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Abstract 
 
 
In this essay I will analyze how the poor relief was used in Eskilstuna during the years of 1883 
to 1913. In the records over who took allowance from the authorities it will also be mention 
the year of birth, which block the person lived in, sometimes if that person had any children, 
and if the person was a women it was often written down what profession the (often 
dead)husband have had when he was alive, or as an alternative what the fathers profession 
had been and finally its notified how much the person had every month in allowance. 
 
I want to see how the poor relief changed over time. I will do four close checkups, i choose 
the years 1883, 1893, 1903 and 1913. I will read in the records and compare how many it 
was that needed the poor relief for that year and further on I will mark out where these 
people was living in Eskilstuna city. For that propose I will use a map from 1890 and mark 
out every block in town that received the allowance.  It will also be apparent  how many 
persons that received the money from every block. 
With these maps I will create a easy overlooking view over which areas over Eskilstuna that 
was the most needed for poor relief. And then I can compare over time if a certain area of 
Eskilstuna always was poor or if it changed. And also I will be able to see if the number of 
people that needed that allowance increased when times got worse and the number 
decrease when times get better, in short - if the number of needed followed with the 
national economics situation in general. Further on I will look how much each person did 
receive in average and if possible try to go down to a individual level. 
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Inledning 
 
 
I denna undersökning vill jag undersöka hur fattigpenningen delades ut under en viss tid i 
Eskilstuna (åren 1883-1913). Jag kommer att använda mig att fattigliggarna från 
socialnämnden som underlag för att titta på detta. I dessa liggare finns det ofta noterat 
namn och födelseår på personen. Ibland om det fanns barn närvarande i bilden och när 
barnen var födda. Om det var en kvinna som stod som mottagare så finns ibland (den ofta 
avlidne) makens yrke eller i undantagsfall fadern yrke. Har personen tagit emot bidrag under 
en längre tid som finns det antecknat hur mycket denna erhöll per månad. Samt kan det 
ibland finns en kort kommentar om personens levnadsöde. (Exempel på sådana kan vara 
"obotligt sjuk", "oförmögen att arbeta" och det i våra dagars öron något komiska "idiot"). 
 
Med dessa fattigliggare vill jag se hur fattigpenningen delades ut över tid. Jag kommer att 
göra ned slag vid åren 1883, 1893, 1903, 1913 och på så sätt se om det ändrades över tid. 
Jag ska försöka ta reda på om antalet som behövde understödet ökade eller minskade med 
tiden och i så fall se med hur mycket. För att åskådliggöra detta på ett lätt sätt så kommer 
jag att använda mig av en karta över Eskilstuna stad från 1890. I varje block där någon tog 
emot fattigpenningen kommer att märkas ut på kartan, även antalet mottagare kommer att 
framgå. På så sätt kommer det att bli lätt att överblicka om det fanns delar i Eskilstuna som 
det var vanligare att fattigpenningen delades ut. Även om dessa delar bestod över tid eller 
om det kanske bara var under en kortare period som ett område tog emot mer understöd. 
Det kommer även att framgå om antalet behövandekom att öka eller minska med 
konjunktursvängningarna. Om möjligt kommer medelersättningen och redovisas och om det 
är möjligt så vill jag även gå ner på individ nivå. 
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Frågeställningar och syfte 
 
 
I denna uppsats har jag fem frågeställningar som skall svara på hur fattigvården brukades i 
Eskilstuna mellan åren 1883-1913. 
 

 Vilka människor var behövande av fattigpenningen. Delvis, kan man urskilja några 
speciellt utsatta grupper i samhället? 

 Hur var utdelandet av fattigpenningen fördelad över Eskilstuna stad, var vissa delar 
av staden mer utsatta än andra av fattigdom? 

 Om svaret är ja på punkten över, bestod då dessa skillnader över tid eller 
förändrades de med tiden? 

 Kan man se konjunktursförändringar i utdelandet av fattigpenningen, delvis om det 
delas ut mer i sämre tider och om utdelandet ökar i kärvare tider?´ 

 Gav Eskilstuna stad enbart fattigpenningar till personer som var bosatta inom 
stadsgränsen eller sträckte sig deras utdelande längre än så? 

 
 
 
 
 
 
Det uppsatsen mest kommer att fokusera på är hur fattigpenningen delades ut över staden 
och hur det förändrades över tiden. Om källorna tillåter det så kommer den även att gå ner 
på individuell nivå för att utröna skälen till att personerna hamnade i den levnadssituation 
som gjorde att det var tvungna att söka fattigpenningen. Att ha Eskilstuna som mål för 
denna typ av undersökning tror jag är ett bra val då mycket hände i Eskilstunas näringsliv 
under denna period. Staden med alla sina stora industrier profilerar sig än idag som en 
industristad och under den aktuella tiden så ökade industriproduktionen drastiskt så ny 
arbetskraft behövdes och människor valde att flytta in från landet till staden på grund av all 
denna förfrågan av arbetskraft. Staden har sedan länge varit indelade i rikare och fattigare 
kvarter (precis som alla andra städer) och i och med att jag kommer att använda mig av 
översiktskartorna vid varje givet årtal så kommer det att bli enkelt att överblicka hur stor 
skillnaden var mellan stadsdelarna. Då kan man också se om dessa skillnader förändrar sig 
med åren, om klyftorna blir större eller mindre, och även om en stadsdel till och med har 
tagit sig ur sin fattigdom eller sjunkigt ner från sin rikedom. 
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Tidigare forskning 
 
