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Förord 
 
Vi vill med denna rapport om fattigvårdsepokens slutfas och den framväxande nutida äldreom-
sorgen peka på de långa linjerna – fortfarande skönjbara i dagens offentliga omsorg – och att inte 
allt var så dåligt ändå, givet tidens villkor, inom fattigvården. Som läsaren skall se bygger rappor-
ten på en kombination av statistiska uppgifter, registerdata och personliga hågkomster från perso-
nal och från en av författarna. De senare avser mig, Margareta Grafström, och mina minnen av 
ålderdomshemmet i Daretorp och de som bodde där (se även författarpresentationen sid. 24). 

 

 
Daretorps ålderdomshem. Privat ägo. 

 
 
Sammanfattning 
 
Sverige har haft offentlig omsorg för fattiga och sjuka som inte har någon som kan ta hand om 
dem under lång tid, först genom församlingen, sedan genom kommunen. Med exemplet Daretorps 
landskommun studerar vi utvecklingen under 1900-talet, med särskilt fokus på 1930-talet och 
framåt. Detta betingas av tillgången på källor. Kommunerna och därmed fattigvården hade finan-
siella problem och detta var särskilt fallet på landsbygden, trots deras i regel högre skattesats. 
Uppgifterna om Daretorps fattigvård och de boende på ålderdomshemmet bekräftar den allmänna 
bilden av att de som åtnjöt fattigvård var de minst privilegierade, ofta drabbade av kroppslig eller 
mental sjukdom och som vanligen saknade nära anhöriga som kunde eller ville dra försorg om 
dem. Personliga minnen och enskilda personöden fördjupar statistiken. Vistelsen på ålderdoms-
hemmet och vården där framstår i betydligt ljusare dager än de vanligen mörka scenarier man möter 
i både dåtida och nutida skildringar av fattigvården och den omsorg den erbjöd.   
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Bakgrund 
 
Innan man tar till sig uppgifter om fattigvården och den nutida sociala omsorgen är det några saker 
man bör begrunda. Viktigast är nog insikten att Sverige faktiskt haft lokalt baserad och lokalt 
finansierad, systematisk, kollektiv omsorg under många århundraden, först i socknens regi, sedan 
(från 1863) i kommunens. Fram till 1956 benämndes den fattigvård, dvs. intill ganska nyligen. 
Ordnad, offentlig omsorg är med andra ord ingen modern innovation utan snarare en tradition, 
som är unik för de nordiska länderna och England.  
 
Detta gamla arv och dess aura av självklarhet har stor betydelse, men vi som växt upp med det 
förstår inte alltid detta även om vi ibland varseblir det vid besök i länder med annan ordning. På 
Island föreskrevs det lokala ansvaret redan 1281, i Sverige i 1571 års kyrkoordning: Den lokala 
församlingen skulle skjuta samman medel och ta hand om (fattiga) sjuka, lytta, orkeslösa och gamla 
som inte hade någon anhörig eller arbetsgivare att ta hand om sig, i ordnade former, med valda 
förtroendemän och vid protokollförda sammanträden.  
 
Verksamheten granskades av biskopen vid hans visitationer och det är lätt att finna kritik av hur 
socknen levde upp till sitt åliggande, t.ex. vid den driftige Haqvin Spegels visitation av Habo 1687. 
Av det bevarade protokollet framgår dock att representanterna för de goda sockenborna inte 
ämnade förhasta sig med att bygga det sedan mer än hundra år föreskrivna fattighuset. Detta kan 
man läsa om i den skrift Habo sockens fattigvårdsstyrelse gav ut 1950 för att fira invigningen av 
Malmgården, ett ålderdomshem som, trodde man, skulle lösa åldringsfrågan för överskådlig 
framtid.  
 
Den lokala pliktuppfyllelsen kunde variera, men i princip var detta ingen skillnad emot dagens 
arrangemang, där statliga inspektörer - länsstyrelsernas fattigvårdskonsulenter, fruktade och 
avskydda ute i kommunerna - sedan 1918 års Fattigvårdslag granskat hur kommunerna sköter 
uppdraget (numera till stor del ersatta av Socialstyrelsens regionala tillsynsenheter). Den ”moderna” 
svenska välfärdsstaten har således mycket gamla rötter, det är strängt taget bara omfattningen som 
är mer vidlyftig i dag och att omsorgen nu i princip avser alla, inte bara de fattiga.  
 
Att man ofta målar upp en så stor kontrast mellan det gamla Fattig-Sverige och det Moderna 
Sverige kan ha en ideologisk förklaring. Det är mer smickrande för självkänslan att tänka sig att vi 
åstadkommit denna nya, moderna välfärd, än att inse att den bygger på föregångarnas arbete under 
hundratals år. Då behöver man kanske markera eller rentav överdriva skillnaderna. Dagens omsorg 
är ju materiellt bättre, men man förbiser lätt att det mesta är så mycket bättre i dag och då vore det 
väl konstigt om inte även omsorgen vore det. Om den nu är det: Klagomålen på t.ex. atmosfären i 
olika typer av äldreboenden är sig ganska lika, i t.ex. Ivar Lo-Johanssons ännu ytterst läsvärda 
reportage på 1940-talet och Lis Asklunds debattinlägg på 1960-talet, eller i senare skildringar av 
andra iakttagare. Ibland framställs den gamla fattigvården och fattighuset-ålderdomshemmet som 
ett inferno eller näst intill, såsom i Astrid Lindgrens bekanta skildring av Tabberaset i fattighuset.  
Vi skall granska fattigvården i Daretorp i slutfasen av fattigvårdsepoken, vid övergången till 
”modern” tid och tror oss se att inte allt var så dåligt ändå under fattigvårdsepoken, givet tidens 
villkor. Den ofta synnerligen knappa fattigvården och dess brister avspeglade kanske mest att 
nästan alla levde ytterst enkelt och att de självfinansierade kommunerna på landsbygden – där de 
flesta bodde - ofta hade mycket kärv ekonomi. 
 
När vi i dag ondgör oss över hur bristfällig omsorgen var i äldre tid, hittar vi lätt exempel på de 
värsta varianterna och Emil i Lönnebergas kommandora har fått färga mångas syn på fattigvården. 
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Fattigvården - liksom den moderna omsorgen - varierade kraftigt lokalt, både kvantitativt och i 
kvalitetsavseende och det var ju därför man tillsatte inspektörsfunktionen 1918 (se ovan). Detta 
har t.ex. Anna-Maria Skoglund visat i en analys av fattigvården på landsbygden år 1829. Den bygger 
på en inventering som gjordes av Kungl Maj:t det året, men där finns tyvärr föga om just Daretorp 
(Skoglund 1992). Man får betänka att 7 av 10 svenskar fortfarande bodde på landsbygden år 1900 
och närmare hälften ännu 1945. Sverige är ett av världens hastigast urbaniserade länder, men 
fattigvårdsfrågan och åldringsvården (dåtidens term) handlade i hög grad om situationen på 
landsbygden, där avfolkningen bidrog till problemet med att finansiera ”modern” omsorg.  
 
Ofta förknippar man, som Per-Gunnar Edebalk påpekat (2003), socialpolitikens utveckling med 
industrialismen och arbetarrörelsen, men åldringsvården och debatten om den måste ses i sitt agrara 
sammanhang. De flesta gamla och många av de fattiga, oavsett ålder, bodde på landsbygden. Och 
landsbygden avfolkades hastigt; särskilt kvinnorna gav sig iväg till urbana miljöer och befolkningen 
krympte i de 2400 landskommunerna. De var ofta mycket små och hade svårt att ordna bl.a. dräglig 
fattigvård, ekonomiskt och praktiskt, trots den överblick och personkännedom – på gott och ont – som 
den ringa storleken innebar. Den obyråkratiska handläggningen har fortlevt intill våra dagar. Under 
fattigvårdsepoken kom ofta fattiga att ta hand om andra fattiga, att det uppstod problem borde inte 
förvåna.  
 
Det var inte heller lätt att (senare) ordna hemvård på landsbygden, med stora avstånd, dåliga 
bostäder och kommunikationer, brist på kvinnlig arbetskraft etc. Ännu 1950 ansåg man i Habo, 
som ligger nära Daretorp, enligt ovannämnda skrift, att det vore opraktiskt att hjälpa äldre i deras 
eget hem och att det för läkaren var bättre att ha skröpliga äldre samlade på ett ställe. 
Urbaniseringen och efter hand allt bättre bostäder erbjöd dock större möjligheter till hjälp i hemmet 
och kvarboende, den nya tidens melodi.  
 
Förutom den allmänna fattigdomen var livet i äldre tid annorlunda än vårt, också i andra avseenden, 
viktigast kanske att själva livet var så osäkert. Folk dog: Barn dog, vuxna dog i förtid, gamla dog. 
Äktenskapen varade i genomsnitt 15 år på 1700-talet, emot 49 år idag. Blott ett lyckligt fåtal kunde 
fira silverbröllop, som då var den stora begivenheten i ett äktenskap. Proportionsvis fler äldre var 
omgifta på 1800-talet än i dag, fler var änkor/änklingar och många fler var ogifta (aldrig gifta), 
vilket givetvis ökade deras utsatthet. Egendomarna bytte ägare med kortare mellanrum än i dag och 
många saknade barn (eller andra nära anhöriga) på äldre dagar, dvs. hade bara barmhärtighet eller 
fattigvården att ty sig till vid olyckor, svaghet eller hög ålder: Man fortsatte att arbeta så länge man 
orkade.  
 
Medellöshet, fysisk och/eller psykisk svaghet och avsaknad av anhöriga beredde, som vi skall se, 
vägen in i fattigvården. Fram till 1980-talet hade Sverige (tillsammans med övriga Norden) en 
extrem befolkningsstruktur med många ogifta och barnlösa. Ännu på 1960-talet var 20% av äldre 
kvinnor ogifta och på 1970-talet var 24% av de äldre barnlösa, emot dagens c:a 12%. Allt fler äldre 
(och yngre) är idag gifta/har en partner och andra nära anhöriga. Vi har aldrig haft så många nära 
anhöriga – och haft dem så länge – som idag: Föräldrar, syskon, partner och barn. 
 
 
Om fattigvården i Daretorp 
 
Vid tiden för dessa minnesbilders början, dvs. omkring 1938, åtnjöt många svenskar fattigvård. Till 
exempel hade år 1943 6% av befolkningen i landskommunerna kortare eller längre fattigvård i 
någon form, på fattigvårdsanstalt eller som hemunderstöd (tidens termer), med mycket stora lokala 
variationer. En stor del av dem var äldre, varav i sin tur en del befann sig på fattighuset-
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ålderdomshemmet. Statistiken visar att många av de senare var ogifta (aldrig gifta) och vanligen 
barnlösa, något som också offentliga utredningar pekade på (SOU 1946:52 sidan 76).  
 
De livets villkor vi just antytt är inget att moralisera över, det vi vill göra här är att skärskåda hur 
den offentliga fattigvården konkret gestaltade sig. Kommuner kunde förr, liksom i dag, olika väl 
handhava sitt uppdrag. Den offentliga fattigvården var avsedd för hjälpbehövande vars behov inte 
kunde ”tillgodoses på annat sätt”, som det ännu heter i Socialtjänstlagen. Anhöriga (barn, föräldrar, 
make) var både moraliskt och lagligt sett förpliktigade att ge hjälp och omsorg (gäller fortfarande 
make, möjligen också sambo). I görligaste mån försökte de flesta klara sig på egen hand; var man 
jordägare kunde undantaget vara en lösning. Detta kan ses som en sorts pensionsförsäkring, med 
fastigheten som underpant, och var fortfarande vanligt in på 1950-talet (finns ännu kvar i Finland 
och Norge; sytning resp. kår). Eftersom undantaget var en inskränkning i nyttjanderätten till fast 
egendom – ett slags servitut – måste det registreras vid tinget. Åtagandet vilade på fastighetsägaren, 
som inte alltid var en anhörig.  
 
