget 1 (Mattsson 1988). Det var inte ovanligt att hemhjälpen (och annat) 

sköttes från bostaden av det som nu kallas fritidspolitiker (Lena Hörngren erinrar sig sin 

farmor som sådan hemhjälpsadministratör, Dagens Samhälle 18 feb. 2009). 

 

I början var verksamheten nästan enbart inriktad på barnfamiljer och det var trögt att få igång 

hemhjälp till äldre. Per Nyström har berättat hur han höll föredrag för socialtjänstemän i 

Stockholm, efter att som statssekreterare hos socialminister Möller ha varit med denne på 

studiebesök i England 1947. Där såg de hur äldre klarade sig bra med hemhjälp, efter att 

ålderdomshemmen rekvirerats för andra ändamål eller blivit förstörda under kriget. Fattiga 

gamla behövde inte längre flytta till institution utan kunde få hjälp i sin egen bostad. Detta 

bemöttes med skepsis: hemhjälp fungerade möjligen i England, men var inget för Sverige. De 

gamla, det visste man, ville till ålderdomshemmet (Sundström 1983). Nyström har även i 

andra sammanhang skildrat trögheten hos bland annat äldreomsorgens ämbetsmannabyråkrati.  

 

Men det fanns också mer vardagliga motigheter i Huddinge, främst svårigheten att finna 

personal för dessa lågavlönade och föga glamorösa insatser samt att ordna bostad för dem. 

Inledningsvis beslöt nämnden att det första året använda bidragen till heltidsarbete för den 

redan etablerade hemsystern och man uppmanade Röda Kors-kretsarna att fortsätta sitt arbete 

som tidigare; för detta tycks de ha haft ett visst kommunalt anslag. Från 1945 borde all 

hemhjälp ha kommunen som huvudman, dvs. administratör. Röda Korset fortsatte att bära en 

del av utgifterna, många vårdtagare var obemedlade.   

 

Vid det första ordinarie sammanträdet antog man också en instruktion för hemsystrarna samt 

en taxa – efter inkomst och familjestorlek - hämtad från Socialstyrelsen Råd och anvisningar 

(5/1944). Taxan var lägre, ju större familjen/hushållet var, dvs. ett omvänt incitament för 

ensamboende åldringar, redan då ganska många. För att få statligt stöd krävdes viss utbildning 

hos personalen, nämnden övervägde att skicka dem på kurser. 
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För 1945 budgeterade man för 13 000 (varav 200 kr cykelersättning) och för 1946 15 000 kr. 

Då beräknade man få in 3 700 i bidrag och 400 i avgifter från vårdtagarna, dvs. en 

nettokostnad för kommunen på 10 900. Den steg efter hand, 1950 budgeterades en nettoutgift 

på 17 800, som raskt ökade till 68 400 för 1956. Statsbidragen och avgifterna växte inte lika 

fort som lönekostnaderna till de allt fler anställda hemsystrarna och de många vikarierna. I 

maj 1946 hade man med viss svårighet rekryterat fyra hemsystrar, Margit Jansson, Berta 

Stein, Älla Börjesson och Ruth Nilsson. Det var få sökande till tjänsterna och en del var inte 

kvalificerade. 

 

Redan i september 1946 rapporterar ordföranden att ”efterfrågan på hemtjänst ständigt 

stegrades”, vilket medförde omdispositioner av personal med mera. 1947 slutade Älla ”enär 

hon ämnade ingå äktenskap”. Trots annonsering fick man bara en sökande som inte kunde 

anställas, då kommunen inte kunde ordna en bostad åt henne. Man drog sig fram med vikarier 

och klagade upprepade gånger över bostadsbristen i Huddinge. 

 

En enda gång, i januari 1948, redovisades viss statistik över vårdtagarpanoramat. Under 1947 

hade 162 familjer, varav 121 med minderåriga barn, anlitat hemsyster. I genomsnitt hade de 

fått 5 dagar/familj. Efterfrågan överskred vida tillgången på arbetskraft. De äldre nämns nu 

mera uttryckligt: 

”Bristen på platser å såväl ålderdomshem som i synnerhet hem för kroniskt sjuka har medfört, 

att ett nära nog konstant hjälpbehov föreligger för många åldriga sjuka”. Man hade ingen 

bättring i sikte, befolkningen och antalet åldringar ökade ständigt. Detta utmynnade i att man 

ville anställa ytterligare hemsystrar. Kanske lockade det eventuella sökande att man erbjöd 

ledigt efter kl. 14 på lördagar och hade två lediga vardagar i månaden.   

 

Arbetsmiljön varierade, men det förekom hem som var så ”misskötta och vanvårdade” att 

hemsystern inte ”rimligen” kunde inta sin måltid där. Mycket kunde saknas, man fick snart 

skaffa en uppsättning kokkärl (bl.a. en tryckkokare), elstrykjärn och babyutstyrslar, senare 

också dammsugare, med transportväskor att frakta mellan hemmen. Enligt den elektriska 

distributionsföreningen fanns det 12 tvättmaskiner i Huddinge vid den här tiden. Nämnden var 

positiv till tanken på andelstvättstugor, en sådan byggnad finns kvar intill 

Tomtbergakyrkogården.  

 

I oktober 1950 uppgav Hemhjälpsnämnden igen att ”Antalet sjuka åldringar synes vara i 

stigande och måste nämnden med beklagande konstatera att stora svårigheter förelegat att 

ställa hemsyster till deras förfogande”. Orsaken till detta var ”plats- och framför allt 

personalbristen på landstingets kronikerhem”. Dessutom rådde konkurrens om behovet: 

”Antalet mödrar vilka låta framföda sina barn i hemmen, tenderar tillika att öka – allt i 

enlighet med den propaganda, som landstinget insatt genom sina distriktsbarnmorskor”, något 

oväntat för sentida observatörer som tror att BB-födslar var tidens lösen och 

rekommenderades, så som det till exempel framställdes i Alice Lyttkens och Gullers samtida 

fotobok ”I kvinnans värld”.  

 

Samtidigt noterade man att kommunen hade rätt till statsbidrag för en hemsyster per 2 000 

invånare, motsvarande 10 hemsystrar vid den här tiden. Man nöjde sig med att äska 6 tjänster, 

men uppgav att Huddinge Röda Kors utbildade tolv ”s.k. hemsamariter”. Det är oklart i 

handlingarna hur de avlönades – förutom genom avgiften - och om Röda Korset fortfarande 

hade bidrag från kommunen. För de medellösa, inte så få, stod Röda Korset.  

År 1951 hade Röda Korset en 70-timmarskurs för tio intresserade kvinnor, som skulle 

kontrakteras att arbeta minst ett år, till timlönen två kr. Vårdkasen (5/1951) hade ett reportage 
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om avslutningen med diplom från denna sjukvårdskurs; deltagarna var nu redo att ”vårda 

sjuka, gamla och barn”. 

 

 
Diplomutdelning för hemsamariter. Källa:Vårdkasen 5/1951 

 

 

Åke Blomqvist minns från sin barndom hjälp i hemmet från Röda Korset av syster Märta och 

syster Hjördis, rekorderliga hemsamariter med brosch i halslinningen som möjligen var  

hemsystrar, men i september 1951 växlade Hemhjälpsnämnden försiktigt spår och ville 

avvakta med nyanställning av hemsystrar ”för att se, i vad mån det ökade hemhjälpsbehovet 

skulle kunna överlastas på sagda organisation”. Nämndens intryck var gott och man tillstyrkte 

kommunalt bidrag till Röda Korset för 1952, då man i september det året åter uttryckte sin 

uppskattning av dess verksamhet med 15 hemsamariter. Fler impulser bidrog: våren 1952 

hade ”herrar I F Sandström och Axel R Karlsson” i en motion till kommunalfullmäktige 

föreslagit att skapa en hemhjälpsorganisation som kunde ”bistå de gamla med arbetsuppgifter 

som dessa icke själva förmår”. 

 

Hemhjälpsnämnden var givetvis positiv till detta, men varnade för att hemhjälp kan 

”uppskjuta tidpunkten för åldringens behov av vårdhemsplats, men ej i sådan grad, att en total 

utbyggnad av en dylik organisation vore ekonomiskt försvarlig”. Om ”total” här avsåg att helt 

ersätta institutionsvården med hemsjukvård torde synpunkten stå sig även i dag: Omfattande 

hemvård är dyrare än institutionsvård. 
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Röda Korset flyttade hemhjälpsadministrationen och daghemsverksamheten till den byggnad 

organisationen 1952 uppförde och bekostade i hörnet av Fullerstaparken, placeringen 

villkorad av familjen Sande när den skänkte marken till Huddinge kommun. (År 2017 

förspörjes att kommunen vill att Röda Korset river sitt hus, på egen bekostnad,) Men 

ekonomin försämrades och 1953 övervägde Hemhjälpsnämnden att knyta verksamheten 

fastare till kommunen. Med ett på den tiden nytt grepp ordnade man ett samkväm ”med 

hemsamariter och intresserade för att närmare få diskutera frågan med dessa”. Det förefaller 

som om åtminstone en del faktiskt togs över av kommunen, eftersom man ett år senare 

planerade ”en träff med kommunens hemsystrar och de samariter som nu voro i arbete i 

nämndens regi och därunder anordna enkel underhållning och servering av kaffe”. 

Arbetsfördelningen mellan kommunen och Röda Korset var fortfarande oklar. 

 

Åter påpekades att i ”allt större utsträckning är det nödvändigt att hjälpa åldrade gamla i sina 

hem”, men många av dem betalade ingen avgift eftersom de bara hade folkpension. Till slut 

utlystes ändå den sjätte hemsystertjänsten 1956 och då fick man tio sökanden. Allt fler 

kvinnor ville nu ut på arbetsmarknaden och lönerna hade höjts.  

 

Hemhjälpsnämnden stod i maj 1955 för en sista reflektion över samhällsutvecklingen, då man 

ansåg att ”Kommunens ändrade byggnadsstruktur har medfört avsevärt ökad efterfrågan på 

hemhjälp och den s.k. grannhjälpen förefaller få allt mindre värde inom hyreshusen”. Denna 

tanke ekar även i dagens diskussion om det sociala livet, nämligen att man var mer hjälpsam 

”förr”. I januari 1967 hade 245 ålderspensionärer hemhjälp, motsvarande 10 % av gruppen, 

dvs. samma nivå som idag (nedan). År 1964 infördes generella statsbidrag till hemhjälp, men 

först 1968 klargjorde ett tillägg till sociallagen kommunernas rätt att ordna sådan service som 

inte var tillgänglig för alla, men överklaga beslut om sådan hjälp kunde man inte förrän med 

1982 års socialtjänstlag, som också stipulerade att alla kommuner skulle kunna ge hjälp och 

stöd i hemmet.  