 
Det finns såklart tidigare studier som riktar in sig på fattigvården i både storskaliga och 
småskaliga sammanhang. När det gäller Eskilstuna så var andra halvan av 1800-talet och de 
första decennierna av 1900-talet en dynamisk tid (likaså i resten av Sverige), så där har det  
skrivits en del om den ekonomiska utvecklingen i stort.  
Eftersom Eskilstuna har varit en utpräglad industristad så har det mesta forskningen som 
handlat om ekonomi i någon form mest handlar om industriernas uppgång och betydelse av 
staden. Dessa gjorde att staden kunde öka i population på kort tid. Med mer invånare i 
staden så faller det sig naturligt att det blir fler ekonomiskt utsatta i dåliga tider och därmed 
växer behovet av fattigvård. När man läser om hur industrierna påverkade samhället så kan 
fattigvården nämnas lite då och då, men allt som oftast i förbifarten. Forskning av just 
fattigvården och enbart fattigvården, hur den såg ut och verkade inom den givna perioden är 
det desto snålare om. Ämnet är ganska smalt så det kommer kanske inte som en 
överraskning, dock så tycker jag personligen att det är konstigt att man åtminstone inte sett 
över ämnet mer då perioden är så pass händelserik och betydelsefull i stadens historia. 
 
Forskning om fattigvård i stort finns det desto mer om. Givetvis blir det mer avgränsat när 
man ska specificera sig runt årtalen 1880-1910. Men det går fortfarande att hitta många 
böcker som delvis tar upp ämnet. Just decennierna omkring 1900-talets början när 
industrialiseringen tog fart på riktigt har det skrivits mycket om. En del av den litteraturen 
tar även upp en del om avigsidan av samhället vilket bland annat inkluderar fattigvård och 
fattigunderstödet. Om man läser litteraturen som skrivits om stadens industrier så tar en del 
av dem upp en del om fattigfrågorna. Med dess upp och nedgångar så tillkom eller försvann 
ju arbetstillfällena. 
 
Böcker eller artiklar som enbart handlar om fattigvård finns, men det är inte så mycket av 
dem. Dock så finns det en del arkiv materiel att tillgå så man står inte helt utan kött på 
benen. 
 
 
Bland böcker som tar upp ämnet eller som gränsar till ämnet kan rekommenderas Lennart 
Schön, En modern Svensk ekonomisk historia. Denna ger en bra översikt över vad som 
påverkade den svenska ekonomin under 1800 och 1900-talet. En bok som går djupare in på 
ämnet (men dock inte handlar om just Eskilstuna) är Villkorandets politik, Fattigdomens 
premisser och samhällets återgärder - då och nu. Boken är en mycket läsvärd antologi där 
jag speciellt haft nytta av Birgitta Jordanssons bidrag - Vem var fattig och varför? Svensk 
fattigvårdspolitik i ett historiskt perspektiv. Skall man gå ner på artikelnivå så 
rekommenderas Anna Britta Nilssons, Uslingarnas vård, Eskilstunas fattigförsörjning i gamla 
tider  ur Eskilstuna museers årsbok 1962. Artikeln ger en bra översiktsbild av hur 
myndigheterna i Eskilstuna organiserade sin fattigvård under 1700, 1800 och 1900-talet. 
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Metod 
 
 
Huvudmetoden jag kommer att använda för denna undersökning är att först gå tillbaka till 
fattigliggarna, och i de allra flesta fall så står det vilket husblock den bidragstagande 
personen bodde i. Jag kommer att samla ihop alla dessa husnummer och pricka ut dem på 
en karta över Eskilstuna som är från 1890. Även om staden kan ha ändrat utseende lite 
grann från det första nedslaget till det sista så väljer jag att ta använda samma karta i alla fall 
för att det blir lättast att jämföra då. Skillnaden som kan tänkas ha uppstått och kommer att 
tas med och diskuteras vid sidan om.  
 
Jag kommer att pricka ut varje individ på kartan och sedan färgkoda sen för att göra det så 
enkelt som möjligt. Delvis så kommer ett orangefärgat hur på kartan betyda att det bodde 1-
2 individer som tog emot fattigpenningen i den fastigheten, ett blåfärgat område betyder att 
3-4 personer som erhöll fattigpenningen bodde i fastigheten, ett grönfärgat område står för 
5-6 mottagare, en gulfärgad fastighet med lodräta streck (för att förtydliga) står för 7-8 
mottagare och till sist en rosafärgad fastighet med vågräta streck igenom sig står för 9-10 
mottagare av fattigpengen. 
 
