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År 1803 2/10 bestämdes följande ändringar i fattigvården: 
 

1. Varje mantal av vad natur som helst ger lika 
2. De fattiga skola icke vidare antagas genom lottning eller uppföras i högre 

klass efter tiden då de blivit upptagna, utan efter behov 
3. De arbetsföra fattiga få gå omkring i husen, försedda med en bok, däri vid 

bortgående bidrag antecknas, sedan de med arbete sysselsatts, och erhållit 
mat. Gåvan lämpas efter givarens råd och ömne samt efter den klass av 
fattigdom, som i boken är angiven. 

4. Med stöd av författning den 5/12 1788 skall varje jordägare föda och 
underhålla vart och ett på dess ägor avsigkommet inhyses-eller tjänstehjon, 
som mot denna författning inkommit i församlingen. 

 
 
 
1844 1/12 förenade man sig i det beslut: 
 
” att var och en husbonde eller jordägare, som hädanefter intager personer av fyllda 
45 års ålder eller som äga 3 eller flera minderåriga barn, skall själv ansvara för dessa 
personer, till dess de anses i tur och ordning till allmän fattigförsörjning 
 
 
 
1847 2/11 antogs på v. pastor L.A Utterström förslag de reglemente för fattigvården, 
som är infört i protokollet och som redan var antaget i Tibble.  
 
 
 
Från och med 1873 har församlingen varit indelad i 13 fattigrotar utom det att några 
fattighjon underhållits gemensamt i fattigstugan.  
 
 
 
När ny lag om fattigvård trädde i kraft 1/1 1918 var detta system föråldrat, men 
fortsatte in på 1920 – talet, till den 31/12 1922.  
 
 
 
Den 1 jan. 1923 togs Ålderdomshemmet i Wästtibble i bruk. 
 
 
 
 
 
Källa; Edwin Hedins krönikebok 
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Hugo Håstedt 
 

Om fattigstugan 
Jag är född i Upplands-Bro kommun närmare bestämt i Håbo-Tibble socken, där jag bodde 
de första 25 åren av mitt liv. Senare kom jag att bo på andra håll. Men nästan alltid i Uppland, 
varför kontakten med födelseorten alltid varit god. Sedan ca. 15 år tillbaka är jag Uppsalabo. 
     En söndag helt nyligen bilade jag till Håbo-Tibble sedan jag blivit lovad att få låna 
nyckeln till Håbo-Tibble fattigstuga, som hembygdsgårdsföreningen mycket förnämligt rustat 
upp. Målet för min nyfikenhet var framför allt en tavla, som mina systrar och jag skänkt till 
föreningen 1988 och som nu hänger i fattigstugan. Jag blev nöjd med titten men samtidigt 
trängde sig en hel del gamla minnen fram och dem tänker jag nu skriva ned några rader om. 
     Vi kom till Kyrkbyn 1920 och därmed blev jag en av grannarna till fattigstugan. De som 
bodde i den då var Fattigstu-Lotta Vigg och kyrkväktare Johansson. Lotta var den som jag 
först blev bekant med och det rådde en skolkamrat Astrid i Parken för. Hon kom ofta hem till 
mig på söndagsförmiddagarna och sa: ”Kom med nu så går vi till Lotta och spelar Casino 
med henne, men du måste fuska litet sen vi spelat en stund.” ”Nej”, sa jag ”fusket får du stå 
för men jag går med dig ändå.” Lotta gillade att spela kort med oss men vid ett visst 
klockslag lade hon ner korten ”Nu står Kyrkherrn i predikstolen och då spelas här inte kort.” 
Då hjälpte det inte ens om hon hade chans att ta ”tabbe” med ”storan”; spelet var slut för en 
stund. Ibland hände det dock att Astrid kom åt att fuska och när Lotta upptäckte det så blev 
det ”ett himla liv”. Hon rev åt sig hela leken och slängde varenda kortlapp på golvet utmed 
väggarna, samtidigt som hon talade om för oss vilka satungar vi var. Allt till Astrids väl dolda 
förtjusning. Lottas ilska räckte inte så länge; hon hjälpte t.o.m. oss att plocka upp korten igen 
och därmed var allt frid och fröjd. 
     Lotta hade säkert varit en god arbetsmänniska och var även som äldre i god vigör bl.a. 
som bärplockare. Många frågade litet avundsjukt var hon hittat så mycket fina bär och alla 
fick samma svar ”i skogen”. Hon hjälpte till med varjehanda i olika hem men helst ville hon 
arbeta hos kyrkvärdsmoran ”Madam M:son i Bälby” eller hos grannen ”Trädgårdsmästaren i 
Åsen”. Denne, som hette Asplund, hade en tisdagsmorgon varit till Bålsta marknad och köpt 
en något efterbliven smågris till nedsatt pris. Vid hemkomsten visade han upp grisen för 
Lotta, och hon var omedelbart klar med sin bedömning: ”Den där grisen blir det aldrig folk 
av, sanna mina ord.” Det blev det aldrig heller. 
     Lottas samtida, kyrkvaktaren, hade under några år i seklets början bott i Stora Näshagen, 
ett litet småbruk, som låg vid Lejondalssjöns  nordvästra strand, nära gränsen till Bro socken. 
Den gården var då kyrkvaktarboställe, trots att den låg flera kilometer från kyrkan och 
saknade väg. Flyttningen till Näshagen till fattigstugan vet jag ingenting om, men jag minns 
än att jag som småpojke smyglyssnade på ett samtal mellan min mor och två äldre kvinnor. 
En av dem hade någon gång varit in hos kyrkvaktaren i fattigstugan och då förvånat sig över 
att han var så gott som utan såväl möbler som husgeråd. Den besökande hade då yttrat: ”Visst 
hade ni åtminstone det nödvändigaste av ett hems utrustning vid Näshagen, medan fru 
Johansson levde?” Då lär kyrkvaktaren, medan tårarna rann i skägget, ha svarat: ”Ameli och 
någon av hennes medhjälpare kom till oss med något slags lastfordon och tog med sig allt 
som fanns löst. Det lilla jag har kvar att reda mig med är delvis långods.” Vem ”Ameli” var 
är jag inte säker på. Enligt mor var hon nära släkting, kanske t.o.m. sonhustru? Att en vuxen 
man gråtit var för mig en sensation, kanske gjorde detta att jag spetsade öronen. När 
Johansson fick medalj i Håbo-Tibble kyrka, var jag närvarande tillsammans med mina 
”läskamrater”. Det måste ha varit 1925. Vi läsungar förvånades av att hans långrock av något 
slag på nära håll såg mera grön än svart ut. Han hade sett sin syssla som ett kall och han 
oroades vid tanken på sin efterträdare. Som sådan nämndes en yngre (men ändå gammal) 