Ett exempel är undantagskontraktet för Dalkvistes backstuga under Nasen i grannsocknen 
Agnetorp år 1900. Det mycket noggrant specificerade kontraktet lämnar föga åt undantagsgivarens 
godtycke, dvs. det var inte en ren formalitet, där man litade på den goda viljan hos 
undantagsgivaren. Dessa kunde f.ö. avlida eller komma på obestånd, varvid fastigheten kunde 
komma i nya händer. Gårdar med undantag betingade lägre pris om de kom ut på marknaden, 
eftersom underhållsskyldigheten fortfarande gällde: Rättsfall förekom när kontrakt inte uppfylldes 
ordentligt. Idag finns veterligen inga undantag kvar, men det finns ännu personer i livet som varit 
givare av undantag. 
 
I vägkorsningen vid kyrkan i Daretorp ligger fortfarande en välbevarad byggnad, det gamla 
fattighuset, som idag används som privatbostad. Det är ovisst när fattighuset byggdes, men redan 
på en karta över en laga delning år 1780 finns fattigstugan i vägkorset vid kyrkan inritad.  
 
En av de boende i fattigstugan har väckt medlidande hos många Daretorpsbor genom åren. En 
ung flicka, Johanna, hade varit med andra unga flickor i prästgårdens brygghus vid storbyk den 26 
januari 1833. I husförhörslängderna kan man läsa att olyckan inträffade under lek i brygghuset. Den 
13-åriga Johanna blev bränd då hon föll ned i en kokhet lutkittel. Hon skållades mycket svårt och 
ingen trodde att hon skulle överleva. Det var långt till läkare, så hon fördes hem till sin mor i 
fattighuset, där de hade bott sedan Johanna var 10 år. Där blev hon sedan kvar hela livet tills hon 
var 65 år, då hon avled. De huskurer som stod till buds på den tiden var att skära fläsk, fett eller 
smör och lägga på den hudlösa, brända kroppen. Man kan ana de svåra smärtor som Johanna fick 
utstå. Hon kallades i bybornas mun härefter Brända Johanna.  
 
I många år bad man att döden skulle komma och befria Johanna från de ohyggliga plågorna och i 
kyrkan bad prästen om förskoning för den arma flickan. Godsägare Hans Henrik von Essen greps 
av flickans situation och ordnade så att en läkare från Hjo kunde komma till fattighuset och 
undersöka henne. Hon var mycket svårt skadad med blottlagda benpipor och ryggrad, inälvorna 
delvis blottlagda och svåra trycksår och kontrakturer, berättas det. Den bästa platsen för Johanna 
var en liten korg där hon kurade ihop sig. Hon flyttades en tid till läkaren i Hjo där hon blev väl 
omskött och fick den bästa och ömmaste vård man kunde ge henne. När det ansågs att hon kunde 
flytta hem igen fick hon bo i ett litet hus på fattigstugans tomt och där låg hon hopkurad år ut och 
år in i den lilla korgen. Det berättas att korgen försågs med hjul och två korta käppar, och därmed 
kunde Johanna staka sig långsamt nerför backen till kyrkan, där hon hade sin givna plats på en 
avsats vid predikstolen. (Berättelsen om Johannas liv finns att läsa i Vår socken Daretorp del I 
2009).  
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Kraftig befolkningstillväxt och proletarisering av jordbruksbefolkningen, återkommande farsoter 
och rader av missväxtår satte sina spår. Giftermål och barnafödande minskade kraftigt under 
nödåren kring 1867-70, då människor dog av svält och emigrationen sköt fart.  
 
År 1892 erhöll 28 personer i Daretorp fattigvård, varav 14 var intagna i fattigstuga. I början av 
1900-talet åtnjöt knappt 3% av Daretorps befolkning fattigvård, varav mellan en tredjedel och 
hälften var intagna i fattigstuga. Senare årtionden sjönk andelen; i mitten på 1930-talet hade ungefär 
hälften av dem med fattigvård i Skaraborgs län hemunderstöd i någon form. Resten befann sig i 
fattigvårdsanstalt (en tiondel) eller på sjukvårdsinrättning. Antalet förändrades föga; 1907 fick 29 
personer fattigvård, men kostnaderna för fattigvården steg efter hand. De uppgick i seklets början 
till ungefär 20-25% av den kommunala budgeten, huvudsakligen i form av mat till boende på 
fattigstugan, att döma av uppgifter i hembygdsboken och i SCB:s underdåniga berättelse. År 1910 
drog Daretorps fattigvård 2.627 kr och år 1938 hade fattigvårdens omkostnader ökat till 11.319 kr 
brutto. 
 
En översiktlig bild av livsvillkoren i tidigmodern tid kan man få i den samtida statistiken. Daretorps 
landskommun hade i 1935 års folkräkning 1.029 invånare, varav 13% (138 personer) var 65 år 
fyllda. Typiskt för landskommuner som Daretorp var övervikten av män (52%) och att de oftare 
än kvinnorna var ogifta. På landsbygden fanns ungkarlarna, i städerna ungmörna. Bostads-
standarden var ännu låg i Sverige, så även i denna bygd, vilket framgår av uppgifter för grann-
kommunen Velinga. Bostadsförhållandena inventerades i hundra representativa landskommuner 
vid 1936 års särskilda folkräkning, vilken visade att Velingas lilla befolkning bodde trångt (628 
invånare i 163 bostäder), med i genomsnitt 3,9 personer i varje hushåll. Fyra av tio bostäder var på 
1 r.o.k. och 7 av 10 på högst 2 r.o.k. Enligt inventeringen hade 14% tre eller fler personer per 
rumsenhet och hälften hade, föga förvånande, sovplats i köket. I de flesta av dessa bostäder kunde 
man inte öppna fönstren vintertid och många hade av allt att döma dålig isolering fr.a. i golvet; det 
förekom t.o.m. jordgolv.  
 
De flesta hade givetvis inte rinnande vatten, avlopp eller WC, men mer än hälften hade elektricitet. 
Ganska många bostäder bedömdes som ”förfallna”. Bilden var den samma i andra lands-
kommuner, eller t.o.m. värre, som Lubbe Nordström klargjorde i sina välkända reportage om Lort-
Sverige på 1930-talet. Övervintrade bostäder av det här slaget och deras invånare i Västergötland 
har skildrats i ord och bild i böcker av Dan Korn (1992, 2002). 
 
I 1938 års kartläggning av fattigvården hade Daretorp turen (för oss vetgiriga) att ingå bland de 
utvalda kommunerna. Av Daretorps år 1938 cirka 900 invånare, åtnjöt 31 personer någon form av 
fattigvård under året, därav 6 äldre (för 12 personer var hjälpen tillfällig och 6 var nytillkomna), 
vilket motsvarade 3% av befolkningen. Denna andel låg något under riksgenomsnittets ovan-
nämnda 6% (1935). Av de 31 personerna var 20 män, varav 13 ogifta.  
 
Den generation som såg offentlig omsorg som fattigvård börjar först i nutid vara borta, inte så 
konstigt eftersom fattigvårdslagstiftningen, som nämnts, ganska nyligen (1956) avlöstes av 
Socialvårdslagen. År 1982 ersattes den av Socialtjänstlagen, som tillkom med stora ambitioner att 
vara något helt nytt. Ändå har den grunddragen gemensamma med den äldre lagstiftningen, dvs. 
det finns ingen lagfäst ”rätt” till omsorg, utan en kommunal skyldighet att bedöma om man har ett 
behov och, i så fall, att besluta om hur detta skall tillgodoses. Men besluten kan sedan 1600-talet 
överklagas och fattiga har ibland fått rätt emot ”överheten”. Detta är en ordning unik för Sverige 
och Finland och var (är) en del av statens önskan att ge röst åt vanligt folk emot lokalt 
myndighetsmissbruk. I övriga Norden och annorstädes måste man stämma sin lokala myndighet. 
Kommunens kostnader för fattigvården reducerades till ett betydligt lägre nettobelopp av olika 
intäkter: 1937 fick man bidrag från landstinget (för personer som var så sjuka att de rätteligen borde 
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ha omhändertagits av landstinget) på 5.000 kronor. De självbetalande bidrog med 800 kronor och 
de indragna pensionerna gav 2.600 kronor. Boende på ålderdomshem erhöll ibland fickpengar, om 
de kunde sköta sådana, så även i Daretorp där de fick 2 kronor/månaden: ”Endast helt omhänder-
tagna icke självbetalande patienter med gott uppförande erhålla fickpengar”.  
 
Detta innebar sammantaget att kommunen netto måste stå för 42% av bruttoutläggen (det året 
uppgick fattigvårdsstaten till 14.975 kronor). En enda svårt sjuk person som måste vårdas länge på 
kroppssjukhus kunde helt stjälpa en fattig landskommuns ekonomi (Edebalk & Olsson 2011). 
Ytterligare ett exempel på utgiftsstrukturen ger fattigvårdsbudgeten för 1940, vilken totalt belöpte 
sig till 16.675 kronor. Då avsåg 8.350 kronor ålderdomshemmet och 8.325 kronor den ”fria 
fattigvården”, varav 5.500 kronor för vård på sinnessjukhus (motsvarande). /De flesta av dessa 
uppgifter är excerperade ur fattigvårdsstyrelsens i Daretorp arkivhandlingar hos Tidaholms kom-
mun./  
 
Enligt den nationella kartläggningen hade i slutet av 1930-talet landskommunerna en genomsnitts-
kostnad för en vårddag på ålderdomshem om 1,82 kronor. Kostnaderna varierade mycket mellan 
kommunerna, då som nu, men steg efter hand. År 1938 tycks normalkostnaden på ålderdoms-
hemmet i Daretorp ha varit 474,50/år (således under riksgenomsnittet), en uppgång från ungefär 
300 kronor året innan, vilket troligen avspeglade höjda löner (huvuddelen av äldreomsorgens kost-
nader utgörs av personalkostnader). Uppgången fortsatte under krigsårens dyrtid (inflation): år 
1943 uppger Daretorps räkenskaper för fattigvården att ett vårdår på ålderdomshemmet betingade 
en kostnad på 547 kronor, dvs. motsvarande 1,50/dag. Omkring 1950 hade kommunernas netto-
kostnad för en vårddag på ålderdomshem ökat till 5-7 kronor, att jämföra med över tusen kronor 
idag. Kommunalskatten låg på omkring 6 kronor i början av 1950-talet och 20 kronor i början av 
1970-talet. 
  
Det kan verka småaktigt att uppehålla sig vid de ekonomiska aspekterna på fattigvården, men det 
är ju i själva verket det yttre uttrycket för något grundläggande - och imponerande - i det svenska 
(nordiska) sättet att ordna den offentliga omsorgen, där vi gemensamt bidrar efter förmåga och alla 
kan granska räkenskaperna och hur resurserna används. Sålunda vet vi att inköp av rullstol (50 
kronor) redovisades vid fattigvårdsstyrelsens sammanträde 24 mars 1938. Inköp av likkista för 
avlidna på ålderdomshemmet (30 kronor) redovisades också. Fattigvårdsstyrelsens bevarade, 
vackert handskrivna handlingar andas inte småaktighet, men ramarna var små: Man måste hushålla 
väl med de små intäkterna från invånarna. Ett exempel var när man 1937 ville fernissa korkmattan 
på ålderdomshemmets bottenvåning, men detta fick anstå till året därpå, eftersom kommunens 
ekonomi var ansträngd …  
 
Stadskommunerna hade betydligt större ekonomiskt handlingsutrymme, att döma av offentlig 
statistik från tiden. Landskommunerna belastade ofta invånarna med två – tre gånger större 
kommunalskatteuttag än städerna, men hade ändå ekonomiska svårigheter. Fattigvården och 
folkskolan ansågs, med viss rätt, vara statligt pålagd och borde därför finansieras av staten (Edebalk 
& Olsson 2011). Avfolkningen medförde att landskommunerna hamnade i en ond cirkel. 
Storkommunreformen 1952, då Daretorp gick upp i Hökensås storkommun, avsåg att förbättra 
situationen, men en del av problemen kvarstod.  
 
