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T I L L K O N U N G E N . 

A v sin underdåniga berättelse angående kommunernas fat-
tigvård och finanser år 1914 får Statistiska centralbyrån 
härmed överlämna den första avdelningen, vari redogöres 
för den kommunala fattigvården under ifrågavarande år. 

De jämlikt Eders Kungl. Maj:ts nådiga brev den 30 
december 1874 till centralbyrån insända primäruppgifter, 
vilka legat till grund vid utarbetandet av denna redo-
görelse, uppgå till ett antal av 2,544, och har centralbyrån 



II Fattigvårdssamhällen. Rote- och distriktsfördelning. Enskild fattigvård. Fattigvårdsanstalter. 

med anledning av befintliga fel och ofullständigheter i dessa i 
uppgifter utfärdat 271 anmärkningsmemorial. 

I avseende på uppställningen ansluter sig förevarande i 
redogörelse till berättelserna för de närmast föregående åren, 
och är antalet tabeller detsamma som i de flesta äldre be-
rättelser, nämligen 4. 

Såsom förut innehåller även denna årgång folkmängds-
uppgifter för varje fattigvårdssamhälle (kommun), varvid 
tecknet använts för att utmärka, att det sålunda be- i 
tecknade fattigvårdssamhället (kommunen) icke odelat till-
hör det härad eller tingslag, under vilket det i tabellen 
finnes i sin helhet upptaget. En närmare redogörelse för 
dessa oregelbundenheter återfinnes i centralbyråns berät-
telser angående rikets befolkningsförhållanden. 

A) Fattigvårdssamhällen. Rote- och distriktsfördelning. En-
skild fattigvård. Antalet fattigvårdssamhällen (kommuner) i 
hela riket uppgiek under år 1914 till 2,510 (tab. 4, kol. 3), av 
vilka 2,377 tillhörde landsbygden (tab. 2, kol. 3) och 133 
utgjordes av städer samt de köpingar, som bilda särskilda 
kommuner, vilka, i likhet med vad som sker vid redo- j 
görelsen för kommunernas finanser, även här upptagits 
tab. 3 tillsammans med städerna. Sedan näst föregående år 
hava 7 fattigvårdssamhällen (kommuner) tillkommit, näm-
ligen Valdemarsnks köping i Östergötlands län, Nässjö stad 
i Jönköpings, Skurups köping i Malmöhus, Ljusdals köping 
i Gävleborgs, Hömefors och Bureå i Västerbottens samt 
Junosuando i Norrbottens län, varemot de förutvarande 
kommunerna S:t Peters kloster och Skövde landskommun 
införlivats, den förra med Lunds och den senare med Skövde 
stad, och har således antalet i det hela ökats med 5. 

I enlighet med § 8 av gällande fattigvårdsförordning 
äger fattigvårdssamhälle å landet rät t att i avseende på 
fattigvården i dess helhet eller viss del därav fördela sig i 
rotar, med åliggande i sådant fall för varje rote att be-
sörja sin fattigvård. Under år .1914 förekom dylik roteför-
delning i 150 fattigvårdssamhällen (tab. 2, kol. 4), eller 
6-3 % av samtliga, och var likasom under föregående år 
nämnda sätt för fattigvårdens handhavande relativt mest 
använt i Västmanlands län och därnäst i Uppsala län. 
Samtliga fattigvårdsrotarnas antal uppgick för året till 
1,197, vadan medeltalet rotar i varje fattigvårdssamhälle 
med rotefördelning utgjorde såsom under de näst före 
gående åren ungefär 8. Högsta antalet rotar, nämligen 34, 
förekom i Lindesbergs landskommun, Örebro län, och det 
näst högsta (32) i Fellingsbro kommun av samma län, 
men det lägsta, eller endast 2, i 29 kommuner inom olika 
delar av riket. 

Den fördelning i distrikt, som fattigvårdsförordnmgens 
§ 13 omförmäler och som har till ändamål att för veder-
börande fattigvårdsstyrelser underlätta fattigvårdens hand-
havande, förekom under år 1914 i 310 samhällen (tab. 4, 
kol. 5), nämligen i 251 å landsbygden och i 59 av stads-
kommunerna. Högsta antalet fattigvårdssamhällen med 
distriktsfördelning, eller 24, träffas i Kalmar län samt där
näst i Östergötlands och Älvsborgs län, varemot för Gott-
lands län endast 4 dylika fall kunnat antecknas. 

Med stöd av fattigvårdsförordningens § 34 är det i 
särskilda fall oeh under vissa villkor egendomsinnehavare 
å landet tillåtet, att, om han så önskar, åtaga sig en
skild ansvarighet för den fattigvårdstunga, som av hans 
underlydande kan föranledas. Antalet sålunda bildade en
skilda fattigvårässamJiällen, vilket under de senare åren oav
brutet nedgått, befinnes under år 1914 hava utgjort 30 oeh 
fördelade sig på samtliga län med undantag av Öster
götlands, Kronobergs, Gottlands, Blekinge, Kristianstads, 
Malmöhus, Värmlands, Gävleborgs, Jämtlands, Västerbottens 
och Norrbottens län, och var antalet därav högst i Skara
borgs län (6). Om deras fattigpersonal, vilken inräknats 
bland kommunernas, meddelas uppgifter här nedan, och 
torde i övrigt få hänvisas till anmärkningarna till tab. 1 
och 3, där för varje dylikt fall blivit närmare redogjort. 

B) Fatttigvårdsanstalter. Antalet fattigvårdsanstalter i 
vidsträckt mening, d. v. s. med inräknande av mindre 
fattigstugor, uppgiek under år 1914 till 4,058, med ut
rymme för sammanlagt 72,780 personer (tab. 4, kol. 7—16), 
nämligen: 

Sedan näst föregående år hade antalet fattigvårdsan
stalter i det hela minskats med 82, varemot det i dem be
fintliga utrymmet vidgats med 208 platser. Den största 
minskningen kommer, som vanligt, på de mindre fattigstu
gorna, vilkas antal nedgått med 80, varemot antalet fattig
gårdar ökats med 9. 

