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Abstract 
During the 19th and 20th century, Sweden saw a dramatic increase of illegitimate children. The 

phenomenon was not however equally distributed, as the frequency was much lower in the western 

parts of the country. In several doctoral thesis, the development has been explained with the 

advancing industrialization of the modern society. The primary aim of this study has been to test 

this thesis in Västbo district 1860-1939. The district, which is located in the heart of the south 

western parts of Sweden, had around the turn of the century 1900, several more or less 

industrialized towns, but was still strongly influenced by the surrounding agrarian parishes. As 

expected, the parishes with an established industry, tended to have a higher proportion of 

illegitimate births than those of agrarian character. Therefore, the same thesis that has been accepted 

on a national scale, can also be applied on a local scale, even within the region that represents a low 

proportion of illegitimate births. The study has also proven that the majority of the illegitimate 

children’s fathers were unknown, which often put the mother in a difficult economic and social 

situation. On the other hand, a bigger proportion of the fathers were identified from 1926, when 

each municipality was obliged to institute a child welfare committee. The main material of the 

study has been the birth books and the child welfare committees’ protocols. 

English title: Illegitimate births in Västbo district - A study of seven parishes 1860-1939 

Nyckelord: Utomäktenskapliga födslar, socken, begynnande industri, Västbo härad 

Tack till: Ulla Tapio och Sari Anturaniemi på Gislaveds kommunarkiv. Utan ert intresse och er 
fantastiska hjälp så hade inte detta varit möjligt. Jag vill även tacka min fantastiska handledare Erik 
Wångmar för hans stora hjälp. Tack! 
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1. Inledning 
Våren 2018 skrev jag en B-uppsats om utomäktenskaplig fruktsamhet i Västbo härad i Småland 

under perioden 1860-1944. Den tidigare forskningen i ämnet var enad om att fenomenet var mer 

förekommande i den östra rikshalvan, Norrland och i den allra sydligaste delen av landet. I vad som 

beskrevs som Västsverige, centrerat kring Småland, Halland och Västra Götaland, var 

utomäktenskaplig fruktsamhet betydligt mer sällsynt.  Förklaringsmodeller till denna uppdelning 1

visade sig variera. Etnologen Jonas Frykman menade i sin avhandling Horan i Bondesamhället att 

framväxten av det moderna samhället var den avgörande faktorn. Den ökade rörligheten, tack vare 

en förbättrad infrastruktur i form av järnväg, tillsammans med en ökad industrialisering och 

befolkningstillväxt, satte hög press på det traditionellt sett homogena bondesamhället, där den 

sociala kontrollen av bygdens kvinnor i regel alltid varit hög.  Eftersom Västsverige inte genomgick 2

en industriell utveckling i samma grad som Östsverige, utan bevarade det traditionella 

bondesamhällets mentalitet en bra bit in på 1900-talet, kunde Frykman förklara den regionala 

skillnaden mellan öst och väst.  3

Med avstamp i Frykmans förklaringsmodell ville jag i en kvantitativ studie se ifall en liknande 

slutsats kunde dras även inom Västsverige. Jag avgränsade mig därför till Västbo härad, där det 

funnits en tradition av industriell verksamhet i trakterna kring Anderstorp Båraryd och Villstad 

redan under 1800-talet.  De omgivande socknarna var däremot starkt präglat av jordbruk.  Min 4 5

metod var att räkna andelen utomäktenskapliga födslar som förekom i kyrkböckerna för de agrara 

socknarna Bosebo och Våthult, samt de begynnande industrisocknarna Anderstorp och Båraryd. Jag 

räknade i femårsintervaller 1860-1944 och ställde födslarna i relation mot det totala antalet födslar i 

socknarna. Mitt resultat var inte särkilt imponerande. Som väntat visade alla socknar en mycket 

liten andel utomäktenskapliga födslar. Däremot fanns det en viss skillnad mellan de agrara 

socknarna och de med en begynnande industri, där de agrara socknarna hade en marginellt lägre 

andel utomäktenskapliga födslar. Jag presenterade däremot inte detta som en slutsats utan menade 

att skillnaden var för liten. Jag riktade snarare kritik mot mitt urval av socknar då de agrara 

 Frykman, Jonas, Horan i bondesamhället, [Ny utg.], Carlsson, Stockholm, 1993, s. 203.1

 Frykman, 1993, s. 211.2

 Ibid, s. 216.3

 Nilsson, Anna Britta & Sundberg, Sven-Gunnar (red.), Gislaveds historia, Gislaveds kommun, 4

Gislaved, 1972, s.300f.

 Nilsson & Sundberg, 1972, s.301.5
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socknarnas folkmängder var alltför små i relation till de växande industrisocknarna. För att 

verkligen besvara min frågeställning krävdes en mer omfattande studie, med fler socknar. Det är här 

följande uppsats tar avstamp. 

Den nya studien kommer fortfarande att använda sig av socknarnas födelseböcker som huvudsakligt 

källmaterial. Skillnaden är att materialet kommer att kompletteras med de undersökta socknarnas 

barnavårdsnämnders protokoll som finns bevarat i Gislaveds kommunarkiv. Detta på grund av att 

varje utomäktenskapligt barn enligt lag skulle tilldelas en barnavårdsman, vars uppgift var att stödja 

den ensamstående modern.  Uppsatsen kommer därför att kräva en metod av kvalitativ art och 6

behöver även teoretiseras utifrån frågeställningarna.  

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att återigen pröva ifall det finns ett samband mellan en hög andel 

utomäktenskapliga födslar och ett samhälle som blir alltmer industrialiserat. Denna förklaring har, 

som beskrivet i inledningen, gott stöd i den tidigare forskningen när det gäller nationell nivå. 

Följande uppsats vill däremot pröva samma förklaringsmodell inom Västbo härad i Småland, en 

region som forskningen starkt belyst som ett område med låg andel utomäktenskaplig fruktsamhet. 

Ett ytterligare syfte är grundat i en notering från den tidigare B-uppsatsen. Vad som kunde utläsas ur 

resultatet var att en stor andel av fäderna till de utomäktenskapliga barnen var okända. Det är här 

barnavårdsnämndens arbete kommer in. År 1924 lagstiftar Sveriges riksdag om att varje kommun 

blir skyldig att instifta en barnavårdsnämnd.  Lagen var en fortsättning på 1902 års 7

barnavårdsreform och trädde i kraft 1926. Lagen kom till för att förhindra att barn for illa, begick 

brott, försummades, började tigga, etc.  Barnavårdsnämndens material är intressant, då chansen är 8

stor att man i efterhand kan ha lyckats identifiera fadern. Jag vill även se hur statistiken över 

utomäktenskapliga födslar påverkades efter instiftandet av en obligatorisk barnavårdsnämnd. 

Studiens huvudsakliga frågeställningar är: 

• Hur stor andel av socknarnas totala antal födslar var utomäktenskapliga?  

• Var utomäktenskaplig fruktsamhet ett mer frekvent fenomen i socknar med en begynnande 

industri? 

 Sundkvist, Maria, De vanartade barnen: mötet mellan barn, föräldrar och Norrköpings barnavårdsnämnd 6

1903-1925, Hjelm, Diss. Linköping : Univ.,Uppsala, 1994, s.73.

 Bergman, Ann-Sofie, Ett gott hem? Barnavårdsnämndens praktik i Växjö 1926-1935, Institutionen för 7

vårdvetenskap och socialt arbete, Växjö, 2007, s. 10.

 Sundkvist, 1994, s. 39ff.8
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• Blev fäderna till de utomäktenskapliga barnen i högre utsträckning identifierade från 1926, då en 

barnavårdsnämnd blev obligatorisk för varje kommun? Hur identifierades dem? 

1.2 Avgränsning och disposition 
I studien kommer sju socknar i Västbo Härad att studeras. Jag har valt att använda begreppet 

”socken”, trots att sockenbegreppet försvann i administrativ mening i och med 1862 års 

kommunalreform. Reformen innebar att den tidigare sockens ansvarsområde nu ersattes med en 

landskommun.  Då reformen inte innebar någon territoriell förändring, och att begreppet ”socken” 9

är mer känt än landskommun i det vardagliga språket, har jag i denna studie valt att använda just 

”socken” när jag benämner den undersökta regionen. Socknarna går att dela in i två grupper. I den 

första gruppen ingår de socknar med en begynnande industri och den andra gruppen de socknar som 

är av agrar art. Som tabellen nedan visar har sockarna från den tidigare uppsatsen kompletteras med 

de till ytan, och folkmängd stora socknarna Ås, Reftele och Villstad. De två förstnämnda av de 

tillagda socknarna är av agrar art, medan Villstad skrivs in som en tredje socken med en 

begynnande industri. Då de tillagda socknarnas folkmängder är likställda med Anderstorps och 

Båraryd, önskar jag få ett starkare resultat. Detta saknades i den tidigare B-uppsatsen, då framför 

allt de agrara socknarnas födelsetal var för små. 

För enkelhetens skull har årsavgränsningen baserats på den tidigare B-uppsatsen, med undantag 

från ett par justeringar. Nytt är att studien är uppdelad i två undersökningsperioder, där den första 

består av fyra stycken femårsintervaller (1860-1864, 1880-1884, 1900-1904 och 1920-1924). Den 

andra undersökningsperioden tar sin början 1926, då det blir obligatoriskt för varje kommun att 

instifta en barnavårdsnämnd, och sträcker sig fram till 1939. Min förhoppning med denna 

avgränsning är att de utomäktenskapliga barnens fäder i mindre utsträckning kommer att vara 

okända i undersökningsperiod två, då den nya barnavårdslagen hade trätt i kraft. Det är möjligt att 

Tabell 1. Studiens socknar

Begynnande industri Agrara

Anderstorp Våthult

Båraryd Bosebo

Villstad Ås

Reftele

 Wångmar, Erik, Att skriva stads- och kommunhistoria: en handledning för forskning med stads- och 9

kommunhistoriskt källmaterial, Stads- och kommunhistoriska institutet, Stockholm, 2005, s 21.
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samtliga socknar redan hade en barnavårdsnämnd sedan tidigare, men för att underlätta arbetet har 

jag valt 1926 som startår på den andra undersökningsperioden.  