 

Bland alternativ, icke-offentlig omsorg bör också nämnas det hem i Hörningsnäs villastad 

(husen finns kvar på nuvarande Hörningsnäsvägen 4), som drevs av De Gamlas Dag, en 

välgörenhetsstiftelse grundad 1911 under beskydd av Hans Maj:t Konungen, som erbjöd 

rekreationsvistelser för behövande åldriga (över 60) kvinnor. Gamla Hörningsnäsbor kom 

ihåg dem, promenerandes med parasoller, det kan ha rört sig om ”pauvres honteux”. 

Verksamheten startade 1911 i två villor, fastigheten Annaro, som testamenterats av 

handskfabrikören Carl Malmberg, varav den ena tidigare var bostad för den på sin tid kände 

operasångaren Arvid Ödmann (död 1914), idag möjligen ihågkommen för Månstrålar klara, 

som man kan höra t.ex. i en inspelning med Jussi Björling (1931) och i modern tappning med 

Tommy Körberg.  

 

Ett samtida reportage beskrev hur de nio rummen i omgångar tog emot 25 à 30 tacksamma 

gamla damer för tre veckors vistelse, då de kunde ”vila och äta och äta godt och ofta”. Den 

driftiga husmodern och allt-i-allot, fru Mathilda Hedman, var framsynt och hade goda 

kontakter, så mathållningen var god trots kristiden, t.o.m. kaffe serverades tre gånger 

dagligen: Under en sommar upp emot hundra tusen koppas kaffe. ”Mellan måltiderna 

konverserar man eller tar sig en promenad i de vackra omgivningarna eller också gör man litet 

musik på pianot”, t.ex. det ”speciellt för De gamlas dag komponerade, mycket stämningsfulla 

musikstycket Glöm ej de gamla”. Detta skildrades av Stockholms-Tidningen (23 augusti 1917) 

som samma dag beskrev reaktionerna i Ryssland på Stockholmskonferensen för fred och 

bolsjevikernas angrepp på Kerenskijs lagliga och demokratiska regering, som de snart skulle 

störta i en statskupp. 
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De Gamlas Dags hem på Hörningsnäs, med föreståndarinnan, fru Mathilda Hedman, troligen 

1920-tal. Källa: Huddinge Hembygdsförenings arkiv 

 

Fru Hedman själv, ”En sann vän till de gamla”, porträtterades i Husmodern 36/1921. Hon 

hade arbetat med välgörenhet för Agda Montelius och då mött många gamla i svåra 

omständigheter, vilket var en värdefull bakgrund:  
Om varje familj sörjde för sina gamla efter bästa förmåga, skulle det kanske inte behövas någon ”De 

Gamlas Dag”. Men varken i detta eller något annat avseende äro samhällsförhållandena idealiska. Det 

finns för övrigt många gamla som sett alla de sina dö ut omkring sig, och som skulle ”dö hän som 

stam i öknen med skalad bark”, om icke den sociala hjälpverksamheten trädde emellan.       
 

Några nummer senare hävdade tidskriften dock ”att just denna sida av människokaraktären, 

att vörda de gamla, hör till en av våra nationaldygder. Och vad är väl naturligare, än att 

huvudparten av denna vördnad ägnas de gamla kvinnorna, de gamla mödrarna”, vilket 

exemplifierades med fru Karna Mårtensson, 81-årig vördnadsbjudande mor till tolv barn, 

varav sju redan fyllt femtio och som alla hade fått en grundplåt att sätta eget bo för 

(Husmodern 52/1921).  

 

De Gamlas Dag ordnade år 1923 vistelser för 175 pensionärer (FVO 1924) och var i gång 

ännu 1933, med f.d. regeringsrådet A Wall och översten greve C Taube i ledningen för 

styrelsen, men tycks ha upphört senare under 1930-talet; fastigheten såldes till Constance 

Raab, en färgstark personlighet. Föreningen levde kvar tills den upplöstes på ett årsmöte 

1986, varvid tillgångarna överfördes på Föreningen för Välgörenhetens Ordnande (FVO). 

Stöd ges dock fortfarande till ”behövande ålderstigna” i De Gamlas Dags namn och begreppet 

används på sina håll för arrangemang utan någon koppling till denna organisation. 

I sammanhanget kan nämnas att kommunen 1946 köpte en fastighet i Steninge, Halland, till 

skollovskoloni, som sedermera skall ha använts till ”pensionärsrekreation”. 
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Debatt om den offentliga omsorgen: Genklang i Huddinge 

De svenska pensionärerna hade börjat organisera sig, SPF:s föregångare grundades av 

vänstersinnade arbetare 1939 och PRO några år senare. SPF krävde bättre pensioner och 

bostäder samt ”hemvård, inte vårdhem” och skickade ut Ivar Lo-Johansson med en skicklig 

fotograf på en ryktbar reportageresa om de äldre och ålderdomshemmen. Reportagen 

publicerades i Vi, Sveriges då mest spridda veckotidning och togs upp i en radiodebatt där 

överhetliga myndigheter framstod i dålig dager. Detta var en de första massmediala 

skandalerna och skrämde upp både lokala och centrala myndigheter (Lo-Johansson 1949, 

1952).  

 

Visserligen var förändringar redan på gång när Ivar Lo-Johansson rörde om i grytan, eftersom 

1947 års riksdag beslutat om en allmän uppryckning av äldreomsorgen, men då hade man 

tänkt sig att ålderdomshemmen skulle reserveras för friska äldre, idag svårbegripligt men 

antagligen en missriktad lösning på problemet med ”klientelblandningen” (ovan). En annan 

nyhet vid tiden var kraftigt höjda pensioner och bostadsbidrag 1948 och däromkring. Det 

skulle, menade man, helt avlägsna folkpensionärerna från fattigvården och äldreomsorgen 

skulle helt skiljas från fattigvården. Avgiften på ålderdomshemmet, som alla nu skulle betala 

(ovan), sattes så lågt att pensionen räckte till. Nu tog man också bort omyndigförklaringen av 

dem som drog sig fram med fattighjälp. 

 

De ”allmänna” pensioner som infördes 1914 gick inte alls att leva på, efter marginella 

förbättringar 1937 var det fortfarande mycket svårt. År 1945 utgjorde folkpensionärerna 

fortfarande hälften av alla vuxna understödstagare i fattigvården (Elmér 1954). Om 

fattigvården i stort 1945 kan nämnas att 6 % av den vuxna svenska befolkningen då hade 

fattighjälp (8 % av barn under 16 år). På fattigvårdens anstalter var 37 000 personer intagna 

och 62 000 hade fått sjukvård på fattigvårdens bekostnad, med stora lokala variationer. I 

många jordbrukskommuner i södra Sverige hade 2-3 % fattigvård, emot i genomsnitt 12 % i 

Norrbottens län; i vissa kommuner hade en fjärdedel fattigvård (a.a.).   

 

Kritiken bidrog starkt till att man tillsatte 1952 års Åldringsvårdsutredning, som lät göra 

nedanstående undersökning 1954 och som också kom fram till att hemhjälp var tidens melodi, 

det som både SPF och Lo-Johansson krävt. I själva verket var det förestavat i direktiven till 

utredningen. Plötsligt ansåg myndigheterna att institutionsvård var dyrt; tidigare var det 

hemhjälp som ansetts dyrt och opraktiskt (SOU 1956:1). Man har ibland uppfattat Lo-

Johansson som att han var helt emot ålderdomshem och institutionsvård, men så var det inte, 

han var emot rutinmässig institutionsflyttning när äldre med viss hjälp kunnat bo kvar hemma. 

Det är som bekant en fullt modern ståndpunkt, även om man nu börjar anse att vi har för få 

platser i det som kallas ”äldreboende”. Pendelrörelserna i omsorgsideologierna är dock ett 

särskilt kapitel, som vi inte kan gå in på här. 

 

I sammanhanget bör nämnas att jag inte sett några tecken på allvarliga missförhållanden i den 

kommunala äldreomsorgen i Huddinge under 1900-talet, vilket inte hindrar att sådant kan ha 

förekommit. Anhöriga eller andra brukar dock slå larm och man vet att en del vågade berätta 

efter debatten kring de skandaler som Ivar Lo-Johansson beskrev. Fler vårdskandaler kom i 

ljuset på 1950-talet och täcktes av media, med t.ex. föreståndarinnan på Broby ålderdomshem 

som handgripligen avlivade en åldring. Ett vårdbiträde som tvingats hjälpa till avslöjade 

senare det hela, föreståndarinnan fick villkorlig dom och förlorade tjänsten (Svenska 

Dagbladet 17-19 juli 1954 och senare). 

 

 



88 
 

En kartläggning 1954… 

Förutom fattigvårdens handlingar och statistiska uppgifter finns det ett par andra källor som 

ger mer ”levande” information om hyggligt representativa äldre Huddingebor och deras 

livsvillkor i historisk närtid. En sådan är den riksrepresentativa undersökning som ingick i 

Åldringsvårdsutredningen (ovan). Totalt undersöktes 1 064 personer 67+ runtom i hela 

Sverige, inklusive en åldrig romsk dam boende i ett träsk i Halland. Resultaten framgår i stora 

drag av SOU 1956:1.  

I undersökningen fanns 18 ”åldringar” boende i Huddinge kommun, intervjuade av 

kommunala förtroendevalda (jag kan inte finna någon notis om detta i fattigvårdens 

protokoll). Alla intervjuerna bevaras med namn och adress i SCB:s arkiv och har använts av 

författaren i olika sammanhang. Av statistiska skäl kan man inte garantera att de är fullt 

representativa för hemmaboende äldre Huddingebor vid den här tiden, men de har ändå sitt 

intresse. Det kan nämnas att undersökningen bara hade 0,8 % bortfall av vägrare etc. – dagens 

undersökningar dras med mångfalt större bortfall. Idag vågar även äldre säga nej, när 

myndigheter och andra vill ställa frågor. (Den statistiske experten, Tore Dalenius, blev senare 

professor i USA).  