Medeltalet personer, som över huvud kunde samtidigt 
inrymmas i var oeh en av de egentliga fattigvårds anstal
terna, utgjorde 33. Ensamt för fattighusen stannade dock 
ifrågavarande medeltal vid 20, men uppgick för barnhem
men till 36, för fattiggårdarna till 52 och för arbetshusen 
till 235. De i avseende på personalutrymmet största fattig
vårdsanstalterna i riket voro Stockholms stads allmänna 
försörjningsinrättning och arbetsinrättning, av vilka den 
förra i förening med sina filialer kunde samtidigt inrymma 
2,487 och den senare 1,472 personer, samt anstalten Gi-
braltar» i Göteborg med utrymme för 1,570 personer. 

Beträffande personalutrymmet i mindre fattigstugor 
hava uppgifterna i flera fall likasom förut visat sig något 
svävande, varför ovannämnda antal av 7,398 personer, som 
dessa stugor uppgivits kunna inrymma, samt det på grund 
därav beräknade medeltalet av högst 4 personer i varje 
stuga måste anses såsom endast approximativa. 

Av samtliga fattigvårdsanstalter kommo 3,799, med ut
rymme för 53,009 personer, på landsbygden oeh 259, rym
mande 19,771 personer, på städer och köpingar. Efter från
räknande av mindre fattigstugor befinnes antalet egentliga 
fattigvårdsanstalter hava utgjort 1,825 å landet och 182 i 
stadskommunerna, av vilka de förstnämnda kunde samtidigt 
inrymma 46,032 och de senare 19,350, eller i medeltal för 
varje anstalt resp. 25 oeh 106 personer. 



Fattigvårdsanstalter. Understödstagarnes antal. III 

Ehuru sålunda stadskonnnunernas fattigvårdsanstalter 
över huvud taget äro betydligt större än landsbygdens, är 
likväl det i dem befintliga utrymmet i förhållande till fattig-
personalens storlek vida mindre än å landsbygden. Medan 

Tab A. Absoluta och relativa antalet understödstagare samt 
dess tillväxt eller minskning år 1914. 

nämligen å landet, vare sig i egentliga fattigvårdsanstalter 
eller i mindre fattigstugor, husrum under år 1914 kunde 
samtidigt beredas åt 37 % av hela antalet understödstagare, 
funnos i stadskommunernas fattigvårdsanstalter platser en
dast för 18 % av deras hela fattigpersonal. 

Bland rikets 2,510 fattigvårdssamhällen voro 352, eller 
14-0 %, i saknad av varje slags fattigvårdsanstalter. I sist-
nämnda antal ingå 12 köpingar oeh 340 landskommuner, 
därav 48 i Älvsborgs län, 34 i Skaraborgs, 30 i Kristi
anstads, 28 i Jämtlands län o. s. v., men endast 1 i vart
dera av Södermanlands och Östergötlands län. I Örebro 
län hade samtliga till landskommunerna räknade samhälle» 
fattigvårdsanstalter. 

I förestående antal fattigvårdsanstalter ingå icke sådana 
fattigvårds- eller välgörenhetsanrättningar, som grundats oeh 
underhållas genom enskilda donationer. 

C) Understödstagarnes antal. Sammanlagda antalet per
soner i hela riket, vilka under år 1914 åtnjöto fattigunder
stöd, vare sig av kommunerna eller av de på grund av 
fattigvårdsförordningens § 34 bildade enskilda fattigvårds
samhällena, utgjorde 251,850 (tab. 4, kol. 44), av vilka 
144,849 tillhörde landsbygden (tab. 2, kol. 44) samt 107,001 
städerna oeh till dem räknade köpingar (tab. 3, kol. 44). 

Enligt vad Vidstående tab. A upplyser, har hela antalet 
understödstagare sedan näst föregående år ökats med 5,589, 
eller 2-3 %. Enbart å landsbygden ökades Understödstagarnes 
antal med 942 (0-7 %) och i stadskommunerna med 4,647 
(4-5 %). Härvid är doek att märka, att från lands- till 

. stadskommunerna överflyttats dels de områden, som utgöras 
av de nybildade kommunerna Nässjö stad samt köpingarna 
Valdemarsvik, Ljusdal oeh Skurup, av vilka de tre först 
nämnda kommunerna under år 1914 hade sammanlagt 805 
understödstagare (angående Skurups köping se anm. 15 å 
sid. 36), och dels de med städerna Lund och Skövde inför
livade kommunerna S:t Peters kloster och Skövde lands
kommun med 90 understödstagare under år 1913. Ifall så
ledes ifrågavarande områden även under år 1914 hänförts 
till landsbygden, skulle ökningen för landskommunerna ha
va blivit ej oväsentligt större och för stadskommunerna i 
samma mån mindre än den här angivna. Den minskning 
av köpingarnas fattigpersonal, som tab. A utvisar, är en 
dast skenbar och härrör därav, att de förutvarande köpin
garna Djursholm, och Hässleholm,, vilkas sammanlagda fat
tigpersonal väsentligt överstiger fattigpersonalen i de ny-
bildade köpingarna Valdemarsvik oeh Ljusdal, numera bli
vit städer. — I summan av understödstagarne ingick lands
bygdens fattigpersonal med 57-61 % och stadskommunernas 
med 42-49 % motsvarande resp. 58-44 % och 41-66 %år 1913. 

Proportionen emellan antalet understödstagare och folk-
mängåen, varom tab. A likaledes upplyser, har för år 1914 
beräknats utgöra 4-43 % för hela riket, 3'54 % för landsbyg
den oeh 8-72 %i för stadskommunerna. Av förenämnda pro
centtal för hela riket oeh för stadskommunerna är det förra 
högre än för åren 1906—1913, och överstiger det senare 
motsvarande tal för åren 1908—1913, men bådadera äro lägre 
än för de flesta av de äldre år, räknat från år 1874 om vil
ka uppgifter härutinnan föreligga.' Landsbygdens siffra är 



IV Understödstagarnes antal. Direkta och indirekta understödstagare; kön, ålder och civilstånd. 

med undantag för åren 1911 och 1913, av vilka det förra 
hade att uppvisa samma procenttal och det senare en något 
lägre siffra, den lägsta hittills iakttagna. 