Ett av flera bekymmer var svårigheten att få utbildad personal, i den mån kommunerna efter-
strävade detta. Ett vanligt klagomål i Svensk fattigvårdstidning på 1920-talet och senare var att 
kommunerna förbigick kompetenta sökande och anställde helt okvalificerade personer, släktingar 
till fattigvårdsstyrelsens ordförande och liknande. Detta förbättrades så småningom, men ännu vid 
en inventering av ålderdomshemmen i Jönköpings län 1969 hittade man ålderdomshem där ingen, 
varken föreståndarinnan eller annan personal, hade någon som helst utbildning för arbetet.  
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En av de första åtgärderna i de nya storkommunerna var ofta beslut om nytt ålderdomshem (ett 
resultat kunde bli förflyttning av de boende, som då kunde hamna långt från hemorten). Under 
perioden 1950 – 1975 ökade andelen äldre, i någon form av institution, i hela riket från 6% till 9%. 
Många av de intagna hade små eller inga hjälpbehov, utan var där på grund av bostadsbrist, 
undermålig bostad mm. I speciella fall kunde kommuner ansöka om statsbidrag, men den inter-
kommunala skatteutjämningen sjösattes inte förrän 1966 och har som bekant debatterats allt sedan 
dess. Folkpensionen fungerade i praktiken som en indirekt skatteutjämning och minskade skatte-
trycket på landskommunerna, vilket också framgår av uppgifterna i Daretorps fattig-vårdsbudget 
(a.a.). Den s.k. fattigvårdsfrågan var som redan nämnts i stor utsträckning en landsbygdsfråga. 
 
 
Ålderdomshemmet och dess vårdtagare på 1930-talet 
 
År 1929-1930 byggdes Daretorps ålderdomshem. Flera sociala reformer hade tillkommit. 
Tidsandan var förändrad och 1918 års Fattigvårdslag var human för sin tid, med utvidgade 
föreskrifter om att alla gamla och sjuka i landet skulle erbjudas sjukvård och omsorg. De kärva 
livsvillkoren avspeglades i lagstiftningen. Rätten att överklaga fattigvårdsstyrelsens beslut återin-
fördes; den hade varit avskaffad under den fattigvårdslag som förknippades med 1800-talets 
”svagår”. I samband med 1918 års lag avskaffades namnet fattighus eller fattigstuga och benäm-
ningen ”ålderdomshem” infördes.  
 
Begreppet ålderdomshem lär ha föreslagits av Ellen Key, som imponerades av de holländska 
motsvarigheterna med det namnet. Begreppet fattighus levde dock kvar parallellt för en del äldre 
inrättningar, både i statistiken och i folkmun. I ”Vår socken Daretorp I” relateras ett barn som 
kring 1930 skulle ha omnämnt det nya ålderdomshemmet som ”fattighuset”, men då rättades av 
sin far. Man var stolt över den nya tiden. 
 
Vi vet en del om de boende på Daretorps ålderdomshem under perioden 1 juli 1937 – 30 juni 1938, 
utifrån den blankett som folkskolläraren Yngve Berg, ordförande i fattigvårdsstyrelsen, fyllde i och 
skickade in till Socialvårdskommittén. Dess handlingar befinner sig numera i Riksarkivet, där vi 
studerat dem. Eftersom blankettens uppgifter avser en annan tidsperiod rimmar den inte helt med 
uppgifterna i årsöversikten för 1938 i Tidaholms kommunarkiv. De översiktliga resultaten från 
kartläggningen beskrevs i ett par utredningar (SOU 1940:22, 1946:52). 
 
Av Daretorpsblanketten framgår att man under ovannämnda period haft 13 boende på ålder-
domshemmet, som var avsett för 12 boende. Av dem var två tredjedelar kvinnor, varav de flesta 
aldrig varit gifta. Att de flesta av de intagna var ogifta var typiskt för ålderdomshemmen ända in på 
1970-talet och än i dag är ogifta äldre överrepresenterade på äldreboenden (i riksundersökningen 
var dock 48% av de intagna män på landsbygdens ålderdomshem).  
 
Utslaget på befolkningen i Daretorps landskommun åtnjöt 6% av de äldre (65+) fattigvård, varav 
som nämnts mer än hälften var intagna på ålderdomshemmet. Av de 26 som var under 65, var 16 
ogifta, varav de flesta var män. Som grupp hade de ogifta historiskt sett (och har möjligen fort-
farande) speciella drag, med lägre inkomster och kortare livslängd m.m., något som särskilt gällde 
männen. Det finns, som vi ser även i Daretorp, anledning förmoda att deras civilstånd kunde ha 
hälsomässiga orsaker. Det var nog helt enkelt svårare för en person med nedsatt hälsa att bli gift, i 
synnerhet kanske för männen. Gifta är en selekterad grupp och dessutom torde äktenskapet i sig 
skydda personer bl.a. emot beroende av fattigvård, liksom emot dagens socialtjänst.  
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De intagna på ålderdomshemmen/fattighusen var generellt betydligt yngre år 1938 än motsvarande 
grupp på dagens äldreboenden, både i riket och i Daretorp, där blott hälften hade fyllt 65 och en 
80-årig änkling som hade bott där i två år var den äldste. En intagen var ”varaktigt sängliggande”, 
men ingen uppgavs vara ”svårhanterlig eller störande för omgivningen” och ingen ansågs vara i 
behov av vård på sinnessjukhus, vårdhem för lättskötta sinnessjuka, anstalt för sinnesslöa, hem för 
kroniskt sjuka eller annan anstalt. Sådana vistelser kunde, som nämnts, betunga kommunens 
budget, om de inte var så illa däran att de var ett landstingsärende. Fyra var med stor sannolikhet 
desamma som identifierades i en uppräkning av 37 vuxna omhändertagna 1916-33, däribland 
arbetaren Anders Teodor Band och Selma Matilda Johansson, båda ogifta och omnämnda nedan. 
En del barn bodde också, vanligen kortare tid, på fattighuset-ålderdomshemmet (Vår socken 
Daretorp II). Flera av de intagna hade olika psykiska problem; i fattigvårdsstyrelsens protokoll 
klagar man t.ex. över en kvinnlig vårdtagare som ibland vistas hos en dotter och som efter sådana 
besök var extra besvärlig att ta omhand på ålderdomshemmet.  
 
På ålderdomshemmet befann sig år 1938 10 personer, alla utom en på grund av sjukdom. Sjukdom 
var över huvud taget en vanlig anledning till fattigvård: Elva personer vistades kortare eller längre 
perioder på det som då hette sjukhem för lättskötta psykiskt sjuka, sinnesslöanstalt och mot-
svarande institutioner. Ytterligare 8 personer fick stöd för lasarettsbesök eller vistelse på sjukhem 
(några fall överlappar; några vårdtagare på ålderdomshemmet var ibland intagna på sinnessjukhus).  
 
Av den äldre (65+) befolkningen i Daretorp bodde 4% på ålderdomshemmet 1938, bara aningen 
under dagens riksgenomsnitt på c:a 4,5%. Till jämförelse kan nämnas att år 2012 var andelen 6% i 
Tidaholm och 16% för gruppen 80+ (riket 14%). Samtidigt hade 12% hemtjänst i gruppen 65+ 
och 32% bland personer 80+, vilket var klart över riksgenomsnittets 9% respektive 24% 
(www.socialstyrelsen.se).  
 
Vistelsetiderna var långa för flera av de boende: Fyra hade bott där högst ett år, tre i 1-4 år och sex 
i 5-9 år. Den låga omsättningen antyds av att blott en boende avled under ett års tid. En flyttade 
ut, ej angivet vart, vilket kanske hade att göra med ett annat av den tidens fenomen, nämligen att 
ganska många bodde periodvis eller bara på vintern på ålderdomshemmen, något man noterade i 
riksundersökningen.  
 
Alla intagna hade enbart folkpension, mellan 230 – 310 kronor/år. Sex var ”självbetalande”: Dessa 
inackorderingar (varav en man) betalade 1,25/dag, vilket möjligen innebar en kommunal 
subvention av deras boendekostnad (se ovan). På ålderdomshemmen fick man som nämnts ibland 
fickpengar, om man kunde sköta dem. Ålderdomshemmet var fullbelagt 1938, vilket ingalunda 
alltid var fallet, generellt sett. Cirka 25% av platserna stod tomma i riksundersökningen, något som 
var ännu vanligare på landsbygden, där ganska många bara var belagda till 50 – 60% och ibland 
tycks det också i Daretorp ha funnits lediga platser.  
 
Beläggningsgraden på landets ålderdomshem ökade efter hand, men var fortfarande inte hundra-
procentig ännu på 1950-talet. Att efterfrågan på äldreboende steg berodde sannolikt på det ökande 
antalet äldre, men också på en fram till 1970-talet stigande andel ogifta bland de äldre och att 
generellt allt fler äldre bodde ensamma. Både andelen ogifta och andelen ensamboende i befolk-
ningen har sjunkit under de senaste årtiondena i landet, med stora lokala variationer. Andelen 65+ 
som bodde ensam var i riksgenomsnittet 35% år 1945, 40% på 1980-talet och år 2014 33% 
(Sundström 2014). 
 
Daretorps politiska karaktär, så som den avspeglades i riksdagsvalet år 1938, kan ha sitt intresse: I 
Daretorps valdistrikt röstade 47% på Bondeförbundet, 24% på högern, 18% på Socialdemo-
kraterna, 9% på Folkpartiet och en person på nationalsocialisterna. Denne var med all sannolikhet 

http://www.socialstyrelsen.se/
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kyrkoherde Tidstrand, som var en känd och organiserad nationalsocialist, vilket min folkpartistiske 
far hade svårt att förhålla sig till i sitt arbete som kantor. Daretorps kyrka var nog en av få kyrkor 
som inte ringde vid fredsslutet 1945. Kyrkoherde Tidstrand har givit ut sina memoarer, som vi 
refererar till nedan. 
 
Daretorps ålderdomshem, i två våningar, hade både enkel- och dubbelrum. Det fanns även ett par 
vattentoaletter och ett badrum där de som ville kunde få hjälp med ett varmbad. Några avstod, det 
var ibland första gången man såg ett badkar, och man kan kanske förstå att det inte lockade alla. 
Köket var stort och rymligt. Där arbetade ålderhemsföreståndarinnan, som ibland hade hjälp av 
några av de piggaste äldre. I matsalen intill rymdes gott och väl 25 personer vid måltiderna. Där 
rådde ofta god stämning och min hund Lassie tog sig ibland friheten att tigga till sig en matbit eller 
bulle. 
 
Tio år efter det att ålderdomshemmet var färdigbyggt 1928 och fyllt av de äldre, byggdes den 
intilliggande lärarbostaden. Fem barn föddes där, varav två fick leva, min äldre syster Inger och jag 
själv. Två dog vid späd ålder av banala infektioner (en utarbetad provinsialläkare ville inte rycka ut), 
ett tredje vid en illa skött förlossning på lasarettet i Falköping. Att familjer drabbades av små barns 
död var vanligt ännu på 1930-talet, även om andelen förlorade barn var ovanligt hög i det här fallet 
(Sundström 2012). När det blev känt att ett barn var fött, sprang Alma, en av de äldre kvinnorna 
på ålderdomshemmet, över och ville titta på den ”lilla tösa”. Hon böjde sig enligt min mor djupt 
över vaggan och smackade kärvänligt, men vände sig sedan förvånad om och frågade ”lever ho?”  
 
