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”Vem var de här fattiga? Varifrån kom de och hur såg deras liv ut?

Att vara fattig tiden före socialhjälp fanns, var mycket svårt. 

Anders Chydenius (1729-1803) har beskrivit de fattigas situation så här; ”Träla i 

andras arbete, så länge du orkar, vräkas bort i armod på sina gamla dagar och dö i 

uselhet”. 

Det här gällde visserligen 1700-talet men trots en form av socialhjälp under 

1800-talet var situationen mycket svår för de allra flesta fattiga eller ”obesuttna”. 

Det viktigaste för att kunna försörja sig och sin familj under den här tiden var att 

man klarade av att arbeta, och då avses ofta att utföra tungt och slitande 

kroppsarbete. Det var endast samhällets rikaste (borgare) som inte behövde utföra 

tunga arbeten, eftersom de hade möjlighet att anställa tjänstefolk.

Fattig kunde man födas som eller ha otur och bli det senare, precis som idag. 

Förut fanns dock en stark klassindelning och därför var det mycket vanligare att 

man hela livet tillhörde den socialklass man föddes i. 

Interiör av Smedens stuga på Stundars, flyttad år 1991 från Toby. Stugan 
är byggd omkring år 1880.
Stugan har bebotts av Maria Smeds eller ”Mattis Maria” som var dotter 
till backstugusittaren Mats Smed. Maria, som ännu på 1930-talet bodde i 
stugan,  försörjde sig som tvätterska. 

Backstugan på Stundars är inredd enligt ett fotografi taget när ”Mattis 
Maria” ännu  bodde i stugan.  
Fotografiet finns i boken ”Toby by under etthundra år 1880-1980”



• backstugusittare - bodde i en stuga och var ofta tvungen att betala
hyra genom att arbeta åt markägaren, om stugan stod på privat mark. 
Det här var också ett namn som allmänt användes av all grupperna
nedan, då de bodde i en stuga. 

• sjuka - kan inte arbeta och försörja sig, 

• inhyseshjon - ägde ingenting och bodde (inackorderade) hos någon
annan. Kunde undantagsvis i något skede i livet bo i en stuga, och 
ansågs då främst var backstugusittare, ex ”inhysingen i backstugan”

• pigor och drängar, vilka kunde vara personer ur alla dessa grupper. 
Även böndernas barn kunde arbeta som pigor och drängar åt andra. 
De hade ett arbete så någon form av trygghet fanns, och genom
arbetet hade de någonstans att bo. Om de inte kunde arbeta var 
deras situation inte lätt. 

• I den här gruppen fattiga fanns också personer med psykisk ohälsa
och funktionsnedsättningar, eftersom många av dem  inte kunde
försörja sig själva, dvs arbeta.

• Torparen hade nyttjanderätt till lite jord och de hade också egna
husdjur. Torparna brukar ändå räknas till obesuttna, eftersom de inte
ägde sin jord.

• Den som ägde jord ägde också andelar i sådana tillgångar som byn
ägde gemensamt som ex fiske, jakt och virke. 

Man bör dock komma ihåg att bönderna, som levde av skörden från den 
egna jorden, hade vid ett missväxtår också det mycket ”uslit”, svårt och 
eländigt. 

De fattiga var främst s.k. ”obesuttna”, dvs ”besitter inte”/ äger
inte, ett eget hemman och till dessa hörde: 

Solf kyrkas fattigbössa från år 1787, gjord av bonden 
Jakob Ryss från Mobacken
Stundars bildarkiv F1:17



FAKTARUTA

• I  Malax Länsmansdistrikt, dit Solf, Malax 
(Petalax och Bergö) och Pörtom hörde fanns 
under slutet av 1800-talet ca 13 000 personer.

• År 1903 fanns det  i distriktet 
13 barn och 18 äldre som var utackorderade

• År 1875 noteras att potatisodlingen ökat. 
Odlingsväxten passade bra för 
backstugusittarna och ofta nämns att de hade 
ett litet potatisland.