I kapitel 2 kommer den tidigare forskningen att presenteras. Utomäktenskaplig fruktsamhet är ett 

väl dokumenterat område och det finns flera forskningslägen och förklaringsmodeller som är värda 

att presenteras. Kapitel 3 kommer att redogöra för studiens teoretiska utgångspunkt. Då studien 

även kommer att vara av kvalitativ art, krävs en teoretisk ram för hur jag tolkar materialet. I kapitel 

4 kommer metoden att presenteras. Likt den tidigare B-uppsatsen kommer även denna studie att 

vara starkt präglad av en kvantitativ studie. Den stora skillnaden är att detta kommer att 

kompletteras med en betydligt mer omfattande kvalitativ studie. I kapitel 5 presenteras viktig 

bakgrundsinformation. En översiktlig redogörelse över undersökningsperioden kommer att 

presenteras både på nationell och lokal nivå, med de undersökta socknarna i fokus. I kapitel 6 

kommer den empiriska huvudstudien att presenteras. Kapitlet kommer att präglas av flera tabeller 

då studien i övervägande del är kvantitativ. I kapitel 7 kommer del slutliga analysen att göras. Här 

tolkas materialet utifrån min teoretiska ram. I kapitel 8 presenteras en didaktisk reflektion av 

studien. Här diskuteras studiens möjligheter i ett undervisningsscenario.  

2. Tidigare forskning 

När man studerar utomäktenskaplig fruktsamhet i Sverige är det nästintill ofrånkomligt att inte 

nämna Öst- och Västsverige, där öst representerar en hög utomäktenskaplig fruktsamhet och väst en 

låg. Innan forskningsläget presenteras vill jag först klargöra att öst- och västbenämningen inte syftar 

till en lodrät linje genom Sverige. Med Västsverige menas framför allt mellersta och västra Småland 

tillsammans med Västergötland, Halland och Bohuslän. Till öst räknas Smålands nordostligaste del, 

Östergötland och östra Svealand. Skåne och Blekinge räknas inte till Västsverige och Norrlands 

situation blir först intressant under 1800-talets andra hälft.  Fram till slutet av 1700-talet var den 10

utomäktenskapliga fruktsamheten relativt jämn mellan regionerna. Runt sekelskiftet 1800 blev 

fenomenet däremot vanligare i öst.  Flera historiker och etnologer har sökt en förklaring på varför 11

denna regionala skillnad har uppståt.. I avhandlingen ”…då skall han taga henne till äkta…” har 

historikern Sigrid Håkansson studerat just denna uppdelning av öst och väst under 

 Håkanson, Sigrid, "-då skall han taga henne till äkta-": oäkta födslar, äktenskapsmarknad och 10

giftermålssystem i Östsverige och Västsverige 1750-1850, Stads- och kommunhistoriska institutet, Diss. 
Stockholm : Univ.,Stockholm, 1999, s. 15.

 Håkanson, 1999, s. 45.11
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hundraårsperioden 1750-1850. Hon är kritisk till att tillskriva uppdelningen en direkt orsak. Till 

exempel kritiserar hon Johan Söderbergs förklaring om hur väst hade en strängare attityd mot 

osedlighet. Söderbergs förklaring bottnade i att de västra länen visade vid mitten av 1800-talet en 

större andel kvinnor som dömdes för lönskaläge (samlag mellan två ogifta) i häradsrätterna, i 

förhållande till andelen utomäktenskapliga födslar. Håkansson menar att Söderbergs slutsats är 

bristfällig då lönskaläge enbart ledde till allmänt åtal, då det tredje utomäktenskapliga barnet hade 

fötts.  Håkansson menar istället att det kan finnas en kulturell och traditionsbunden skillnad 12

regionerna emellan. Framför allt gällande synen på äktenskapet. De barn som föddes under 

föräldrarnas trolovning skrevs nämligen in som utomäktenskapliga. Därför, menar Håkansson, kan 

en skillnad i attityd till trolovning och vigsel ge utslag för en hög andel utomäktenskapliga barn.  13

Håkansson nämner även att de religiösa väckelserörelserna som fick starkt fäste i Västsverige kan 

ha haft sin påverkan på resultatet. Det är inget nytt att sexuell aktivitet utanför äktenskapet stred 

mot kristendomen och sågs som synonymt med låg moral.  14

Historikern Marie Lindstedt Cronberg har i sin avhandling Synd och skam: Ogifta mödrar på svensk 

landsbygd 1680-1880, studerat den utomäktenskapliga fruktsamheten i Torna härad i Skåne åren 

1680-1880. I en kvantitativ och kvalitativ studie han Lindstedt Cronberg undersökt hur 1778 års 

barnamordsplakat påverkat fenomenet. Barnavårdsplakatet instiftades av Gustav III med syfte att 

förhindra att ogifta mödrar begick barnamord på sina nyfödda. Barnamord var ett vida spritt 

problem i landet då ogifta mödrar sågs som orena och ofta uteslöts ur sockens kollektiva 

gemenskap . Vad plakatet innebar i praktiken var att modern, från och med nu, kunde föda sitt barn 15

anonymt på annan ort.  Lindstedt Cronberg presenterar i sitt resultat att andelen utomäktenskapliga 16

barn ökade drastiskt efter plakatets instiftande. Hon visar även att andelen okända fäder till dom 

utomäktenskapliga barnen ökade i en likartad takt. I sin analys förklarar hon detta med att 

barnmordsplakatets anonymitet tillät fäderna att utnyttja systemet och smita från den ekonomiska 

försörjningen av barnet.  Lindstedt Cronberg menar att detta inte var möjligt innan plakatet trädde i 17

 Håkanson, 1999, s. 218.12

 Ibid, s. 57.13

 Ibid, s. 56f.14

 Sundkvist, 1994, s. 97.15

 Lindstedt Cronberg, Marie, Synd och skam: ogifta mödrar på svensk landsbygd 1680-1880, Cronberg 16

Publ., Diss. Lund : Univ.,Tygelsjö, 1997, s. 66.

 Lindstedt Cronberg, 1997, s. 289.17
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kraft. Tidigare var det ofta tillräckligt med att den ogifta modern under ed angav barnets far. När 

den påstådda fadern sedan utfrågades erkände denna oftast frivilligt.  18

Den tidigare nämnda etnologen, Jonas Frykman, har i sin av handling Horan i bondesamhället 

studerat den ogifta moderns roll i det svenska bondesamhället under 1800-talet. Frykman lägger 

stort fokus på hur hon uppfattades som en samhällsfara, då man bland annat trodde att hon smittade 

bygdens barn med ”horeskäver” (engelska sjukan).  I ett 1800-tal där den utomäktenskapliga 19

fruktsamheten drastiskt ökade i takt med det moderna samhällets framväxt, ville Frykman få svar på 

hur förändringen även påverkade den ogifta modern, och föreställningen om henne. I sin studie 

fastslår Frykman att landets ökade andel utomäktenskapliga födslar var en direkt följd av 

moderniseringen och industrialiseringens frammarsch. Områden med hög social stratifiering och 

med en begynnande proletarisering har i Frykmans studie en högre andel utomäktenskaplig 

födslar.  Här nämner han de områden som har beskrivits i min definition av Östsverige.  Frykman 20 21

förklarar även hur järnvägen och industrialiseringen av Norrland direkt ledde till att andelen 

utomäktenskapliga födslar ökade även i denna del av landet. Denna utvecklingen skiljer sig något 

från södra Sverige hävdar Frykman. Hans förklaring är att då tillfälliga gästarbetare, i form av 

rallare och stenhuggare anlände till de norrländska bygderna uppstod ett nytt kulturmöte som 

utmanade det homogena bondesamhällets syn på sexualitet. Frykman har i sin studie bland annat 

kunnat se att den utomäktenskapliga fruktsamheten ”rusade i höjden” i de bygder där en 

järnvägsstation anlades.  Detta är högst intressant för uppsatsen, då en järnvägsstation byggdes i 22

Villstads största tätort, Smålandsstenar, år 1877. 

Frykman menar även att 1800-talets ökade sociala klyftor var en avgörande faktor till den ökade 

andelen utomäktenskapliga barn. I det tidigare bondesamhället upprätthölls en god kontroll på 

kvinnornas sexualitet. Relationen mellan husbonden och tjänstefolket var näst intill av familjär art, 

då det var en del av ungdomen att tjänstgöra på en gård inom sockens kollektiv. Och eftersom att 

klasskillnaderna var så begränsade i det homogena bondesamhället, var det därför näst intill 

otänkbart att en husbonde skulle förgripa sig på en piga. Men under 1800-talets ökade stratifiering 

 Lindstedt Cronberg, 1997, s. 132.18

 Frykman, 1993, s. 52.19

 Ibid, s. 9ff.20

 Ibid, s. 203f.21

 Ibid, s. 210f.22
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kunde istället pigor av lägre klass anställas. Ifall pigorna dessutom var inflyttande från en annan 

socken var riskerna stora att hon utnyttjades sexuellt.  23

I min tidigare B-uppsats kunde jag fastställa ett par viktiga aspekter inför den följande studien. Jag 

kunde med stöd i materialet dra slutsatsen att utomäktenskapliga födslar inte var överrepresenterade 

i dödföddstatistiken. Jag kunde även fastställa att majoriteten av de ogifta mödrarna ingick 

äktenskap någon gång i livet.  24

3. Teoretisk ram 

För att kunna analysera studiens insamlade empiri krävs en teoretisk avgränsning. 

Utomäktenskaplig fruktsamhet kan analyseras utifrån flera aspekter. Av dessa är kanske klass och 

genus de mest vanliga. Denna uppsatsen kommer däremot inte att fokusera på någon av dessa. Ett 

klassperspektiv har valts bort av den anledningen att klasskillnaderna vid den undersökta perioden 

var begränsade, men också på grund av uppsatsens ordbegränsning. Det fanns heller ingen stad att 

tala om, vilket hade gjort ett klassperspektiv mer intressant. Häradets invånare var till största delen 

bönder och, under den senare undersökningsperioden, arbetare. Till skillnad från klass som 

teoretiskt utgångsläge, hade en genusteori på studien varit fullt möjlig. Jag hade till exempel kunnat 

studera de patriarkala strukturerna i bondesamhället för att försöka förklara den utomäktenskapliga 

fruktsamhetens spridning i de agrara, respektive industriella socknarna. En sådan teori har däremot 

också valts bort då jag anser att ett sådant perspektiv noga har avhandlats av Marie Lindstedt 

Cronberg i hennes avhandling Ogifta mödrar. Hennes avhandling är dock avgränsad till Torna härad 

i Skåne åren 1680-1880, vilket inte inkluderar avgränsningen för det här arbetet. Men då vi båda 

studerar bondesamhället i södra Sverige har jag i denna studie utgått från att liknande, om inte 

samma patriarkala strukturer, även genomsyrar Västbo härad. Med detta i åtanke kommer den 

teoretiska ramen för följande studie att utgå från fenomenet social kontroll.  