 
Minnesglimtar från vardagen och de boende på ålderdomshemmet 
 
En av de första boende på ålderdomshemmet var Teodor Band som först hade bott i fattigstugan 
redan som ung, men som sedan fick följa med till ålderdomshemmet när detta stod klart. Teodor 
Band var en aktiv och engagerad man, som hjälpte till med både det ena och det andra på 
ålderdomshemmet. Han delade t.ex. ut posten till Daretorpsborna. Då satt han i ett litet rött hus i 
trädgården och hade noggrann ordning på kuverten, som först placerades i ett skåp och sedan 
delades ut till mottagarna när de kom för att hämta sin post.  
 
Teodor Band staplade veden som huggits på vedbacken, han krattade grusgången när det var fredag 
eftermiddag, och hjälpte ibland till med lyft av möbler och andra tunga saker. På ålderdomshemmet 
ville han vara något förmer än de andra vårdtagarna och ville gärna hålla tal vid festliga tillfällen. 
Han gick då ut i förstugan för att ladda upp och kom strax tillbaka för att med händerna på ryggen 
och med mycket hög röst framföra sitt tal, som vid de högtidligaste tillfällena ofta hade en religiös 
prägel. Han hade också andra små egenheter; bland annat levde han sig in i olika roller. Han 
föreställde sig t.ex. att han under en period var polis eller länsman. Då hade han en militärmössa 
på huvudet och en plåtbricka i handen och iförd denna utrustning stoppade han de få bilar som på 
den tiden passerade på vägen utanför ålderdomshemmet. De förvånade bilförarna stannade oftast 
och uppmanades då att svara på vissa frågor och att visa sitt körkort. Detta rollbyte kunde pågå 
tills länsman själv råkade passera. Vid uppmaningen att visa körkortet avslutades Teodor Bands 
bana som polis. 
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Teodor Band, ur Bilder från vår bygd, hälften nr 10,  
Tidaholms fotoklubb. 

 
Teodor Band åtog sig också läkarens roll. Eftersom vår familj bodde närmast ålderdomshemmet 
så var det vårt hem han oftast besökte när han levde sig in i läkarrollen. Teodor Band hade då 
ibland en vit kostym på sig och förhörde sig om allas vår hälsa. Därefter följde en föreläsning om 
”blodomloppet” som vi skulle lyssna till. Det var vissa detaljer som vi egentligen ville protestera 
mot, t.ex. att ”blodet börjar bakom örat och rinner ner i ena tåa”, men det var aldrig någon av oss 
som ville göra invändningar.  
 

 
 

Teodor Band som läkare i trappan. Ur Rut Graafs fotosamling, 
Daretorpsbygdens intresseförening. 

 
Teodor Band betraktades som ett original och var känd i socknen och även därutanför. Det skäm-
tades godvilligt om hans egenheter. Band påstod sig vara son till en godsägare i socknen, men om 
detta var sanning vet ingen. Modern, som inte sammanbodde med pappan till barnet, flyttade snart 
från bygden och Teodor Band togs omhand av människor i olika hem, där han nog blev utsatt för 
en snäv och hård behandling, vilket inte var ovanligt när barn utackorderades. Troligen blev hans 
uppfostran försummad och snedvriden, men han blev ändå konfirmerad (Tidstrand 1972.) När han 
blev äldre gav hans sig ut på ”luffen” och sålde allehanda småsaker, och vid ett av dessa tillfällen 
blev han i Uppland tagen för en efterspanad brottsling. Han kunde dock rentvå sig, och efter det 
fick länsman bjuda på middag. Han arbetade också som hantlangare vid olika slags arbete. Han 
berättade ofta om hur mycket han varit med om, och la då ofta till: 
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”mig lurar di inte för jag har varit med för mycket” (Tidstrand 1972). 
 
Teodor Band gick ur tiden vid 80 års ålder. Han efterlämnade minnen hos många, de flesta 
humoristiska och goda, och gjorde insatser även för kyrkan och kyrkans syförening, t.ex. sålde 
lotter och stiftets julbok. Det blev ett tomrum efter honom på ålderdomshemmet. Kanske kunde 
följande strof av en skald tillämpas: ”Han tålde väl att skrattas åt, men hedras mer ändå”. 
 
Ytterligare en hågkomst från de äldre i Daretorp stiger upp i minnet: Det var långfredagens  
högmässa och min far, Paul Grafström, satt vid kyrkorgeln och spelade den långa Litanian som på 
den tiden  inledde kyrkotexten om Jesu lidande på korset. Kyrkorgeln fick sin luft och kraft genom 
att en ”orgeltrampare”, nämligen August Larsson som även var kyrkvaktmästare, gav luft åt orgeln 
med två stora trampor som, uppbundna av tjocka rep, försörjde orgeln med luft. Till min fars 
förskräckelse hördes en duns från skrubben där tramporna fanns, och gamle August tittade fram 
och viskade: ”Nu ä dä faalit, nu rök repet!”  Med ackompanjemang  av de absolut sista resterna av 
luft i orgeln sjöng kyrkokören den sista strofen i Litanian: ”Herre förbarma Dig över oss”. August 
Larsson, kyrkvaktmästare i berättelsen, var en präktig och pålitlig man i kyrkans tjänst. En rörande 
berättelse kan man läsa om honom i Tidstrands memoarer: Efter hans avgång från tjänsten (han 
efterträddes av sin son, Einar Larsson), kunde man om somrarna se August som slagit sig ner på 
Daretorps kyrkogård för att få vara där och minnas och njuta av blomster och den andaktsfulla 
stämningen.     
 
Selma var en av de piggaste äldre kvinnorna på ålderdomshemmet och jag minns henne väl från 
min barndom. Jag hade respekt för Selma, hon kunde vara på dåligt humör och då brukade hon 
både spotta och ropa olämpliga ord. Utmärkande för Selma var hennes avståndstagande från män 
i alla åldrar. En dag hade min far, folkskolläraren i Daretorps kommun, kallat till Skolinspektion. 
Det hände en gång per år, och då inbjöds en grupp äldre, erfarna lärare från länet till inspektion 
och diskussioner.  
 
 

 
 

Foto av Selma Johansson. Privat foto. 
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När Selma vid detta tillfälle fick se att en grupp äldre herrar, i kostym och hatt hade samlats på 
skolgården blev hon mycket irriterad. Hon tog sats i diket bredvid de distingerade herrarna, samlade 
ihop så mycket saliv hon förmådde och lyckades få en spottloska att hamna mitt på bröstet på en 
av de närmaste herrarna. Sedan samlade hon ihop och drog upp sin stora, vida kjol, visade dem sin 
nakna bak - en klassisk förolämpning - och gav sig springande iväg ned till ålderdomshemmet igen. 
 
Men Selma kunde göra undantag. En bekant berättar att han, då i tjugoårsåldern, en gång mötte 
Selma när hon kom springande under ropet ”Jag vill pissa, jag vill pissa!”, lyfte på kjolarna och satte 
sig på huk intill honom, sägandes att ”Här finns inte en mänska”. Underbyxor är ett modernt 
påfund, som nog ännu inte hade nått fram till alla äldre Daretorpsbor. 
 
En annan av de på ålderdomshemmet intagna var Alma, som då och då gav sig ut i bygden för att 
samla ihop ett knyte med godsaker (råa ägg, bröd och kakor). Hon åtföljdes då ibland av vår hund 
Lassie, som ville ha godbitar men samtidigt – som vi tolkade det - skämdes för att följa med på 
tiggarstråt. Det sägs att Alma var en stor djurvän och att de ägg och kakor som hon inte åt upp 
själv, dem gav hon till Lassie eller ibland till råttorna. Men Lassie ville inte följa med in på gårdarna 
utan slank ner i dikena när man närmade sig ett hus, för att dyka upp på vägen igen när Alma 
lockade med godsaker. Det föreföll som om Lassie skämdes för att följa med vad hon uppfattade 
som en ”luffare”, dvs. Alma med stora schalar.  
 
På 1930-talet fanns fortfarande luffare. En som ibland per cykel besökte Daretorp, var Josef Bood, 
född 1888. Han brukade stanna från några dagar upp till en vecka i Herberts föräldrahem, Sjöbonäs, 
och hugga ved. Han fick mat, husrum och några kronor för utfört arbete. Bood höll mycket strängt 
på mattiderna och släppte allt han hade för händerna så snart man ropade att det var mat. Var inte 
allt fixat och klart, utan han fick vänta någon minut, blev han stingslig. 
 
Det berättas att Bood var nästan maniskt intresserad av cirkus. Altenburgs Cirkus var hans favorit 
och han kunde cykla långa sträckor för att få se en föreställning. Mest tycks han ha hållit till i 
grannsocknarna och nejden i övrigt. Sina sista år tillbringade han på ålderdomshemmet Midgård i 
Tidaholm (en utförlig berättelse av Lena Jonsson om Josef Bood publiceras 2015 i en bok om 
Agnetorps socken). 
 
 
Miljön på Daretorps ålderdomshem: Intervjuer med personal 
 
Arbetet på ålderdomshemmen var ofta tungt, med många hjälpbehövande, kanske sängliggande 
äldre, sjuka och ”besvärliga” intagna. Ofta var ålderdomshemmen små, med kanske bara en anställd 
(föreståndarinnan) eller föreståndarinna och ett biträde. Det handlade om dygnet runt-arbete, där 
man fick försöka få sömn bäst det gick. Vikarie vid eventuell semester måste man själv anskaffa 
och avlöna. Klagomål över det tunga arbetet och bristen på förståelse från allmänheten känns igen 
också från senare tid (för ett exempel från den tiden, se insändaren ”En av de många” sidan 495-
497 Svensk Fattigvårdstidning 5/1927).   
 
Vi har haft förmånen att intervjua några vårdbiträden och en föreståndare som arbetade på 
ålderdomshemmet för flera decennier sedan. Mitt intresse för de kvinnor som arbetade på 
ålderdomshemmet i Daretorp väcktes när vi började samla uppgifter om socknen-kommunen 
Daretorp ”förr i tiden”. Eftersom jag under min barndom fick komma in på ålderdomshemmet 
och träffa de gamla när jag ville, fick jag tidigt ett intryck av att atmosfären och stämningen där var 
varm och generös. Personalen gav säkert god omsorg om de gamla och tyckte om att sköta dem 
på bästa sätt. Själv hade jag rört mig i ålderdomshemmets lokaler redan från barnsben, ofta 
tillsammans med min hund Lassie, eftersom vi bodde granne med ålderdomshemmet. Jag minns 
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varje skrymsle och vrå, den hemtrevliga andan i kök och vardagsrum och som vi sett, vissa av vård-
tagarna där. Jag kände mig alltid välkommen dit, och Lassie blev nog en av de första vårdhundarna 
i Sverige. Hon var tyst och försynt, tassade diskret fram och la sitt huvud i någons knä och såg med 
milda bruna ögon i ögonen på den gamla.  
 
På julafton höggs en gran i Prästbolets skog, den bars hem av Teodor Band och Samuel, samt ett 
par enar och granris att pynta framsidan av huset med. På eftermiddagen tog man emot besök. 
Kyrkoherde J.H. Tidstrand med familj stegade in för att önska God Jul, vilket inleddes med en liten 
högtidsstund då en betraktelse för julafton och julpsalm förekom. Därefter bjöds alla på julkaffe.   
 