Genom att färgkoda kartan på detta sätt så slipper men en massa siffror och man kan snabbt 
se vilka områden som var mer drabbade än andra utan att behöva gräva djupare i 
undersökning. 
 
Dock så är det flera fall vid varje givet år som det ibland inte står någon uppgift om husblock 
eller att det kan fattas andra uppgifter om personen. Vad detta beror kan det finnas flera 
olika skäl till, ibland står det kort och gått "kringvandrande" så då är det ju förståeligt att 
någon bostads adress inte angetts. Iblandstår ingenting och då går det så klart inte att dra 
några slutsatser om vederbörandes öde. Ibland kan det bara stå ett frågetacken. Inte så 
sällan så uppges en adress utanför Eskilstuna stad. Det kan vara en närbelägen socken eller 
gård i stadens direkta närhet men det förekommer även att det uppges platser längre ifrån 
staden eller till och men att personen bott i den annan stad. Som exempel på detta så kan 
Torshälla och Västerås nämnas. I extremfall till och med Lund(!). Dock så är de flesta av 
dessa undantag i stadens utkanter. Dessa undantag kommer även att omnämnas i 
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undersökningen då de består är en rättstor del av det insamlade materialet. Alla platser som 
omnämns kommer att tas upp i undersökningen men alla kommer inte att diskuteras 
djupare. de kommer mestadels tas upp som grupp. Utan att ta upp dessa så kommer man 
aldrig få en riktig helhets bild av situationen som rådde. 
 
 
Uppsatsen kommer att börja med att behandla de tidigaste årtalet för att sedan gå framåt 
steg för steg. Undersökningen kommer att vara den samma för varje årtal, dock kan vissa av 
nedslagen gå in lite djupare då källorna tillåter det. När alla år har gåtts igenom så kommer 
jag att dra slutsatser om skillnaderna man kan se. Konjunkturen kommer att tas upp vid varje 
redovisat år för att se hur konjunkturskänslig fattigvården var. Om det bara var en lite ned 
gång i konjunkturen och det behövande för fattigvårdspenningen steg markant så betyder ju 
det att det var många som levde på randen till fattigdom även när tiderna var bättre. Så på 
så sätt kan man delvis sluta sig till hur det allmänna ekonomiska läget var i Eskilstuna vid det 
givna året. 
 
 
Då fattigliggarna är antecknade månad för månad det oftast är specificerat vilket belopp 
vederbörande  fick ta emot vid varje betalning så kan man även se om de fick ta emot 
underhållsstödet en längre tid. Dock kommer inte denna undersökning visa några exakta 
siffror på det eftersom bidragstagandet kan i vissa fall pågått i flera år och denna 
undersökning bara tittar på ett specifikt år åt gången och sen hoppar 10 år framåt och sedan 
tittar på nästa. Om personen till exempel tog emot bidraget mellan åren 1883-1885 så 
kommer alltså inte 1884 och 1885 omnämnas. Så därför kommer längden på 
bidragsberoendet bara att diskuteras i generella ordalag. 
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Om fattig vården i Eskilstuna 
År 1883 
 
 

 
 
Kartan visar representerar 1883 års utdelande av fattigpenningen. (Är husblocket färgat orange har 1-2 
personer som bor i fastigheten tagit emot ekonomiskt understöd, blå 3-4 personer, grön 5-6 personer, guld 
med diagonala streck 7-8 personer och rosa med lodrätta sträck 9-10 personer) 
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Under 1870-talet så avlöste en uppgång i ekonomin den svacka som hade infunnit sig under 
1860-talet. I och med detta så gick ekonomin uppåt, och det gjorde Eskilstunas befolkning 
lika så. Staden har mer eller mindre alltid varit indelad i två delar och det är floden som 
separerar dem åt. På vänstra sidan så fanns det flesta hantverkare och mindre fabriker, på 
högra sidan av floden så bodde det mer borgare. Men även på högra sidan kunde det finnas 
fabriker, en viktigt sådan var Munktells, beläget högst upp till vänster på högra sidan.  
Efter 1870-talets uppgång i ekonomin så kom ekonomin på 1880-talet att bli något svajigare. 
Faktorerna till detta var flera och jag kommer inte att gå in på dessa i denna uppsats. Nu 
nådde även emigrationen till USA sin topp. Mer än 350000 människor lämnade Sverige 
under detta decennium. Denna emigration märktes dock inte på Eskilstunas befolkning som 
ökade stadigt.   
 