Social kontroll myntades redan 1901 av den amerikanska sociologen Edward Alsworth Ross. 

Dennes definition av begreppet avsåg de yttringar som bidrog till uppehället av den sociala 

ordningen. Ross menade att allt från konst, religion, lagar, etc kunde falla inom ramen för social 

 Frykman, 1993, s. 196ff.23

 Dyberg, Simon, Utomäktenskapliga födslar i västbo härad: En kvantitativ studie av andelen oäkta födslar 24

i Bosebo, Våthult, Båraryd och Anderstorp socken 1860-1944, B-uppsats, Linnéuniversitetet: Instutitionen 
för kulturventenskaper, 2018.
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kontroll.  För att kategorisera begreppet kan det delas upp i formell kontroll och informell kontroll. 25

Den formella kontrollen är den som utövas av myndigheter, medan den informella kontrollen utövas 

av människor sinsemellan. Den informella kontrollen är däremot inte syftet för människornas möte, 

som den formella kontrollen, utan den blir en produkt av de normer som människorna lever under. 

Ibland räknas även en tredje kategori in, den halvinformella. Denna kontroll utövas av personer 

genom sitt yrke.  Historikern Ann-Sofie Bergman har i sin studie över fosterbarn i Växjö använt 26

social kontroll som teori. Hon beskriver fenomenet som en kontroll på avvikelser från den rådande 

normen.  Då en utomäktenskaplig födsel stred mot den rådande normen i Sverige vid denna tid kan 27

därför teorin tillämpas även på denna studie, både i formellt, informellt och halvinformellt syfte. 

Jonas Frykman har i sin avhandling Horan i bondesamhället studerat en form social kontroll, med 

fokus på hur den utövas genom riter. Ett exempel kan vara hur den utpekade ogifta modern i vissa 

fall tvingades att bära ett visst plagg för att offentligöra hennes osedlighet. Att på detta sätt studera 

hur samhället behandlade de ”avvikande” och de ”orena” för att få en uppfattning om hur ”det 

borde vara”, tillskriver Frykman det sociologiska perspektivet. Han menar att samhällets rituella 

beteende ger oss information om samhällets normer.  I följande studie har jag däremot valt att 28

bredda definitionen av rit. Här åsyftar jag på prästernas anteckningar över de utomäktenskapliga 

födslarna i födelseboken. I födelseboken återges barnets namn och datum, föräldrarnas namn, ålder, 

deras civilstatus och yrke. Men det finns även ytterligare en spalt med benämningen i stil med 

”särskilda anteckningar”. Beroende på präst finns åtskilda typer av information nedskrivna här. Ofta 

återges prästens signatur, datum för dop, eller platsen där barnet har fötts. I mer sällsynta fall 

återges information om föräldrarna eller barnet som prästen ansåg var värt att nämna. Med andra 

ord kan spalten tolkas som ”avvikelser”. I min studie utgår jag från att de fall i födelseboken där 

modern varit ogift, kommer i hög, eller viss mån ha ett stycke information i denna spalt. Som det 

sociologiska perspektivet beskriver kommer prästen, som här utövar halvinformell social kontroll, 

att vittna om hur samhället borde vara beskaffat. 

 Jacobsson, Katarina, Social kontroll: en begränsad litteraturgenomgång, Network for Research in 25

Criminology and Deviant Behaviour at Lund University, Lund, 1998, s. 1.

 Bergman, 2007, s. 20.26

 Ibid, s 20f.27

 Frykman, 1993, s. 22.28
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4. Metod och källmaterial 

Då studien kommer att granska det totala antalet födslar i sju socknar över 34 år, kommer en 

kvantitativ metod vara högst lämplig. Med kvantitativ metod åsyftas insamlandet av siffermaterial 

som presenteras i tabeller eller diagram.  Som redan beskrivet kommer jag i den empiriska 29

huvudstudien att presentera de sju socknarnas andel utomäktenskapliga födslar i relation till det 

totala antalet födslar i socken. För att kunna besvara min frågeställning är socknarna indelade i två 

grupper, beroende på ifall de är av agrar art eller har en begynnande industri. Studiens 

undersökningsperiod 1860-1939 har, precis som den tidigare B-uppsatsen, valts för att täcka 

regionens industriella intensifieringsfas. Av etiska skäl har jag avstått från att undersöka 1940-talets 

födslar, trots att sekretessregeln på 70 år hade tillåtit det. Anledning till detta är att jag anser att det 

ligger för nära i tiden. Av samma skäl kommer inga eventuella efternamn att uppges i studien. Den 

undersökta perioden har sedan delats in i två kortare perioder med brytningspunkt 1926, då en 

barnavårdsnämnd blev obligatorisk för varje socken. Den första undersökningsperioden har utgått 

från samma femårsintervaller som det tidigare arbetet, det vill säga 1860-1864, 1880-1884, 

1900-1904 och 1920-1924. I den andra perioden undersöks däremot varje år från 1926 till och med 

1939. Den insamlade statistiken från födelseböckerna kommer sedan att kompletteras med 

barnavårdsnämndernas protokoll. Då jag i födelseböckerna fått tillgång till barnet och föräldrarnas 

namn och datum, kommer jag enkelt att kunna spåra dem i nämndens arkiv. Då min insamlade 

empiri i form av text och tabeller måste väderas, tolkas och analyseras utifrån min teoretiska ram, 

krävs även en kvalitativ metod.  Då forskningsfältet inom historievetenskapen i högsta grad består 30

av empiriska observationer kommer inte heller denna studie vara ett undantag. Mina slutsatser 

kommer med andra ord vara ett resultat av min induktiva tolkning av källmaterialet.  31

Källmaterialet för studien är otryckt och kommer att bestå utav socknarnas födelseböcker samt 

barnavårdsnämnders protokoll. I födelseböckerna, som finns digitalt tillgängliga på riksarkivet.se, 

kommer jag att räkna antalet utomäktenskapliga födslar och ställa dem relation till det totala antalet 

födda. En utomäktenskaplig födsel är mycket enkel att registrera i födelseböckerna. I perioden 

1860-1900 finns det till och med en spalt att kryssa i som säger ”oäkta”, och under den senare 

 Gustavsson, Martin & Svanström, Yvonne (red.), Metod: guide för historiska studier, Upplaga 1, 29

Studentlitteratur, Lund, 2018, s. 189.

 Gustavsson & Svanström, 2018, s. 189.30

 Florén, Anders & Ågren, Henrik, Historiska undersökningar: grunder i historisk teori, metod och 31

framställningssätt, 2., [uppdaterade] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2006, s. 48.
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perioden, då denna spalt tagits ur bruk, har prästerna markerat de ”oäkta” barnen med en ring. Min 

metod går ut på att anteckna barnets namn och datum, och även föräldrarnas namn. Denna metod 

har valts för att enkelt kunna spåra personerna i barnavårdsnämndernas protokoll. Ifall en särskild 

anteckning som är relevant för studien har gjorts, kommer även denna att tecknas ner. Då jag vill ta 

reda på i vilken utsträckning fadern benämns som okänd, kommer jag att dela upp födslarna i 

kategorierna ”fader okänd” och ”fader känd”. En tredje  kategori kommer att vara ”trolovade”. 

Procentsatsen för varje kategori kommer att presenteras i botten av tabellen och motsvarar 

tillsammans 100%. Dessa får inte beblandas med den fjärde spalten där andelen utomäktenskapliga 

födda genom det totala antalet födda presenteras. Denna procentsats är med andra ord helt separat 

från övriga spalter.  

Eftersom fadern alltid var känd under en trolovning är det viktigt att skilja dessa utomäktenskapliga 

barn från de övriga. Barn som fötts av en kvinna som är frånskild eller änka kommer att presenteras 

i ett separat diagram. Detta på grund av prästernas oenighet i att förklara om kvinnan är änka eller 

frånskild, om mannen har dött eller är i livet. Dessa födslar kommer att räknas in i det totala antalet 

födda, men kommer för enkelhetens skull inte att antecknas som oäkta i denna studie. Då intresset 

för studien är födseln i sig kommer de dödfödda barnen inte att kategoriseras, utan enbart att räknas 

in i statistiken över det totala antalet födda. Detta beslut har tagits då jag i den tidigare uppsatsen 

inte kunde bevisa att dödföddhet var ett mer frekvent fenomen i de fall där modern var ogift. Ifall 

tvillingar uppges som oäkta kommer detta räknas som två födslar i statistiken. Däremot medföljer 

en notering likt följande: ”5 fall varav 1 tvillingpar.” Tvillingpar noteras av den anledning då de 

påverkar statistiken som inriktar sig på antalet födslar och inte antalet levande barn. Ifall prästen har 

strukit en födsel i födelseboken kommer denna inte att räknas med i studien.  

Barnavårdsnämndens arkiv för samtliga socknar finns tillgängligt på Gislaveds kommunarkiv. Med 

de utomäktenskapliga barnens namn, föräldrar och datum hoppas jag kunna hitta nödvändig 

information för att kunna besvara mina frågeställningar. Den mest önskvärda informationen är ifall 

faderns identifieras.  

Trots att källmaterialet är otryckt och relativt oskyldigt, framför allt födelseboken, krävs en 

källkritisk redogörelse. Födelsebokens författare var sockens dåvarande präst. Att denne skulle ha 

förfalskat materialet för eget eller någon annans intresse är högst otroligt. Därför kommer studien 

att utgå från att uppgifterna är sanna. Däremot ska man inte bortse från den mänskliga faktorn. Till 

exempel så kan uppgifterna vara felskrivna till följd av missförstånd, stavfel och vårdslöshet. 