De flesta av vårdtagarna på ålderdomshemmet var vid relativt god hälsa, men de naturliga multi-
sjukdomar som ofta drabbar personer i högre åldrar fanns bland många av de äldsta. Omvårdnaden 
och vårdkvalitén var god, och i slutet av livet dog de flesta i den egna, välkända miljön på ålder-
domshemmet att döma av uppgifter om likkisteinköp. Dåvarande sjukvårdslag förbjöd för övrigt 
inläggning på sjukhus av patienter som man inte kunde bota, något som för övrigt är fallet även 
idag (”medicinskt färdigbehandlad”). 
 
När jag tog kontakt med de kvinnor som under åren från c:a 1960 hade arbetat på Daretorps ålder-
domshem (Hemmet) var jag inriktad på att få prata med dem om stämningen, samarbetet, och 
rutinerna på Hemmet. Upplevde man att arbetet var fritt eller ”styrt” i fråga om hur arbetet skulle 
utföras? Var det mycket arbetsamt på den tiden också, liksom idag? Hur var det med det fackliga 
engagemanget? 
 
Jag ville också försöka förstå hur deras relation till de gamla var, i den mån man kunde beskriva 
eller förklara denna så många år senare. Vilka svårigheter och problem fanns det i arbetssituationen? 
Vilka minnen av någon speciell situation fanns kvar?  
 
Då jag pratade med mina ”intervjupersoner” en och en, imponerades jag av hur mycket tålamod, 
förnuft och omtanke som skymtade fram när de talade om sitt arbete och de gamla, som de gav 
vård och omsorg. De visade också stor respekt för de äldres historia, hade ofta kunskap om de 
äldres liv och situation i stort. Samtliga svarade enstämmigt att de tyckte att omsorgen och 
stämningen var god, både mellan dem, föreståndaren och de boende.  
 
En av de intervjuade besvarade detta genom att berätta att de blev ombedda att prioritera att sitta 
hos de gamla och prata med dem.  ”Vad pratade ni om?” frågade jag. ”Vi satt ner hos dem och 
pratade om vad de hade varit med om, vad vi själva gjorde, om våra barn och så vidare. Ibland 
skrattade vi hjärtligt tillsammans”. Relationen mellan kvinnorna och de äldre framstår som fylld av 
spontanitet, mänsklig värme och humor, samstämmigt med mina egna intryck som barn.  
 
Det påpekades att de äldre som bodde på Hemmet nog i allmänhet var piggare än de som idag 
flyttar till ett äldreboende. Arbetsbördan verkade i allmänhet vara större på förmiddagarna än på 
eftermiddagarna. ”På morgonen skulle ju de flesta hjälpas upp och få kläderna i ordning (det fanns 
förstås några som själva klarade dessa moment), därefter skulle de hjälpas till matsalen för frukost. 
Sedan gick ju dagen, och vi hjälpte dom här och nu med vad de behövde”. 
 
Transporten skedde ibland med gullstol: Det fanns nämligen ingen hiss mellan första och andra 
våningen. Bodde någon med rörelsehinder på andra våningen, så dukades en bricka som bars upp 
vid matdags. Trappan var ganska brant och vinklad, vilket innebar att trappstegen närmast ena 
väggen var smala och förrädiska. De äldre som hade svåra rörelsehinder bar man till badrummet 
på första våningen, till andaktsstunderna i matsalen och säkert vid andra spontana behov. Alltså 
nerför och sedan uppför igen. Det var säkert mycket påfrestande för ryggar och ben, men som man 
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allmänt kommenterade det, ”man var ju ung och stark”. Det gick inte att köra in en rullstol på 
toaletterna, så man fick bära in den som hade svårt att gå och svårt att röra sig. 
 
Inga hjälpmedel fanns. I badrummet lyftes den badande i och ur i samma rutin som i trapporna, 
nämligen i gullstol (de boende badade varje vecka) och för de som var inkontinenta fanns endast 
under de senare åren cellstoff att stoppa i kläderna. Den stora tvätthögen samlades i källaren, där 
stora kar och en tvättmaskin av äldre modell trängdes med tvätten. Det var säkert arbetsamt, då 
tvätten inte kunde torktumlas, en självklarhet idag, utan fick hängas på streck ute eller inne. En 
centrifug anskaffades på senare år. 
 
När kunde man ta rast?, är en ömtålig fråga även idag. Det är knappt om tid när personalen ska 
försöka ta ut de raster som de har rätt till. Jag fick till svar att man tog ut sin matrast genom att äta 
samtidigt som de boende åt och drack kaffe på eftermiddagen. Då kunde man också rycka in och 
hjälpa till vid matbordet.  
 
En fin berättelse som ges i sammanhanget: ”Jo, kaffet drack vi i köket, och kaffedisken skötte en 
av de gamla om. Efter kaffet kom en av de äldre, en man, ut och sjöng en psalm för oss i perso-
nalen”. Kan man visa sin uppskattning gentemot personal på ett bättre sätt? Innan nattpersonal 
anställdes fick föreståndaren vara jour varje natt. Hon bodde ju också på ålderdomshemmet. En 
tavla i köket visade vilket rum som kallade på henne. När nattpersonal anställdes blev det bättre i 
detta avseende. 
 
Föreståndarinnan hade hand om allt som hade med sjukvården att göra: journalerna, ringa doktorn 
om någon blev dålig, ha ansvar för läkemedlen som förvarades i ett låst medicinskåp. Det fanns en 
provinsialläkare Löfberg som kom och såg till de gamla på ålderdomshemmet. ”Facket var inte 
aktuellt först, lönen var låg, men en i socialnämnden arbetade för att vi skulle få höjda löner och 
det blev en stor förbättring. Vi var ett vårdbiträde, en kokerska och så jag, som föreståndare. Men 
vi arbetade tillsammans, ibland fick vi ersätta kokerskan. Vi hade ingen egentlig uppdelning av 
arbetsuppgifter”. 
 
Läkaren gjorde besök varje vecka. Han hade bacillskräck, så allt skulle vara rent: en vit ren rock, 
ren handduk och så var han så försiktig med dörrhandtag. Det skulle vara alldeles tyst när han tog 
blodtryck. Han kollade de gamlas läkemedel och ibland fick någon åka in till vårdcentralen eller till 
Falköpings lasarett. 
 
”När någon dog så flyttades den döende till ett enkelrum, om möjlighet fanns. Vi lämnade aldrig 
den döende utan vakade dag och natt. Efter döden ringde vi läkaren som kom. Sedan gjorde vi fint 
i rummet, städade upp och vädrade och satte in blommor och tände ljus. Vi klädde den döde i ren 
skjorta och gjorde snyggt och fint. Så läste vi ett stycke ur Bibeln och sjöng en psalm. Vi talade om 
för de andra gamla när någon hade dött. Då sjöng vi också en psalm. Om det fanns anhöriga inte 
alltför långt bort så kunde det hända att de kom dit för att ta avsked. Efter det kom begravnings-
entreprenören och hämtade kistan. En gång fick en son, som bodde ganska långt ifrån, bo på 
Hemmet en vecka”.  
 
Vi tillåter oss i detta sammanhang en utvikning: 
 
I omvårdnadsundervisning för vårdpersonal har nu palliativ vård betonats och lyfts fram, liksom 
omtanke om anhöriga, och det kan uppfattas som om detta inslag i utbildningen är något nytt. Det 
är ingalunda så, redan på tiden runt år 1930 fick sjuksköterskeelever utbildning i detta ämne, som 
visserligen inte kallades ”palliativ vård” utan ”vården av döende och döda” (Grafström 1986).  
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Nedan följer anteckningar förda av min mor (Alma Grafström) under en del av hennes vård-
utbildning omkring år 1930. Anteckningarna ger en bild av att vården uppfattades vara ett barm-
härtighetsverk där det religiösa budskapet tydligt framtonade. Patientens och de anhörigas indivi-
duella behov styrde vårdåtgärderna. Texten är något förkortad. 
 
”Vården av de döende och döda är det ämne vi idag skola tala om. Att vårda en döende patient, att ge 
honom den kärlek och omvårdnad han nu, så väl som förut, har rätt till, det är ju något som vi 
egentligen inte skulle behöva lära. Dock vet jag att kunskap i detta ämne är oändligt viktigt. Det är 
mången gång här som det största kravet ställes på en sköterskas taktkänsla, kärleksfullhet och 
offervillighet.  
 
Skola vi då meddela den sjuke att han skall dö? För den allvarligt tänkande sjuksköterskan kan det 
här bli svåra slitningar mellan plikten och samvetet. Det är ju ingen lätt uppgift för en sjuksköterska, 
men här är det gott att ha en varmhjärtad och förståndig sjukhuspräst att gå till och få hjälp. Ofta 
blir det då hans uppgift att förbereda patienten. 
 
----- En döende får aldrig lämnas ensam! Vi ska alla en gång vandra samma väg som han nu, och 
så som vi då vilja bli skötta, så skall vi sköta denna patient nu. 
Mången gång kan han själv ej uttrycka sina önskningar. Då få vi på allt sätt söka förstå dem, så att 
säga läsa dem i hans ögon, och försöka att tänka ut det bästa sättet att hjälpa och lindra: lägga 
honom högt om han har svårt att andas, torka bort svetten från hans panna, och byta så att han 
aldrig ligger våt i sängen. Är patienten kall läggs varma krus i sängen. En liten kudde som man 
ofta kan vända på är mycket bra. En sak som vi bör tänka på är att patienten inte ligger med torra 
läppar och att han inte törstar.-------- 
------Det finns många sätt varpå den kärleksfulla och förstående sköterskan kan hjälpa, men inte 
glömma att patienten får den ro och stillhet som han behöver. Det rum där döden gästar, är ett 
heligt rum. Där måste vi röra oss tyst och stilla, där måste vi ha frid och ro. 
 
Vi har också förpliktelser mot patientens närmaste. De är också lidande människor, och mången 
gång är deras lidande större än patientens. Vi få ha överseende med dem om de blir obehärskade 
och otåliga. Här om någonsin gäller att vara taktfull, och alltför ofta syndas det mot detta i ovist 
nit. Tänk t.ex. på att ställa er så vid sängen att ni inte skymmer för de närmaste, den sista anblicken 
av den kära. Och när skilsmässans ögonblick är inne, var då inte påträngande, lämna dem litet ro. 
Det är kanske så litet vi med ord kunna ge just nu! 
 
Man hör så ofta sägas, att sköterskor blir så vana vid att se människor dö, att det bekommer dem 
nog ingenting. Men jag vill säga er, Systrar, att med min erfarenhet av att stå vid så många 
dödsbäddar, kan man aldrig bli likgiltig! Tvärtom – ju längre man kommit på levnadsvägen ju mer 
erfarenhet man vunnit av livet, ju djupare blir livets mening för en, och desto djupare känner vi 
också inför döden.  
 
När döden har inträtt, lägga vi först tillhopa den dödes ögonlock, antecknar klockslaget för 
dödsfallet, underrättar doktorn (om han inte varit närvarande). Därefter vänta vi tills de anhöriga 
avlägsnat sig innan vi göra honom den sista tjänsten. Detta att göra den döde redo för den sista 
färden är en plikt som en sjuksköterska aldrig får undandraga sig. Man bör vara två för att göra den 
döde i ordning, det är eljest mycket svårt att på ett pietetsfullt sätt utföra det. 
 
Det är också här, vid dödsbäddarna, som vi känna så väl att vi fått, inte blott ett yrke, utan ett kall 
oss givet. Ett kall, som visserligen kräver oändligt mycket mer. Detta att komma människor så nära, 
att kunna vara något för dem under de tyngsta stunderna i deras liv, är en stor uppgift som Gud 
gett oss, det få vi ej förgäta. 
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Gud give då, att vi så kunde gå vår väg fram bland allt detta lidande, bland alla dessa tårar, att det 
en gång kunde sägas om oss: 
 
”Där de vandrade sin väg genom tåredalen, där växte kallor fram”.   
 