En jämförelse mellan de särskilda länen i fråga om 
det relativa antalet understödstagare ådagalägger, vad lands
bygden beträffar, att Västernorrlands län denna gång inta
ger det första rummet, med 4-91 %, varefter närmast följa 
Norrbottens och Östergötlands samt fyra andra län, alla 
med mer än 4 % understödstagare, vidare tolv län med över 
3 % samt slutligen fem län med ännu lägre procentsiffror, 
nämligen Hallands, Uppsala, Kristianstads, Malmöhus och 
Gottlands län, vilket sistnämnda med endast 1-84 % nu lika
som åren 1904—1913 intager sista rummet i denna ordnings-
följd. 

Av rikets elva största städer företedde Örebro det 
relativt högsta antalet understödda (12-31 %) och därnäst 
Norrköping (10-81 %), men Eskilstuna det lägsta (3-99 %). 
Siffrorna för Stockholm och Göteborg äro att anse som 
minima, då bland dessa städers understödstagare icke kunnat 
medräknas de i sjukvårdsanstalter på kommunal bekostnad 
vårdade personer. Det låga procenttalet för köpingarna 
beror i viss mån därpå, a t t åtskilliga av dessa hava en 
del understödstagare gemensamma med de landskommuner, 
varifrån de utbrutits, av vilka understödstagare det över
vägande största antalet upptagits på vederbörande lands
kommuner. 

Låter man undersökningen sträcka sig till de särskilda 
fattigvårdssamhällena, befinnes, oberäknat städerna Norr
köping och Örebro (se tab. A), antalet understödstagare ut
göra 10 % eller däröver i Sala stad (12-3 %) samt i 4 fattig
vårdssamhällen å landsbygden, nämligen Värna i Öster
götlands län (10-5 %), Falköpings östra landskommun i 
Skaraborgs län (10-9 %), Gustav Adolf i Värmlands län 
(10-8 %) och Arvidsjaur i Norrbottens län (10-4 %). De be
tydande skiljaktigheter, som beträffande det relativa antalet 
understödstagare framträda vid en jämförelse mellan de sär
skilda kommunerna, torde i icke ringa mån bero på de olika 
principer som följts i fråga om upptagande i fattigvårds
redogörelserna av barn, som i en eller annan form erhållit 
understöd i och för skolgången. 

A andra sidan utgöra understödstagarne i förhållande 
till folkmängden 1 % eller ännu minåre inom 131 fattig
vårdssamhällen, därav 33 i Malmöhus län, 28 i Kristian
stads, 20 i Gottlands, 15 i Skaraborgs, 10 i Älvsborgs, 6 i 
Uppsala, 4 i vartdera av Göteborgs och Bohus samt Jämt
lands, 3 i Stockholms, 2 i vartdera av Jönköpings och 
Hallands samt 1 i vartdera av Östergötlands, Kronobergs, 
Västmanlands och Kopparbergs län. 

Inom sju kommuner, nämligen Nämdö i Stockholms 
län, Torsvi i Uppsala län, Akebäck, Ganthem och Ala i 
Gottlands län, Hassle-Bösarp i Malmöhus län och Gillstad 
i Skaraborgs län utgick intet understöd under året. Detta 
undantagsförhållande har i Akebäck ägt rum alltifrån år 
1907. 

Såsom i det föregående samt i anmärkningarna till tab. 1 
och 3 blivit anfört, är bland kommunernas understödstagare 
även den personal medräknad, som åtnjutit understöd av 
de jämlikt fattigvårdsförordningens § 34 bildade ensMlda 

fattigvårdssamhällena. Inom 1 av ifrågavarande samhällen 
utgick ej under året något understöd, och angående 2 sam
hällen, nämligen ett i vartdera av Uppsala oeh Koppar
bergs län, hava inga uppgifter meddelats. Fattigperso-
nalen i de övriga 27 enskilda fattigvårdssamhällena ut
gjorde ett sammanlagt antal av 698, fördelade länsvis på 
följande sätt: 

Medeltalet understödstagare i vart och ett av de en
skilda fattigvårdssamhällena uppgick sålunda för år 1914 
till 25. 

Enligt meddelade anvisningar böra i de statistiska fat-
i tigvårdsredogörelserna även medräknas sådana understöds

tagare, som tillhört annat fattigvårdssamhälle (kommun) än 
det, där understödet tilldelades dem. Sammanlagt utgjorde 
under år 1914 antalet av dessa personer 8,028 (tab. 4, kol. 
45—47), av vilka 2,773 voro upptagna i landsbygdens oeh 
5,255 i stadskommunernas fattigvårdsredogörelser. 

D) Direkta och indirekta understödstagare; kön, ålder och 
civilstånd. Understödstagarne särskiljas, allt efter som det 
meddelade understödet utgått omedelbart eller endast medel
bart kommit den behövande till del, i tvenne större huvud
grupper: direkta och indirekta understödstagare. 

Såsom direkta understödstagare anses alla äldre av kom
munerna understödda personer samt de barn under 15 års 
ålder, vilka själva eller i första hand åtnjuta fattigunder
stöd. I de tabeller, som redogöra för varje särskilt fattig
vårdssamhälle, äro dessa understödstagare sålunda fördelade, 
att barnen upptagits i kol. 8 i tab. 1 och i kol. 17—24 i tab. 
3 samt de äldre personerna i kol. 9 i den förstnämnda 
tabellen och i kol. 25—27, 29-32, 34—37, 39 och 40 i 
den senare. 

Till indirekta understödstagare hänföras däremot min
deråriga, hemmavarande barn, tillhörande äldre av kommu
nerna understödda personer, vilka barn anses i större eller 
mindre mån erhålla del av det understöd föräldrarna (fadern 
eller modern) åtnjuta. Dessa indirekta understödstagare 
eller s. k. »tillhörande barn, å vilka endast summariska 
uppgifter meddelas, d. v. s. utan skillnad till kön, finnas 
uppförda i kol. 10 i tab. 1 och i kol. 28, 33, 38 och 43 
i tab. 3. 