Gällande barnavårdsnämndens protokoll så är författarna de så kallade barnavårdsmännen. 
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Barnavårdsmän var ofta förtroendevalda män i församlingen, men i vissa fall kunde även kvinnor 

tilldelas uppdraget.  Då barnavårdsmannen kunde representera sig själva, sin grupp i samhället 32

eller sin familj, så finns det en risk att det som skrivits om det utomäktenskapliga barnet har 

vinklats efter dennes perspektiv. Till exempel kunde barnavårdsmannen hysa agg mot barnets 

moder från en tidigare dispyt, vilket hade kunnat påverka dennes beskrivning av fallet. Men med 

antagandet att barnavårdsnämnden granskade barnavårdsmännens arbete, kommer jag i denna 

studie att utgå från att även dessa uppgifter är sanna. En annan källkritisk aspekt är att vara 

medveten om materialets mörkertal. Det är osannolikt att födslar inte finns nedtecknade i 

födelseboken. Däremot är det möjligt att dokument i barnavårdsnämndens arkiv kan ha försvunnit, 

slängts, antecknats i ett separat dokument eller helt enkelt aldrig antecknats.  

5. Bakgrund 

I följande kapitel kommer den nödvändiga bakgrundsinformationen att presenteras. Jag kommer 

kort att sammanfatta vilken roll en utomäktenskaplig födsel spelade i det svenska samhället under 

1700- och 1800-talet. Hur såg kyrkan på fenomenet? Vad sa lagen? Vad väntade det 

utomäktenskapliga barnet? Jag kommer även att redogöra för Västbo härad och de undersökta 

socknarna.  

5.1 Osedlighet i det svenska samhället 
Under 1800-talet var Sverige ett ytterst fattigt land. Nationen var sen in i den europeiska 

industrialiseringen och hade ett förlegat politiskt system bestående av de fyra stånden. Trots en 

omfattande emigration och ett ineffektivt jordbruk innan den omfattande skiftesreformen, 

genomgick landet en stor befolkningsökning. För att förklara denna utveckling är det är inte 

ovanligt att citera 1800-talsbiskopen Esaias Tegnérs som menade att ”freden, vaccinet och 

potäterna” var grunden till den svenska befolkningstillväxten.  Den ökade befolkningstillväxten, 33

tillsammans med det så småningom allt mer effektivare jordbruket, bidrog däremot till en 

omfattande arbetslöshet på landsbygden. Den framväxande industrin under 1800-talets andra hälft 

lockade därför stora mängder arbetare till de ständigt växande städerna.  Det är också här vi kan se 34

 Bergman, 2007, s. 57.32

 Hedenborg, Susanna & Kvarnström, Lars (red.), Det svenska samhället 1720-2014: böndernas och 33

arbetarnas tid, 5., [rev. och uppdaterade] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2015, s. 56.

 Andersson, Lars I., Sveriges historia under 1800- och 1900-talen, 1. uppl., Liber, Stockholm, 2003, s. 54.34
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att fenomenet utomäktenskaplig fruktsamhet ökar som mest. Jämfört med 1750-talet, då det i 

genomsnitt föddes ett utomäktenskapligt barn på 40, föddes i slutet av 1800-talet ett 

utomäktenskapligt barn på 10. Utvecklingen fortsatte in i nästa sekel och i slutet av 1920-talet 

föddes hela ett barn av sex utanför äktenskapet.  Som beskrivet i kapitel 2 kan man förklara den 35

ökade andelen utomäktenskapliga födslar med det stora behovet av arbetskraft, mobil rörlighet tack 

vare en bättre infrastruktur, och upplösningen av det homogena bondesamhället. Men vad innebar 

egentligen en utomäktenskaplig födsel? 

Det är näst intill omöjligt att förstå det svenska 1700- och tidiga 1800-talets mentalitet, utan att ha 

en god förståelse om religionens roll och påverkan av samhället. Prästerna var, framför allt på 

landsbygden, det viktigaste ämbetet. De kontrollerade skolväsendet och utgjorde ett eget stånd i 

riksdagen.  Den kristna synen på sex har i alla tider varit självklar. Sex är något som hör till 36

äktenskapet, med syfte att producera barn. Denna ortodoxa läran skärptes inte minst genom 

reformationen på 1500-talet då all form av sexuell verksamhet aktivt började motarbetas.  Trots att 37

lagen gällde både män och kvinnor så var det kvinnorna som drabbades hårdast. De ansågs 

uteslutande som osedliga och orena, samt att deras chanser för att bli gifta minskade.  Fram till 38

1734 var den osedliga skyldig göra kyrkplikt. Kyrkplikten innebar att den dömde inför hela 

församlingen erkände sitt brott och bad om syndernas förlåtelse för att åter bli upptagen i 

församlingen. Det var inte ovanligt att kvinnor, som i och med brottet avlat ett barn, begick 

barnamord för att slippa denna enorma skammen.  Trots att kyrkplikten avskaffades slutade inte 39

barnamorden. Detta ledde till att Gustav III år 1778 instiftade barnamordsplakatet. Som beskrivet i 

kapitel 2 innebar detta att den ogifta modern kunde föda barnet anonymt på annan ort. Det var inte 

längre prästen eller församlingens angelägenhet.  Barnamordsplakatet innebar däremot inte att de 40

så kallade osedlighetsbrotten slutade att straffas. Osedlighetsbrotten straffades alltså dubbelt i form 

 Frykman, 1993, s. 9.35

 Hedenborg & Kvarnström, 2015, s. 31.36

 Lindstedt Cronberg, 1997, s. 57f.37

 Svensson, Kajsa, 2016, En skamfläck för den svenska dygden: En kvantitativ studie av oäkta 38

barnafödande i tre församlingar i nuvarande Karlskrona kommun, Kandidatuppsats, 
Linnéuniversitetet: Instutitionen för kulturventenskaper, s.40.

 Lindstedt Cronberg, 1997, s. 57ff.39

 Ibid, s. 66f.40
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av kyrkans sanktionering, och böter till överheten.  Det kom att dröja ända fram till 1864, då en 41

betydligt mer sekulär lagstiftning, överlämnade ansvaret till de involverade parterna.  42

5.1.2 De utomäktenskapliga barnen 
För den som föddes utom äktenskapet väntades ett hårt liv. För det första omnämndes man som 

”oäkta”, en term som jag har valt att inte använda i denna studie. Då de inte hade rätt till faderns 

namn saknade de helt släktband och stod därför utanför det sociala systemet. Däremot var de ofta 

likställda med övriga medborgare och kunde därför arbeta och inneha ämbeten.  Skillnaden låg i 43

att de inte hade rätt till arv, och att de i allmänhet sågs som ett resultat av deras föräldrars synd. 

Först 1866 kunde utomäktenskapliga barn ärva, däremot enbart från modern. Att ett 

utomäktenskapligt barn hade rätt till att ärva efter fadern dröjde ända fram till 1969.  Termen 44

”oäkta” försvann ur administrativt språk 1917.   45

När det kommer till det utomäktenskapliga barnets försörjning hade båda föräldrarna, enligt 1697 år 

lag, en skyldighet att bistå barnet med ”nödtorftig föda”. Denna lag varade fram till 1917 och 

innebar med andra ord att det var olagligt för män att smita från sitt ekonomiska ansvar.  Andelen 46

okända fäder kom däremot att öka drastiskt under 1800-talet vilken kom att sätta många kvinnor i 

en svår ekonomisk, och social situation. 

5.2 Socknarna 
Samtliga undersökta socknar ligger i Västbo härad i västra Småland. Socknarna ligger i anslutning 

till varandra som bilden nedan visar. I den bifogade tabellen ges även en överblick över socknarnas 

befolkningstillväxt åren 1860-1940. De socknar som genomgick den största tillväxten är Anderstorp 

och Båraryd. Mellan åren 1920 och 1940 ökar socknarnas folkmängder med mer en 50%, en 

utveckling som uteslutande kan förklaras med den snabbt växande industrin. Även Villstad 

genomgick en stor befolkningsökning, men till skillnad från Anderstorp och Båraryd är Villstads 

utvecklingskurva mer jämn. Reftele och Ås folkmängder är i stort sett oförändrade med en ökning 

 Hedenborg & Kvarnström, 2015, s. 31.41

 Lindstedt Cronberg, 1977, s. 74.42

 Ibid, s. 77.43

 Ibid, s. 76.44

 Ibid, s. 75.45

 Ibid, s. 76.46
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på några hundra invånare. Bosebo och Våthult, som är 

de minsta socknarna, är de enda som har en mindre 

folkmängd 1939 än 1860. 

Den industriella frammarschen i gränssocknarna 

Anderstorp och Båraryd kan spåras tillbaka redan på 

1700-talet i och med anläggningen av Gyllenfors 

Järnbruk, i nuvarande Gislaved, 1743.  Trots 47

branschsvängningar och ägarbyten förblev bruket 

regionens viktigaste näring under hela 1800-talet. 

Bruket utgör även grunden för den gummiindustri 

som kom att sätta Gislaved på världskartan under 

1900-talet.  Utöver Gyllenfors bruk ses Metallhyttan 48

i Anderstorp som en nog så viktig komponent i ortens 

industrialisering. I sin bok Anderstorp: En livskraftig 

industribygd, från 1997, har Kurt Idin och Sven 

Lindström visat att det är från Metallhyttan som flest 

företag senare har avknoppats.  49

 Carlsson, Sten (red.), Anderstorp: från småbruk till småindustri, Anderstorps industrifören., Anderstorp, 47

1980, s. 419.

 Idin, Kurt & Lindström, Sven (red.), Anderstorp: en livskraftig industribygd, Anderstorps industrifören., 48

Gnosjö, 1997, s. 31.

 Idin, Kurt & Lindström, 1997, s. 46.49
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*Källa: Lundh, Stig, Medeltidens kyrkor i Östbo, Västbo och 
Sunnerbo mot Skåne- Hallandsgränsen och deras kvarvarande 
inventarier: en arkeologisk och konsthistorisk guidebok, 

Tabell 2. Socknarnas folkmängd år 1860, 1880, 1900, 1920 och 1940

År Anderstorp Båraryd Våthult Bosebo Ås Reftele Villstad

1860 1003 849 479 324 1076 1683 1938

1880 1156 1034 500 353 1321 1854 2228

1900 1309 1244 446 312 1290 1754 2398

1920 1973 1618 492 296 1328 2005 2738

1940 3392 2835 429 239 1154 2014 3178

Källa: Sveriges officiella statistik, befolkningsstatistik, 1860-1940. 