”På Hemmet kunde det hända att patienter från Falbygdens sjukhus kom till ålderdomshem runt 
omkring. Vi kunde få förståndshandikappade eller sjuka med psykisk ohälsa som hade stark oro 
och ångest. Det behövdes tålamod ibland, vi fick lirka med dom. Vi försökte behandla alla lika, vi 
favoriserade ingen”. Det krävdes nog både kunskap, empati och engagemang i detta sammanhang. 
 
”Jag arbetade mest på natten. Jag skulle först mangla lakan och stryka tvätten (om jag hann). Sedan 
gick jag rond till alla de gamla kl. 24, 03, 06. Vid sista ronden kl. 06, fick de som ville ha, kaffe vid 
sängen innan de gick upp. De som ville fick sova vidare”.  
 
Kan man tänka sig en bättre rutin? Idag diskuteras i den ”moderna” sjukvården och omsorgen om 
man inte kan låta patienterna sova i stället för att väcka dem med tempen klockan sex-halv sju. Här 
har vi något att lära! 
 
Periodvis räckte inte platserna på Hemmet till, då inkvarterades några boende på andra håll. Tre 
platser ordnades genom att två rum i lärarbostaden kunde användas och dessutom det lilla röda 
huset i trädgården, där det fanns två rum. ”Det var ganska kusligt ibland att gå emellan husen när 
natten var mörk och kall. Jag började arbeta dagtid sedan, då fick jag ju också arbetskamrater”.  
 
Lis Asklunds sextiotalsreportage om apatin och tristessen på ålderdomshemmen (”De sitter och de 
ligger”, 1966), en sak som även Ivar Lo-Johansson tidigare påpekat, ledde till att man började med 
aktiviteter inom äldreomsorgen, vilket redovisades i Socialstyrelsens statistik på 1970-talet.  
 
Även på Daretorps ålderdomshem började man med arbetsterapi: 1 – 2 dagar i veckan kunde en 
kvinna komma och då samlades man i matsalen och drack kaffe, samtidigt som man virkade, 
stickade, sydde eller vävde på små vävstolar. Det kunde ibland också ingå träslöjd eller att man fick 
linda plastband runt klädhängare som man kunde ge bort eller sälja. Utan samband med detta 
förekom också att ”De gamla som var piggare hjälpte till i köket och med andra sysslor. Samuel 
som var pigg och stark högg ved, och ibland skalade han potatis, även om det gick lite långsamt.” 
Jag  har själv minnesbilder av Samuel, som jag nog var litet rädd för som barn. 
 
Sprit var inte förbjudet på Hemmet. Den tolerans man visade mot sina gamla med lust att ta sig en 
”hutt” verkar helt samstämmig med nutidens liberala hållning. ”Men en gång hade en av de gamla 
tagit bussen in till systemet och köpt ut. Vi saknade honom när maten skulle ätas, så vi gick ut i 
trädgårn och titta efter honom. Han låg i en backe och sov. Vi fick dra honom i benen under 
taggtråden för att få ner honom från backen. Sen kunde vi stötta honom till matbordet. När han 
fått lite mat i sig så kvicknade han till”.  
 
Det var inte så vanligt med utbildning bland personalen. Ett av vårdbiträdena - den yngsta av de 
intervjuade - berättade att hon gått en kurs för vårdbiträden på 8 veckor i Falköping, då hon fick 
åka varje dag fram och tillbaka. Annars var det kortkurser, t.ex. när Apoteket kom och lärde dem 
om läkemedel.  
 
Intrycken av att de gamla, och även personalen, trivdes och hade det så bra som tiden tillät, kvarstår. 
Åren gick, och det hände nymodigheter i omgivningen, bland annat tillkom ett nytt ålderdomshem 
på Helliden. Dit flyttade(s) de gamla från Daretorps ålderdomshem och även en del personal. 
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Hemmet stängdes 1971. Byggnaden står fortfarande kvar, men har mist sin funktion som de gamlas 
hem. 
 
 
Hjälp och omsorg i hemmet 
 
År 1938 började Sveriges äldre organisera sig och ställa krav, först i det som är dagens SPF 
Seniorerna, några år senare PRO. Man var förstås missnöjd med de ytterst låga pensionerna, äldre 
utgjorde som vi sett exempel på i Daretorp den enskilt största gruppen i fattigvården. Ett annat 
missnöje var med myndigheternas ensidiga satsning på institutionsvård för de äldre, man ville ha 
”hemvård, inte vårdhem”.  
 
Kraven ledde inte till något förrän SPF skickade ut Ivar Lo-Johansson på en reportageresa genom 
”Åldringssverige”. Reportagen, åtföljda av skrämmande bilder i tidningen Vi, Sveriges då mest 
lästa, ett påpassligt radioreportage samt skandaler med mystiska dödsfall på små ålderdomshem i 
landskommunerna Brunflo och Älekulla tvingade dock staten att tillsätta en utredning, under 
socialminister Gunnar Sträng. Den kom fram till just det pensionärerna krävt, att man i första hand 
skall ge hjälp och stöd i hemmet genom kommunala hemsamariter (SOU 1956:1). Förbättrade 
pensioner (1948) bidrog också till att underlätta det som numera kallas ”kvarboende”, som på sina 
håll kanske rentav drivs alltför långt. 
 
Redan innan detta hade man på en del håll förstått att många äldre behövde hjälp i hemmet. Dels 
var Sverige vid sekelskiftet 1900 världens demografiskt sett mest åldrade nation, dels bodde som 
nämnts många äldre ensamma, saknade nära anhöriga. Detta behov fick bl.a. husmodersföreningar 
att starta hemhjälpsverksamhet för äldre (Husmodern 1/1943), med en symbolisk ersättning till dem 
som utförde detta. Liknande verksamhet drevs av Röda Korset och andra organisationer, under 
visst motstånd från statsmakten som ansåg detta vara ineffektivt. Inom dessa initiativ ansågs vanlig 
husmoderserfarenhet vara tillräckligt för att ge erforderlig hjälp, dvs. främst städning, matlagning 
och tvätt.  
 
Inom den kommunala hemhjälpsverksamheten från 1950-talet var det också tillräckligt med hus-
morskunskaper och möjligen en kortare utbildning i Röda Korsets hemsjukvårdskurser: ”vanligt 
husmorsvett och en ärlig vilja att hjälpa sina medmänniskor” räckte långt. Av hemhjälpen skulle 
man kunna få hjälp med både hemmets skötsel och kroppens vård.  
 
Från början var det mest städning och matlagning, men längre fram allt oftare distribution av 
färdiglagad mat. Hushållsarbetet hade fått stryka på foten för alltmer vård. I flera studier om hem-
tjänstens arbetsvillkor framhåller forskarna att hemtjänstyrket är tungt, både fysiskt och psykiskt. 
Stödet från arbetsledare i svåra situationer uteblir ofta, och arbetet är ensamt och med stort ansvar. 
Många uppskattar dock självständigheten i arbetet (Szebehely 2003).  
 
Fast anställning var det inte tal om, endast timanställning var det som gällde ända in på 1970-talet, 
då man inte heller fick ersättning för restid mm. ”Den källa man här vill ösa ur är dessa medelålders, 
och även äldre, hemmafruar som kunna gå ifrån några timmar och som nöja sig med en relativt 
blygsam ersättning” (efter Szebehely 1995). Förutom den kommunala hemhjälpen-hemtjänsten får 
hjälpbehövande äldre (och yngre) givetvis ofta – och volymmässigt större - hjälp i andra former, 
från anhöriga och andra personer i det sociala nätverket, genom köp av privata tjänster och insatser 
från frivilligorganisationer. Anhörigomsorgen är i växande, inte så förvånande med tanke på att 
den offentliga omsorgen ransoneras allt striktare och att, som nämnts, allt fler har nära anhöriga 
(Jegermalm, Malmberg & Sundström 2014). 
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På 1940-talet började många kommuner erbjuda hemsysterhjälp till barnfamiljer i behov av stöd. 
Efter hand anställdes fler och både hemsystrar med utbildning och hemmafruar utan utbildning 
kunde bli anställda. Detta gick så småningom över i hemhjälp, som senare döpts om till hemtjänst 
och numera ibland benämns hemvård, kanske för att markera att man i huvudsak erbjuder vård. 
Rena hushållsgöromål får man kanske i första hand lösa på annat sätt. 
  
Vi intervjuade en hemtjänstanställd som arbetat 25 år i Tidaholms kommun: ”Man fick arbeta med 
det som behövdes i hemmet dit man var kallad. Det var mest äldre som behövde hemtjänst, men 
ibland även yngre. Det mesta var positivt i arbetet, inte styrt utan fritt utifrån vad man ansåg var 
viktigt att göra och utifrån önskemål från dem man hjälpte”. Utbildningen för hemtjänst var nu i 
princip undersköterske- och vårdbiträdesutbildning. Det gavs också utbildning i palliativ vård, 
vilket framkom i intervjun. Att man var medlem i facket var viktigt. Det var kontinuitet i hem-
tjänstarbetet, där man ofta kom hem till dem man redan tidigare haft kontakt med. Det var 
”trygghet i att vi lärde känna dem vi hjälpte ”. 
 
Syster i hemmet 
Långt tidigare, redan i slutet av 1800-talet, belystes behovet av hjälp till familjer där modern-makan 
insjuknat eller blivit klen av sjukdom, många barnsbörder eller andra umbäranden (”utsläpade 
mödrar”).  Hemmets betydelse för både familjen och samhället/statsapparaten uppmärksammades. 
Flera starka viljor hade börjat göra sin röst hörd för att åtgärda bristen på stöd när hemmets centrala 
gestalt – hustrun/modern – försvagats av sjukdom eller annat. Utbildning i husligt arbete blev en 
viktig fråga. Visserligen hade kyrkan och staten stödansvar för fattiga familjer, men behoven var 
långt större än dessa institutioner kunde klara av. Främst krävdes utbildning, men också kontanta 
medel i form av olika bidrag. Många olika föreningar för välgörenhet och liknande bildades för att 
lösa en del av problemen.  
 
På landsbygden hade som nämnts de unga och starka delvis lockats till tätorter och städer och det 
gjorde behovet av stödinsatser i hemmen än viktigare. Dessa frågor och engagemang i utbildnings-
behovet drevs framför allt av kvinnor, redan 1881 startades en kurs i huslig ekonomi i Stockholm. 
I invigningstalet för denna utbildning hävdade professor J.A. Lundell att ”fattigdomen oftast beror 
på husmoderns vårdslöshet eller bristande kunskap i sina hushållssysslor och även brist på erfaren-
het att hushålla med tillgångar i familjen rent ekonomiskt” (efter Wallin 2012).  
 
Dock ansågs det inte helt lämpligt att kvinnor utbildades för att arbeta i andras familjer. Det sågs 
ibland som försumlighet, då det innebar att tiden för det egna hemmets arbete minskade: ”När en 
ung kvinna som ska sörja för man och barn lämnar hemmet för arbete blir hushållningen ofta så 
dyrbar eller oförståndig att mannen därigenom frestas lämna hemmets härd för krogen” (Lundh 
1945). Det stod nog klart för de kloka och stridbara kvinnorna att om man ger utbildning till unga 
flickor, går det inte många år innan åtskilliga lämnar yrket för en egen framtid som maka och mor, 
där de ändå har glädje av sin utbildning. Det kan i sammanhanget nämnas att många kvinnor i vård- 
och omsorgsyrken förblev livslångt ogifta, en del av deras kall men också avspeglande den generellt 
höga andelen ogifta kvinnor i befolkningen, där valet ofta var yrkesarbete eller giftermål. 
 