• År 1879 fanns i distriktet  bl.a. 1 196 jordegna 
och 236 jordtorpare.

Backstuga på Himisbacken i Östersolf.  På trappan sitter 
inhyseshjonet ”Bråddis-Fi” Sofia Jonasdotter Brådd, född 
2.12.1836. Hon skaffade sitt uppehälle genom att spinna hårgarn åt 
folk. Stugan uppfördes av kommunen åt Sofia Brådd.

På Himisbacken fanns även andra backstugor, bl.a. hennes bror 
”Bråddis-Jon” bodde också där med sin familj. Han var skräddare 
och en ofta anlitad spelman. 

Foto: finna.fi
Svenska litteratursällskapet i Finland, Traditions- och lokalhistoriska samlingen i 
Österbotten, ÖTA 25 Gunnar Rosenholms fotosamling, foto 65

https://www.finna.fi/Record/sls.%25C3%2596TA%2B25_%25C3%25B6ta%2B25%2Bfoto%2B65/HierarchyTree?recordID=sls.%25C3%2596TA%2B25_%25C3%25B6ta%2B25%2Bfoto%2B65
https://www.finna.fi/Record/sls.%25C3%2596TA+25?checkRoute=1


Olika sätt att hjälpa fattiga

Kyrkan hade fattighjälp men bybor hjälpte också till med 
det de kunde. 

Under 1800-talen kunde de fattiga få hjälp på några olika 
sätt:

-de fick säd från spannmålsmagasin 
-genom rotegång  
-genom inackordering på socknens försorg dvs bo som 
inhysing 
-få ett litet bidrag ur kyrkans fattigkassa
-utackordering

• Läs mera: Fattigvården i landskommunerna. Artikel i Wasa 

Tidning 1.8.1889 (klicka på texen)

Texten är kanske något tillspetsad, men beskriver ändå hur 

samhällets mest utsatta levde samt ger en glimt av de 

diskussioner som fördes för att förbättra fattigvården.

När föräldrar i fattiga familjer inte längre kunde 

sköta sina barn eller föräldrarna dog kunde barnen 

utackorderas. Samma kunde också göras med 

gamla sjuka och fattiga vuxna.

Korsholms socken beslöt vid slutet av 1800-talet att 

inrätta en fattiggård för att minska utgifterna för 

fattigvården. Toby fattiggård inledde år 1890 sin 

verksamhet. En fattiggård behövdes eftersom det 

blivit allt svårare att få fattiga och gamla 

utackorderade i bondgårdarna.

Solf och Malax inrättade år 1911 en gemensam 

fattiggård i Malax. 

https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/binding/66757/articles/79880898


Olika sätt att hjälpa fattiga

FAKTARUTA

Rotegång infördes vid slutet av 1700-talet och betyder att fattiga var tvungna till den här formen av 

tiggargång inom socknen. De fattiga gick från gård till gård och hade rätt att stanna ungefär en vecka i 

varje gård. Det här upphörde i Solf vid mitten av1800-talet.

Läs mera: vbl artikel

Utackordering Term inom fattigvården som innebar att gamla fattiga och sjuka samt minderåriga barn 

togs om hand av ett besuttet hushåll, mot minsta möjliga ersättning från socknen, senare en fast 

ersättning från kommunen. Utackorderingen verkställdes till cirka 1917 genom utauktionering av 

understödstagarna.

Efter 1922 gällde utackorderingen endast barn. Utackorderingen övervakades av fattigvårdsnämndens 

uppsyningsman eller inspektör.

Källa: Förvaltningshistorisk ordbok / utackordera



Backstugusittare

Var fanns de obesuttnas stugor i Solf?

• Ännu omkring år 1880 fanns i Solf ett hundratal 

anspråkslösa stugor där obesuttna bodde, främst 

backstugusittare, och stugorna var placerade på 

någons hemman eller på den s.k byallmänningen.

Det här var mark som ägdes av byn tillsammans 

och stugorna placerades på obrukbara backar eller 

andra områden där man inte kunde odla.