 

Att många äldre bodde dåligt noterade Ludvig Nordström i Lort-Sverige och det framgick 

redan dessförinnan av Folk- och Bostadsräkningarna, som tyvärr upphörde 1990, efter 

missriktad kritik från Jan Myrdal och andra folktribuner. På 1940-talet införde en del 

kommuner bostadstillägg för de sämst ställda; många bodde uselt och hade svårt att klara 

hushållet. Ivar Lo-Johansson fann i sina reportage utan svårighet äldre som bodde i kojor, i 

källare, i pråmar m.m. (Wersäll 2006). 

Situationen framgick med stor tydlighet av Åldringsvårdsutredningen, som redan i uppdraget 

ålades att utröna hur man bäst stödjer äldres ”kvarboende” (en dubiös nutidsterm) genom 

hemhjälp och bättre bostäder. I uppdraget låg också att kartlägga omsorgsbehoven, man ville 

ju bygga ut hemhjälpen till äldre. 

 

Man ansåg att den moderna tiden innebär ökat avstånd mellan människor och minskad 

kontakt och omsorg mellan generationerna, förvärrat av minskande nativitet: ”Allt färre 

ungdomar måste vårda allt fler gamlingar” (generaldirektör Artur Engel i Svenska Dagbladet 

12 sept. 1960). Något paradoxalt rapporterade 1954 års undersökning att många äldre hade 

anhöriga, partner, barn och andra, boende i hushållet eller i närheten och som uppenbarligen 

ofta gav hjälp. Men man fann också ensamboende och hjälpbehövande äldre som hade barn i 

närheten, men som inte fick någon hjälp av dem. Senare analyser visar att anhörigvården har 

ökat snarare än minskat, kanske främst beroende på att allt fler har dessa nära anhöriga (ovan 

och Jegermalm & Sundström 2014). Den enda skillnaden är att ytterst få barn bor kvar i 

samma bostad som föräldrarna, en oönskad boendeform för många, äldre som yngre. De flesta 

äldre har dock barn boende i närheten, vilket också är vad många vill ha. I alla 

samhällsordningar är familjen den första och sista instansen.  

 

En god sak med svenska utredningar är att de (oftast) tar reda på hur det är, innan man 

föreslår åtgärder. Åldringsvårdsutredningen behövde veta hur de äldre hade det, socialt och 

hälsomässigt, deras bostads- och omsorgssituation. Detta gjorde man med en 

befolkningsrepresentativ statistisk survey, ett nytt grepp vid den här tiden och vid den 

vetenskapliga fronten och dessutom ett etiskt framsteg: Att fråga de berörda själva var något 

nytt. Här är vi förstås särskilt intresserade av Huddinges 18 representanter i materialet.  

 

De var mellan 67 och 87 år gamla vid intervjutillfället, hälften var män och hälften var gifta 

(av ensamstående var en frånskild, de övriga änkor/änklingar). En knapp tredjedel (5) var 
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ensamboende och en tredjedel (6) bodde enbart med sin maka/make. Lika många, två gifta 

äldre och tre ensamstående, delade hushåll med gifta barn och barnbarn. Ibland framgår det 

att det var de äldre som bodde med barnen, ibland det omvända (vi vet vem som ägde 

fastigheten och andra omständigheter). Ett gift par hade en ogift yrkesarbetande dotter i huset, 

och en änkling hade en hel familj (ej släkt) inneboende i sitt hus.  

 

Mönstret att många äldre delade hushåll med barn rimmar med bilden i stort i riket, där 27 % 

bodde så. Drygt hälften av dessa var ensamstående äldre, men man fann också många gifta 

äldre med hemmaboende barn, främst ogifta söner. Samboendet var vanligast på landsbygden 

(35 %) men ganska vanligt även i städerna (20 %). Utredningen (SOU 1956:1) redovisar det 

mesta i tabellform, efter civilstånd (gift eller ej) och efter stad-landsbygd.  

 

Andelen ensamboende var ungefär densamma som idag, men att äldre delar hushåll med barn 

är numera ovanligt; istället bor majoriteten äldre enbart med sin partner. Att ensamboendet – 

och ensamheten – är statt i ständigt ökande är en myt. På riksnivå bodde 35 % av de äldre 

ensamma 1945, c:a 40 % kring 1990 och idag (2016) 32 %. Allt fler äldre är gifta eller har en 

partner, vilket givetvis minskar ensamboendet (Sundström 2014). Föreställningen om stor 

ensamhet bland äldre jävas också: I intervjun uppgav inga Huddingebor att de kände sig 

ensamma; även på riksnivå var andelen ganska låg: Det var f.ö. nästan ingen av 

intervjupersonerna som gick i kyrkan, men flera lyssnade på radiogudstjänsten. (Man frågade 

på uppdrag av Sveriges Radio ganska detaljerat om olika programpunkter.)  

 

Den sociala situationen var hygglig för flertalet: I genomsnitt hade man 2,8 barn, dvs. något 

mer än idag, men genomsnitt är bedrägliga om man inte vet vad de beräknas på. En person 

hade 7 och en hade 6 barn, fyra hade 4 barn, tre hade 3, fem hade 2 barn, tre hade bara ett och 

en person var barnlös. De flesta familjer var således små, men ganska många av deras barn 

hade flera syskon, väl motsvarande situationen i stort i riksundersökningen. Nästan alla hade 

minst ett barn boende i Huddinge eller i annan kommun, men ändå i närheten. Alla hade varit 

arbetare eller gifta (en del kvinnor hade varit hemmafruar) med arbetare, dvs. det som vid den 

tiden hette socialgrupp 3. Även detta rimmade ganska väl med riksmönstret vid den här tiden. 

 

Majoriteten (en man bodde i pensionärslägenhet, tre i hyrd bostad) bodde i egen (eller i några 

fall barnens eller annan anhörigs) villafastighet. Dessa var ofta ganska små, på 1, 2 eller 3 rum 

och kök, om de hade kök. Ibland redovisades kokvrå eller andra lösningar och flera var helt 

enkelt permanentbebodda sommarstugor och liknande.  

 

Standarden inventerades noggrant; 5 bostäder var helmoderna, 7 halvmoderna och 6 helt 

omoderna. En del saknade indraget vatten, någon hade inte ens en fungerande brunn. Flera 

hade torrklosett eller utedass och 5 saknade telefon, vanligen av ekonomiska skäl. Av 

intervjuaren bedömdes alla bostäder vara ”varma och ombonade”, något förvånande med 

tanke på att många klarade sig med vedspis och kamin, själva högg sin ved och bar vatten 

m.m. – intervjuerna gjordes på vårvintern. Fem var trångbodda enligt 1965 års definition (fler 

än två personer, ett rum och köket oräknat). De flesta var nöjda med kommunen, området och 

sitt boende, men två ville flytta, till pensionärshem respektive till modernare bostad.  

 

Det kan nämnas att i riksmaterialet hade 21 % en modern bostad, 33 % en halvmodern, och 

46% en omodern bostad, varav drygt hälften (25 % av alla bostäder) ansågs ”bristfällig”. 

Standarden var givetvis sämre på landsbygden (80 % saknade där WC) men dålig även i 

städerna; således saknade 16 % av de äldre i Stockholm WC och hela 44 % i Göteborg, som 

då hade ett anmärkningsvärt dåligt bostadsbestånd. En majoritet äldre svenskar saknade t.ex. 



90 
 

kylskåp och än fler givetvis tvättmaskin och andra moderniteter; många hade som antytt inte 

vatten och avlopp. Trots detta var som nämnts de flesta nöjda med sitt boende och högst 6 % i 

riksmaterialet ville flytta till ålderdomshem eller liknande.  

 

De flesta äldre Huddingebor i materialet beskrev sig själva som ganska friska och rörliga, 

vilket även intervjuaren vanligen vidimerade i en enkel skattning av kroppslig respektive 

psykisk hälsa. Med ett par undantag besvarade de själva intervjufrågorna. 

I allmänhet skötte de flesta kvinnor själva alla hushållsgöromål; gifta män gjorde vid den här 

tiden föga eller intet i hushållet, så också i detta material. De kunde dock bidra med att hugga 

ved och bära vatten. Ibland fick man hjälp av barn (vanligen döttrar) eller andra, inklusive 

köpt hjälp. Detta kunde särskilt gälla stortvätt.  

 

I undersökningen hade ingen av Huddingepensionärerna hemhjälp, utan fick all hjälp från 

anhöriga, i den mån de alls fick den hjälp de behövde. På riksnivå hade 1 % hemhjälp, men 3 

% eget hembiträde. I kartläggningen 1965 - nedan - hade 5 % av äldrehushållen i Huddinge 

(c:a 3% av individerna) hemhjälp, motsvarande cirka en sjättedel av äldre personer med 

hjälpbehov. Vid större hjälpbehov rekommenderades flytt till ålderdomshem i båda 

undersökningarna.  

 

Det var som nämnts allmänt känt att många bodde eländigt och att detta särskilt gällde äldre. 

Från 1939 kunde kommunerna som nämnts få statsbidrag till att bygga pensionärshem, 

avsedda för mindre bemedlade pensionärer i dåliga bostäder. På 1930-talet började man också 

i mindre skala med bostadsförbättringslån och –bidrag (en del av lånen var räntefria) vilka 

åtminstone fram till 1951 handlades av kommunen, men centrala myndigheter ansåg att 

utvecklingen gick för långsamt. Länsbostadsnämnderna hade en viktig roll i sammanhanget, 

etablerade 1948 och avvecklade 1993. I en intervju jag gjort med dåvarande 

länsbostadsdirektören i Jönköpings län Nils Cronholm har denne berättat om den anda av 

generositet som enligt honom besjälade verksamheten och att behoven var stora.  

 

…och 1965 

Därför tog man snart nya tag, för att höja standarden på bostäderna för både yngre och äldre. 

De senares besvärliga bostadssituation belystes i ännu en offentlig utredning (SOU 1963:47) 

och 1964 anbefallde Bostadsstyrelsen (efter riksdagsprop. 85/64) landets kommuner att 

inventera åldringarnas bostäder och hjälpbehov inklusive hemhjälp, som var en nyhet vid den  

här tiden. Såvitt bekant åtlyddes detta inte av många kommuner, men i Huddinge hade Anna 

Lisa Lewén-Eliasson (gift med kommunalnämndens ordförande Nils Eliasson) och Elin 

Forsberg 23 november 1964 en motion om åldringsvården och den bostadsinventering som 

påbjudits, varvid man bör ”särskilt beakta åldringarnas önskemål och behov”. Lewén-Eliasson 

var också riksdagsman, satt i landstinget m.m. och var engagerad i frågan genom sin 

medverkan i Socialpolitiska kommittén som drev på om detta (SOU 1964:5 Bättre 

Åldringsvård s. 70 och 87 m.fl.). Det var nog på hennes initiativ som inventeringen blev av i 

just Huddinge, men sannolikt inte lika omfattande eller inte alls i andra kommuner.  