Utbildning i hushållsarbete framstod under de här åren vara av så stor vikt att den kunde jämföras 
med männens värnplikt (som infördes vid den här tiden) och det föreslogs år 1907 ett ”kvinnoår” 
där alla vuxna kvinnor skulle lära sig alla olika insatser som behövdes i ett hem. Detta skulle ske i 
form av en ettårig utbildning i matlagning, sjuk-och hälsovård samt praktisk barnavård. Liknande 
förslag framfördes ända in på 1940-talet och har som bekant fortfarande aktualitet. Den praktiska 
sidan av frågan tog dock annan gestalt: Hemsysterskolor. 
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År 1915 bestämdes att en utbildning vid ”Stiftelsen Uppsala Hemskola och elevhem” skulle starta. 
Utbildningen skulle vara 12 månader och omfatta både teori och praktik.  I teoretiska delar skulle 
ingå hälsolära, hushållslära och bibelkunskap, medan de praktiska ämnena skulle omfatta mat-
lagning, dukning, servering, tvätt, barnavård och sömnad (anmärkningsvärt är att sjukvård saknades 
i läroplanen). Allt detta var kunskap som borde kunna krävas vid skötsel av ett hem när modern, 
hemmets hjärta, var satt ur spel. Yrket betraktades som ett kall och hade en religiös bakgrund. Att 
vara husmor var ett kall och det innebar att hemsystrar som ersatte husmodern i hemmet också 
hade ett kall. Elevernas tidigare erfarenhet tillgodoräknades, liksom i vissa utbildningar ännu idag, 
och därför kunde utbildningstiden variera, men den kortaste tiden var tre månader. Så småningom 
ändrades detta till en enhetlig utbildningstid på 12 månader. Gemensamt var att det från början 
endast gällde insatser för barnfamiljer. Verksamheten hade som nämnts huvudsakligen syftet att ge 
praktisk hjälp i hemmet till barnfamiljer där modern var sjuk, födde barn eller avlidit.  
 
 
Titelproblem? 
 
Yrkestiteln hemsyster låg ju nära både slumsyster och sjuksyster (egentligen sjuksköterska) och 
detta skapade delvis problem. Bakgrunden var att drottning Sophia vid besök i London blivit inspi-
rerad att starta en sjuksköterskeutbildning (1889) vid vad som sedermera kom att heta Sophia-
hemmet. De sjuksköterskor som utbildades där fick namnet ”sophiasystrar” och bar uniform både 
privat och i tjänst. De invigdes, avlade ed om pliktuppfyllelse och bodde oftast på sjukhuset där de 
arbetade. Slumsystrarna i London hade sin utbildning inom Frälsningsarmén, med start 1877. Dessa 
uppsökte och hjälpte fattiga i slummen med mat och sjukvård med mera. Detta spred sig till Sverige, 
och slumsysterverksamheten här drevs också främst av frälsningssoldater. Även denna grupp bar 
”uniform”, alltså en särskild dräkt. 
 
Det var inte alla – främst i sjuksköterskeleden - som uppskattade att hemsystrar fick en liknande 
titel som sjuksköterskor. Att de även fick en egen ”uniform” gjorde att likheten mellan dessa båda 
grupper ökade. Irriterande var också att hemsystrarna liksom sjuksköterskor vid sin invigning i 
yrket (i kyrkan), fick en brosch att fästa i kragen, som ett tecken på sin speciella yrkesutbildning. 
Inom sjuksköterskeverksamheten var broschen både hänvisning till yrket och till utbildnings-
platsen.  
 
De första hemsystrarna arbetade i Uppsala och kostnaden för att anlita henne var från början tre 
kronor/dag, men efter ett tag sänktes beloppet till 2 kronor för en hel dags arbete i klass I (mer 
avancerad vård, troligen), 1.50 i klass II, och 50 öre i klass III. Styrelsen kunde också bevilja avgifts-
befrielse.  
 
Andra institutioner gav också utbildning i vård i hemmet. Så rekryterade till exempel Röda Korset 
husmödrar som hade tid och lämpliga kunskaper. Dessa kunde inte ersätta hemsystrarna då de 
varken hade utbildning, brosch eller dräkt, men var lämpade att samarbeta med distrikts-
sköterskorna i kommunen. De kallades hemvårdarinnor och de satte hjälpbehovet i hemmet först 
– det betraktades då inte som ett ”riktigt” yrke.  
 
I Daretorp fanns på frivillig grund ett par hemsystrar, med bidrag från kommunen. Dessa ansågs i 
många kommuner vara onödigt kvalificerade för de gängse husmorsuppgifterna, som lika bra 
kunde skötas av en timanställd hemmafru, vilket som nämnts även offentliga utredningar ansåg. 
När någon dog i det egna hemmet hände det att man sände bud efter någon av de hjälpkvinnor 
som svepte de avlidna. Dessa kvinnor hjälpte ibland bygdens invånare både vid livets början och 
dess slut. Det fanns enligt uppgift också sedan omkring sekelskiftet 1900 en barnmorska gemensam 
för Daretorp och Velinga, ovisst hur kvalificerad.  
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Sociala förändringar i Daretorps landskommun 

Omkring år 1950 genomfördes kommunsammanslagningar i Sverige bl.a. för att möjliggöra för-
bättrad äldreomsorg och Hökensås storkommun bildades, där som nämnts Daretorp ingick. I detta 
sammanhang skedde en del förändringar av kommunens sociala omvårdnad och ansvar. Syster 
Ester var en av tre distriktssköterskor som hade Tidaholm med omnejd som sitt arbetsfält. 
Distriktssköterskorna hade stram grå uniform, nästan lite militärisk, och "systerskor" (snörkänga 
med klack). De skötte kontrollen av nyfödda och sjuka småbarn, föreskrev AD-vitaminer och 
tittade till gamlingar. Alla tre distriktsköterskorna i Tidaholm vid denna tid körde bil till sina 
patientbesök.   
 
Om hemsystrarna finns berättelser i Daretorpsböckerna. Tydligen delade Daretorp denna resurs 
med Baltak som ju även ingick i Hökensås kommun efter 1950. Kommunen hade anställda 
hemsystrar/hemvårdarinnor som gick till familjer och hjälpte till om mor eller barnen var sjuka. 
Denna organisation växte fram under tidigt 1940-tal, först på frivillig väg med mindre kommunala 
bidrag, senare som kommunal verksamhet.  
 
Elsa Gustavsson har berättat att de hade hjälp av en hemsyster när hon fött ett av barnen och det 
tog lång tid innan hon blev bra igen. Familjen var bönder på den tiden och hemsystern fick även 
hjälpa till en del med utesysslorna.   
 
Syskonen Lundgren, Monika, Errold och Jonny, har berättat att det ibland kom hemsystrar och 
hjälpte till i familjen redan på 1940-talet. De var många barn och modern hade svår reumatisk artrit. 
Denna familj fick även bidrag ur de så kallade barnrikemedlen till ett nytt hus. I gamla 
kommunprotokoll kan man se att Hushållningssällskapet hade en förvaltande funktion för dessa 
medel. I Daretorp byggdes det en handfull hus med hjälp av dessa medel.  
 
 
Smittsamma och hotfulla farsoter i Daretorp 
 
Ända tills ganska nyligen var livshotande sjukdomar och död i förtid, för en själv eller för anhöriga, 
vanliga inslag i livsloppet. De kunde också medföra funktionsnedsättningar och försörjnings-
svårigheter. Vårdtagarna på ålderdomshemmet i Daretorp levde sin barndom och ungdomstid i 
skuggan av farliga sjukdomar, som i flera fall var orsaken till att de var tvungna att anlita fattigvården 
eller hamnade på fattighuset och, sedermera, ålderdomshemmet. Fattiga förhållanden med bris-
tande hygien, trånga bostäder, orent vatten och tidens okunskap gjorde sjukdomar till ett verkligt 
hot in i sen tid. Men låt oss börja litet längre tillbaka, med exempel från Daretorp. Ett omtalat fall 
var när pesten kom till Litteråsen. 
 
År 1711 bodde Gunnar Svensson med sin familj, bestående av hustrun Kerstin och fem barn samt 
en syster och en hushållerska på Litteråsen i Daretorp. På våren det året kom pesten till deras hem. 
Från den 5 mars till den 8 april insjuknade och dog de en efter en. Den ende som överlevde var 
Gunnar Svensson själv. För var och en som dog noterade kyrkans dödsbok: ”Af pestilentia döde och 
på skogen begravde”. 
 
En minnessten över pestens offer på Litteråsen restes där av Lage Carlsson i Litteråsen och Kalle 
Dahlen i Tidaholm. Det var säkert tungt och svårt för Gunnar den våren, både av den stora sorgen 
efter hela sin familj och av att han nu blivit ensam på gården med allt arbete. Han gifte om sig 
samma år med Karin från Agnetorp den 12 november 1711. I äktenskapet föddes sju barn.    
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Böldpest, som denna sjukdom oftast kallas, har en dödlighet mellan 50 och 90% om den inte 
behandlas och den skördade minst 100 000 liv i Stockholm, Göteborg och Malmö. I dessa städer 
dog en tredjedel av befolkningen. Värst drabbades, liksom av andra svåra infektionssjukdomar, de 
fattigaste och barnen.  
 
Efter 1700-talsupptäckten att man kan vaccinera mot smittkoppor, ett annat av tidens gissel, var 
Sverige först i världen med påbjuden, allmän smittkoppsvaccinering, från 1810. Ofta sköttes det av 
en statens förlängda arm, en kyrkans tjänare. Klockare och skollärare fick utmärkelser för långvariga 
insatser som vaccinatör eller ympare, en mycket viktig del i deras verksamhet.  
 
Dödens ängel kommer till Sverige: Under den varma sommaren 1834 bröt kolera ut i Sverige. Den 
oerhört smittsamma sjukdomen spred sig som en löpeld över landet. Dödligheten var minst 50%. 
Det blev snabbt ett organisationsproblem för myndigheterna att försöka stoppa sjukdomen genom 
hårda karantänsregler, och hus där sjukdomen slagit till märktes med målade kors på dörr och vägg. 
Symtomen var tydliga; svåra buksmärtor med rinnande blodiga diarréer kunde inte misstolkas. Den 
drabbade blev hastigt mycket svag av smärtor och vätskebrist, och den snabba uttorkningen ledde 
snabbt till döden. Många som på morgonen var friska var redan före kvällen nedbäddade i 
kyrkogårdens mull (Bergmark 1983).  
 
Om de nu kom till kyrkogården: På många platser i Sverige, t.ex. i Sjötorp intill Göta kanal, upp-
rättades särskilda kolerakyrkogårdar. Närmare Daretorp, på skogen, norr om Kleven, finns en plats 
som bär namnet Kolerakyrkogården. Den är utmärkt på kartorna med namnet Kyrkogården. Det be-
rättades att Falköpings stad transporterade sina koleraoffer hit för att begravas. Anledningen till 
detta bör ha varit att skogsallmänningen på Hökensås då och alltjämt till största delen ägs av 
gårdarna på Falbygden. Det sägs att det var de fattiga och utstötta som fick sköta de långa trans-
porterna. Falbygden hämtade allt sitt virke här i skogarna vid denna tid, så på detta sätt hade de 
fullt lass både hit och hem och slapp ”köra i tomme” som man säger i bygden. En annan 
kolerakyrkogård som stakades ut ligger i skogen bakom Gällebergs by ner mot Kvarnliden. Denna 
kolerakyrkogård kom dock aldrig i bruk då epidemin denna gång inte blev så kraftig som man 
befarade, enligt lokal berättartradition. Troligen handlar detta om något av utbrotten under senare 
delen av 1800-talet. Kolerans utbrott på 1880-talet gjorde att Göteborg som första stad i Sverige 
anlade ett ordentligt avloppssystem.  
 