Någonting som kan vara värt att påpekas redan tidigt i undersökningen är att om man läser i 
1871års fattighetsförordning så kommer man genast underfund med att fattigvården inte 
var generös. Tidigare hade man haft större möjligheter att få hjälp och att även kunna 
överklaga om man fått avslag. Med den nya förordningen så drogs dessa möjligheter in. Nu 
blev klimatet för de fattigare ännu hårdare - i alla fall på pappret. I för det verkar ha varit en 
ganska stor skillnad på teori och praktik. Till exempel så slår 1871års fattighetsförordning 
fast att samhället enbart hade skyldigheter emot "barn, gamla, sjuka och vanföra som 
saknade anhöriga."1 Men när sedan läser i källorna och litteraturen så får man en annan bild 
av verkligheten., till exempel så kan man detta år hitta minst 25 (!) andra städer, socknar 
eller gårdar utanför Eskilstuna, Fors socken och Klosters socken. (De två sist nämnda 
socknarna var nära grannsocknar till staden, på pappret så skiljs de åt men eftersom bland 
annat Eskilstuna betalat ut fattigpenning till flera behövande i dessa socknar så verkar de i 
praktiken ha fungerat mer eller mindre  som en enhet. 1907 slogs de ihop och blev ett med 
staden.) Exempel på andra städer som låg längre bort är Nyköping (Eskilstuna stad verkar ha 
betalt vissa av de behövandes sjukhusavgifter där)2, Torshälla, Stockholm (där pengar skall 
ha utbetalts till sex behövande, var av två av dem var inlagda på Stockholms hospital) och till 
och med så långt borta som Visby kan man hitta en som emottagit pengar. Så i praktiken 
verkar det (som tur är) var något generösare än på pappret. Dock var förhållandena 
fortfarande knapphändiga och bristfälliga. 
 
 

I källorna kan man se att den mest utsatta gruppen som alltid finns omnämnd är änkorna. 
Vissa utan barn och andra med barn. Skälet till att änkorna allt som oftast är 
överrepresenterade  är att det berodde på samhällsuppbyggnaden. Mannen skulle stå för 
det ekonomiska och kvinnan skulle reda hemmet och uppfostra barnen. När mannen sedan 
dog (ofta före kvinnan) så var det många av dessa änkor som blev tvingade till att söka 

                                                           
1 Swärd, Hans & Egerö, Marie-Anne (red.), Villkorandets politik: fattigdomens premisser och samhällets åtgärder - då och 

nu, 1. uppl., Égalité, Malmö, 2008 (Sid. 117) 
 
2
 Liggare över 1883 (sid XXX) 
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ekonomiskt understöd. Även barn utan föräldrar var en stor grupp, av 8913 registrerade 
personer så var 104 ensamma barn (Dessa fann man allt som oftast ett alternativt boende 
till), men en del av dessa barn hamnade på barnhemmet. Det gamla barnhemmet är block 
66 på kartan. Detta skall även ha funkat som fattigstuga och sjukstuga. Sedan kom även en 
nyare fattigstuga på tomterna 283 och 285. Anmärkningsvärt nog så står det inte att någon 
på dessa tomter skulle ha tagit emot något ekonomisktunderstöd. (Förutom när det kommer 
till barnhemmet, då finns det 14 barn som är registrerade under året). Att det skulle ha 
funnits 104 barn som verkar sakna föräldrar låter kanske mycket, en del av dem har nog 
kunnat bo hos släktingar (som eventuellt fått underhållningsbidrag för dem och därför blivit 
noterade i fattigliggarna). Sen finns det 9 fall i fattigliggaren som uppgett att vederbörande 
död under årets gång, 15 fall där personen fått ett kors bredvid namnet (även de döda), ett 
fall där det står "efter lämnade barn"4. En del av dessa som gått bort hade givetvis barn, så 
att det fanns många fattiga barn i behov av hjälp kan man både se och dra slutsatser om i 
källorna. 
 
Andra stora grupper som man gör skillnad på i källorna är ogifta utan barn, ogifta med barn, 
gifta utan barn och gifta med barn. 89 personer skall ha erhålligt fattigvårdsstöd när de varit 
på fattigvårdens arbetsinrättning dessa är bokförda på sidan av de andra. 
 
 

 
Skorna har hittats när man rev Fors fattighus 1960. Foto: Eskilstuna stadsmuseum 

                                                           
3
 Liggare över 1883 (sista sidan) 

 
4
 Fattigliggare över Eskilstuna från år 1883 
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År1893

 
Kartan visar representerar 1883 års utdelande av fattigpenningen. (Är husblocket färgat orange har 1-2 
personer som bor i fastigheten tagit emot ekonomiskt understöd, blå 3-4 personer, grön 5-6 personer, guld 
med diagonala streck 7-8 personer och rosa med lodrätta sträck 9-10 personer) 
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10 år har gått sedan det första nedslaget och Eskilstunas befolkning har ökat från cirka 9200 
till cirka 12000 - och då enbart i staden, omgivande socknarna Fors och Klosters ej 
medräknade. (En mer exakt tabell över befolkningsökningen kommer att presenteras under 
analysen). För att vara enbart över en 10 års period så är ökningen markant - speciellt om 
man betänker att Sverige under denna tid var ett land där folk emigrerade ifrån. Stommen 
som gjorde detta växande möjligt var industrierna. 