Fördelningen av understödstagarnes på dessa båda hu
vudgrupper utfaller dels absolut oeh dels relativt, eller i 
förhållande till folkmängden, på följande sätt: 
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Sedan näst föregående år hade sålunda antalet direkt 
understödda personer i hela riket ökats med 3,537, eller 
1-9 % och indirekta understödstagare med 2,052, utgörande 
3-4 %. Enbart å landsbygden tillväxte antalet direkta under
stödstagare med 392 (0-4%) och indirekta med 550 (1'7 %), 
medan i stadskommunerna de förra ökades med 3,145 (4-2 %) 
och de senare med 1,502 (5-3 %). 

Proportionen emellan förenämnda båda slag av under
stödstagare år 1914 utgjorde, enligt vad tab. B ådagalägger, 
för riket i dess helhet 75-0 % direkta och 25-0 % indirekta 
understödstagare, motsvarande resp, 75-3 % och 24-7 % år 
1913. A landsbygden uppgick antalet direkta understöds
tagare förstnämnda år till 77"0 % och i stadskommunerna 
till 72-3 % av hela fattigpersonalen. 

Beträffande Understödstagarnes kön föreligga uppgif
ter endast i fråga om direkt understödda. Dessa fördelade 
sig år 1914 å 72,381 mankön och 116,579 kvinnkön, ut
visande en ökning av 1,708 (2-4 %) för de förstnämnda och 
1,829 (1-6 %) för de senare. Mot varje hundratal understöds
tagare av mankön svarade i hela riket 161 av kvinnkön, å 
landsbygden 166 oeh i stadskommunerna 154. Avvikelserna 
härutinnan såväl emellan barn och äldre personer som emel
lan särskilda grupper inom vardera av de båda åldersklas
serna framgå av efterföljande beräkningar: 

Antal direkta understödstagare av kvinnkön mot 100 
av mankön. 

Bland barnen är alltså kvinnkönets antal något under
lägset mankönets, varemot bland äldre personer kvinnorna 
utgöra ett nära dubbelt så stort antal som männen, och 
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uppnår denna kvinnkönets övertalighet sin höjdpunkt inom 
gruppen änklingar, änkor och frånskilda. 

Tab. B. Relativa antalet understödstagare efter ålder och 
civilstånd m. m. år 1914. 
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Efter ålder under eller över 15 år fördelas de direkta 
understöds tagarne år 1914 å 31,074 barn (tab. 4, kol. 23 och i 
24) och 157,886 äldre personer (kol. 39 och 40). Sedan näst 
föregående år hade de förstnämnda ökats med 918 och de 
senare med 2,619. I summan av samtliga understödstagare i 
ingingo direkt understödda barn med 12-3 % och äldre per-
soner med 62-7 % Motsvarande tal för år 1913 utgjorde 
resp. 12-2 % och 63-1 %. 

Av ovannämnda direkt understödda barn voro 3,453 för-
äldralösa älta och 2,938 moderlösa oäkta, vartill kommo 
24,683 andra barn, vilka icke kunnat hänföras till något-
dera av de båda övriga slagen. Inom alla tre grupperna : 
var antalet något högre än under det näst föregående året. 

Antalet indirekt understödda barn (»tillhörande barn») 
uppgick däremot för året, enligt vad här förut är visat, 
till 62,890, av vilka 9,356 (14-9 %) tillhörde ogifta kvinnor, 
32,612 (51-8 %) tillhörde gifta personer samt 20,922 (33-3 %) 
tillhörde änklingar, änkor eller frånskilda. 

Hela antalet barn, som under år 1914 kommo i åtnjut-
tande av fattigvård, vare sig på direkt eller indirekt sätt, 
utgjorde alltså 93,964, eller 2,970 mer än under det näst 
föregående året. Av samtliga understödstagare utgjorde de 
37-3 % i hela riket, 33-6 % å landsbygden och 42-4 % i stads-
kommunerna. 

Ovannämnda 157,886 äldre personer, som under år 1914 
åtnjöto fattigunderstöd, fördelade sig efter civilstånd på det 
sätt, a t t 55,945 voro ogifta, 44,405 gifta samt 57,536 änk 
lingar, änkor eller frånskilda. Under året hade antalet 
inom var och en av dessa grupper ökats, ogifta med 751, 
gifta med 1,393 samt änklingar, änkor och frånskilda 
med 475. 

Äldre personer inom varje civilståndsgrupp särskiljas 
i tab. 4, allteftersom de ensamma eller i förening med sina 
minderåriga barn åtnjöto fattigunderstöd. Sammanlagt 
utgjorde antalet ensamma personer 126,314 och personer 
med tillhörande barn 31,572, av vilka tal det förra med 
1,329 och det senare med 1,290 överstiger motsvarande siffra 
för det närmast förutgångna året. Bland personer med 
tillhörande barn voro 5,072 ogifta kvinnor, 7,880 gifta män, 
9,684 gifta kvinnor, 865 änklingar eller frånskilda och 8,071 
änkor eller frånskilda. Av hela antalet äldre personer hade 
sålunda 20'0 % minderåriga barn, som åtnjöto del av deras 
understöd. I fråga om ogifta kvinnor befinnes detta vara 
fallet med 14-4 %; av gifta personer hade 39"6 % minder 
åriga barn, av änklingar eller frånskilda 6-6 % samt av 
änkor eller frånskilda 18-1 %. För antalet av dessa barn 
är förut redogjort, och visar sig, att mot 100 ogifta mödrar 
svarade 184 barn, mot varje hundratal änklingar, änkor 
och frånskilda 234 barn och mot samma antal gifta per 
soner 186 barn, vilket senare antal skulle motsvara 372 
barn på 100 gifta par, om antalet sådana par beräknas 
såsom aritmetiska mediet emellan antalet gifta män och 
gifta kvinnor. 

Med vilka relativa tal föräldralösa äkta, moderlösa 
oäkta och andra barn ingå i Understödstagarnes totalsumma 
samt huru antalet ogifta, gifta ävensom änklingar, änkor 
och frånskilda med eller utan tillhörande barn förhåller sig 
till hela fattigpersonalen, såväl för riket i dess helhet som 

för landsbygden och stadskommunerna, visar sig av efter-
följande uppgifter: 

Huru de särskilda slagen av understödstagare, direkta 
och indirekta, barn och äldre personer samt de senares sär
skilda civilståndsgrupper, ingå i summorna understödstagare 
för olika delar av riket, upplyser tab. B. 