I Villstad socken var anläggningen av en järnvägsstation i Smålandsstenar 1877, avgörande för en 

industriell verksamhet. Tack vare järnvägen ökade värdet på virke enormt, vilket nu enklare kunde 

fraktas och säljas. Det var därför inte oväntat att den första industrin just var inriktad på skog. Ett av 

de första stora företagen var Nissadals Ångsåg som bildades på 1880-talet av Måns Gunnarsson.  50

Företaget har beskrivits som stamföretaget i Villstad och har gett upphov till flera andra industrier.   51

I kategorin ”agrara socknar” hamnar Bosebo, Våthult, Ås och Reftele. Socknarna i nord, Bosebo 

och Våthult, har fram tills idag präglats av jordbruk, med undantag från ett fåtal mindre 

hemindustrier. 

Jordbruket har även varit huvudnäringen i de till ytan större socknarna i syd, Reftele och Ås.  52

Däremot fanns det en upphov till mindre industrier kring socknarnas enda tätort, Reftele, i början av 

1900-talet. En omfattande arbetslöshet kring 1920, vittnar däremot om att industrin aldrig riktigt tog 

fart på orten. I stället bekämpades arbetslösheten genom kommunala beslut om vägarbeten och 

utbyggnader av branddammar. Samma metod tillämpades även i Ås socken där arbetslösheten var 

ett minst lika stort problem.  53

6. Empirisk huvudstudie 

I följande del kommer källmaterialet att presenteras i två undersökningsperioder för varje socken. 

Först ut kommer de industriella socknarnas resultat för tidsperioden 1860-1924 att presenteras, följt 

av de agrara. På samma sätt kommer resultaten för tidsperioden 1926-1939 att presenteras. Under 

den andra perioden kommer även materialet från barnavårdsnämnderna att presenteras. 

6.1 Undersökningsperiod 1, 1860-1924 
Följande avsnitt består av åtta stycken tabeller i ordningen: 1. Anderstorp, 2. Båraryd, 3. Villstad, 4. 

Våthult, 5. Bosebo, 6. Ås och 7. Reftele. I den sista tabellen summeras resultaten från samtliga 

socknar. Varje tabell kommer att kommenteras. 

 Träff, Uno, Bidrag till Villstads historia, Villstads kommun, Smålandsstenar, 1973 s.277f.50

 Träff, 1973, s. 292.51

 Fröler, Lennart (red.), Refteleboken: Reftele, Ås och Kållerstads socknars historia, Utg., Reftele, 1976, s. 52

429.

 Fröler, Refteleboken, s. 428.53
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6.1.1 Anderstorp, Båraryd och Villstad (begynnande industrisocknar) 

Tabellen över Anderstorp visar att 3,9% av födslarna var utom äktenskapet. I 75,9% av fallen 

uppges fadern som okänd, I 13,8% är han känd och i 10,3% är föräldrarna trolovade. 1924 föds ett 

tvillingpar som räknas som två utomäktenskapliga födslar. Detta har markerats med en notis. 

Tabell 3. Utomäktenskapliga födslar i Anderstorps socken 1860-1924

År Okänd far Känd far Trolovade Andel oäkta födslar genom 
det totala antalet födslar 

1860 3 3/35 = 8,6%

1861 1 1/36 = 2,8%

1862 1 1/31 = 3,2%

1863 2 1 3/41 =  7,3%

1864 1 1 2/35 = 5,7%

1880 0/28 = 0%

1881 1 1/29 = 3,4%

1882 1 1/33 = 3,0%

1883 0/23 = 0%

1884 0/31 = 0%

1900 1 1/51 = 2,0%

1901 3 3/42 = 7,1%

1902 2 2/46 = 4,3%

1903 1 1/52 = 1,9%

1904 0/40 = 0%

1920 2 2/43 = 4,7%

1921 2 2/40 = 5%

1922 2 1 3/45 = 6,7%

1923 1 1/36 = 2,8%

1924           1 (tvillingar) 1/31 = 3,2%

Summering: 22 4 (varav ett 
tvillingpar)

3 29/748 = 3,9%

29 fall av 
748 födslar

75,9 % 13,8 % 10,3 % 3,9 %

1860-1924 var 3,9% av födslarna i Anderstorp socken utomäktenskapliga.

Källa: Riksarkivet, digitala forskarsalen, födda i Anderstorp församling 1860-1924.
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Båraryds andel över utomäktenskapliga födslar är 5,4% och därmed högre än Anderstorps. Likaså 

är antalet fall av okända fäder som räknas till 80,6%. Enbart 5,6% av fäderna är kända och i 13,9% 

av fallen är föräldrarna trolovade. Antalet utomäktenskapliga födslar för varje år, varken ökar eller 

minskar under perioden. 

Åren 1880-1884 föds totalt tio utomäktenskapliga barn. Sex av dessa är jämt fördelade på tre 

kvinnor, Maria, Anna och Karolina. Samtliga fäder uppges som okända. År 1884 föder en kvinna ett 

utomäktenskapligt barn, även här uppges fadern som okänd. Däremot är modern noterad som 

skräddarhustru och därmed gift. Till skillnad från övriga mödrar i födelseboken här även hennes 

Tabell 4. Utomäktenskapliga födslar i Båraryds socken 1860-1924

År Okänd far Känd far Trolovade Andel oäkta födslar genom 
det totala antalet födslar 

1860 1 1/22 = 4,5%

1861 1 1 1 3/30 = 10%

1862 3 3/27 = 11,1%

1863 2 1 3/31 = 9,7%

1864 2 2/31 = 6,5%

1880 4 4/29 = 13,8%

1881 1 1 2/26 = 7,7%

1882 1 1/29 = 3,4%

1883 1 1/30 = 3,3%

1884 2 2/30 = 6,6%

1900 0/48 = 0%

1901 0/45 = 0%

1902 2 1 3/36 = 8,3%

1903 1 1/47 = 2,1%

1904 2 1 3/49 = 6,1%

1920 3 3/31 = 9,7%

1921 0/30 = 0%

1922 1 1/30 = 3,3%

1923 2 1 3/35 = 8,6%

1924           0/29 = 0%

Summering: 29 2 5 36/665 = 5,4%

36 fall av 
665 födslar

80,6 % 5,6 % 13,9 % 5,4 %

1860-1924 var 5,4% av födslarna i Båraryd socken utomäktenskapliga.

Källa: Riksarkivet, digitala forskarsalen, födda i Båraryd församling 1860-1924.
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ålder av 37 år, ringats in av prästen. Det finns inga övriga noteringar, men mycket talar för att rör 

sig om en otrohetsaffär.

Villstad har perioden 1860-1924 det största antalet födda av de industriella socknarna men även den 

minsta andelen utomäktenskapliga födslar på 3,3%. Även i Villstad är majoriteten, 73,7% av 

fäderna okända. Andelen fäder som är kända räknas till 13,2%, och så gör även andelen över 

trolovningar. 

Tabell 5. Utomäktenskapliga födslar i Villstads socken 1860-1924

År Okänd far Känd far Trolovade Andel oäkta födslar genom 
det totala antalet födslar 

1860 2 2/54 = 3,7%

1861 2 2/70 = 2,9%

1862 3 3/65 = 4,6%

1863 1 1/52 = 1,9%

1864 3 1 4/60 = 6,6%

1880 1 1/53 = 1,9%

1881 1 1/59 = 1,7%

1882 1 1/58 = 1,7%

1883 3 1 4/81 = 4,9%

1884 0/57 = 0%

1900 1 1/53 = 1,9%

1901 1 1/63 = 1,6%

1902 3 3/56 = 5,4%

1903 0/55 = 0%

1904 1 1 2/62 = 3,2%

1920 4 1 1 6/62 = 9,7%

1921 1 1/46 = 2,8%

1922 1 1 2/54 = 3,7%

1923 1 1/44 = 2,2%

1924 1 1 2/54 = 3,7%

Summering: 28 5 5 38/1167 = 3,3%

19 fall av 
891 födslar

73,7 % 13,2 % 13,2 % 3,3 %

Åren 1860-1924 var 3,3% av födslarna i Villstad socken utomäktenskapliga.

Källa: Riksarkivet, digitala forskarsalen, födda i Villstad församling 1860-1924.
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6.1.2 Våthult, Bosebo, Ås och Reftele (agrara socknar) 

Av de agrara socknarna så har Våthult den största andelen utomäktenskapliga barn med sina 3,2%. 

Detta måste däremot ställas i relation till att det föds få barn i socknen under hela 

undersökningsperioden. I majoriteten av de undersökta åren förekommer inga utomäktenskapliga 

födslar. I samtliga fall förutom ett, uppges fadern som okänd. I det ensamma fallet är föräldrarna 

trolovade.  

Tabell 6. Utomäktenskapliga födslar i Våthults socken 1860-1924

År Okänd far Känd far Trolovade Andel oäkta födslar genom 
det totala antalet födslar 

1860 2 2/12 = 17,7%

1861 1 1/15 = 6,7%

1862 0/19 = 0%

1863 0/16 = 0%

1864 0/15 = 0%

1880 0/13 = 0%

1881 0/12 = 0%

1882 2 2/12 = 17,7%

1883 1 1/11 = 9,1%

1884 0/9 = %

1900 0/12 = 0%

1901 1 1/12 = 8,3%

1902 0/6 = 0%

1903 0/16 = 0%

1904 0/7 = 0%

1920 0/13 = 0%

1921 0/12 = 0%

1922 1 0/13 = 0%

1923 0/14 = 0%

1924 0/4 = 0%

Summering: 7 1 8/253 = 3,2%

8 fall av 253 
födslar

87,5 % 0 % 12,5 % 3,2 %

1860-1924 var 3,1% av födslarna i Våthult socken utomäktenskapliga.