 
I och med att det fanns många arbetstillfällen i Eskilstuna så steg inte behovet att fattigvård i 
samma takt som den övriga befolkningen.  Vid tidigare redovisade år så var det 891 personer 
som tagit emot fattigunderstöd på något sätt, 10 år senare har den siffran krympt till  720 
personer medans befolkningen ökat med cirka 2800. Berodde det på att konjunkturen gick 
uppåt och tiderna var bättre? Svaret är ja. På 1890-talet så tog Svensk ekonomi ett 
kvantsprång och ökade markant i omsättningen. Skälet till detta var inom det industriella 
och skulle vara flera decennier framåt. Och detta märks i den minskade efterfrågan av fattig 
understöd. Dock var behovet långt ifrån utraderat, fattiga fanns det fortfarande ganska gott 
om. 
 
Barnen var en fortsatt stor grupp som var i behov av understödd. Endast 15 stycken var 
inskrivna på barnhemmet/fattigstugan men totalt var det 99 barn som fick ta emot 
fattigpenning (Man bör dock hålla i åtanke att om föräldrarna i en familj tog emot 
fattigunderstöd så registrerades även barnen som fattigunderstödstagare oavsett om de 
hade en aktiv roll i det eller inte). 1890 så hade Fors socken låtit bygga ett nytt och större 
fattighus för att orka med det ökade efterfrågan (för även om antalet som var i behov av 
ekonomiskt understöd hade minskat de senaste 10 åren så har behovet av platser i 
fattigstugan växt. En förklaring till detta kan vara att färre personer kunnat bo hos släktingar 
och bekanta). Nu löste man det genom att köpa en hel gård (Tacktorps gård)5 med stall, 
smedja och jord. Man anställde en föreståndare och de av de intagna som var kapabla och 
arbeta fick hjälpa till med skötseln av gården. Meningen var att gården skulle vara 
självförsörjande. Men hade an arbetsjournal för de intagna och kunde även avkräva 
dagsverken av dem på intilliggande gårdar. Året 1890 så bodde här 28 individer, men antalet 

                                                           
5 Nilsson, Anna Britta, Uslingarnas vård, "Eskilstunas fattigförsörjning i gamla tider" ur Eskilstunas museer 1962, 

Sid. 23-38 (Sid. 33) 
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skulle växa. Antagligen så har människor som tillhört Eskilstuna stad eller Fors socken också 
kunnat söka sig hit. Klosters socken löste det växande behovet av platser i fattigstugan 
genom att 1893 köpa hemmanet Balsta. Änkorna var som vanligt en större grupp än 
änklingarna. 
 
Även detta år så har bidrag utgått till människor som har varit skrivna någon annanstans. 
Skälet till att  folk kan ha emottagit pengar även fast de inte har bott inom eller ens nära 
staden är att man har placerat ut den behövande på annat ställe. Så man kan till exempel 
läsa i källorna "Axel Gunnar Sundvall, son till aflidne Anna Mäth. Sundvall. Hos Rättaren 
Sundvall vid Stora Sundby" ett till exempel: "Ernst Sigfrid Palm, son till afl. enkan Anna 
Mathilda Palm. Hos smeden A. Palm i Köping"6. I båda fallen så kan man se (på efternamnen) 
att det är en släkting som tagit hand om barnet till den avlidne föräldern och på så sätt så 
har bidraget hamnat utanför staden. Ibland kan man dock inte utläsa hur relationen mellan 
personerna var, till exempel kan man läsa: "Gustav Adolf Bergström son till enkan Johanna 
Mäth. Bergström. Hos L.E. Ericsson vid Ekeby i Torshälla socken."7. Men man kan nog antar 
att myndigheterna hellre hittade ett alternativt boende till det behövande barnet än att 
försöka inackordera dem på barnhemmet. Det var så klart bäst för alla parter då det måste 
varit ett billigare alternativ för myndigheterna och rent socialt sett måste get barnet en 
bättre position och framtidsutsikter. Trots den på pappret hårda attityden emot att ge folk 
fattig penning så kan man urskönja att myndigheterna hade överseende när det till exempel 
kom till olika handikapp. "Enkan Mathilda Charlotta Ljung  och hennes blinda dotter Maria 
Albertina"8, "Döfstumme Axel Hilmer Svensson. Vid institutet för döfstumma i Stockholm"9 
och det i våra öron kanske något komiskt klingande "med fallandesot bekräftade idioten 
August Emil Petterson På asylen i Malmö"10 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
6
 Fattigvårdsliggare no 2 1893 (Sid. 46 & 43) 

7
 Fattigliggare no 2 1893 (Sid. 40) 

8
 Fattigliggare no 1 1893 (Sid. 1) 

9
 Fattigliggare no 1 1893 (Sid. 3) 

10
 Fattigliggare no 1 1893 (Sid. 14) 
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År1903

 
Kartan visar representerar 1903 års utdelande av fattigpenningen. (Är husblocket färgat orange har 1-2 
personer som bor i fastigheten tagit emot ekonomiskt understöd, blå 3-4 personer, grön 5-6 personer, guld 
med diagonala streck 7-8 personer och rosa med lodrätta sträck 9-10 personer) 
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Efter ytterligare 10 år så växer staden fortfarande staden snabbt. Industrier har startats upp i 
rask takt under det föregående decennierna. Några exempel på det är E. A. Bergs 
rakknivsfabrik, August Stenmans gångjärns- och byggnadssmidesfabrik och O. H. Lagerstads 
metallfabrik. Åren strax efter 1900 så bromsades växandet av staden in något , förmodligen 
berodde detta på en bostadsbrist då man inte hunnit med att bygga nya bostäder åt alla 
arbetare som tagit jobb på fabrikerna. Dock var det ingen stor inbromsning utan bara en 
temporär sådan. 
 