E) Understödstagarnes omsättning. I tab. 2—4, kol. 48— 
62, meddelas uppgifter länsvis och för varje stad dels om 
antalet sedan näst föregående år kvarvarande understöds
tagare samt under redogörelseåret tillkomna och dels om 
antalet avlidna, på annat sätt avgångna samt till nästföljande 
år kvarvarande. Vad beträffar de förstnämnda, eller från 
näst föregående år kvarvarande, meddelas icke primär
uppgifter därom i de statistiska fattigvårdsredogörelserna, 
utan upptagas här dessa personer till oförändrat samma 
antal som de i näst föregående års redogörelser angivna 
»till nästa år kvarvarande», ehuru rättelser visat sig 
i åtskilliga fall hava bort ske (jfr anm. 1 till tab. 4 
å sid. 40). Antalet tillkomna understödstagare, om vilka 
primäruppgifter icke heller meddelas, har däremot be
räknats på det sätt, att från totalsumman av understöds
tagare avräknats de från näst föregående år kvarvarande. 
I fråga om de avlidna understöds tagarne har nu likasom 
föregående år visat sig, att det uppgivna antalet i måhända 
ej ringa mån understiger det verkliga, och gäller detta i 
all synnerhet beträffande indirekta understödstagare (till
hörande barn), om vilka fattigvårdsstyrelserna mången
städes sakna tillräcklig kännedom. Vid meddelandet av 
uppgifter å det antal personer, som i övrigt avgått från 
fattigvård, samt å den till följande år kvarvarande perso
nalen böra, enligt å formulärblanketten till statistisk fattig
vårdsredogörelse lämnade anvisningar, bland övriga av
gångna även alla icke avlidna, tillfälliga understödstagare 
inräknas. I åtskilliga fall synes likväl detta icke hava 
iakttagits, utan äro sistnämnda personer upptagiia såsom 
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vid årets slut kvarstående, varigenom dessas totalsumma 
uppgått till en högre och de avgångnas stannat vid en lägre 
siffra, än som rätteligen bort förekomma. 

Enligt de meddelade primäruppgifterna skulle omsätt
ningen av rikets fattigpersonal hava under år 1914 utfallit 
på det sätt, att från år 1913 kvarstod 177,210 understöds
tagare, utgörande 70-4 % av 1914 års hela fattigpersonal. 
Under året tillkommo 74,683 personer (29-6 %), medan där 
emot 72,084 (28-6 %) avgingo, vare sig genom dödsfall 
eller i övrigt, och skulle i följd därav antalet till år 
1915 kvarvarande understödstagare egentligen bort uppgå 
till 179,809, men utgör enligt primäruppgifterna 179,766, 
vilket med 2,556 överstiger motsvarande antal vid 1913 
års slut. 

Såsom även förut iakttagits, var stadskommunernas 
fattigpersonal underkastad betydligt större förändringar 
än landsbygdens. Av den förstnämnda voro nämligen 44,113 
(41-2 %) under året tillkomna och 42,151 (39-4 %) vid årets 
slut avgångna, vare sig genom död eller på annat sätt, 
medan å landsbygden 30,570 (21-1 %) under årets lopp till
kommit oeh 29,933 (20'7 %) avgått från fattigvård. Därav 
framgår ock, att antalet understödstagare var såväl å lands
bygden som i städerna högre vid årets slut än vid dess 
början. 

Av den personal, sorn under år 1914 upphörde att åt
njuta fattigunderstöd, utgöra de avlidna ett antal av 12,688 
eller 5'0 %, och fördelar sig denna summa med 8,320 på 
landsbygden och 4,368 på stadskommunerna, utgörande 
resp. 5-8 % och 4-1 % av värderas hela personal. Särskilt 
bland understödstagare av mankön uppgick dödligheten till 
7-3 % och Hand dem av kvinnkön till 5-9 % medan det 
relativa antalet avlidna bland Understödstagarnes till
hörande barn befinnes utgöra endast 0-7 % vilken siffra, 
enligt vad ovan är anfört, icke på långt när torde uttrycka 
det verkliga förhållandet, och måste i följd därav jämväl 
procenttalet för samtliga avlidna understödstagare anses 
som ett minimum. 

Huru antalet såväl från föregående som till följande 
år kvarvarande samt tillkomna, avlidna och på annat sätt 
avgångna understödstagare förhåller sig till hela fattig
personalen inom särskilda delar av riket, upplyser Vid
stående tab. C. 

F) Understödets beskaffenhet. Med hänsyn till understö
dets beskaffenhet eller sättet för dess meddelande föreligga 
i tab. 2—4 uppgifter om de i fattighus, fattiggårdar, arbets
hus eller barnhem befintliga personer (kol. 63—65); i mindre 
fattigstugor boende (kol. 66—68); utackorderade med för 
delning å barn, direkt understödda (kol. 69 o. 70), och äldre 
personer jämte tillhörande barn (kol. 71—73); genom om
gång försörjda (kol. 74—76); i sjukvårdsanstalter på kom
munernas bekostnad vårdade (kol. 77—79) samt i sina hem 
eller på annat sätt understödda (kol. 80—82). I tab. 1, som 
redogör för varje särskilt fattigvårdssamhälle å landsbyg
den, meddelas likväl i detta avseende endast summariska 
uppgifter om de i fattigvårdsanstalter, såväl fattighus o. dyl. 
som mindre fattigstugor, befintliga (kol. 12) samt om utackor
derade (kol. 13). 

I fattighus, fattiggårdar, arbetshus eller barnhem be
fintliga personer utgjorde under år 1914 sammanlagt 
50,811, eller 20-2 % av hela antalet understödstagare, vilket 
i fråga om det absoluta talet är något mer än under näst 
föregående år. 

Tab. C. Understödstagarnes omsättning år 1914. 
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i mindre fattigstugor boende voro 3,990 personer, ut
görande 1'6 % av hela fattigpersonalen. Sedan år 1918 
har ifrågavarande antal nedgått, vilket tydligen sam
manhänger med den förut anförda minskningen i stugor
nas antal. 