släkting till Johansson, vilket denne ogillade. Han kom därför en dag till min styvfar, John 
Jonsson, och bad honom söka den lediga tjänsten. Det hade han inte lust med utan sa ifrån 
trots Johanssons argumentering: ”Jag kan ju inte lida att se Ahlin halta fram på kyrkans 
mittgång; han går ju som en skevbent oxe. F.ö. är han sedan flera år tillbaka skyldig mig 20 
kronor.” Det blev ändå Ahlin. 
     Även en kvinna, slaktaränkan Johansson från Ålsta, av grannarna kallad ”Garbo” bodde 
några år i fattigstugan. Samtidigt med henne bodde också ”Dikar-Johan” med sina egna 
åsikter om rinnande vatten i krokiga diken. En annan mer kortvarig invånare var ”Kasper” 
som tidvis arbetade som rödfärgare på äldre dar. Det lär ha hänt ibland, när han stod på 
stegen, att han glömde både borste och färg för att i stället söka återuppliva sina 
ungdomstalanger som cirkusartist. Den siste, som jag minns, bodde i fattigstugan var Stall-
Janne från Skromsta. Honom träffade jag bara en gång. Det var julafton, då han bönat mig 
om att komma och klippa tånaglarna åt honom. Han visade en så rörande tacksamhet över 
denna lilla tjänst, att jag nästan skämdes. 
     Det är nu många år sedan någon bodde i fattigstugan. Den fyller nu närmast sin uppgift 
som ett litet sockenmuseum och ibland som sammanträdeslokal. Planer lär finnas om att 
också kunna använda den som sy-stuga. 
 