• I Solf fanns de placerade bland annat på 

Herrbacken, Antasbacken, Ånäsbacken och 

Barkamo samt på Kvarnbacken i Rimal.  

Stugorna var små och bestod ofta av ett enda rum 

och eventuellt en slags enkel farstu. Många stugor 

hade endast jordgolv. 

”Kåtimossos” eller Kloka gummans stuga 
på Stundars.
Stugan är en enrummig backstuga

Namnet har stugan fått av jordegumman 

(barnmorskan) och kloka gumman ”Kåti-

Ann-Maj” från Toby. Ann-maj  dog i början 

av 1900-talet. Stugan har en s.k

fattigmansfarstu.



Backstugusittarnas stugor

På fotografiet syns en del av Rökiö by i Vörå år 
1916. Fotografiet är från Furubergstået och till 
höger syns typiska backstugor. Gården längst till 
vänster, finns ännu kvar och i den bodde en 
murare Appelberg.

(Uppgifter av L-E Förars och B. Helsing, mars 2021)

Parti av Rökiö by. Fotograferat år 1916 av Valter W. Forsblom
Foto: finna.fi Svenska litteratursällskapet i Finland SLS 269 Allmogebyggnader i Vörå och Oravais SLS 269_4

https://www.finna.fi/Record/sls.SLS%2B269_SLS%2B269_4/HierarchyTree?recordID=sls.SLS%2B269_SLS%2B269_4


Vad arbetade de obesuttna med? 

Diversearbetare

en förutsättning för att få arbete var att backstugusittarna skulle vara mångkunnig 

och flitig samt snabbt lära sig något nytt vid behov.

• Arbetade

hjälpte bönder med jordbruksarbete, dikning, 

gräfta upp nyodlingar, 

höbärgning, ta upp potatis 

• Samlade 

videbark och sålde åt garvare, 

väggmossa som användes till tätning mellan stockar, 

kåda, som såldes till tvålfabriken i Vasa

• Odlade 

arrendera (hyra) lite mark och odla potatis, 

ha lite husdjur som en ko eller några höns.

• Hantverkare

korgmakare, slaktare, stickerskor

instrumentmakare, möbelsnickare

timmerman, skomakare mm.

Barnen fick inte heller vara sysslolösa och redan vid 10 års ålder kunde

barnen utföra många krävande arbetsuppgifter.

Johan Ny (f. 1848) eller ”Måjpe-Johannes” 
från Västersolf . Han var skomakare, 
skräddare, snickare, slaktare och murare.

Johan brukade skryta med att han kan göra 
allt förutom att vara barnmorska. 

Mitt solf, s. 66



UTACKORDERADE

Minderåriga barn auktionerades ut av socknen (kommunen) genom en

regelrätt auktion. Barnen kunde ställas på ett bord och den som gav lägsta

budet fick barnet. ”Budet” eller ersättningen, var den summa som

fattigvården eller socknen betalade åt det hushålls som tog ansvar för

barnet. 

En mycket förnedrande upplevelse för barnet och ett sätt för budgivaren

att få billig arbetskraft till sitt hushåll. Den här formen av fattighjälp

upphörde i Finland först omkring år 1925.

"Fattighjon från Jeppetorp fattiggård." 

Fyra barfota pojkar i slitna kläder. 

År 1913
INGÅR I SAMLING Nordiska museets arkiv

ÄGARE AV SAMLING Nordiska museet

Public Domain Mark (PDM)

https://digitaltmuseum.se/021016968754/fattighjon-fran-jeppetorp-fattiggard-fyra-barfota-pojkar-i-slitna-klade
http://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.sv
http://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.sv


UTACKORDERADE

Bilden till höger:
Pörtom Kommunalstämmas sammanträdeskallelse, se punkt 10. 

25.09.1907 Wasa-Posten no 121 s. 4

Mera info:

Länk till artikel samt dokumentären från år 1962 ”Minut myytiin”

på Yle Elävä arkisto, om utackorderade barn

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2006/09/08/minut-myytiin

https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/binding/812449?page=4
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2006/09/08/minut-myytiin


Backstugusittaren, inhysingen, ”Bärimosson”

Bodde i en backstuga på Mobacken i Östersolf och stugan hade 
byalaget byggt åt henne.