Samtliga personer, som under är 1914 erhöllo hus
rum, vare sig i egentliga fattigvårds anstalter eller i mindre 
fattigstugor, utgjorde sålunda ett antal av 54,801, eller 
21-8 % av Understödstagarnes totalsumma. I landsbyg
dens fattigvårdsanstalter hade under hela året eller någon 
del därav 31,003 personer haft bostad och i stadskommu
nernas anstalter 23,798 personer, motsvarande resp. 21-4 % 
och 22-2 % av varderas hela fattigpersonal. Skiljaktig
heten i detta hänseende är alltså jämförelsevis obetydlig, 
men annorlunda ställer sig förhållandet vid en jämförelse 
mellan antalet i fattigvårdsanstalterna befintliga personer 
och det i dessa anstalter uppgivna utrymme. I landsbyg
dens fattigvårdsanstalter kunde nämligen, efter vad förut 
är anfört, husrum samtidigt beredas för 53,009 personer 
oeh i stadskommunernas anstalter för 19,771 personer, under 
det antalet i förevarande anstalter inrymda personer ut-
gjorde resp. 31,003 och 23,798. Därav framgår sålunda, 
att långt ifrån hela det i landsbygdens anstalter befintliga 
utrymmet behövde tagas i anspråk, medan däremot stads
kommunernas fattigvårdsinrättningar voro över huvud taget 
använda så långt utrymmet medgav, varförutom en ganska 
betydlig personalomsättning därstädes ägde rum. 

Utackorderade på kommunernas bekostnad voro under 
året 29,372 personer, vilket är något mindre än under 
näst föregående år, och utgöra de i förhållande till Under
stödstagarnes totalsumma 11'7 %. At t ifrågavarande sätt 
för fattigunderstödets meddelande företrädesvis användes 
beträffande minderåriga, visar sig därav, att bland de ut
ackorderade voro 20,168 barn, direkt understödda, vartill 
kommo 275 barn, tillhörande en del av de 8,929 utackor
derade äldre personerna. Av hela antalet direkt under
stödda barn voro således ej mindre än 64-9 % utackor
derade, medan bland äldre personer endast 5-7 % på dylikt 
sätt vårdades. För landsbygden uppgick det relativa antalet 
utackorderade, direkt understödda barn till 72-0 % och äldre 
personer till 7-7 %, under det motsvarande siffror för stads 
kommunerna voro resp. 57-9 % och 2-4% 

Genom omgång (socken- eller rotegång) försörjda utgjorde 
som vanligt ett ringa antal, nämligen blott 39 personer, 
samtliga tillhörande landsbygden. För stadskommunerna 
har intet enda dylikt fall antecknats, vadan i redogörelsen 
för deras fattigvård rubriken »genom omgång försörjda» 
blivit utelämnad. 

I sjukvårdsanstalter på kommunernas bekostnad vårdade 
personer hava för året uppgivits till ett antal av 14,211, 
eller 5-6 % av samtliga understödstagande. Då likväl sär 
skilda uppgifter härutinnan fortfarande saknas för rikets 
båda största kommuner, Stockholm och Göteborg, var antalet 
i själva verket mycket högre, 

I sina hem understödda personer, med vilka även sam
manförts ett mindre antal understödstagare, som icke kunnat 
hänföras till någon föregående rubrik, bilda den ojämförligt 
talrikaste klassen, i det hithörande personal uppgick för 

riket i dess helhet till 153,427, eller 60'9 % av hela antalet 
understödstagare. Bland dem ingår ock förutom en stor del 
personer med varaktigt understöd flertalet av de tillfälliga 

Tab. D. Relativa antalet understödstagare efter understödets 
beskaffenhet år 1914. 
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understödstagarne, för vilka t ä r nedan redogöres. Ä lands
bygden utgjorde det relativa antalet av ifrågavarande un
derstödstagare 59-1 % och i stadskommunerna 63-4 %. 

Om de olika sätt, varpå fattigunderstöd utgick inom 
skilda delar av riket, upplyser tab. D. 

G) Understödets varaktighet och storlek samt medelvärdet av 
full fattigförsörjning. Med avseende på understödets varaktig
het särskiljas understödstagarne i tvenne huvudgrupper, av 
vilka den ena omfattar dem, som under en längre tid åt
njutit kommunalt understöd och antagas fortfarande vara 
därav i behov och vilka alltså kunna anses såsom ordinarie 
understödstagare, varemot den andra gruppen utgöres av 
tillfälliga understödstagare, som av sjukdom eller annan, snart 
övergående orsak måst någon gång eller för en kortare 
tid anlita fattigvården. Efter storleken av det erhållna un
derstödet fördelas åter de förstnämnda i fullt försörjda, 
d. v. s. sådana som icke i någon eller nämnvärd mån själva 
bidragit till sitt uppehälle och ej heller erhållit bidrag av 
andra personer, samt delvis understödda, vilka på grund av 
eget arbete, enskilda personers bistånd eller annan orsak 
icke erfordrat fullständigt underhåll av kommunerna. En 
efter dessa grunder utförd klassifikation av understödstagare 
återfinnes i kol. 83—91 å tab. 2—4. I tab. 1 meddelas där
emot för varje fattigvårdssamhälle å landsbygden summa
risk uppgift endast å fullt försörjda personer. 

Antalet personer med varaktigt understöd befinnes hava 
under år 1914 utgjort 202,948 och med tillfälligt understöd 
48,902. Sedan näst föregående år hade de förra ökats med 
3,124 (1-6 %) och de senare med 2,465 (5-3 %). I Understöds
tagarnes totalsumma ingingo personer med varaktigt under
stöd år 1914 med 80-6 % och tillfälligt understödda med 
19-4 % inotsvarande resp. 81-1 % och 18-9 % för år 1913. 
Ensamt för landsbygden utgjorde, såsom Vidstående tab. E 
upplyser, det relativa antalet tillfälliga understödstagare 
icke mer än 14-8 %, men uppgick för stadskommunerna till 
25- 6 %. 