Eskilstuna har alltid varit delat i en arbetardel (till vänster om floden) och en borgardel (till 
höger om floden). Detta med att en traditionellt sett rikare och en fattigare del av staden 
föranleder en att tro att borgardelen skulle haft ett mindre antal personer som tagit emot 
fattigunderstöd. Men om man tittar på kartan så ser man att s inte är fallet. Utdelningen ser 
ganska jämn ut på båda sidor on floden. Som tidigare nämnts så ligger Munktells fabrik högst 
upp på den högra och traditionellt sett borgliga sidan (Block 300). Hur kan det komma sig att 
folk står som registrerade understödstagare och boende på fabriken? Jo, Munktells fabrik 
hade bostäder till arbetarna på området, och skälet till att man kan arbeta/bo på fabriken 
och på samma gång stå som erhållare till fattigvårdsstödet ser man ganska snabbt om man 
läser i fattigvårdsliggarna. Tillexempel kan man läsa "Änkan Kristina Katarina Thale´n"11, 
(som förövrigt förekommer två år i rad då hon båda gångerna tagit emot 5 kronor i månaden 
men sedan verkar ha avlidigt i oktober 1904, 85 år gammal). "Änkan Brita Kajsa Liberg"12 
som vid angivna tillfälla var 78 år. "Johan Hilmer Olsson, son till afl. kopparslag. Johan Olsson 
hos snick. A.V. Carlsson"13. Johan Himer  var 13 år och fick ett bidrag på 8 kronor i månaden. 
(Eller rättare sagt, snickaren A.V. Carlsson fick 8 kr i månaden redan år 1902för att ha 
ynglingen hos sig, men detta registrerades inte förrns 1903). Ytterligare ett exempel " Elsa 
Viktoria Malmström  dotter till afl. pigan Selma Amanda Malmström. hos gjutaren Joh. Alb. 
Andersson"14 Elsa Viktoria var född 1892 och skulle fylla 12 år samma år och fick erhålla ett 
bidrag på 7 kronor varje månad. 
 
Så personerna som är registrerade som boende och samtidigt erhålligt fattigunderstöd är 
människor som antingen varit väldigt gamla och man därför inte har velat avhysa dem 
Antagligen har de i exemplen haft en make som tidigare jobbat i fabriken, eller så kan de har 
varit som änkan Kajsa Britta som finns registrerad på Fattigvårds och arbetsinrättningen på 
samma gång som hon stod som boende på fabriken. (Med tanke på hennes höga ålder så har 
de antagligen gett henne ett enklare arbete som hon kunnat klara av och därför blivit 
beviljad bostad och fattigunderstöd), eller att föräldrarna avlidigt och att någon anhörig eller 
bekant har tagit hand om barnet mot ersättning. (Det var billigare att ge understöd till någon 

                                                           
11

 Fattigliggare över 1903 (sid. 1) & fattigliggare över 1904(Sid.1) 
12

 Fattigliggare över 1903 (sid. 48) 
13

 Fattigliggare över 1903 (sid. 29) 
14

 Fattigliggare över 1903 (sid. 30) 



17 
 

anhörig än att sätta någon på fattigstugan, så det var även att föredra ur ekonomisk 
synpunkt). 
 
Även detta år så kan man så är det folk utom socknens som tagit emot bidrag, till exempel så 
är bidragstagandet i Nyfors väldigt högt med 34 stycken fall. Nyfors var ett av de ställen som 
vid denna tid växte fortast i hela Sverige och det var mest arbetare som jobbade i de stora 
industrierna som bodde där. Det finns även ett par fall från Torshälla. Sammanlagt rör det sig 
om cirka 75 fall men då skall man tänka på att de allra flesta var socknar nära Eskilstuna. 
Staden hade även 15 invånare som fick understöd från andra kommuner detta år. Bland 
annat från Stockholm, Torshälla och Strängnäs. 
 
Fyra år efter detta nedslag - 1907, så slog man ihop Fors och Klosters socken med Eskilstuna 
socken så att det blev Eskilstunastad. Nu ville man centralisera fattigvården. Tidigare hade ju 
varje socken haft sitt eget fattighus. 