 











Sammanställt av Inger Löfstedt 
 
Sockenstämmoprotokoll från Tible socken stufwa  18 juni 1787 
Sockennämnden har fått ett brev från ”Majoren Wälborne Herr 
Ingelotz” på Aske, vilken har skrivit från Malmvik  13 juni 1787  
I brevet framhåller han- att nu ,när flera hjon i fattigstugan avgått med 
döden - och  det  finns två rum lediga i stugan finns det skäl,  att låta 
gamla  och sjukliga mannen Jerner på Alby och hans hustru få ta del av 
detsamma. Han anger som skäl att dels är Jerner en prästson och dels 
att Majoren hyst dessa uslingar ( nödställd människa) i flera år och hållit 
med hus och bränsle.  
Ingelotz påpekar också att han haft fler fattiga på sina ägor än hela 
socknen tillsammans och nu vill han bli fri från detta onus (börda). 
Församlingens ledamöter tog detta i beaktande och kom fram till att visst 
skulle gamle mannen få ett rum i fattigstugan. Han fick flytta dit när han 
själv behagade. Hustrun fick också tillstånd att flytta, men bara med 
förebehållet att vara där till mannens död, om inte församlingen när så 
sker, tycker annorlunda. 
 
Sockenstämmoprotokoll hållit uti Tible socken Stufwa den 3 juli 
1785 
Sedan tidigare besiktning av fattigstugan, som församlingen enligt lag 
åligger att bygga och underhålla, är nu stugan så förfallen att den inte 
kan vara bebodd över nästa vinter  och därför fordrar skyndsam 
reparation. Det beslöts att stugan ska rivas ned och åter uppbyggas, där 
nya sylar ska läggas under och det gamla timret, som är friskt och 
brukbart, ska användas och det som är förmurknat ska bytas ut mot nytt. 
Till denna byggnad ska varje mantal leverera en furustock, vilken ska 
vara 14 ½ aln lång och 8 tums diameter i alla ändar.  Detta ska vara 
tillhanda på West-Tibble By hos Kronofogde Askeroth som 
ombesörjer att leverera stockarna den 5 juli till fattigstugan 
Taket ska beläggas med halm och varje mantal ska i rättan tid leverera 
fyra logbundna kärvar. Nya torkstänger ska anskaffas samt nya golv tiljor 
inläggas. Muren ska sättas in och stugan ska vara i fullkomligt gott skick 
och därefter rödfärgas. På församlingens begärar åtog sig Eric 
Hindricsson att som huvudman för byggnationen var ansvarig och 
därför får åtta Schilling Specie tre Rd kopparmynt af fattigkassan när 
arbetet är slutfört. 
 
Bönderna Eric Jansson i Kyrkbyn, Eric Nilsson på Önsta, Pehr 
Andersson i Heljesta, Eric Persson i Belby och Eric Ersson i 
Westtible anmodades att vara kyrkovården behjälplig med en pålitlig 
karl om dagen så länge byggnationen pågår. Under tiden som det hela 



pågår åtog sig bönderna på Önsta By att lämna husrum åt de fattiga från 
stugan, varvid de blev utlovade nöjaktig vedergällning för den tid då de 
härbärgerade de intagne. 
 
Uppläst och af församlingen til alla delar godkänt intygar: 
EP Brolin-Pastor,  S. Askeroth, Eric Hendriksson, Johan Eckström, 
CF Fragman, Arb. Norberg, Pehr Andersson   
 
 
Protokoll hållit i allmän sockenstämma med Tible församling i 
sockenstugan  den  9 november 1806 
Utdrag; 
Hållunda Rote anmälde att pigan Anna Maja Bjugg på Wallby gård  
har blivit avhyst från Wallby, hon är sjuk och behöver fattigvård. Efter en 
”ömmande” överläggning fanns för närvarande ingen annan utväg än att 
fattigkassan skulle understödja henne med tre (3) Rd med utbetalning 
med hälften vardera gången. Rotarna är skyldiga att ge henne husrum 
och värme där tex förste roten bestämmer ordningen och tid hur hon ska 
flyttas mellan gårdarna. 
Kommentar; Någon gång under 1808 fick Anna Maja Bjugg flytta till 
fattigstugan, men hon dog samma år  
 
Protokoll hållit i lagligen utlyst sockenstämma med Tible 
församlings ledamöter november 1807 
Utdrag; 
Ofärdiga gossen Carl får 6 lod mjöl af roten jämte 2 Rd banco om året av 
fattigkassan. Dessutom beslöts att modern och gossen Carl och de 
ytterligare tvenne barnen ska hysas turvis mellan Rotarna. Heljesta och 
Svarsta börjar och därefter tar Teljeby vid för att fortsätta i rotarna 
 
Protokoll hållit i lagligen utlyst sockenstämma med Tible 
församlings ledamöter 30 november 1808 
Utdrag; 
Gossen Carl Jansson på Wallby ägor beviljades inflyttning i 
fattigstugan med 6 lod mjöl och 4 Rd banco om året. Enkan Cajsa 
Mårtensdotter från Kyrkby Rote får 6 lod mjöl och en Rd banco om 
året med förbindelse att ta hand om, vårda och hushålla ovan nämnda 
krympling Carl Jansson 
Enkan Lena Cajsa Jansdotter får vara kvar i stugan som tidigare. 
 