Socialnämndens ledamöter, ordföranden Claes-Olof Hultqvist, Lennart Malmgren, Ingemar 

Nilsson, Stina Plogfeldt och Solveig Svensson, medh suppleanter gjorde hembesöken och 

fyllde i en hemsnickrad blankett med varierande ackuratess. Man besökte i mars-april 1965 

ungefär två tredjedelar av hushåll med en eller flera äldre, dock inte äldre som bodde i 

hyreshus, som antogs ha godtagbar standard. 

 

Totalt besöktes 1 192 hushåll innehållande nära 3 000 personer. Av hela urvalet på 1 464 

hushåll var 19 % inte anträffbara eller nekade att ta emot besök: ”vill inte ha med socialen att 
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göra” eller, för att citera en annan intervjuare: ”Arg på allt kommunalt och vill ingenting ha 

att göra med kommunala intsutioner”. Flera andra var uppenbarligen misstänksamma och 

avoga, därtill fall som fru W, beskriven som ”mentalt sjuk” (också osams med grannar mm). 

Andra är oanträffbara eller som i fallet med herr T ”mycket alkoholiserad och omhändertagen 

av nykterhetsnämnden i Huddinge”, han ligger i hemskillnad och fru T är ”avflyttad från 

Huddinge”. Totalt hade Huddinge då drygt två tusen äldre, varav 6 % (128 personer) var 

intagna på ålderdomshem, därtill ett sannolikt mindre antal på landstingets sjukhem.   

 

Bostadsstandarden var givetvis huvudfrågan; i flera fall noterades att det var ”svalt” inomhus: 

6% befanns bo i en fastighet/bostad på 1 rum och kök, 23 % 2 rok, 30 % 3rok, 16 % 4rok eller 

större; 12 % angavs vara ”inneboende” hos anhöriga (för 13 % saknas uppgift). Bostadens 

utrustning varierade, således uppgavs i rapporten att bara 90 % hade elektrisk belysning. I 

mina excerpter hade 72 % vatten indraget, 65 % centralvärme, 58 % WC  (åtminstone 7 % 

hade utedass), 66 % hade telefon.  Totalt ville 83 % bo kvar hela året i sin bostad, 7 % ville 

flytta till pensionärslägenhet/pensionärshem, 3 % till ålderdomshem och 3 % hade andra 

planer. Högst 6 % hade önskemål om någon form av hjälp; totalt var det färre eftersom en del 

hade flera önskemål. Man bedömde att en femtedel (22 %) av de 995 personer/hushåll som 

ville bo kvar hade bostäder med sådana brister att de kunde avhjälpas med lån/bidrag. En 

mindre del av dem hade redan fått bidrag/lån, de flesta av resten var under handläggning på 

kommunen. Om inkomsten var för hög kunde man dock inte få bidrag trots att huset var för 

dåligt, såsom fallet med makarna i Hörningsnäs som besvärades av att det regnade in. 

 

Interpellanten var inte helt nöjd med redovisningen: Eftersom behoven var så stora och många 

äldre kände sig osäkra om vad man kunde få hjälp med, borde en särskild ”patrull” besöka 

dessa pensionärer, så att hjälpen blev bästa möjliga. Huddinge hade, menade hon, använt 

ovanligt litet pengar till denna verksamhet. Ibland var det kanske inte så lätt att hjälpa, där 

fastigheten var alltför dålig eller av andra skäl, såsom Erik K 77 med fru i ett omodernt hus 

med utedass och brunn i Fullersta: ”Mannen väldigt opstematisk /obstinat?/, så det bästa vore 

om de kunde få hjälp med huset så de kan bo kvar”.       

 

Inventeringen avrapporterades ganska summariskt och först efter påstötningar från 

interpellanten – att analysera drygt tusen intervjuformulär blev nog övermäktigt – vid 

fullmäktige 31 oktober 1966. Av arbetsskäl har jag excerperat informationen i vart tionde 

intervjuformulär i kommunens arkiv, totalt 104 hushåll, för närmare analys. Två bortfaller 

p.g.a. ofullständiga uppgifter, resterande 102 hushåll innehöll 143 äldre personer. Differensen 

emot uppgifterna i 1965 års kartläggning (vi borde ha fått 119 hushåll) är svårförklarlig, men 

torde ha mindre betydelse.  

 

De viktigaste distinktionerna har att göra med bostadsstandard, hushåll och hjälpsituation, 

redovisat i tabellen nedan, som läses som följande exempel: 37 makar bodde helmodernt, i 

sex fall hade den ena eller båda parter hjälpbehov, men ingen av dem använde kommunal 

hemhjälp. Av tretton ensamboende som bodde helt omodernt hade en hemhjälp, av totalt sex 

hjälpbehövande. 

 

Man bör inte dra alltför vidlyftiga slutsatser av dessa data, men uppenbart är att boendet 

förbättrades väsentligt för gruppen äldre på bara tio år, men fortfarande bodde åtminstone var 

tionde äldre Huddingebo helt omodernt och ganska många halvmodernt ännu 1965. Jämfört 

med 1954 byggde förbättringen sannolikt på en generationsväxling bland både de äldre och 

bostäderna, som successivt rustats upp eller nybyggts: Yngre generationer bor oftast bättre än 

de äldre, vilket även den statliga utredningen konstaterade (SOU 1964:5). 
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Äldre Huddingebor* 1965, efter hushållstyp, bostadsstandard och hjälpbehov/hemhjälp. 

Urval** 

 

Standard                                              Hushållsstatus, bor med             Hjälpbehov Hemhjälp 

                             Partner  Partner+   Ensamst.+   Ensam   Summa   

                             enbart   annan        annan 

Helmodern             376/0        32/0          127/0           214/0        73                   19              0 

 

Halvmodern            86/2        --                21/1             22/1        12                     9              4  

 

Helt omodern          41/0        --                --              136/1       17                     7               1 

 

Summa                  49            3              14              36         102                   35               5 

 

Hjälpbehov            13           2                 8             12           35  

Hemhjälp                 2           --                1               2             5  

 
*Talen avser hushåll, ej individer, och enbart hushåll utanför det moderna lägenhetsbeståndet, motsvarande 

ungefär två tredjedelar av äldre Huddingebor vid denna tid. 

**Eget representativt urval av de tio gånger så många äldre Huddingebor som intervjuades 1965; i kommunens 

arkiv.    
 

Det var vanligen ensamboende personer som bodde i vad som beskrevs som sommarstugor, 

”rivningsfärdiga ruckel” eller hus med andra brister. Många saknade som nämnts indraget 

vatten och avlopp, hade utedass etc. (I ett fall, i Fållan, hade man sitt dass på andra sidan 

Nynäsvägen!). De boende i dessa undermåliga hus var ofta ensamstående män. (Bland 

ensamboende i halv- och helmoderna bostäder dominerade kvinnorna.) Kartläggningen var 

bristfällig och man anar att intervjuarna inte alltid fick gå husesyn. Ganska många hus som 

kategoriseras som moderna kan ändå ha haft WC och/eller badrum i källaren mm.  

 

Totalt sett dominerade gifta äldre och särskilt i de moderna bostäderna; de var också 

genomsnittligt yngre, illustrerande den gradvisa förbättring av boendet som successivt nya 

generationer skaffar sig. Ungefär en tiondel bodde med barn, fler om man med räknar dem 

som delade tvåfamiljshus med barn, vilket rimmar med utvecklingen i stort. (I 

rikskartläggningen 1954 bodde 27 % med barn, 1975 hade andelen sjunkit till 9 %, idag torde 

den vara 1-2 %.) Den geografiska närheten till anhöriga skymtar ibland i materialet, såsom 

tvillingsystrarna som bor i angränsande fastigheter; den ena vårdades vid tillfället dock hos 

”en syster i Norrköping”.  

   

I uppdraget ingick att klarlägga omsorgssituationen. Där är uppgifterna tyvärr av lägre 

kvalitet, men det är tydligt att de flesta tillgodosåg sina omsorgsbehov med hjälp av anhöriga.  

Flera har nog uppfattat frågor om ”hjälp” som myndighetsspråk för offentliga insatser: ”får 

hjälp av måg varför ingen hjälp är aktuell” eller Karolina G 83 som ”vill ej ha någon hjälp 

enär hon har en ogift dotter som bor i fastigheten och sköter henne”. Gifta personer uppfattade 

ofta inte att de var beroende av maka/make för att klara vardagen. De som bodde med partner 

och barn eller enbart med barn (eller i tre fall annan person) hade ofta påtagliga och uttryckta 

hjälpbehov. Kommunens utsände tyckte ibland, som i fallet med herr J som var blind på ena 

ögat och bara hade ledsyn på det andra men bodde med son och svärdotter, att ”Svårt att 

föreslå annat än ålderdomshem som dock sonen ej trodde skulle vara möjligt att få fadern 

till”. 
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I andra fall framskymtar att samboendet snarast hade med barnets behov att göra, såsom i ett 

fall med en frånskild dotter. Några uppges vara ensamboende, men det kan som i fallet med 

herr A vara så att han ”har hjälp i huset av en hushållerska, som är rätt gammal och ej vid så 

god hälsa”. 

   

Ganska få önskade dock hemhjälp: ”jag anser att han skulle behöva hemhjälp men han vill 

absolut ingen ha”. De som bodde med anhöriga fick hjälp av dessa. Hemhjälp hade bara 5 av 

35 uttryckligen hjälpbehövande personer. (I ett fall var två makar båda svårt 

funktionsnedsatta.) Detta motsvarar 3 % av alla äldre i vårt urval och avspeglade möjligen 

nivån generellt i kommunen. Två år senare rapporterades dock att 245 äldre hade hemhjälp en 

vecka i januari, motsvarande 10 % av åldersgruppen (ovan). Tänkbart är att äldre med 

hjälpbehov oftare bodde i de moderna bostäder som inte ingick i undersökningen, eftersom 

hemhjälpen nådde få av de 24 % som var hjälpbehövande i materialet. Andelen äldre med 

hjälpbehov var högre i en riksundersökning 1975 (SOU 1977:100), men har senare minskat. 

