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Ordningsregler för en fattiggård 

(Hämtat från en utställning på Stadsmuseet om den gamla fattigvården i Sverige, gällde i 

princip för hela landet) 

Dessa regler som antogs 1900, skulle tryckas med tydlig stil och hängas upp i hjonens rum. 
 
§ 1  Att ovillkorligen lyda fattiggårdens bestyrelse, föreståndare eller förestånderska, de 
sistnämnda såsom husbonde och matmoder, då hjonen enligt lag kommer att stå under 
tjänstehjonsstadgan. 
 
§ 2  Att visa hövlighet mot alla, iakttaga renlighet, nykterhet, ett stilla och ordentligt 
levnadssätt. Allt svärjande vare strängeligen förbjudet. Varsamhet med elden iakttages. 
 
§ 3  Att vidare utöva gudsfruktan, ovillkorligen infinna sig vid bönestunderna, iakttaga sträng 
sedlighet samt visa kärlek och vänskap med kamrater, isynnerhet mot de gamla och orkeslösa. 
 
§ 4  Att med flit och efter bästa förmåga utföra det arbete, som av föreståndare och 
förestånderska ålägges var och en, samt att med varsamhet och omtanke använda de redskap 
och materialier som härtill behövas. 
 
§ 5  Att på inga villkor hemtaga och förtära brännvin eller andra rusdrycker inom 
inrättningen. Skulle dock mot förmodan sådana drycker anträffas, ådrager sig innehavaren 
därav icke allenast särskilt straff, utan även kärlets och varans förlust genom densammas 
förstöring och uttömmande. 
 
§ 6  Att icke på hur kort tid det vara må lämna anstalten utan föreståndarens tillåtelse. 
 
§ 7  Att icke omtala eller tillvita någon om han undergått bestraffning eller förut varit straffad 
för brott. 
 
§ 8  Att icke utan föreståndarens tillåtelse från köket medtaga mat eller dryck. 
 
§ 9  Var och en som intages på fattiggården skall först badas och fullständigt rengöras. Vilket 
upprepas så ofta nödigt prövas, och äro hjonen, som varje söndag erhålla rent linne, 
ovillkorligen skyldiga, att sedan själva hålla sig snygga och fria från all slags ohyra, samt 
ordentligt återlämna de smutsiga plaggen till förestånderskan. 
 
§ 10  Den som talar illa om fattigvården, föreståndaren och hans biträden, den som klandrar 
kläder, matvaror och ordningsregler som å inrättningen äro antagne, eller den som utsprider 
rykten av vad namn och beskaffenhet det vara må, skall härför undergå lämplig bestraffning. 
 
§ 11  De straff som vid inrättningen tillämpas äro följande: 

1) Minskad matportion under en till åtta dagar 
2) Indragning av sovlet under en tid av fem dagar 
3) Förbud att utgå från inrättningen under viss tid 
4) Kroppslig aga för minderåriga 
5) Förpassning till kronoarbetskåren 

 
§ 12  För grövre förseelser och brott tillämpas strafflagen 