 
 
Utdrag ur Husförhörslängd Håbo-Tibble A1:6  år 1803 – 1809 
Här  kan vi se Lena Cajsa Jansdotter, Anna Maja Bjugg, Carl Gustaf och 
Cajsa Mårtensdotter. 
Anna Maja Bjugg dog den 4 oktober 1808, 48 år gammal. Hon var född i 
Håtuna. 
 
Jädras Rotes fattighjon Nils Nilsson är med döden afgången och nu 
anmäles ingen fattig i hans ställe för den roten. 
I Skråmsta Rote anmälde nämndemannen Anders Matsson i Frötuna 
att Anders Janssons änka i samma rote har till Tible fattigkassa 
testamenterat hela sin kvarlåtenskap. Hon får som tidigare underhåll av 
fattigkassan och boställe i Skråmsta rote och West-Tibble byar, vilka 
utbetalar 6 lod mjöl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Lotta Wigg  i Fattigstugan, Håbo-Tibble sn. 
 

 
 
Mathilda Charlotta  (Lotta ) Wigg föddes den 16 maj 1850  
i Westra Ryd. 
Fadern var soldaten Jan Erik Wigg och modern var Greta Stina Lind  
Lotta, blev faderslös vid sju års ålder och familjen var fattig. Tidigt fick 
Lotta flytta hemifrån och tjäna piga. Hon kom till Tibble sn (Håbo-Tibble) 
1869, 19 år gammal och blev skriven ”på socken” 
År 1880 flyttade hon till Fattigstugan med två barn och bodde där fram 
till sin död 1932, 82 år gammal. 
 
Lottas två barn, 
Gustaf Fredrik, född 1873 i Westra Ryd, står antecknad med 
efternamnen Gustafsson och/eller Hjort. Kan faderns namn varit Gustaf 
Hjort? Han flyttade i tidig ungdom till Odensala, Dripsta nr 1 och 
arbetade som dräng. Ibörjan av 1900-talet arbetade han som fördräng på 
Löfsta Uppsala län.  
Edla Charlotta Karlsson, född 1880 i Westra Ryd, död 1964 i 
Stockholm. Arbetade som hushållerska i Stockholm. 
 
 
 
 
 
 



 
 
FOLKET FRÅN FÖRR……….berättar om Lotta Wigg 
 
Lotta,  som bodde i Fattigstugan, var vital och arbetsför och hon kallades 
för  ”Lotta Pigg ” 
 
Hon hjälpte ofta sin närmaste granne , trädgårdsmästare Arvid Asplund 
och dennes hustru på Åsen,  med både hushåll och trädgård. 
 

 
Trädgårdsmästare Asplund m familj. Fattigstugan i bakgrunden 
 
Hon arbetade också hos kyrkvärdsmoran ”Madam B:son i Bälby” 
Ungdomarna tyckte om att gå till Lotta och spela kort. Om de försökte 
fuska blev hon så arg att hon kastade kortleken runt innerväggarna i 
stugan. När det var  dags för förmiddagsgudstjänst i Håbo-Tibble kyrka 
lade hon från sig korten och sa  ” Nu spelas inte kort, ty nu steg 
kyrkherrn upp i predikstolen” 
 
 
 
 
 
 



 
 
Lotta var duktig på att plocka bär. Många frågade henne avundsjukt var 
hon hittat så fina bär och alla fick samma svar  ” I skogen ”.  Fru 
Asplund sålde hennes bär på Kornhamnstorg. 
 
Lotta tyckte att alla barn skulle hälsa ” niga och bocka”, varje gång de 
gick förbi Fattigstugan. Hon hade vedboden ända ute mot vägen. Om 
någon gick förbi och inte hälsade för att hon stod med ryggen utåt, så 
klev hon ut på vägen och ropade HAR NI GLÖMME HÄLSAN HEMMA 
IDA´ UNGAR ? ” 
 
 








	Lotta Wigg: 