Källa: Riksarkivet, digitala forskarsalen, födda i Våthult församling 1860-1924.
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Bosebo, som är den minsta av de agrara socknarna, har den lägsta andelen utomäktenskapliga 

födslar. Med bara 1,3% förekommer fenomenet enbart vid två tillfällen, 1864 och 1922. I bägge 

fallen uppges fadern som okänd. 

Tabell 7. Utomäktenskapliga födslar i Bosebo socken 1860-1924

År Okänd far Känd far Trolovade Andel oäkta födslar genom 
det totala antalet födslar 

1860 0/13 = 0%

1861 0/5 = 0%

1862 0/12 = 0%

1863 0/9 = 0%

1864 1 1/13 = 7,7%

1880 0/12 = 0%

1881 0/10 = 0%

1882 0/12 = 0%

1883 0/6 = 0%

1884 0/9 = 0%

1900 0/5 = 0%

1901 0/8 = 0%

1902 0/4 = 0%

1903 0/7 = 0%

1904 0/5 = 0%

1920 0/4 = 0%

1921 0/7 = 0%

1922 1 0/2 = 50%

1923 0/5 = 0%

1924 0/3 = 0%

Summering: 2 0 0 2/151 = 1,3%

36 fall av 
665 födslar

100 % 0 % 0 % 1,3 %

1860-1924 var 1,3% av födslarna i Bosebo socken utomäktenskapliga.

Källa: Riksarkivet, digitala forskarsalen, födda i Bosebo församling 1860-1924.
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I Ås ser det tillskillnad från Bosebo och Våthult, annorlunda ut. Trots sin stora befolkning och det 

höga födelsetalet, är enbart 1,7% av alla födslar utomäktenskapliga. Av dessa är dessutom två barn 

tvillingar vilket påverkar den totala andelen. En intressant iakttagelse, som skiljer sig från övriga 

socknar, är den låga andelen över okända fäder. Bara 18,2% av fäderna i Ås uppges som okända 

medan andelen kända fäder och trolovade räknas till 45,5% respektive 36,4%. 

Tabell 8. Utomäktenskapliga födslar i Ås socken 1860-1924

År Okänd far Känd far Trolovade Andel oäkta födslar genom 
det totala antalet födslar 

1860 0/33 = 0%

1861 1 1/34 = 2,9%

1862 0/34 = 0%

1863 0/37 = 0%

1864 1 1/32 = 3,1%

1880 0/40 = 0%

1881  1 (tvillingar) 1/43 = 2,3%

1882 1 1/30 = 3,3%

1883 1 1/48 = 2,1%

1884 1 1/38 = 2,6%

1900 0/33 = 0%

1901 1 1/32 = 3,1%

1902 0/31 = 0%

1903 0/28 = 0%

1904 0/23 = 0%

1920 0/28 = 0%

1921 0/28 = 0%

1922 0/18 = 0%

1923 1 2 3/30 = 10,0%

1924 0/20 = 0%

Summering: 2 5 (varav ett 
tvillingpar)

4 11/640 = 1,7%

10 fall av 
640 födslar

18,2 % 45,5 % 36,4 % 1,7 %

1860-1924 var 1,7% av födslarna i Ås socken utomäktenskapliga.

Källa: Riksarkivet, digitala forskarsalen, födda i Ås församling 1860-1924.
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Även den överlägset största agrara socken, Reftele, visar prov på låg utomäktenskaplig fruktsamhet 

med en andel på 2,1%. I majoriteten av fallen, 73,7%, uppges fadern som okänd. Andelen fall där 

fadern är känd räknas till 10,5%, och i 15,8% av fallen är föräldrarna trolovade. Fyra 

utomäktenskapliga födslar är jämt fördelade på pigorna Jenny och Agneta.  

År 1900, då 22-åriga Jenny föder det ena av sina utomäktenskapliga barn, uppges en dräng vid 

namn Peter som fader i Födelseboken. I den särskilda anteckningen över fallet har prästen antecknat 

att denne Peter både ”muntligt och skriftligt” gett sitt ”medgifvande”. Två år senare är situationen 

snarlik. Jenny har fött ett barn och Peter har återigen ”erkänt sig vara fader”. Samma år föder även 

Tabell 9. Utomäktenskapliga födslar i Reftele socken 1860-1924

År Okänd far Känd far Trolovade Andel oäkta födslar genom 
det totala antalet födslar 

1860 1 1/41 = 2,4%

1861 2 2/48 = 4,2%

1862 0/45 = 0%

1863 1 1/56 = 1,8%

1864 2 2/42 = 4,8%

1880 0/47 = 0%

1881 2 2/62 = 3,2%

1882 0/45 = 0%

1883 0/49 = 0%

1884 0/54 = 0%

1900 1 1/41 = 2,4%

1901 0/37 = 0%

1902 1 1 2/40 = 0%

1903 1 1/31 = 3,2%

1904 1 1/38 = 2,6%

1920 2 2/45 = 4,4%

1921 1 1/46 = 2,8%

1922 3 3/54 = 5,6%

1923 0/28 = 0%

1924 0/42 = 0%

Summering: 14 2 3 19/891 = 2,1%

19 fall av 
891 födslar

73,7 % 10,5 % 15,8 % 2,1 %

Åren 1860-1924 var 2,1% av födslarna i Reftele socken utomäktenskapliga.

Källa: Riksarkivet, digitala forskarsalen, födda i Villstad församling 1860-1924.
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sömmerskan Elise en utomäktenskaplig son med okänd fader. Här har prästen antecknat att barnets 

mor har ”skriftligt” erkänt att fadern är Johan Hilmer.  

6.1.3 Sammanfattning perioden 1860-1924 

Vid en summering av perioden 1860-1924 kan man i statistiken urskilja att socknarna med en 

begynnande industri har den största andelen utomäktenskapliga födslar. I de agrara socknarna är 

andelen mycket liten och i vissa fall nästan obefintlig. Undantaget är däremot Våthult, vilken trots 

sin mindre befolkning och agrara karaktär, visar på en relativt hög andel utomäktenskapliga födslar. 

Möjliga förklaringar till detta presenteras i kapitel 7. Slår man ihop statistiken över samtliga 

socknar kan vi se att den totala andelen är 3,1%. Den kanske mest intressanta informationen är den 

stora andelen okända fäder, som nästan motsvarar tre fjärdedelar av fallen. Bortsett från de 14,9% 

fall där föräldrarna är trolovade, är fäderna enbart kända i 11,3%. De mest intressanta 

anteckningarna i födelseboken återfinns i Båraryd socken och Reftele. I ena fallet rör det en möjlig 

otrohetsaffär och i det andra en press på erkännande av faderskapet. 

6.2 Undersökningsperiod 2, 1926-1939 
Följande avsnitt har samma struktur som föregående. Perioden består däremot inte utav 

femårintervaller utan undersöker varje enskilt år. Födelsebokens material kommer dessutom att 

kompletteras med barnavårdsnämndernas protokoll. 

Tabell 10. Sammanfattning perioden 1860-1924

Socken Okänd far Känd far Trolovade Andel oäkta födslar genom 
det totala antalet födslar 

Anderstorp 75,9 % 13,8 % (varav 
två tvillingpar)

10,3 % 29/748 = 3,9%

Båraryd 80,6 % 5,6 % 13,9 % 36/665 = 5,4%

Våthult 87,5 % 0 % 12,5 % 8/253 = 3,1%

Bosebo 100 % 0 % 0 % 2/151 = 1,3%

Ås 18,2 % 45,5 % (varav 
ett tvillingpar)

36,4 % 11/640 = 1,7%

Reftele 73,7 % 10,5 % 15,8 % 19/891 = 2,1%

Villstad 73,7 % 13,2 % 13,2 % 38/1167 = 3,3%

Alla socknar 73,8 % 11,3 % 14,9 % 143/4515 = 3,1%

Källa: Riksarkivet, digitala forskarsalen, födda i Anderstorp, Båraryd, Våthult, Bosebo, Ås, Reftele och 
Villstad församling 1860-1939. 
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6.2.1 Anderstorp Båraryd och Villstad (begynnande industrisocknar) 

Perioden 1926-1939 ökar andelen utomäktenskapliga födslar i Anderstorp med 1,7 procentenheter. 

Till skillnad från den första undersökningsperioden är andelen okända fäder enbart 38,5%. Istället 

har andelen trolovningar och fall där fadern är känd, ökat markant. Av de totalt 15 födslarna där 

fadern är okänd förekommer en Astrid som moder vid två tillfällen. 

I 12 av de totalt 15 fallen där fadern uppges som okänd har barnavårdsnämnden inkallats. I 11 av 

dessa fall har man lyckats identifierat fadern. Fyra män har frivilligt erkänt medan sju andra har 

identifierats genom dom. I samtliga ärenden där fadern har identifierats, förutom tre, erfodras 

modern en ekonomisk ersättning ifrån fadern. Detta skedde antingen genom en månadsavgift, eller 

en större summa som skulle täcka hela barnets uppväxt. Av de tre mödrarna som enligt protokollen 

inte fått någon ersättning så har två ärenden överförts till andra barnavårdsnämnder, vilket med stor 

Tabell 11. Utomäktenskapliga födslar i Anderstorps socken 1926-1939

År Okänd far Känd far Trolovade Andel oäkta födslar genom 
det totala antalet födslar 

1926 2 2/32 = 6,3%

1927 1 1/32 = 3,1%

1928 1 1 2/39 = 5,1%

1929 1 1 2/39 = 5,1%

1930 2 2/53 = 3,8%

1931 2 1 1 4/43 = 9,3%

1932 1 3 4/49 = 8,2%

1933 1 2 3/46 = 6,5%

1934 1 1 3 5/63 = 7,9%

1935 1 2 3/48 = 6,3

1936 2 3 5/49 = 10,2%

1937 1 1 2/49 = 4,1%

1938 1 1 2/57 = 3,5%

1939 1 1 2/59 = 3,4%

Summering: 15 11 13 39/692 = 5,6%

39 fall av 
692 födslar

38,5 % 28,2 % 33,3 % 5,6 %

1926-1939 var 5,6% av födslarna i Anderstorp socken utomäktenskapliga.