 

Hjälpbehov och hemhjälpsinsatser var vanligast bland dem som bodde halvmodernt eller helt 

omodernt och bland de ensamstående (ej gift, ej partner) respektive ensamboende, vilket ofta 

inte var samma sak vid den här tiden: en tredjedel av de ensamstående bodde med barn, 

syskon eller andra. Behoven och insatserna kan till en del ha berott på just den låga 

standarden, men kan också avspegla social utsatthet, att man saknade partner och andra 

anhöriga (ogifta och barnlösa personer) etc. Att en fjärdedel av individerna i urvalet (35 % av 

hushållen) var ensamboende torde ha varit något under riksgenomsnittet vid den här tiden; 

sannolikt var andelen ensamboende betydligt högre bland dem som bodde i lägenheter, vilka 

ej ingick i undersökningen. 

 

När det framgår av blanketten att äldre personer behövde hjälp fick de det vanligen också och 

då oftast av anhöriga, ett mönster man ser även i moderna undersökningar. Dessutom förekom 

köpt privat hjälp (främst vittvätt) och andra lösningar. Detta rimmar med en annan 

undersökning vid samma tid, där ytterst få äldre själva gjorde stortvätt; hälften eller mer 

anlitade tvättinrättning, resten fick hjälp med detta av anhöriga (Karsten-Carlsson 1965). Men 

ibland framhärdade man: ”Nu tvättar hustrun mycket gammalmodigt i källaren. Lämna bort 

tvätt gick ej att tala om” (omodern gammal villa).  

 

Att anhöriga står för huvuddelen av all omsorg är en historisk och internationell konstant; den 

offentliga äldreomsorgen bidrar ibland och vanligen bara en kortare tid i slutet av livet och 

särskilt för dem som bor ensamma. Det nya under slutet av 1900-talet är att allt fler har gamla 

närstående och allt fler äldre har barn och andra anhöriga. Vi har aldrig haft så många 

anhöriga omkring oss som idag.  

Även icke-anhöriga ställde upp: ”Herr O får någon hjälp av en väninna men då hon har sin 

åldrige fader att taga hand om räcker hennes tid inte till för O.” Hans nerver var ”mycket 

dålig(a) – behöver tillsyn ett par dagar per vecka”. Besökaren rekommenderade hemtjänst. 

Andra varianter förekom också, som fru S vars make är på Södertälje lasarett, förlamad efter 

en hjärnblödning: Hon hade ”en dotter bosatt (gift) i Sthlm /som/ önskar uthyrning av övre 

våningen för att hon skall få tillsyn”. Huset var omodernt, med avlopp till ett dike, vatten i 

brunn, TC inomhus och vedspis. Ibland uppgavs att det egna brunnsvattnet var otjänligt till 

hushållsvatten 

 

Ett par personer bodde omodernt sommartid och någon annanstans på vintern, som Hulda K 

71 i en sommarstuga: ”vintern vistas hon Kvarnbergsplan 16 där hon hushållar för en 

pensionär”. I ett liknande fall, Emma W 80 i ett mycket dåligt hus i Vårby, ansåg intervjuaren 
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att ”lämpligast att fru W får bo i huset på sommaren och i ålderdomshemmet vintertid”. 

Sådant var tidigare ganska vanligt, som framgick av ovannämnda kartläggning av de boende 

på ålderdomshemmen 1938 (SOU 1940:22). 

Ganska många önskade förbättringar i bostaden, färre önskade flytta (ovan) och bara några 

enstaka ville till pensionärshem/ålderdomshem. I flera fall ansåg intervjuaren att de borde 

göra detta eller ta emot hemhjälp, men detta avvisades oftast. Den överväldigande majoriteten 

ville bo kvar i hemmet: ”skall jag bort får ambulansen hämta mig”. 

  

Ett par makar representerade en både klassisk och modern livshållning genom fru Elin B 87 

med maken 90 i en modern, välhållen villa i Hörningsnäs: ”Båda makarna är friska för sin 

ålder, fru B sköter om sitt hushåll som förut i yngre dagar, med alla nya hjälpmedel för 

hushållet och alla halvfabrikat vad mat beträffar, är det väl ingen konst säger hon. Vad 

ålderdomshem eller pensionärslägenhet beträffar är det ej aktuellt för oss, och vi har kommit 

överens att, när den ena av oss går bort, skall överlevande flytta till barnen” - ”Barnen 

glömmer oss aldrig någon dag, säger fru B”. Livsvillkoren och attityden skiftar, då som nu. 

Formellt ensamboende men med barn i samma hus eller i närheten illustreras av änkan Ester P 

som bodde modernt i 1 rum med kokvrå i dotterns hus: Hon hade diabetes och hjärtproblem, 

var sängliggande och ”har ständig tillsyn av sin dotter”.  

Någon gång framkommer att man inte vill betunga anhöriga för mycket, såsom Hilma A 78 

som ville flytta till pensionärshem ”emedan hon är för mycket nu beroende av dotterdottern” 

som bodde i samma fastighet.  

Ibland blev det kanske rentav för mycket utbyte mellan generationerna, som i fallet med 

änkefru R i Stuvsta. Hon önskade en 1-2 rumslägenhet i centrala Huddinge: Hon ”hyr nu 

lägenhet av sin son /i hans villa/. Därigenom har fru R alltid barnbarnen hos sig. Hennes 

önskan är att få komma litet för sig själv”. (Hon stod tydligen i kö och hade tidigare avböjt 

erbjudanden, men aktualiserade genom sin dotter ansökan i maj 1965).    
 

I inventeringen finns exempel på ekonomiskt anhörigstöd, då en ganska ny sak som föreslogs 

av 1958 års socialpolitiska kommitté och som genom ett socialstyrelsedirektiv tog formen av 

anhöriganställningar i hemtjänsten. Det fanns också vårdbidrag sedan början av 1950-talet 

genom landstinget. Troligen är det dessa som åsyftas i en skrivelse initierad av ledamoten 

Plogfeldt till distriktssköterskan i Stuvsta rörande ”vårdnadsbidrag” för två gamla damer som 

vårdades i sina hem av sina respektive döttrar i 55-årsåldern, den ena helt utan inkomst, den 

andra med låg inkomst. Skrivelsen avslutades med ”överlämnas härmed för åtgärd”.  

  

Betydelsen av anhöriga framstår tydligt. Viktigast var förstås partnern: ”Herr K är mycket 

sjuk, varför jag förstår att det är mycket betungande för fru K att sköta honom. Hon (!) bör 

därför få hemhjälp”, följt av anteckning om gjord ansökan till hemhjälpsnämnden. I ett annat 

fall, makarna O, är hustrun ”åderförkalkad, med dåligt minne, apatisk. Bäddar, diskar och 

städar men lagar ej mat, detta får maken göra. Uppköp mm får maken också göra”. 

Intervjuaren anser att ”Då makarnas hälsotillstånd inte är så bra får man nog tänka sig att 

placering på ålderdomshem blir nödvändigt inom de närmaste åren”. Detta avsåg till exempel 

Gustaf och Katarina O samt Karl och Hildur P, alla skröpliga och i små, mycket dåliga hus. 

Där föreslog man omgående plats på ålderdomshem, ingen av dem återfinns i liggaren för 

Tallgården, men kan ha hamnat på Rosendalsgården. 

 

Flest kommentarer fick de ensamboende i helt omoderna fastigheter, såsom Ellen L 83, 

boende med vedspis och TC i källaren: ”Barn bosatta i Stockholm kommer och hjälper 

ibland” men ”pensionärshem nödvändigt, har även talat med en dotter om det. Hon har 

ansökan inne sen 1 år tillbaka”. Eller ett liknande fall med Per H 80 som hade ”åderbråck med 



95 
 

öppna sår, orkar inte promenera, deprimerad”. Han hade ibland hjälp av dotter och 6 timmar 

hemhjälp/vecka med inköp, matlagning, städning (tvätt skickades bort). Han klagade över att 

hemsamaritens resa med buss för inköp tog alltför mycket av tillmätt hjälptid och framhöll 

särskilt att han ville ha en medelålders hemsamarit, ”ingen ung flicka”. Dock ville han inte 

kosta på bostadsförbättring, det ”lönar sig inte”.  Här fanns också Erika K i Segeltorp som 

bodde totalt omodernt i 1 rum och kök med utedass, brunn och vedspis. Hon behövde hjälp 

med det mesta, något hon fick av en grannfru. Hon hade inte hemhjälp, tycktes inte heller 

vilja ha det och hon ville bo kvar.  

Flera fall var äldre boende i synnerligen enkla villafastigheter som tydligen ägdes av 

kommunen och som så småningom skulle rivas. Det framkom att kommunen i dessa fall var 

senfärdig med åtgärder, som för ensamboende fru P i Segeltorp. 

 

Ibland skymtar sociala skiljelinjer, såsom med ett par ägare av större gårdar i Huddinge som 

hade ”tjänare”, varav någon också sökte dylika. I ett annat fall med fru D – hennes make var 

på sjukhem - i en niorumsvilla i Trångsund noterade besökaren att de ”tillhör socialgrupp I – 

kan skaffa hjälp vid behov”. 

 

 

Befolkningsutveckling och ekonomi 

Huddinge hade i utgångsläget en liten befolkning och, som kyrkoherde Ährling framhöll,  

speciell egendomsstruktur med ett fåtal stora gårdar, ett antal mindre gårdar och många torp. 

Befolkningen ökade blott långsamt under 1800-talet och var 1 763 personer år 1890. 

Samtidigt hade man hade ganska stor in- och utflyttning av bland annat statare, synligt i de 

många hemortsrättsärendena.  

 

År 1900 hade rutinerna hunnit få fastare former. Då hade Huddinge 1 857 invånare i nio rotar, 

men officiellt fortfarande ingen fattigstuga, vilket var fallet i totalt 17 % av svenska 

landskommuner det året. Antalet understödstagare var 102 inklusive 6 sannolikt föräldralösa 

barn och därtill 16 ”tillhörande” barn. Utslaget på befolkningen motsvarade detta 5 %, dvs. 

ungefär samma andel som idag har försörjningsstöd (tidigare socialhjälp). Enligt 

riksstatistiken var år 1900 32 % av understödstagarna på landsbygden intagna på fattighus, 

men bara ungefär halva den andelen i städerna.  

Den kommunala utdebiteringen var 47 öre per fyrktal, i huvudsak av mantalssatt jord, men 

även annan verksamhet; kommunens inkomster var på 17 316 kronor, utgifterna 15 664 

kronor, varav det mest gick till kyrkliga ändamål och skolan. Fattigvården drog 1 501 kronor, 

fortfarande en låg andel jämfört med åtskilliga andra kommuner i länet. Kommunen hade 

tillgångar för 39 000 och skulder för 24 000.  