Bland personer med varaktigt understöd ingå fullt för
sörjda understödstagare med 8(5,144, utgörande 34-2 % av hela 
personalen, under det återstående 116,804, eller 46-4 %, voro 
endast delvis understödda. För landsbygden uppgick hela 
antalet fullt försörjda till 38-1 %, men stannade för stads-
kommunerna vid blott 29-0 % Ännu större avvikelser fram
träda vid en jämförelse mellan länen eller de större stä
derna, på sätt tab. E likaledes utvisar. I åtskilliga fall 
torde likväl dessa skiljaktigheten bero på de olika grunder, 
som vid förevarande klassifikation av fattigpersonalen kunnat 
göra sig gällande. 

Enligt ovannämnda tab. E utgjorde under år 1913 medel
värdet av full fattigförsörjning 178 kr. för hela riket, 174 kr. 
för landskommunerna och 246 kr. för stadskommunerna. 
Den högsta uppgivna kostnaden, 497 kr., träffas, vad lands
bygden vidkommer, för Hälsingborgs landskommun i Mal
möhus län och den lägsta, 64 kr., för Lycksele i Västerbot
tens län. Beträffande stadskommunerna förekom den högsta 
kostnaden i Hälsingborg, 566 kr., och den lägsta i Lidköping, 
109 kr. Växlingarna härutinnan synas dock i många fall vara 
endast skenbara såsom beroende därpå, att flera av de med-
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delade uppgifterna avse den kontanta kostnaden utan in
räknande av värdet å naturapersedlar. I övrigt torde, 
oavsett högre eller lägre varupris å olika orter samt fattig-

Tab. E. Relativa antalet understödstagare efter understödets 
varaktighet och storlek samt medelvärdet av full fattigförsörjning 

år 1914. 
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vårdens växlande organisation, anledningen till nämnda 
skiljaktigheter vara att söka i olikheten av den personal, 
som i varje fall erhållit fullt understöd, enär inom en del 
kommuner endast minderåriga barn, för vilka fattigvårds-
kostnaden enligt regel ställer sig lägre, uppgivits så 
som fullt försörjda, medan däremot å andra ställen ute
slutande äldre personer kommit i åtnjutande av fullstän
digt underhåll. 

Ovanstående beräkningar av medelvärdet å full för
sörjning avse medelförhållandet i den meningen, att samt 
liga kommuner vid beräkningen tillmätts lika stor be
tydelse, vadan medeltalen endast utgöra de värden, om 
kring vilka de särskilda kommunernas tal så att säga 
gruppera sig. 

Angående kommunernas utgifter för fattigvården hän
visas till berättelsens senare avdelning. 

Underdånigst 

LUDVIG WIDELL. 

HUGO BURSTRÖM. 

F. A. Sundberg. 

Stockholm den 18 maj 1916. 



Tab. 1. FATTIGVÅRDSANSTALTER OCH UNDERSTÖDSTAGARE I VARJE FATTIGVÅRDSSAMHÄLLE 
Å LANDSBYGDEN ÅR 1914. 

1 



2 Tab. 1 (forts.). Fattigvård år 1914 å Landsbygden. — 2. Uppsala län. 3. Södermanlands län. 



Tab. 1 (forts.). Fattigvård år 1914 å Landsbygden. — Södermanlands län (forts.). 4. Östergötlands län. 3 



4 Tab. 1 (forts.). Fattigvård år 1914 å Landsbygden. — Östergötlands län (forts.). 5. Jönköpings län. 



Tab. 1 (forts.). Fattigvård år 1914 å Landsbygden. — Jönköpings län (forts.). 6. Kronobergs län. 5 



6 Tab. 1 (forts.). Fattigvård år 1914 å Landsbygden. — Kronobergs län (forts.). 7. Kalmar län. 



Tab. 1 (forts.). Fattigvård år 1914 å Landsbygden. — Kalmar län (forts.). 8. Gottlands län. 7 



8 Tab. 1 (forts.). Fattigvård år 1914 å Landsbygden. — 9. Blekinge län. 10. Kristianstads län. 



Tab. 1 (forts.). Fattigvård år 1914 å Landsbygden. — Kristianstads län (forts.). 11. Malmöhus län. 9 



10 Tab. 1 (forts.). Fattigvård år 1914 å Landsbygden. — Malmöhus län (forts.). 



Tab. 1 (forts.). Fattigvård år 1914 å Landsbygden. — 12. Hallands län. 13. Göteborgs och Bohus län. 11 



12 Tab. 1 (forts.). Fattigvård år 1914 å Landsbygden. — Göteborgs och Bohus län (forts.). 14. Älvsborgs län. 



Tab. 1 (forts.). Fattigvård år 1914 å Landsbygden. — Älvsborgs län (forts.). 13 



14 Tab. 1 (forts.). Fattigvård år 1914 å Landsbygden. — Älvsborgs län (forts.). 15. Skaraborgs län. 



Tab. 1 (forts.). Fattigvård år 1914 å Landsbygden. — Skaraborgs län (forts.). 15 



16 Tab. 1 (forts.). Fattigvård år 1914 å Landsbygden. — Skaraborgs län (forts.). 16. Värmlands län. 



Tab. 1 (forts.). Fattigvård år 1914 å Landsbygden. — 17. Örebro län. 18. Västmanlands län. 17 



18 Tab. 1 (forts.). Fattigvård år 1914 å Landsbygden. — Västmanlands län (forts.). 19. Kopparbergs län. 



Tab. 1 (forts.). Fattigvård år 1914 å Landsbygden. — 20. Gävleborgs län. 21. Västernorrlands lan. 19 



20 Tab. 1 (forts.). Fattigvård år 1914 å Landsbygden. — Västernorrlands län (forts.). 22. Jämtlands län. 



Tab. 1 (forts.). Fattigvård år 1914 å Landsbygden. — 23. Västerbottens län. 24. Norrbottens län. 21 



22 Tab. 1 (forts.). Fattigvård år 1914 å Landabygden. — Anmärkningar. 



Tab. 1 (forts.). Fattigvård år 1914 å Landsbygden. — Anmärkningar (forts.). 23 



24 Tab. 2. FATTIGVÅRDSSAMHÄLLEN OCH FATTIGVÅRDSANSTALTER SAMT UNDERSTÖDSTAGARNES 



OCH UNDERSTÖDETS BESKAFFENHET M. M. Å LANDSBYGDEN ÅR 1914. SAMMANDRAG LÄNSVIS. 25. 