Maria Fredrika Tors, kallades allmänt för ”Bäri-Maj” eller 
”Bärimosson” och var född år 1838.
Hon hade arbetat som piga hos  Gästgivars på Barkamon och de hade 
också hjälpt henne med mat och ved

Att hon började kallas ”Bärimosson”, berodde på att hon, så länge 
hon orkade, försörjde sig genom att koppa folk, plocka bär och binda 
kråkriskvastar. Kvastarna sålde hon för 10 penni stycket på 1880-talet 
och den summan hade stort värde då. En person skulle klara sig på ca 
10 mk under knappt ett år.

Maria ägde också några höns, vilka hon höll inomhus i sin stuga 
vintertid.

När hon inte längre klarade av att bo i sin stuga, hon blev orkeslös, 
fördes hon till fattiggården i Malax (byggd 1911). 
Maria var då åtminstone 75 år. När hon flyttade hade hon sagt åt 
bonden på Gästgivars: ”Tå ja döjär, ska dö kåm ett me” 
(när jag dör ska du komma och hämta mig)

När Maria dog, troligen helt utfattig, såg folket på Gästgivars till att 
hon fick en hederlig begravning; kista, samt mat, kaffe, sprit, mm åt 
begravningsgästerna.
Fattiga kunde spara hela sitt liv och inte unna sig själv mycket, så att 
de sedan skulle ha pengar till en hederlig begravning. Det hade inte 
Maria haft möjlighet till trots att hon levt ett långt och arbetsamt liv.

Maria fotograferad utanför sin stuga, som revs år 1920.

År 1838 föds den 22.1 ett flickebarnet som döps till  Maria Fredrika. Mamman är 
inhyseskvinnan Anna Maria, 20 år och ingen far finns antecknad. Om det här är Bäri-Maj, 
föds hon som ”oäkta” (utom äktenskap) och mamman är fattig; två  omständigheter som 
försvårade barnets framtida livssituation.

Foto: finna.fi 
Svenska litteratursällskapet i Finland. Traditions- och lokalhistoriska samlingen i Österbotten,
ÖTA 25 Gunnar Rosenholms fotosamling, foto 64



Fattighjonet ”Flotta-Matt”

Flotta-Matt eller Matts Mattsson Östman, f. 1846 i Västersolf, var 

en av de mest omtalade fattighjonen i Solf . Han vägrade att ta emot 

hjälp av socknen och han sa att ”Gud och goda människor hjälper” 

honom. 

Han vägrade också flytta in i den stuga (koja) på Dammbacken som 

socknen hade byggt åt honom, om han inte fick ett intyg på att han 

ägde stugan. 

Troligen fick han inte det för han grävde en jordkula åt sig på 

Dammbacken, där han bodde i fem år. Där fanns inga fönster och 

mitt på golvet var en grop ur vilken Matts tog dricksvatten.

Hans jordkula förstördes av de som styrde i socknen eftersom man 

ansåg att Matts genom att bo där, drog ”vanära över bygden”. 

Matts flyttade då till ett uthus, ägt av smeden Karl Anneberg, på 

Björnholmen. Vintertid bodde Matts inomhus hos smeden men 

sommartid höll han till främst i Vasa och livnärde sig med tillfälligt 

arbete.

Utrdag ur Ordinarie kommunalstämma i Solf, mars 1896
23.03.1896 Wasa Nyheter no 0 s. 3

https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/binding/600323?page=3


Fattighjonet ”Flotta-Matt”

Snusdosa som tillhört Flotta-Matt.
Stundars föremålssamling, kat.nr 1341

Sockerskål som tillhört Flotta-Matt
Stundars föremålssamling, kat.nr: 1342. Höjd ca 9 cm.



Fattighjonet ”Flotta-Matt

Gunnar Rosenholm skriver i boken Solf sockens historia, om Matts sista resa till 

Vasa i början av maj månad år 1889;

Matts var på väg till Vasa och hade tvättat sig utomhus i en källa före avfärden. 