 
 

 
Fors och Klosters gemensamma fattighus. Foto: Eskilstuna stadsmuseum 
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År 1913 

 
Kartan visar representerar 1913 års utdelande av fattigpenningen. Är husblocket färgat orange har 1-2 
personer som bor i fastigheten tagit emot ekonomiskt understöd, blå 3-4 personer, grön 5-6 personer, guld 
med diagonala streck 7-8 personer och rosa med lodrätta sträck 9-10 personer) 
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Ekonomin var fortsatt stark i Eskilstuna och även på det nationella planet. 
Befolkningsökningen var fortsatt stark, år 1900 så bodde det i Eskilstuna (med Kloster och 
Fors socknar) sammanlagt 24 725 personer i staden, 10 år senare hade det ökar med 3639 
personer till 28 364 personer. Eftersom trångboddheten var stor inne i staden så sökte de 
fattiga arbetarna ut mot stadsgränsen när de letade boende. Många av dem skulle hamna i 
det relativt nya bodstadsområdet Nyfors som stundtals växte i rasande fart när det gällde 
populationen. Detta bostadsområde skulle även det inkorporeras i den tidigare nämnda 
sammanslagning som skulle bildade Eskilstuna stad. Vid förra nedslaget så var det 34 fall i 
Nyfors som tagit emot fattigpenningen, 10 år senare så är siffran uppe i 76 stycken fall. Alltså 
mer än en fördubbling, trots att befolkningen inte ens i närheten av fördubblades under 
dessa 10 år. Detta beror på att det var ett arbetarkvarter dit de lägre klasserna letade sig till. 
(Nyfors finns inte med på denna karta).  
 
I och med den ovannämnda sammanslagningen så blev det nu mer aktuellt att finna en 
bättre lösning på fattigvården, men ville centralisera den. Man beslutade att uppföra Balsta, 
en anläggning som skulle kunna husera 300. Detta slogs igenom redan 1912 men kom inte 
att stå klart förrns 1917. (Balsta är idag ett så kallat musik slott med replokaler för 100-tals 
band). Dock skall det ha funnits en mindre anläggning i närheten av den nuvarande. Under 
året skall 31 vuxna och 26 stycken barn fått bo på detta fattighus.. Den ända uppgift som 
finns om varför de blivit intagna är under drängen Anders Albert Andersson där man kort 
noterat "sinnessjuk"15. Ingen av de andra inlagda har fått någon notis om varför de skulle 
behövt hjälpen. 
 
Om man bara ser till de som tog emot fattigpenning utan att vara intagna på anstalt, 
sjukhus, fattigstuga eller liknande så såg fördelningen ut på följande sätt. 54 stycken var 
ogifta, 135 av dem var änkor eller enklingar, 64 stycken var gifta och endast 3 stycken var 
från skilda. Barn ej medräknade. Om men tittar på kartan så ser fördelningen av dessa 
väldigt jämn ut, den så kallade "borgarsidan" av staden verkar ha haft lika mycket behov av 
ekonomiskt understöd som "arbetarsidan" av staden haft. 
 
192 personer var inskrivna på fattigvårds och arbetsinrättningen under 1913. Den vanligaste 
orsaken som står antecknat i liggaren är sinnessjuk. Andra förklaringar som finns är "mindre 
vetande", "epileptisk" och "fånig"16. Fem av dessa personer har haft ett barn varmed sig på 
inrättningen. Samtliga av dessa fem var mödrar och av dessa fem så betecknas fyra av dem 
som tjänarinnan. Om detta är en slump att tjänarinnor med barn oftare hamnade i 
ekonomiska trångmål framgår dock inte. 
 
För detta år har myndigheterna även betalt  ut sjukhusunderstöd till behövande på andra 
orter. De vanligaste är Säters hospital där 14 stycken varit inlagda, på Vadstena asyl har det 
funnits tre stycken från Eskilstuna och på Uppsala asyl har det funnits två.  Av dessa 19 
stycken så har 15 av den kunnat kvitterat ut 219 kronor detta år. (de fyra som inte fått den 

                                                           
15

 Liggare över 1914 (Sid. 78) 
16

 Liggare över 1914 (Sid. 69) 
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summa har alla befunnit sig på Säters hospital och ingen av dem har vart där hela året. Så 
det verkar som om att sjukhusavgiften vart densamma oavsett vilket sjukhus man befunnit 
sig på. Utöver detta så finns det 14 fall som inte går under någon kategori alls (i liggaren över 
1913, sid 59). Bland dem kan man tillexempel läsa att Karl Oskar Rudolf Svedberg från Nyfors 
har vart på uppfostringsanstalten i Löf och det har kostat 50 kronor under hela året. Gustaf 
Axel Fernström har vart på blindskolan i  Vänersborg, han har blivit understödd med 100 
kronor för hela året. Oäktingen Knut Nilsson har vart på Vilhemsro-anstalten och blivit 
understödd med 25 kronor för ett helt år. 
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Avslutande diskussion och sammanfattning 
 
 
 
Befolkning Eskilstuna Kloster Fors           Tillsammans 

    
1880 8161 1468 1700           11329 
1885 9271 1661 2580           13512 
1890 10909 1949 3746           16614 
1895 12064 2345 5141           19550 
1900 13663 3644 7418           24725 
1905 13242 4548 8177           25967 
1910 Sammanslagna                                                                                      28364  
1920 Sammanslagna                      30252                                 

Källa: Bror-Erik Ohlsson, Från hantverk till industri, ur "Eskilstuna historia 1800-talet och 1900-talet",Sid. 67, 

2002, och http://www.eskilstuna.se/stadsarkivet tabell över Eskilstuna, Kloster och Fors socknars 
befolkning. 