 

Den offentliga statistiken ger översiktlig kunskap om fattigvårdens numerära aspekter. Efter 

kommunaliseringen tog det litet tid innan rutiner för rapportering av kommunala aktiviteter 

och finanser hade fått fasta drag. Ännu 1875 klagade SCB:s publikation Kommunernas 

fattigvård och finanser över att många kommuner blandade ihop kommunala och kyrkliga 

finanser i de statistiska uppgifterna. 

 

Det året uppgav man att Huddinge hade 1 730 invånare i tio fattigvårdsrotar med totalt 122 

understödstagare inklusive 4 föräldralösa barn och 24 ”tillhörande barn” (barn var personer 

under 15 år), dvs. 7 %. Tio understödstagare var ”fullt försörjda” och fyra utackorderade, 

sannolikt de föräldralösa. Totalt var av de vuxna 21 ogifta (med tre barn), 28 gifta (med 11 

barn) och 45 änkor eller – ett fåtal – änklingar (med tio barn). På dessa understödstagare 

spenderade man drygt 500 kronor, proportionsvis långt mindre än andra kommuner i länet, 
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men möjligen uttryck för att mycket av stödet utgick in natura och inte bokfördes, vilket 

statistikpublikationen konstaterade vara ett generellt problem i landskommunerna. Ingen 

fattigstuga rapporterades i de officiella uppgifterna. 

 

Med hjälp av bevarade men möjligen ofullständiga originalblanketter från fattigvården i 

Hembygdsföreningens arkiv kan vi fördjupa bilden något: Enligt dessa åtnjöt 95 personer i 

Huddinge fattigvård 1875. Antalet fattighjon varierade mellan rotarna Balingsta, 

Flemingsberg, Fullersta, Lisma, Länna, Sundby, Stuvsta, Vårby och Ågesta. Flest fanns det i 

Lisma (21) och Vårby (11), men få i Fullersta (3) och Stuvsta (4). Medelåldern (barnen 

oräknade) var 62 år, med ganska stora skillnader mellan rotarna: äldst var hjonen i Fullersta, 

Glömsta och Länna, yngst i Vårby och Lisma (beräknat på 71 personer med uppgift om 

födelseår, varav 31 var 65 år eller mer).  

Uppgiften att Huddinge inte hade någon fattigstuga är dubiös; i en kartläggning hittar man 

åtminstone tre torp/hus som tjänade som fattigstugor, däribland Bialite som i början av 1900-

talet var fattigstuga för hjon skrivna på socknen. En sagesman född 1888 minns från sin 

barndom att ”ingen---brydde sig om eller skötte de gamla som var inhysta på Bialite. Där 

rådde en trångboddhet och en stank som var obeskrivlig”. Men detta var möjligen inte en 

fattigstuga i formell mening (Torp och gårdar i Huddinge s 48).  

Ännu år 1900 saknade 17 % av kommunerna fattighus; på landsbygden var 32 % av 

understödstagarna intagna på någon institution, i städerna 35 %. 

 

År 1915 hade Huddinges befolkning ökat till 2 887 invånare. Fattigvården uppgavs ha 27 

rotar och ålderdomshemmet Tallgården (nedan) 25 intagna. Kommunen hade totalt 180 

understödstagare i fattigvården, varav 14 direktunderstödda barn, 141 äldre (15 år fyllda) och 

25 tillhörande barn.  Antalet understödstagare i befolkningen låg därmed något över 

riksgenomsnittet, som var 4,6 %, på landsbygden 3,7 och i städerna 6,9.  

 

Den kommunala utdebiteringen år 1915 var 4,40 per 100 kr inkomst, därtill något som 

kallades personlig avgift, 50 öre för man och 25 öre för kvinna. Kommunen hade 70 722 kr i 

inkomst och 70 822 i utgifter. Nu hade kyrkoutgifterna krympt, proportionsvis, till 11 579, 

skolan belöpte sig på 23 299, fattigvården hade ökat dramatiskt till 22 413 och andra ändamål 

drog 13 531 kr. Kommunen hade tillgångar på 163 000, fordringar på 11 000 och skulder på 

126 000.  

 

Ända fram till slutet av 1940-talet var äldre personer som nämnts den enskilt största 

klientgruppen i fattigvården, motsvarande ungefär en tredjedel av alla äldre, något som gällde 

också i Huddinge. Efter kommunreformer 1862 ändrades formerna, men för de fattiga blev 

det mesta vid det gamla. Huddingebönderna var svåra att ha att göra med även för 

överhetspersoner som prästen (Seth-Stenung a.a.) och Huddinge kommun lade ovanligt litet 

pengar på de fattiga, som vi skall se nedan. Kommunala uppdrag var oavlönade åtminstone 

fram till 1920, förutom arvode för skrivare/kommunalkamrer, som sannolikt i sin tur avlönade 

räkenskapsbiträden. Ett kommunalhus tillkom först 1948.  

 

Budgetförslag för 1914 belöpte sig för kommunalkassan på 4 494 kr motsv. 0,4 kr/100 kr 

beskattningsbar inkomst samt 2 kr/100 för fattigvården (22 474 kr). Tallgården märktes i 

utgifterna. Under första världskriget rådde dyrtid, dvs. inflation, vilket innebar en budget för 

1916 baserad på skatteuttaget 0,80 resp. 2,20 och budgeten för 1917 angav 22 845 för den 

borgerliga kommunen exklusive fattigvården; den senare drog 32 780 kr, motsvarande 1,30  

respektive 2,20/100 beskattningsbar inkomst. 
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År 1919 hade befolkningen ökat till 2 500, 1930 till drygt 10 000 och 1950 var den c:a 

20 000. I början av 1940-talet var den totala skattesatsen nära 12 kr, inräknat alla olika 

avgifter, men exklusive statlig skatt (högst låg Stuvsta). Då beräknades Huddinge växa till 

40 000 invånare år 1990. År 1950 var kommunalskatten totalt 8,75, därtill 3,00 i 

landstingsskatt. Av de primärkommunala utgifterna var den största posten skolan med 2,47; 

till socialvård gick 0,83. År 1972 hade Huddinge 56 000 invånare, varav 2 859 pensionärer, 

22.40 i kommunal skatt och 1979 66 000, varav 4 112 var 65+, och kommunalskatten 30,70. 

Man kan också notera att år 1906 var 5,4 % av Huddinges invånare ”understödstagare”, emot 

6,2 % år 1954 (efter Seth Stenung). År 1979 var andelen 8 %. 

 

För en senare jämförelse: 1985 hade Huddinge 69 581 invånare, varav bara 6 % äldre (65+). 

Skattesatsen var 31,70 och utgifterna finansierades till 47 % av kommunalskatten, 23 % av 

olika statliga bidrag, 17 % avgifter. Låneskulden var 6 700/invånare. Hur mycket som gick till 

socialvård framgick inte men 1994 var den andelen 41 %, skatten täckte 71 % av utgifterna 

och låneskulden var 21 100/invånare. Skattesatsen var 31,18, varav 19 kronor gick till 

kommunen, resten till landstinget (Årsbok 1996).   

 

Utvecklingen för fattigvården och andra kommunala expenser i de svenska kommunerna 

beskrevs översiktligt i 1943 års stora kommunalskattebetänkande: Åren 1918-1939 var 

fattigvård och barnavård, undervisning samt kyrkliga ändamål, de poster som stod för tre 

fjärdedelar av landskommunernas utgifter. Den första posten ökade under perioden, men 

krympte i slutet av 1930-talet, kanske till följd av något förbättrade pensioner, som nämnts en 

sorts indirekt statsstöd till fattigvården (SOU 1943:43; Edebalk & Olsson 2011). Små fattiga 

kommuner hade hög skatt, men ändå svårt att klara ekonomin före skatteutjämningen 1965. 

Detta hotar nu åter, när andelen äldre växer på många håll, dock (ännu) inte i Huddinge. En 

fullständig serie befolkningstal fram till 1990 finns hos Öhngren (1991), i övrigt hittas lätt 

uppgifter hos SCB fr.o.m. 1968 (www.scb.se).  

  

Vi har i det föregående berört de viktigaste faktorerna för äldres liv, då som nu, nämligen 

försörjningen, boendet och familjen. Före pensionssystemet arbetade de flesta människor så 

länge de orkade. För självägande bönder kunde det finnas alternativ i form av undantag, men 

även dessa äldre fortsatte oftast att arbeta. Vi bortser här från de mer förmögna, historiskt en 

liten grupp. (”Pension” är egentligen avkastning i form av regelbundna utbetalningar på en 

investering eller liknande, tidigare ett privilegium för en del besuttna.) För de mindre lyckligt 

lottade och egendomslösa fanns i stort sett bara mer eller mindre barmhärtiga anhöriga och 

arbetsgivare, för övriga var fattigvården det enda alternativet. Det speciella med Huddinge 

socken och landskommun var som nämnts att man hade ett tjogtal större gods och gårdar och 

under dem efter hand många torp, statare och dagsverkare, vilket redan skymtat i 

sockenstämmorna. Detta resulterade i fler fattighjon än i de områden av Sverige som hade 

huvudsakligen självägande bönder, även om det skedde en allmän befolkningsökning och 

proletarisering under 1800-talet. 

 

När ”allmänna” pensioner infördes 1914 var de mycket små och inkomstprövade. Kostnaden 

fördelades mellan mottagaren, primär- och sekundärkommun samt staten, där staten stod för 

tre fjärdedelar (SOU 1943:43 s. 260 ff.). Den beskrivs ofta som ”allmän”, men det var den 

faktiskt inte förrän 1937 och som tidigare nämnts fortfarande nästan omöjlig att leva på. 

Egentligt allmän var den inte förrän 1948, när även institutionaliserade personer fick ut sin 

pension och återfick sin rösträtt.  

I varje kommun fanns en pensionsnämnd, som granskade pensionsansökningar; dessa är 

otroligt intressanta och arkiverade hos Riksarkivet, men tyvärr gallrade. Det skulle vara 
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möjligt att granska Huddinge-pensionärerna den vägen; det har jag inte gjort. Förbättringar av 

pensionerna och bostadsbidrag från slutet av 1940-talet gav de äldre ekonomisk möjlighet att 

leva självständigt. Bostäderna var dock ofta usla och trångboddheten stor intill så nyligen att 

dagens äldre ännu minns det. Detta utgjorde en het politisk fråga under större delen av 1900-

talet, med många undersökningar om levnads- och bostadsstandard, där särskilt folk- och 

bostadsräkningarna, i princip vart femte år, är en guldgruva. Efter hand förbättrades boendet, 

som vi sett. Detta avspeglades i en sjunkande andel äldre som kunde tänka sig att flytta till 

pensionärshem eller äldreboende. 