Det var mycket kallt ute och Matts hade frusit ännu en långt tid efter att han fått 

kläderna på sig igen.

Dagen efter han rest in  till Vasa hittades han av polisen halvt ihjälfrusen under en 

båt på Fiskstranden och Matts blev förd till fattiggården i Klemetsö. Han var 

svårt sjuk och dog tre dagar senare. Han begravdes i sin hemby Solf.

Enligt ”Längder över döda och begravda 1847-1928” i Solf församlings arkiv,

dog inhysingen Matts Mattsson Östman, ogift, den 10.8.1906 och inte år 1889. 

Där finns också antecknat att han led av ledgångsreumatism, se bilden nedan.

07.09.1893 Wasa Tidning no 138 s. 4

Klemetsö fattiggård, odaterat fotografi. 
Fattiggården fanns på området där Dammbrunnens hälsostation (Vasa) finns idag. 

Österbottens museums arkiv.
Fotograf: okänd

http://digihakemisto.appspot.com/edit?kuvanumero=144&kuid=9718500&amnimeke=Solf+f%C3%B6rsamlings+arkiv&sarnimi=L%C3%A4ngder+%C3%B6ver+d%C3%B6da+och+begravda&aynimi=L%C3%A4ngder+%C3%B6ver+d%C3%B6da+och+begravda+1847-1928&ay=2597833&sartun=311454.KA&atun=324028.KA&ay2=130457
https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/binding/600255?page=4


Fattighjonet ”Smittis-Maj” eller ”Granatskon

Anna Sofia Johansdotter Granat f. år 1816 i Östersolf som dotter till en bonde.  
I sitt första äktenskap dog mannen år 1845 i wattusot (sjuklig ansamling av vätska) 

och hon hamnade på ”bar backe”, dvs hon hade ingen egendom och inga  
tillgångar. 

Hon gifte sig ännu två gånger, 1846 och 1854 och när mannen i det tredje 
äktenskapet, soldaten K.J Helsing eller Granat dog efter endast några års 
äktenskap blev hon änka igen och var nu tvungen att bli ett fattighjon; ett 
rotehjon. 

Hon har i Kommunionboken år 1868 omnämns som ”svagsint”  vilket tyder på att 
hon hade drabbats av någon form av mental ohälsa. Hon kom då också att börja 
kallas med öknamnet ”Tok-Fia”.  
Hennes problem visade sig på så sätt att hon fick mani på att lösa upp knutar. 
Sina egna skor knöt hon aldrig och hon kunde  även lösa upp knutar på rep som 
man använt för att binda fast hästar. 

I de stugor där hon övernattade var det viktigt att spjället stod öppet, så att inte 
hennes inbillade barn kvävdes. Hon satt också oftast vid spisen och fördrev tiden 
med att hacka och gnugga tobaksblad i en trälåda.
De arbeten hon uppskattade att göra var att mala kaffe.

Anna Sofia dog 28.4.1893 av okänd orsak vid 76 års ålder. Ofta när man hade 
uppnått en sån aktningsvärd ålder brukade dödsorsaken anges som ”ålderdom”.

Läs mera:
Länk till tidningsartikeln ”Sjukstugor och dårhus på landsbygden”
i Wasa tidning 14.10.1896. (klicka på länken)

Äldre inackorderade
Sofia Granat var inackorderad (inneboende) hos Anna Sassi året 1888. För 
det erhöll Anna Sassi 36 mk. År 1863 kostade en tunna råg 25 mk och 
dagpenningen var 1 mk 50 penni.

Detalj av dokumentet ”Förteckning öfver de personer som åtnjutit fattig-
domsunderstöd i Solf kommun från den 1 Januari 1888 till samma tid 1889”
Källa: 
Svenska litteratursällskapet i Finland
Traditions- och lokalhistoriska samlingen i Österbotten, 
ÖTA 354, Handlingar insamlade i Solf av Gunnar Rosenholm

https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/binding/742236/articles/79519897
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