26 

Tab. 2 (forts.). FATTIGVÅRDSSAMHÄLLEN OCH FATTIGVÅRDSANSTALTER SAMT UNDERSTÖDSTAGARNES 



OCH UNDERSTÖDETS BESKAFFENHET M. M. Å LANDSBYGDEN ÅR 1914. SAMMANDRAG LÄNSVIS. 

27 



28 Tab. 3. FATTIGVÅRDSANSTALTER SAMT UNDERSTÖDSTAGARNES 



OCH UNDERSTÖDETS BESKAFFENHET M. M. I STADSKOMMUNERNA ÅR 1914. 29 



30 Tab. 3 (forts.). FATTIGVÅRDSANSTALTER SAMT UNDERSTÖDSTAGARNES 



OCH UNDERSTÖDETS BESKAFFENHET M. M. I STADSKOMMUNERNA ÅR 1914. 31 



32 Tab. 3 (forts.). Fattigvårdsanstalter samt understödstagarnes 



och understödets beskaffenhet m. m. i Stadskommunerna år 1914. .18 



34 Tab. 3 (forts.). Fattigvårdsanstalter samt understödstagares 



och understödets beskaffenhet m. m. i Stadskommunerna år 1914. 35 



36 Tab. 3 (forts.). Fattigvårdsanstalter samt understödstagarnes 



och understödets beskaffenhet m. m. i Stadskommunerna år 1914. 37 



38 

Tab. 4. FATTIGVÅRDSSAMHÄLLEN OCH FATTIGVÅRDSANSTALTER SAMT UNDERSTÖDSTAGARNES 



OCH UNDERSTÖDETS BESKAFFENHET M. M. I HELA RIKET ÅR 1914 SAMMANDRAG LÄNSVIS. 

39 



40 

Tab. 4 (forts.). FATTIGVÅRDSSAMHÄLLEN OCH FATTIGVÅRDSANSTALTER SAMT UNDERSTÖDSTAGARNES 



OCH UNDERSTÖDETS BESKAFFENHET M. M. I HELA RIKET ÅR 1914. SAMMANDRAG LÄNSVIS. 

41 



42 

Résumé de la Statistique de l'assistance publique en 1914. 

D'après l 'ordonnanceRoyaledu 9 juin 1871, l'assistance publique doit être 
donnée par l'intermédiaire de la commune toutes les fois qu'un enfant (au-dessous 
de 15 ans) on quelqu'un qui par vieillesse, maladie ou difformité est hors d'état 
de travailler n'a pas les moyens nécessaires pour vivre. Dans tous les autres 
cas, il appartient aux directions communales de l'assistance de décider s'il y a 
lieu d'accorder ou de refuser des secours. 

Chaque commune à la campagne et chaque vill constitue un arrondissement 
d'assistance avec le droit pour l'arrondissement de se diviser en districts, chaque 
district ayant dans ce cas l'obligation d'assister ses pauvres lui-même. Quand 
une fabrique, usine ou un autre établissement industriel occupe un nombre con
sidérable d'ouvriers, le propriétaire a le droit de former un district d'assistance 
spécial. 

Dans tout arrondissement d'assistance, il y aura une administration de l'assi-
stance publique (fattigvàrdsstyrdsè), qui se compose, à la campagne, du conseil 
exécutif communal (kommunalnâmnd), s'il n'en est pas autrement ordonné par 
l'arrondissement. Si l'arrondissement s'est divisé en districts, chaque district 
aura un administrateur, et le district décide si ses affaires d'assistance doivent 
être confiées à une administration spéciale. Si l'administration de l'assistance 
publique n'est pas composée du conseil exécutif communal, il appartient à l'ar-
rondissement d'assistance de désigner pour cette administration les membres né-
cessaires, dont le nombre s'accommodera à l'étendue et à la population de l'ar-
rondissement; seulement il ne doit pas être au-dessous de 3. Dans les villes, 
l'arrondissement désigne, directement ou par le conseil municipal, l'administra-
tion d'assistance, dont les membres doivent être au moins 5. 

En 1914, ces arrondissements possédaient des établissements de l'assistance 
publique an nombre de 4,058, ou l'on pouvait loger à la fois 72,780 personnes 
(tabl. n0 4, coll. 7—16). 

Les pauvres assistés en 1914 comportaient le nombre total de 251,850, dont 
144,849 appartenaient à la campagne et 107,001 aux villes (cfr tabl. n°s 2—4, 
col, 44, où se trouvent encore les chiffres pour les années précédentes). 

Parmi les assistés sont aussi comptées 8,028 personnes qui appartenaient à 
d'antres communes (coll. 45—47). 

Quant à l'âge et à l'état civil, le tableau n° 4 divise les assistés de la 
manière suivante: 

enfants (au-dessous de 15 ans) directement assistés: orphelins (légitimes 
coll. 17—18, illégitimes coll. 19—20) et autres (coll. 21—22); 

personnes au-dessus de 15 ans: célibataires (coll. 25—27), mariés (coll. 
29—32), veufs, veuves, divorcés (coll. 34—37) et enfants qui n'ont pas reçu 
d'assistance spéciale, mais qui ont joui de l'assistance accordée à leurs parents 
(coll. 28, 33, 38). 

Le même tableau donne des renseignements sur les pauvres: 
restés dès Tannée précédente (coll. 48—50), survenus (coll. 51—53), décèdes 

coll. 54—56), sortis pendant l'année (coll. 57—59) et restants jusqu' à l'année 
suivante (coll. 60—62); 

logés dans les maisons de charité on institutions semblables (coll. 63—65), 
logés dans les petites maisons d'assistance (coll. 66—68), mis en pension (coll. 
69—73), ambulants (coll. 74—76), admis dans les hôpitaux (coll. 77—79) et 
assistés dans leurs domiciles ou autrement (coll. 80—82); 

assistés complètement (coll. 83—85), partiellement (coll. 86—88) et par 
occasion (coll. 89—91). 

Les frais de l'assistance publique seront traités daus le rapport sur les finances 
des communes. 

Les pauvres assistés étaient: 
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