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Denne boka handler om fattiglovene og fattigvesenet under det industrielle gjennombrudd i Norge i andre
halvdel av 1800-tallet.
Mer presist dreier det seg om utviklingen mellom de to fattiglovene av 1863 og 1900.
Den viser hvordan det kommunale og desentraliserte forsorgssystemet kom under økende press som følge av
mer flytting og et næringsliv i omforming. Det kunne gjøre folk som trengte hjelp i en nødssituasjon, til
kasteballer. Et sosialsektor basert på individuell, behovsprøvd hjelp ble ogå utfordret av utbyggingen av helseog skolevesenet, som førte til nye hjelpebehov.

Det kommunale ansvar måtte også avgrenses i forhold til den nye statlige sosialforsikringen som var på
trappene fra 1880-årene. Løsgjengeri og tigging utgjorde også et aktuelt problem. Fattigvesenet kan anses som
første byggestein mot den velferdsstaten vi kjenner fra tida etter andre verdenskrig.
Forfatteren er førsteamanuensis i historie ved Universitet i Nordland, Bodø, og har arbeidet med

velferdsstatens problemer både i form av forskning og undervisning.
Nordea Liv. Livsforsikringsselskapet Nordea Liv AS Folke Bernadottes vei 38 Postboks 7078. N-5020
Bergen. Sentralbord: 22 48 50 00. Org.nr: 959 922 659 Heisan! Helt nylig lanserte Freia sin nye pakning med
lilla pasjonsfruktgelé, og selvsagt måtte jeg teste å lage ostekake med denne geléen! Norske Liv ble stiftet i
1844 under navnet "Den norske Livrenteforening" og var på det tidspunkt selskapet ble fusjonert med Vesta
Liv (senere Nordea Liv) Norges. Luer. Luer gir muligheten til å bruke fantasien, og du får brukt mange typer
garn. Til og med så drister jeg meg på de litt dyrere garntypene, for kostnaden blir. Ta en kjøttfri dag! Velger
du å erstatte en kjøttmiddag med HOFF Liv Laga vegetarburger, gjør du noe positivt både for deg selv og for
miljøet. Det Virkelig Gode Liv er en samling vakre steder. Hvert sted har sin egen karakter og unike tilbud. To
av stedene tilbyr overnatting: Kleivstua på Krokskogen nær. Det sted man er fra er alltid pent, det er
fedrelandsfølelsen i det små, hjemmefølelsen. (Knut Hamsun, 1918) Av Nina Frang Høyum.
Knut Hamsun ble født som Knud. Søvn er viktig for et godt liv. Av Kari Dahl Gullikstad, Helsecoach og
mindfulness instruktør, Apexklinikken Publisert: 07.01.2017 Mønster: Vinterstjerne Garn: Wool alpakka fra
DSA Pinner: 3 og 3.5 mm. Dere som følger bloggen min vet at jeg driver med en del teststrikking når jeg har
tid. Barnearbeid nyhetsbrev. Skrevet av Quessia mai 18, 2017. Publisert i Forside. For å lese brevet – klikk
her. Les mer; Young Praise. Skrevet av Quessia januar 12, 2016