Källa: Riksarkivet, digitala forskarsalen, födda i Anderstorp församling 1926-1939.
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sannolikhet innebar att de ändå fick en ersättning eftersom fadern hade identifierats. I det sista fallet 

så beslutade barnavårdsnämnden att barnet skulle adopteras, trots att fadern var identifierad.  54

I ett fall från 1935 beslutar barnavårdsnämnden om ännu en adoption i Anderstorp. Fadern i fallet, 

Nore, var känd redan i födelseboken och har enligt protokollet erkänt sitt faderskap. Nore ska ha 

gått med på att erlägga en summa av 100 kr förlossningskostnad till modern, samt 20 kr i månaden 

för barnets uppfostran. Däremot beslutar barnavårdsnämnden ett år senare att barnet ska 

adopteras.  55

Båraryds andel över utomäktenskapliga födslar ökar ytterligare under den andra 

undersökningsperioden. Med en andel på 6% är Båraryd den socken där fenomenet är mest 

frekvent. 1929 förekommer fenomenet överlägset flest gånger då 17,1% av alla födslar är 

Tabell 12. Utomäktenskapliga födslar i Båraryds socken 1926-1939

År Okänd far Känd far Trolovade Andel oäkta födslar genom 
det totala antalet födslar 

1926 1 1 2/26 = 7,7%

1927 0/27 = 0%

1928 1 1 2/27 = 7,4%

1929 1 3 3 7/41 =17,1%

1930 1 1/44 = 2,3%

1931 3 1 4/41 = 9,8%

1932 2 1 3/36 = 8,3%

1933 1 1/70 = 1,4%

1934 1 2 1 4/52 = 7,7%

1935 1 2 3/49 = 6,1%

1936 1 1 2/42 = 4,8%

1937 1 1/54 = 1,9%

1938 2 2/40 = 5,0%

1939 4 4/56 = 7,1%

Summering: 18 6 12 36/605 = 6,0%

36 fall av 
605 födslar

50 % 16,7 % 33,3 % 6,0 %

1926-1939 var 6% av födslarna i Båraryd socken utomäktenskapliga.

Källa: Riksarkivet, digitala forskarsalen, födda i Båraryd församling 1926-1939.

 Gislaveds kommunarkiv, Protokoll barnavårdsnämnden i Anderstorps kommun 1926-1939.54

 Gislaveds kommunarkiv, Protokoll barnavårdsnämnden i Anderstorps kommun, 1935-05-17 § 3, 55

1935-05-17 § 4, 1935-06-22 § 1.
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utomäktenskapliga. I hälften av fallen är fadern okänd, vilket är en minskning med drygt 30 

procentenheter. Istället har andelen fall där fadern är känd ökat till 16,7% och andelen trolovade 

föräldrar har ökat till 33,3%. 

Ett intressant fall som har uppmärksammats i födelseboken vittnar om hur gifta Signe, år 1928, 

föder en utomäktenskaplig son. Som fader till sonen uppges gummiarbetaren Johan. I prästens 

särskilda anteckningar återfinns texten ”gift med annan man”, vilket talar för att Signe anklagats för 

otrohet. 

 Av de totalt 18 fall där fadern uppges som okänd, har enbart åtta fall registrerats i 

barnavårdsnämndens protokoll. Av dessa har tre män identifierats efter eget erkännande och två 

efter dom. Däremot har bara fyra av dessa fem mödrar, enligt protokollen, fått en ekonomisk 

ersättning.  I de tre fallen där man inte lyckades identifiera fadern har olika anledningar förklarats. 56

I ett fall från 1930 blev faktiskt den påstådda fadern dömd. Han blev däremot frikänd vid ett senare 

tillfälle, varpå barnavårdsnämnden tog det ekonomiska ansvaret för barnets uppfostran.  Senare 57

samma år uppkom ännu ett ärende till nämnden, då gummiarbetaren Sara fött ett utomäktenskapligt 

barn. Då varken Sara eller nämnden lyckades identifiera fadern, beslutade man om en adoption.  I 58

det sista fallet rör det sig mer eller mindre om en smitning. 1935, då Gertrud, även hon 

gummiarbetare, uppger en Leonard som fader till sitt utomäktenskapliga barn, ska fadern enligt 

protokollen ha försvunnit. Han uppges ha emigrerat till Indiana i USA och Båraryds 

barnavårdsnämnd ska vid flera tillfällen försökt att vinna ersättning från honom, dock utan resultat. 

1938 avslutar barnavårdsnämnden ärendet eftersom att Gertrud ska ha ingått ett äktenskap. Inga 

uppgifter återges ifall Gertrud fick ekonomiskt stöd under de tre åren som nämnden sökte efter 

Leonard.  59

 Gislaveds kommunarkiv, Protokoll barnavårdsnämnden i Båraryds kommun 1926-1939.56

 Gislaveds kommunarkiv, Protokoll barnavårdsnämnden i Båraryds kommun 1931-05-02 § 5, 1931-10-17 § 57

2.

 Gislaveds kommunarkiv, Protokoll barnavårdsnämnden i Båraryds kommun 1932-05-30 § 3.58

 Gislaveds kommunarkiv, Protokoll barnavårdsnämnden i Båraryds kommun 1935-10-14 § 4.59
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Andelen utomäktenskapliga födslar i Villstad har sedan den första undersökningsperioden ökat med 

nästan två procentenheter. I ett av de utomäktenskapliga fallen föds ett tvillingpar, vilket marginellt 

påverkar statistiken. Även i Villstad har andelen okända fäder drastiskt minskat och motsvarar nu 

drygt hälften av alla utomäktenskapliga födslar. Till följd av detta har andelen fäder som är kända 

nu stigit till 21,2%, och andelen trolovade till 27,3%.  

Två mödrar, Ruth och Blenda, uppges som mödrar till totalt sex utomäktenskapliga barn. I Ruths 

fall uppges i födelseboken en Johan som fader till tre av hennes totalt fyra utomäktenskaplig barn. I 

det fjärde fallet är fadern okänd. För Blendas del, å andra sidan, uppges fadern vara okänd i bägge 

fallen.  

Även i Villstad förekommer ett fall där en gift kvinna föder ett utomäktenskapligt barn. Då gifta Rut 

föder en utomäktenskaplig son, antecknas barnet först som äkta. 23 dagar senare kommer däremot, 

enligt prästens särskilda anteckningar, järnarbetaren Bror att erkänna faderskapet inför prästen. 

Tabell 13. Utomäktenskapliga födslar i Villstads socken 1926-1939

År Okänd far Känd far Trolovade Andel oäkta födslar genom 
det totala antalet födslar 

1926 0/38 = 0%

1927 2 1 3/43 = 7,0%

1928 1 1 (tvillingar) 1 3/54 = 5,6%

1929 1 1 2/44 = 4,5%

1930 0/48 = 0%

1931 1 1 1 3/36 = 8,3%

1932 1 1 2/35 = 5,7%

1933 3 1 4/49 = 8,7%

1934 3 3/45 = 6,7%

1935 2 1 3/43 = 7,0%

1936 0/43 = 0%

1937 1 2 3/49 = 6,1%

1938 2 1 3/58 = 5,2%

1939 1 1 1 3/63 = 4,8%

Summering: 17 7 (varav ett 
tvillingpar)

9 33/648 = 5,1%

33 fall av 
648 födslar

51,6 % 21,2 % 27,3 % 5,1 %

1926-1939 var 5,1% av födslarna i Villstad socken utomäktenskapliga.

Källa: Riksarkivet, digitala forskarsalen, födda i Villstad församling 1926-1939.
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Detta följs upp av att makarna ansöker om en skilsmässa. Slutligen kan man läsa följande: ”(dom 39 

13/6 enl. Ä.R.)”.  60

Av de totalt 17 fall där fadern uppges som okänd har 15 fall återfunnits i barnavårdsnämndens 

protokoll. Av dessa 15 fall har 13 fäder identifierats, varav samtliga dömts till att bistå modern med 

ekonomiskt stöd. Villstads barnavårdsmän har däremot inte alltid redogjort för om fadern självmant 

erkände sitt faderskap, eller om han dömdes för det. Av de fall där informationen finns nedtecknad 

erkänner tre fäder medan en far döms till sitt faderskap.  61

I ett av de fall där fadern inte identifierades kom barnavårdsnämnden att omhänderta barnet. I fallet, 

som inträffade 1933, har anteckningar gjorts redan två månader före förlossningen. Då man 

förmodligen förstod att modern, tidigare nämnda Blenda, väntade ett faderlöst barn, tog 

fattigvårdsstyrelsen över ärendet. Blenda förflyttades till Nässjös spädbarns- och mödrarhem medan 

styrelsen stod för kostnaderna fram till sex månader efter förlossningen. Trots att Blenda uppgett att 

en Konrad är barnets far, lyckades barnavårdsnämnden i Villstad ändå inte att identifiera honom. 

Detta ledde till att nämnden 1935 beslutade om att omhänderta barnet enligt barnavårdslagen. 

Enligt fallets sista paragraf från 1941, framgår det att barnet har blivit intaget på Nannylund i 

Eksjö.  62

I det andra fallet där fadern inte identifierades återkommer Blenda som moder. Fallet är från 1934 

och denna gången uppger Blenda att en viss Knut är fader till barnet. Ärendet flyttades däremot 

över till Borås barnavårdsnämnd innan någon identifiering av fadern kunde göras.  63

 Riksarkivet, digitala forskarsalen, födda i Villstad församling 1939.60

 Gislaved kommunarkiv, Protokoll barnavårdsnämnden i Villstads kommun 1926-1939.61

 Gislaveds kommunarkiv, Protokoll barnavårdsnämnden i Villstads kommun 1933-08-30 § 2, 1935-11-30 § 62

1.

 Gislaveds kommunarkiv, Protokoll barnavårdsnämnden i Villstads kommun 1934-08-29 § 2.63
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6.2.2 Våthult, Bosebo, Ås och Reftele (agrara socknar) 

Gällande den agrara socken Våthult föds det betydligt färre barn under den andra 

undersökningsperioden. Det förekommer enbart tre utomäktenskapliga födslar och andelen räknas 

därför till 3,4%. Under föregående period var fadern okänd i sju av åtta fall. Under perioden 

1926-1939 har denna siffran sänkts till ett fall av tre. I de andra fallen har föräldrarna varit 

trolovade.  