 

Parallellt gled äldreomsorgen bort från den ”rena” fattigvården, en process som 

symboliserades av namnändringen i 1956 års Socialhjälpslag, 1982 avlöst av 

Socialtjänstlagen. Från början av 1950-talet skulle alla äldre betala för sig och vara ”gäster”, 

något som var möjligt med höjda pensioner. Detta syntes redan 1948 då fattigvårdsstatistiken 

noterade att ”understödstagare med vård på fattigvårdsanstalt minskat högst avsevärt”, de 

hade halverats genom att de nu med höjda pensioner kunde betala för sig. Samtidigt hade 

många kommuner börjat anpassa avgiften efter pensionen, föregripande den beslutade 

ålderdomshemsreformen (Fattigvården 1948 S.O.S. s 32). Dessförinnan utgjorde de äldre 

omkring hälften av det vuxna fattigvårdsklientelet, nu skulle de endast i undantagsfall vara 

berättigade till socialhjälp. (Att i skrivande stund dessa undantag tycks öka är en annan 

historia.)  

I sammanhanget bör påpekas något som ofta missförstås: Det är bara en liten del av de 

offentliga resurser som går till äldre som utgör ”ren” äldreomsorg. År 1950 spenderade det 

offentliga Sverige ungefär 5 % av BNP på äldre personer, idag 13 à 14 %. Om sjukvård för 

äldre adderas, är andelen cirka 18 %. Äldre är idag stora vårdkonsumenter, det var de i mindre 

grad på 1950-talet. Men bara en liten del, omkring 3 %, av detta är idag institutionsvård 

(huvuddelen) eller s.k. öppen omsorg (hemtjänst, färdtjänst etc.), än mindre var förstås 

andelen på 1950-talet. Det mesta var då och än idag pensioner och bostadsbidrag, sådant som 

gör att äldre kan leva ett oberoende liv, Det kunde de ofta inte under fattigvårdsepoken, 

eftersom allas våra resurser var så mycket mindre då. Men grunden till dagens omsorg lades 

då. En översikt av alla kostnader för äldre avseende året 1989 finns hos Wetterberg (1994). 

En knivig fråga, dessutom politiskt laddad, är de äldres försörjning relativt de yrkesarbetande. 

En engelsk studie som sträcker sig från tidigt 1800-tal fram till Thatchers regeringstid tydde 

på att äldre faktiskt fick en större andel jämfört med en kroppsarbetares genomsnittslön i 

början av perioden (Thomson 1984). Saken är svårbedömd genom att extrainkomster och in 

natura-tillgångar kanske inte fångas, men väcker ändå frågor och anknyter till den pyrande 

debatten om generationen som kratsade kastanjerna ur elden.   

 

Utvecklingen av social omsorg för äldre efter 1965 års kartläggning tillhör, med mitt 

perspektiv, nutiden. Vi förbigår därför servicelägenheterna, dagcentral för pensionärer i västra 

Flemingsberg 1974, pensionärsverksamhet i Segeltorps centrum 1979 m.m. och meddelar 

några enkla statistiska indikatorer. 

 

Senaste tidens offentliga äldreomsorg 

Som framgått var institutionsvistelse länge det enda alternativet för hjälpbehövande äldre som 

inte kunde eller ville få omsorg av anhöriga, i Huddinge liksom i Sverige i stort, även om man 

ibland fann på ad hoc lösningar. På 1950-talet fanns även pensionärslägenheter, de var som 

nämnts inte en omsorgsform, utan en bostadslösning och få äldre hade hemhjälp. Först i 

undersökningen 1965 påträffar vi några personer med social hemhjälp, en minoritet av dem 

som hade hjälpbehov. 
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Offentlig statistik om omsorgen redovisades inte på kommunnivå före 1985 (för tidigare 

uppgifter måste man gå till originalblanketterna hos Socialstyrelsen). Då hade Huddinge 6 

015 invånare 65+, varav 23 % hade social hemhjälp, 7 % bodde i servicelägenhet och 2 % på 

ålderdomshem. Sannolikt hade de flesta i servicelägenheterna hemhjälp, dvs. omkring 16 % 

(c:a tusen personer) av äldre i eget boende hade hemhjälp. Därtill fanns ett okänt antal på 

landstingets långvård (Årsbok för Sveriges kommuner 1985 Tabell 22).  

 

Totalt fick således minst en fjärdedel av de äldre offentliga insatser av omsorgskaraktär. Här 

har vi inte medräknat färdtjänst, dagvård och liknande (trygghetslarm var mindre vanligt vid 

den här tiden), vilket antagligen höjde andelen ytterligare något, beroende på hur mycket olika 

insatser ”överlappade”.  

Uppgifter för 1990 visar att Huddinge då hade två ålderdomshem med totalt 99 platser och 

sex servicehus med totalt 458 lägenheter. Nettokostnaden för en plats på ålderdomshem 

uppgavs till 115 000 kr. Antalet personer med hemtjänst hade börjat minska påtagligt och ett 

fåtal (26 fall år 1993) hade en anhörig anställd som pro forma hemhjälp och sex fick 

vårdbidrag. Idag (2017) finns ett fåtal sådana bidrag. Totalt 61 personer (31 samboende – fyra 

femtedelar män – och 30 ensamboende, med närboende barn) tas emot på kommunens 30 

platser med dagvård för dementa (pers. komm. Sari Velasquez Allt). Nivåerna och 

minskningarna motsvarade på ett ungefär förhållandet på läns- och riksnivå. Dessa uppgifter 

fångar dock inte utvecklingen av andra stödformer såsom färdtjänst och larm (ovan). 

Med beräkningar bl.a. på Socialstyrelsens årliga statistik kan utvecklingen fångas i tabellform, 

som får tas med en nypa salt p.g.a. ändrade definitioner m.m. under tidsperioden.        
 

Andel (%) av äldre Huddingebor som använder 

                               
                                  Hemtjänst          Äldreboende         Ej hemtjänst,                       

                                                                                             men annan 

                                                                                             insats***    

                                     

 År                        65+       80+           65+          80+         65+      

1913                      --          --              10             --              --      

1950                       --         --                3             -- 

1965                     10         --                4              -- 

1985                     16*        --               9              --  

1990                       7*       22*             6              --            

1995                       6         18               9             26 

2000                       6         17               7             22  

2005                       6         17               6             17  

2010                       7         19               5             17  

2015                     10         21               6             15                 

2017***                 9         --                4              --              3 

2017****             12         --                5              --         
 

*Exklusive boende i servicelägenheter, antar att alla dessa hade hemhjälp 

**Kunde omfatta även servicelägenheter på 1980-90-talet: År 1985 hade 2 % plats på ålderdomshem och 7 % i 

servicelägenhet (ovan). 

***Avser april 2017. Uppgifterna vänligt framtagna av Ulrika Torseke Ström, Huddinge kommun. Eventuell 

färdtjänst – många har detta, men ingen annan insats - ingår ej, inte heller eventuell fixartjänst eller andra, icke 

biståndsbedömda insatser. Kategorin äldreboende inkluderar servicehuslägenheter. 

****Socialstyrelsens statistik, avser 1 oktober, 2017 

Not: definitioner och mätmetoder har varierat över åren, uppgifterna får ses som närmevärden. 
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Platstillgången på äldreboende har minskat både absolut och relativt i många kommuner, 

inklusive Huddinge, under senare år, som ett uttryck för kvarboendepolitik och besparingar. 

Hemtjänst har legat på en ganska stabil nivå de senaste åren, men för båda med stora lokala 

variationer, nu liksom förr. Därtill kommer dock andra insatser som knappast förekom före 

1980-talet, såsom matdistribution, färdtjänst och trygghetslarm, de två senare vanliga första 

stödformer till äldre, som inte har annat stöd. På riksnivå har uppskattningsvis 8 % av de äldre 

någon sådan insats, men inte hemtjänst (Sundström m.fl. 2012). Det innebär att den offentliga 

äldreomsorgen totalt sett minskat obetydligt eller inte alls jämfört med tidigare, att döma av 

uppgifter för en jämförbar kommun som Jönköping, med god ordning på sina individbaserade 

data (a.a.). Numera utförs färdtjänsten – det är vanligt att äldre har enbart denna stödform – av 

landstinget och syns därför inte i dessa uppgifter, som därför rätteligen borde vara högre. Till 

detta kommer dessutom ett antal personer som inte har någon av dessa insatser, men någon 

form av hemsjukvård och 55 korttidsplatser.  

 

Totalt har idag (2017) således 12 % av 14 529 äldre hemtjänst och 5 % plats i ”särskilt 

boende”, därtill 3 % annan insats såsom larm, men inte hemtjänst. Om färdtjänst medräknades 

skulle den sistnämnda andelen som nämnts höjas betydligt, eftersom ganska många har enbart 

detta stöd (ovan). Andelarna ligger möjligen något under riksnivån 2016, men man bör beakta 

att Huddinge har en ganska låg andel äldre och därtill ”unga” äldre och ofta sammanboende 

(nedan); 13 % av befolkningen är 65+, att jämföra med riksgenomsnittets 20 %.   

 

Av de äldre Huddingebor som idag (31 oktober 2015) har hemtjänst får ungefär hälften någon 

form av personlig omvårdnad. I genomsnitt får man 21 timmar/månaden men de flesta 

använder ganska få hjälptimmar, 48 % högst 9 timmar hjälp/månad (riksgenomsnittet är 28 

%). Jämfört med 1985 (ovan) har andelen äldre med hemtjänst respektive äldreboende 

minskat, både i riket och i Huddinge. I sammanhanget bör man notera att andelen äldre med 

hemtjänst eller i ”äldreboende”, dvs. någon form av biståndsbedömt boende, varierar kraftigt 

kommunerna emellan. För åldersgruppen 80+ varierade andelen i ”äldreboende” således 

mellan 26 % och 4 % i riket, i Huddinge var den 2015 som nämnts 15 %.  