 
När man tittar på diagrammet ovan så kan man se att Eskilstuna i allmänhet, men Fors 
socken i synnerlighet hade en snabb tillväxt under hela den undersökta perioden. Även 
Kloster hade en högre tillväxt än själva Eskilstuna. Skälet till detta är att bostäderna i staden 
kostade för mycket att hyra eller köpa så alla arbetare som kom till staden för att ta arbete 
på fabrikerna bosatte sig i de billigare grannkommunerna. Om man tittar på antalet personer 
som var registrerade som fattigpenningstagare eller som var intagna på fattigvårds och 
arbetsinrättningen var antalet år 1883 891 personer, år 1893 var det 720 personer, år 1903 
var det 607 personer, år 1913 så ökar antalet till 965, men detta kan förklaras med att man 
utökat sitt ansvarsområde. Bland annat så har man tagit med Balsta fattiggård (det är alltså 
inte det samma som det Balsta slott som finns idag). Man har även börjat skickat iväg folk 
mer systematiskt till andra städers hospital och asyler. Så ökningen är inte så dramatisk som 
den först er ut att vara. Om man tittar på kartorna och hur många fastigheter som var 
beroende av fattigvårdspenningår 1883 så var det 152 stycken (fastigheter - inte personer 
alltså) som erhålligt understöd, år 1893 så var det 137, år 1903 var det 126 och slutligen år 
1913 så var det 90 stycken som erhålligt understöd. Att antalet fastigheter stadigt sjunker 
över tiden är en stark indikation på att befolkningen med tiden fick det bättre och bättre. 
Den snabbt ökande folkmängden i kombination med det minskade behov för varje 10-års 
hopp är en även det en stark indikation på att folk fick det bättre. Behovet av fattig 
penningen minskar mer och mer. 

http://www.eskilstuna.se/stadsarkivet
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Tittar man på kartorna över hur fattigpenningen fördelades ut över staden så ser det ganska 
jämt ut över hela perioden. Så även den mer välbärgade och borgliga sidan av staden (till 
höger om å:n) hade sin beskärda del av fattigdom. Fattigdomen ser jämnt utspridd ut över 
staden, vilket går stick i stäv med vad man tidigare hört att den borgliga sidan skulle vart mer 
förskonad från fattigdom medans arbetarsidan skulle ha haft en stor majoritet av de fattiga 
på sin sida. 
 
 
I fattigliggarna kan man se att vissa delar av staden har behållet sin status genom tiderna. 
Till exempel Nyfors (före detta Westerarken) hade ett högt antal personer som var beroende 
av fattigpenningen. Detta syns speciellt när inflyttningen tar fart, antalet stiger från 11 
arbetsföra personer år 1883 till 76 arbetsföra personer 1913. Räknar man sedan med barn så 
stiger siffrorna till över e dubbla! Än idag så är Nyfors ansett som ett område där de mindre 
välbärgade väljer att bosätta sig.  
 
Trots att det under denna period var en del konjunktursvängningar så får folk det bättre. Nu 
var det inga stora krascher i konjunkturen det var tal om under denna period men det fanns 
nedgångar i den. Dock kan inte dessa ned gångar skönjas med någon tydlighet när det gäller 
utdelandet av fattig penningen. Den ekonomiska tillväxten var så mycket starkare att folket 
oavsett om det kom små korta avbrott i den ekonomiska tillväxten fick det så pass mycket 
bättre att beroendet av understödet minskade oavsett om det var hög eller låg konjunktur. 
Det fanns grupper som var mer utsatta än andra. Dessa var ofta änkor och barn, men även 
en del män syns i källorna. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Egna tankar och efterord 
 
En uppsats som denna blir väldigt lätt stel av alla siffror, år och fakta. Personerna som 
figurerar i uppsatsen blir lätt till ett anonymt nummer. Men om man tar hjälp av bilder 
(vilket inte rymmes så många i denna uppsats) så lyser det oftast det fulständiga misär 
igenom som många av dem levde i. Speciellt de föräldralösa barn som statistiken är full av 
kan inte haft det lätt att göra sig ett anständigt liv. I uppsatsen nämns det att arbetarna ofta 
fick bosätta sig i stadens utkanter där det var billigare att bo, men där rådde också ofta usla 
förhållanden. det går i litteraturen att hitta ögonvittnen som påstår att vissa fängelser 
kunnat erbjuda bättre levnadsförhållanden än vad vissa arbetare hade råd med. 
Barnhemmen var inte mycket bättre dem, trångboddhet och fattigdom är ord som upprepas 
i samband med dem. Det hade vart intressant at gå in djupare på enskilda öden, men det får 
bli en annan historia i en annan uppsats. 
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