Ärkebiskop Johan Olof Wallin upplevde koleran på nära håll i Stockholm, vilket han skildrade i 
den kända dikten Dödens Engel: 
 

I sväven lätta i dansens ringlar, 
I stojen yra i nöjets lag 
Och myrten blommar och lyran klingar, 
Men över tröskelen stiger jag. 
Då stannar dansen, 
Då vissnar kransen. Då bleknar bruden, 
Och sorg är änden, som skriften sagt 
Uppå all glädje och glans och makt.  

 
Före år 1852 angavs i död- och begravningsboken för Daretorp att dödsorsaken var okänd för de 
allra flesta som avled; sjukdomsdiagnostiken var föga utvecklad, i varje fall ute i de enskilda sock-
narna. Det året kom rödsoten (dysenteri) till vårt land och dödsfallen i Sverige var så många att 
man kan se tydliga avbräck i befolkningskurvan dessa år. Först nästa år, 1853, började sjukdomen 
rödsot dokumenteras som dödsorsak i Daretorp och man antar att det var den nya kyrkoherden 
som hade mer kunskap om vad som kunde ha varit den egentliga dödsorsaken. De första fallen var 



24 
 

den 2-åriga flickan Emma Charlotta, hennes 3-årige bror Carl Alfred och deras syster Maria Matilda, 
4 år, som alla dog inom en vecka. Under sensommaren nästa år skördade sjukdomen många offer. 
Under det året avled 31 personer i Daretorp av rödsot.  
 
Sjukdomen kommer till synes i en text om Vaggan från Korsberga nära Daretorp (förmedlad av 
Hembygdsföreningen): 
 
När den lille Johan Marcellus Boström i Korsgården i Velinga dog av dysenteri/rödsot i septemb-
er 1855 drabbades familjen av en förlamande sorg. Johan Marcellus var familjens  förstfödde son,
 det var han som skulle föra familjens historia vidare och så småningom ta  över släktgården. Han
 var efterlängtad, välkommen och högt älskad. När den lille dog hade  han precis fått en liten syst
er. Till den lilla flickan hade man gjort en ny vagga. Den gamla vaggan som följt släkten Boström i 
flera generationer och som varit Johan Marcellus viloplats såväl i livet som i sjukdom och död, 
ställdes upp på vinden i en vrå för att glömmas. Inga fler barn i Boströmssläkten skulle därefter 
vila i denna vagga, som nu förvaras i parhuset på Daretorps Hembygdsgård.  
 
Johan Marcellus begravdes, tillsammans med fler av rödsotens offer i en gemensam grav på Velinga 
kyrkogård. Endast tolv Velingabor skall ha överlevt rödsotens härjningar.  
 
Familjen lät tillverka ett vackert utsmyckat träkors till graven. Korset var  prytt med en ängel, en 
krona, ett vackert stilistiskt lövträd samt blommor. Här fanns också strofer ur psalmer i wallinska 
psalmboken:  
 
”Lofven Gud! Jag hamnen hunnit. Sen på mig! En liten tid har jag möda haft och strid, och  stor hugnad har 
jag funnit. Gråt ej, efterblifne vän! Gud förenar oss igen”. (Psalm 482).  
 
Den sorg som drabbar föräldrar och övrig familj när ett barn dör är ohygglig. Sorgen efter barnet 
överskuggar allt annat. Som nämnts händer det alltmer sällan att föräldrar tvingas begrava små 
barn.   
 
Under tiden 1900-1940 härjade tuberkulosen, som många ännu har minnen av. Sjukdomen är en 
lungsjukdom efter en primärinfektion i lungan. Femtusen svenskar dog årligen i TBC fortfarande 
på 1930-talet, då det ännu inte fanns något verksamt läkemedel, dvs. en betydande risk, sett över 
livsloppet (Statistisk Årsbok 1938 www.scb.se). Man antar att fattiga hemförhållanden låg bakom 
smittospridningen. Tuberkulosbakterien är mycket motståndskraftig och kan föras vidare via små 
hostdroppar och ta sig ända ned till lungblåsorna, där en lokal infektion i lungan kan uppstå. Be-
handling av TBC skedde före 1940-talet framför allt på de många sanatorierna, t.ex. vid Ekeberga 
sanatorium utanför Tidaholm. Där var den viktigaste behandlingen liggkurer och näringsrik mat. 
Vid liggkurer fick den sjuke oftast ligga utomhus i sängen och andas ren skogsluft. Sanatorierna var 
därför ofta belägna i tall- och granskog. Behandlingen pågick i flera månader och man ansåg att 
blodtillförseln till lungorna förbättrades av att patienten halvligger eftersom lungan då lättare 
syresätts, vilket antogs förbättra läkningsprocessen. En annan behandling var att man ”gasade” 
lungan, dvs. man släppte in luft i lungsäcken, vilket gjorde att lungan föll ihop och fick möjlighet 
att läka när den inte stördes av andningsrörelserna. 
  
Före slutet av 1940-talet dog 50-60% av de som drabbats av lungtuberkulos. Först i mitten av 1940-
talet kom läkemedel med god effekt (men samtidigt med svåra biverkningar). I landets skolor 
genomfördes allmän vaccination mot TBC genom ”Calmettevaccination” och dessutom lungrönt-
gades många människor i särskilda skärmbildsbussar runt om i landet. I Sverige har man slutat med 
allmän vaccination och ger den endast till barn med anknytning till länder där TBC är vanlig, eller 
till resande till sådana länder.  
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Den senaste större epidemi vi har minnen av är 1940-50-talets svåra polioepidemier som slog till 
med kraft 1953-1954. Ungefär 10% av drabbade barn tappade rörelseförmågan i delar av kroppen. 
Sjukdomen drabbade inte bara barn - som dess andra namn barnförlamning kan antyda - utan även 
vuxna. Polio är en virussjukdom som man fruktade i alla åldrar. Skrönor spreds om hur sjukdomen 
smittade. Till exempel trodde man att omogen frukt eller att bada kallt, leka i höstlöv eller äta snö, 
medförde risk att drabbas. Man börjar nu ana att många diffusa funktionsnedsättningar hos dagens 
äldre i själva verket är postpolioskador, dvs. effekter som ger sig till känna sent i livet.  
  
Mot slutet av 1950-talet kunde effektiva vacciner sättas in mot sjukdomen i Sverige. Mellan 1957 
och 1963 vaccinerades drygt fyra miljoner svenskar Bland dem inträffade endast tre fall av polio, 
men cirka 400 bland de lika många ovaccinerade (Andersson 2004).  
 
I Daretorp skedde vaccinationer i skolan. Hela familjer kallades, och sprutan gavs vid fyra tillfällen. 
I skolans korridor dukade distriktssköterskan-skolsköterskan upp utensilier för att vaccinera: Den 
bruna flaskan med desinfektionsmedel som luktade eter, bomullstussar, sprutan, och så flaskorna 
med poliovaccinet. Det ringlade sig en kö ut på verandan av barn som kavlat upp ena ärmen. Ibland 
hände det att någon (inte så sällan en pojke) bleknade när syster närmade sig med sprutan i handen. 
Då hände det att fröken måste hjälpa till att lägga det svimfärdiga barnet på en bänk. Det kunde 
kännas pinsamt för de flickor som måste kränga av sig kläderna och blotta sin arm för att vacci-
neras. I skolans trånga korridor gällde ingen diskretion vad gäller att blotta överkroppen och det 
finns de som bevarar minnen av skam och blygsel.  
 
Den offentliga vården och omsorgen kunde vara burdus, men drevs av välmening. Stundom 
vilsegången, som i frågan om rashygien och sterilisering – aktuell under den skildrade tidsperioden 
- men väl så ofta framgångsrik och human. 
 
 
Slutord 
 
Vi har försökt fånga några drag hos fattigvården och vanligt folks liv i slutet av det så kallade 
Fattigsverige, där ohälsa, död i förtid och knappa livsvillkor var allestädes närvarande. Detta 
avspeglades i fattigvården i dess slutfas och i den framväxande socialvården, som fortfarande lever 
i människors minnen, så som vi funnit i exemplet Daretorps socken och landskommun. Det är 
viktigt att se de långa linjerna och kontinuiteten mellan det gamla och det nya, snarare än att 
uppfatta vår tid som ett totalt brott med den gamla ordningen – och i alla avseenden annorlunda 
och bättre - vilket det ofta framställs som.   
          
Daretorp är givetvis unikt, men samtidigt typiskt: Daretorp representerar den flerhundraåriga ord-
ning där först församlingen och, från 1862, kommunen hade och fortfarande har ett lagfäst ansvar 
för den som behövde hjälp, var fattig och inte hade anhöriga som kunde bistå. Detta ansvar som 
skall lösas i ordnade former, med lokal finansiering och ett minimum av byråkrati, är en tradition 
att vara glad och stolt över! Jämfört med andra sätt att ordna omsorg och vård får man säga att 
Sverige (och övriga Norden) historiskt sett haft tur. Vi säger ”tur”, därför att man ibland framställer 
det historiska skeendet och utvecklingen fram till dagens ordning som om den vore resultatet av 
rationell och klok planering under det senaste århundradet. Den nya tiden bygger i allt väsentligt 
på den gamla, vilket givetvis inte betyder att man bara kan slå sig till ro. Arvet behöver förvaltas. 
 
Vårt öppna, enkla och lokalt baserade – finansiellt och administrativt – sätt att sköta gemensamma 
angelägenheter med dess gamla anor, har visat sig vara både demokratiskt, effektivt och humant. 
Dess lokala variationer kunde både tidigare och idag betyda bristfällig omsorg eller inte ens det, 
men också att den kunde vara mycket bra, som vi menar oss se ett exempel på i just Daretorps 
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landskommun. Det viktigaste som förändrades vid övergången från fattigvården till den nya 
socialtjänsten, är att den senare officiellt är till för alla.  
 
Men, den bygger på en grund som lades redan under medeltiden och sedan stramades upp efter 
reformationen. Symbiosen mellan kyrka och stat fortlevde intill nyligen, historiskt sett. Den som 
reser genom vägkorsningen vid Daretorps kyrka – liknande finns på många andra håll - har där 
åskådningsexempel på denna länk mellan dåtid och nutid: kyrka-skola-fattigvård-äldreomsorg. Det 
är de två sista länkarna i den kedjan vi försökt fånga. 
 
                                                              ----- # ----- 
 
Margareta Grafström är född och delvis uppväxt i Daretorps lärarbostad, dotter till folkskollärare 
Paul Grafström. Familjen bodde granne med Daretorps ålderdomshem och Margaretas mor Alma 
satt i fattigvårdsstyrelsen i Daretorp, men hade ”laga förfall” antecknat vid dess sammanträde 24 
mars 1938; den dagen föddes nämligen Margareta i gavelrummet på skollärarbostaden. Professor 
emerita i vårdvetenskap och docent vid Karolinska institutet, Stockholm. 
 
Gerdt Sundström är professor emeritus vid Hälsohögskolan i Jönköping. Där sysslar han fort-
farande med forskning om anhörigvård och dagens offentliga äldreomsorg, inklusive dess för-
historia, ofta med internationella utblickar: Han har nyligen haft uppdrag för Kinas regering och 
hans senaste alster handlar om äldre partnervårdare och om äldre som en resurs, ekonomiskt och 
på andra sätt, för anhöriga, i Spanien och i Sverige. Gerdt är bördig från Brunskog, där morfadern 
satt i skol- och fattigvårdsstyrelsen. 
 
 
Källor 
 
Styrelsen i Daretorps Hembygdsförening har hjälpt oss med råd och dåd i vårt arbete, bl.a. med 
viktiga personkontakter och minnen av personer och miljöer som är helt nödvändiga när man vill 
förstå det förflutna och inte minst Lena Jonsson har varit oss till mycket stor hjälp. Man behöver 
också gräva i de skriftliga källorna och vi vill tacka Marie Anebreid, Tidaholms kommun, för vänligt 
och effektivt bistånd vid sökning i arkivalierna från Daretorps landskommun. 
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