 

Nedgången skall också relateras till äldres hälsa och boende: Proportionsvis allt färre äldre har 

nedsatt funktionsförmåga och allt färre bor ensamma, båda viktiga för behovet och önskan att 

använda offentlig omsorg respektive för myndighetens bedömning av behovet. I Sverige i 

stort bor 32 % av de äldre ensamma, i Huddinge är 35 % av alla fjorton tusen äldre 

ensamboende; totalt 4 844 personer, varav en tredjedel är 80 år och över. En del av dessa 

drygt 1 500 ensamboende 80+ är givetvis potentiella användare av hemtjänst (alla siffror 

avser år 2015, egna beräkningar på www.scb.se).  

Hushållsstatistiken startade 2011, då hade 9 % av Huddinges äldre (vuxna) barn boende i 

hushållet, 2015 hade andelen ökat till 10 %, i absoluta tal en uppgång från 1 158 till 1 439 

äldre. Detta avspeglar sannolikt svårigheter för ungdomar att etablera ett eget boende; de bor 

kvar längre i föräldrahemmet och allt fler äldre bistår sina barn, snarare än motsatsen. 

 

För alla omsorgsformer råder det viss ”omsättning”, som framgick redan av uppgifterna för 

gamla Tallgården på 1940-talet. I oktober 2015 hade 626 äldre Huddingebor plats i ”särskilt 

boende”, 757 hade det någon gång under året, dvs. bortåt en femtedel av de boende avled 

under året. Få flyttar ut av annan anledning, men det förekommer. Dessa genomsnittstal 

berättar inte allt. Tiden som vårdtagare i hemtjänsten respektive på äldreboende har kortats 

väsentligt, därför hinner fler göra denna ”karriär”. Som vi sett tycktes en tiondel av de äldre 

ha flyttat till ålderdomshemmet i början av 1900-talet, idag anlitar troligen tre fjärdedelar av 

de äldre offentlig omsorg innan de går hädan, utan att detta syns i genomsnittstalen. Det 

http://www.scb.se/
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handlar om ”ransonering”: Fler får, men mindre och man får vänta. I media talas om 

besparingar, men aldrig förr har så många blivit delaktiga av den offentliga omsorgen. 

 

Nu liksom tidigare handlar det om att ha tillräckligt med omsorg och rätt omsorg och av god 

kvalitet, ett mål som hela tiden rört sig. Precis som tidigare ställer allmänheten krav och 

jämför, samtidigt som man i praktiken är hänvisad till vad som finns. Socialstyrelsens och 

SKL:s kvalitetsindikatorer försöker med tveksam framgång ge vägledning med enkäter av 

dubiöst värde (Johansson 2017). Typiska är löpsedlar som ropar ut dessa uppgifter som 

”Betyg på hemtjänsten i Huddinge och övriga Sverige” (Expressen 2 december 2014). En mer 

handfast indikator är kanske att Huddinge placerar sig bland de tio kommuner som har flest 

äldre som måste vänta mer än tre månader på att få beslutad plats på äldreboende (114 

personer 2016).  

 

Nygamla utmaningar på äldreområdet 

När detta skrivs diskuteras i Sverige nya former av ”mellanboende” för äldre, en sorts 

moderna pensionärsbostäder (ovan). Attraktionen hos dagens version, seniorboende, 

trygghetsboende m.m., är på sätt och vis densamma som förr, nämligen att själva bostaden har 

bättre tillgänglighet och högre standard. En annan fördel är att den kanske erbjuder ett socialt 

liv, för den som så önskar.  

Samtidigt finns den (offentligt finansierade) äldreomsorgen kvar, men som Stina Lind 

konstaterade i en lätt romantiserad bok redan på 1930-talet, är det ofta så att kommunen satsar 

på själva byggnaden, men inte på tillräckligt med personal. Hon var som nämnts ändå positiv 

till ålderdomshemmet: ”Väl fruktade hon – liksom de flesta unga – ålderdomen, men knappast 

ålderdomshemmet, åtminstone inte sådant det tedde sig i Nibble. Och ännu bättre skulle det 

väl bli med åren” (Lind 1940). Skriften rekommenderades i ett förord av statens 

fattigvårdsinspektör Otto Ruben Vangson. 

  

Det kanske mest remarkabla i den offentliga omsorgen under senare år är den privata 

omsorgens och de anhörigas ”återkomst” i debatt och praktisk politik. Eller skall vi säga 

återupptäckt: Anhörigomsorgen har förstås funnits där hela tiden, men uppmärksammas nu 

igen, fast på ett litet annat sätt än under fattigvårdsepoken. Detta beror antagligen på att 

anhöriga gör allt mer – allt fler har allt mer av anhöriga, som ovan nämnts – och på att den 

offentliga omsorgen nått den finansiella och praktiska gränsen för vad den kan bidra med. 

Bidra med, därför att anhörigomsorgen volymmässigt är större. Och privat, köpt hjälp var, 

som vi sett skymtar av, vanlig före den historiskt sett korta perioden med utbyggd offentlig 

hemtjänst.  

 

I sammanhanget kan man konstatera att de offentliga utgifterna för äldre totalt i Sverige, 

inklusive pensioner och bostadssubventioner (bostadstillägg), steg från cirka 5 % av BNP 

kring 1950 till omkring 14 % idag, en andel som knappast ökat sedan 1980-talet. (Till detta 

skall man kanske addera omkring 3-4 % för akutsjukvård i olika former för äldre.) Den 

konkreta omsorgen utgjorde hela tiden en mindre del av dessa utgifter, idag (2016) 2,5 % av 

BNP. Av socialtjänstens utgifter totalt går drygt hälften till äldreomsorg. Huvuddelen har 

alltid utgjorts av äldreboenden, men den andelen har krympt pga. nedläggningar (ovan) av 

äldreboenden i många kommuner. Dessa pengar disponeras i stället för hemtjänsten, men 

totalt har omsorgen fått obetydligt mer resurser de senaste årtiondena (Socialstyrelsen 2016). 

 

Sedan 2009 skall enligt Socialtjänstlagen stöd erbjudas till anhörigvårdare. En stödform är 

avlösning för anhöriga: i Huddinge år 2015 fick 67 personer i oktober, 87 under året, 

avlösning i sitt åtagande, därtill kom andra insatser för anhöriga (ovan). 
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Anhörigkonsulenterna uppger att de flesta de har personlig kontakt med är maka-make och 

dotter. Man får i sammanhanget komma ihåg att den ”vanliga” offentliga omsorgen, 

hemtjänst, äldreboende med mera, är ett indirekt stöd till anhöriga. Vi har ovan också sett 

exempel på andra sätt att stödja anhörigvårdare i Huddinge redan för hundra år sedan och 

längre tillbaka. 

En annan utmaning är åldrandet bland invandrarna, som hittills ganska få svenska kommuner 

funnit anpassade lösningar för, delvis kanske för att det är en mycket heterogen grupp med 

varierande behov, som den offentliga omsorgen har svårt att förhålla sig till.   

 

Frågor om vad hembygd är och förhållandet till den genljuder genom hela den svenska 1900-

talslitteraturen, kanske inte så märkligt med tanke på att Sverige då var världens hastigast 

urbaniserade land, en process som fortfarande pågår och inte bara i Sverige. Heidenstams 

diktrader är fortfarande levande, men temat finns även hos Ivar Lo-Johansson i t.ex. 

Journalisten och Stockholmaren och hos många andra svenska och utländska författare. Man 

har noterat naiva stadsbors hembygdsdyrkan, samtidigt som de ser ned på lantbor som inte har 

vett att ge sig av till stan, som i Pröysens Trastsommar (1954) och Rebanks Fårbondens 

dagbok (2016). De ”rotlösa” förekom som vi sett ofta i fattigvårdens annaler även i Huddinge. 

Dyrkan av ”hembygden” var nog i viss mån en lyx för de besuttna, men det behöver inte 

betyda att den var fel i sig. Ett tecken på det är att inte så få i alla samhällsklasser återvänder 

till en hembygd på äldre dagar. 

 

Om invandringen på senare tid – Sverige hade omfattande invandring också längre tillbaka – 

kan man återge Allan Erikssons ord att hembygdsarbetet är berättigat, bl.a. därför att det 

påminner oss om att vi bygger vidare på förfädernas arbete, som vi skall hålla i god hävd, men 

att det inte bara handlar om den egna torvan (Huddinge Hembygdsförening, Årsskrift 

1975/76). 

Han konstaterade att när vi reste ut i världen såg vi också ”människor som kämpade med i 

stort sett samma problem som vi själva”. Vi kan ”se på vårt å glädjas utan att yvas, förtretas 

och utan att förbittras”. Hembygden är en plats där vi ”ska försöka skapa trivsel, icke till att 

pråla med inför världen, men gärna för att få världen att känna sej välkommen, om den skulle 

visa oss vänligheten att hälsa på”. Vi kan lägga till att vi har ett arv av lokalt förvaltad välfärd 

som stått oss bi, efter förmåga, i århundraden.  

                                                            ------ # ------- 
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”Nödvändigt att hjälpa åldrade gamla”: Från fattigvård 

till offentlig äldreomsorg i Huddinge 
 

 

Ordet fattigvård får många att erinra sig, kanske med en rysning, 

Astrid Lindgrens kommandora och Albert Engströms skildring 

av Fattighuset. Den moderna välfärden och äldreomsorgen ser vi 

ofta som ett totalt brott med det förflutna, däribland fattigvården. 

 

I denna skildring av fattigvården i Huddinge, först i socknens regi 

och sedan i kommunens, visas hur fattigvården gradvis gick över i 

dagens offentliga omsorg. Då som nu utgör de äldre en stor grupp 

i fattigvården-omsorgen och vi möter många människoöden, 

varav inte alla stillatigande och tacksamt fann sig i sin lott.  

 

Den ”moderna” offentliga omsorgen bevarar många drag av det 

förflutna och bygger på den grund som fattigvården lade redan 

för flera hundra år sedan. Detta arv av lokala lösningar med 

kollektiv finansiering och beslut i ordnade former hade inslag 

man kan stanna upp och begrunda, men har samtidigt visat sig 

funktionsdugligt och är kanske rentav något att vara litet stolt 

över. Även den senaste tidens omsorgsmönster belyses i skriften. 

 

Den offentliga omsorgen avspeglar helt enkelt livsvillkoren i stort, 

då som nu. De flesta svenskar var fattiga och fattigvård-omsorg 

blir därefter. Perspektivet sträcker sig från 1700-talet fram till 

2017 för Huddinge socken-kommun. Denna representerar ganska 

väl utvecklingen i stort i Sverige, men livsöden och offentlig 

administration blir gripbara saker först när man ser dem i deras 

lokala sammanhang.    
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