Det ensamma fallet med en okänd fader återkommer i Våthults barnavårdsnämnd. Utifrån 

anteckningarna kan man utläsa att fadern har dömts för faderskapet. Det framgår även att modern 

fick en ”mödrarhjälp”  64

Tabell 14. Utomäktenskapliga födslar i Våthults socken 1926-1939

År Okänd far Känd far Trolovade Andel oäkta födslar genom 
det totala antalet födslar 

1926 0/6 = 0%

1927 0/6 = 0%

1928 0/6 = 0%

1929 0/8 = 0%

1930 0/8 = 0%

1931 1 1/7 = 14,3%

1932 0/6 = 0%

1933 0/7 = 0%

1934 0/3 = 0%

1935 0/9 = 0%

1936 1 1/4 = 25%

1937 0/7 = 0%

1938 0/3 = 0%

1939 1 1/9 = 1,1%

Summering: 1 2 3/89 = 3,4%

3 fall av 89 
födslar

33,3 % 66,6 % 3,4 %

1926-1939 var 3,4% av födslarna i Våthult socken utomäktenskapliga.

Källa: Riksarkivet, digitala forskarsalen, födda i Våthult församling 1926-1939.

 Gislaveds kommunarkiv, Protokoll barnavårdsnämnden i Våthults kommun, 1939-01-29 § 4, 1939-02-17 64

§3.
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Bosebo är studiens enda socken som inte visar en enda utomäktenskaplig födsel under 

undersökningsperiod 2. 

Tabell 15. Utomäktenskapliga födslar i Bosebo socken 1926-1939

År Okänd far Känd far Trolovade Andel oäkta födslar genom 
det totala antalet födslar 

1926 0/1 = 0%

1927 0/4 = 0%

1928 0/5 = 0%

1929 0/0 = 0%

1930 0/6 = 0%

1931 0/4 = 0%

1932 0/4 = 0%

1933 0/4 = 0%

1934 0/4 = 0%

1935 0/4 = 0%

1936 0/3 = 0%

1937 0/3 = 0%

1938 0/3 = 0%

1939 0/4 = 0%

Summering: 0/49 = 0%

0 fall av 49 
födslar

0 % 0 % 0 % 0 %

1926-1939 var 0% av födslarna i Bosebo socken utomäktenskapliga.

Källa: Riksarkivet, digitala forskarsalen, födda i Bosebo församling 1926-1939.
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Trots att folkmängden i Ås är större under den andra undersökningsperioden, är antalet totala 

födslar färre. Trots detta har en marginell ökning över utomäktenskapliga födslar skett från 1,7%, 

under den första undersökningsperioden, till 2,2% under den andra. I 50% av fallen är fäderna 

okända och i resterande hälft är föräldrarna trolovade. 

År 1930 och 1939 föder Maria två utomäktenskapliga barn. I det första fallet framgår det i prästens 

anteckningar att modern ”vägrar” att uppge faderns namn. I bägge fallen är fadern okänd. 

I de två resterande fallen med okända fäder tillkallas barnavårdsnämnden. I fallet med sömmerskan 

Maria från 1930, identifierar man fadern först 13 år senare, varpå man tvingar denne att bistå 

modern med 30 kr i månaden tills det att pojken fyllt 16 år. Det framkommer inte om fadern 

erkänner frivilligt, eller döms till faderskapet.  I det andra fallet framgår det att fadern självmant 65

erkänt. Däremot finns det inga uppgifter om någon ekonomisk ersättning till 

Tabell 16. Utomäktenskapliga födslar i Ås socken 1926-1939

År Okänd far Känd far Trolovade Andel oäkta födslar genom 
det totala antalet födslar 

1926 0/22 = 0%

1927 1 1/24 = 4,2%

1928 0/20 = 0%

1929 1 1/13 = 7,7%

1930 1 1/14 = 7,1%

1931 0/22 = 0%

1932 0/20 = 0%

1933 1 1/19 = 5,3%

1934 0/29 = 0%

1935 0/17 = 0%

1936 0/18 = 0%

1937 1 1/16 = 6,3%

1938 0/17 = 0%

1939 1 1/22 = 4,5%

Summering: 3 3 6/273 = 2,2%

6 fall av 273 
födslar

50 % 0 % 50 % 2,2 %

1926-1939 var 2,2% av födslarna i Ås socken utomäktenskapliga.

Källa: Riksarkivet, digitala forskarsalen, födda i Ås församling 1926-1939.

 Gislaveds kommunarkiv, Protokoll barnavårdsnämnden i Ås kommun, 17 jul 1930-07-17, § 1.65
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modern.66

Även den sista agrara socken har en ökad andel utomäktenskapliga födslar under den andra 

undersökningsperioden, med en ökning på 0,9 procentenheter. I majoriteten av fallen, 53,8%, 

uppges fadern som okänd, vilket är en minskning med drygt 20 procentenheter. Andelen fall där 

fadern är känd respektive trolovade är 23,1% vardera. Av de totalt sju fallen där fadern uppges som 

okänd förekommer bara fem fall i barnavårdsnämndens protokoll. Fyra av dessa erkänner frivilligt 

medan en femte döms till faderskapet. I samtliga fall döms fadern till att bistå modern 

ekonomiskt.  67

Tabell 17. Utomäktenskapliga födslar i Reftele socken 1926-1939
År Okänd far Känd far Trolovade Andel oäkta födslar genom 

det totala antalet födslar 

1926 1 1/37 = 2,7%

1927 1 1/36 = 2,8%

1928 0/44 = 0%

1929 1 1 2/33 = 6,1%

1930 2 2/29 = 6,9%

1931 1 1 2/24 = 8,3%

1932 2 2/30 = 6,7%

1933 0/29 = 0%

1934 1 1/34 = 2,9%

1935 1 1/29 = 3,4%

1936 0/24 = 0%

1937 0/26 = 0%

1938 1 1/32 = 3,1% 

1939 0/29 = 0%

Summering: 7 3 3 13/436 = 3,0%

13 fall av 
436 födslar

53,8 % 23,1 % 23,1 % 3,0 %

1926-1939 var 6% av födslarna i Reftele socken utomäktenskapliga.

Källa: Riksarkivet, digitala forskarsalen, födda i Reftele församling 1926-1939.

 Gislaveds kommunarkiv, Protokoll barnavårdsnämnden i Ås kommun, 1933-03-31 § 2 .66

 Gislaveds kommunarkiv, Protokoll barnavårdsnämnden i Reftele kommun 1926-1939.67
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6.2.3 Sammanfattning perioden 1926-1939 

I studiens andra undersökningsperiod toppar de industriella socknarna åter igen statistiken över den 

största andelen utomäktenskapliga födslar. Av de agrara socknarna är det fortfarande Våthult som 

visar upp den största andelen på 3,4%. Vid en sammanslagning av alla socknar kan vi se att den 

totala andelen utomäktenskapliga barn är 4,7%, en ökning med 1,6 procentenheter från föregående 

period. Under den senare perioden har andelen okända fäder minskat drastiskt till 46,9%. Likaså har 

andelen kända fäder och trolovade föräldrar ökat till 20% respektive 32,3%. 

I prästens särskilda anteckningar har prästen bland annat nedtecknat två fall av otrohet, bägge fallen 

är dokumenterade i de industriella socknarna Båraryd och Villstad. I ett Intressant fall från Ås 

framgår det att modern vägrar att namnge fadern, vilket liknar den incident från föregående period, 

då en kvinna i Reftele pressades på faderns namn.  

Samtliga socknars barnavårdsnämnder har fört protokoll över de fall där fadern uppgetts som 

okänd. I alla barnavårdsnämnder har det saknats barn som nedtecknats i födelseboken. Av de 

inkomna fallen lyckas man i de flesta fall att identifiera fäderna, vilket oftast leder till att fadern gör 

sig skyldig till att ekonomiskt bistå modern och barnet. Båraryd socken har överlägset flest fall av 

bortkomna fall i sina protokoll. För övrigt tenderar fäderna i de industriella socknarna att i högre 

utsträckning dömas för faderskapet, medan i de agrara socknarna är det vanligare med ett 

erkännande. I en stor majoritet av fallen där fäderna är kända från födelseboken har 

barnavårdsnämnden inte fört protokoll. 

Tabell 18. Sammanfattning perioden 1926-1939

Socken Okänd far Känd far Trolovade Andel oäkta födslar genom det 
totala antalet födslar 

Anderstorp 38,5 % 28,2 % 33,3 % 39/692 = 5,6 % 

Båraryd 50 % 16,7 % 33,3 % 36/605 = 6,0 %

Våthult 33,3 % 0 % 66,6 % 3/89 = 3,4 %

Bosebo 0 % 0 % 0 % 0/49 = 0,0 %

Ås 50 % 0 % 50 % 6/273 = 2,2 %

Reftele 53,8 % 23,1 % 23,1 % 13/436 = 3,0 %

Villstad 51,6 % 21,2 % 
(varav ett 
tvillingpar)

27,3 % 33/648 = 5,1 %

Alla socknar 46,9 % 20,0 % 32,3 % 130/2789 = 4,7%

Källa: Riksarkivet, digitala forskarsalen, födda i Anderstorp, Båraryd, Våthult, Bosebo, Ås, Reftele och 
Villstad församling 1926-1939. 

�                                                                                                                                   36



6.3 Änka eller frånskild 

Källa: Riksarkivet, digitala forskarsalen, födda i Anderstorp, Båraryd, Våthult, Bosebo, Ås, Reftele och Villstad 
församling 1860-1939. 

*Anderstorp: 1863, 1900, 1932. Båraryd: 1884, 1884, 1929, 1937, 1938. Våthult: 1881. Bosebo: 1881. Ås: 1862, 1923. 
Reftele: 1924. Villstad: 1920. 

*Diagrammet följer samma avgränsning som övriga tabeller. 
Som tidigare nämnt har jag valt att inte inkludera de fall där modern uppges som änka eller 

frånskild i studien. Valet har gjorts eftersom jag inte med säkerhet kunnat tolka de olika prästernas 

anteckningar enhetligt. Jag har därför sammanställt resultatet i diagramet ovan. Totalt förekommer 

enbart 14 fall i båda undersökningsperioderna. Båraryd toppar även denna statistiken med totalt fem 

fall.  

7.  Analys och diskussion 

Vilka slutsatser kan då dras från följande studie? Till att börja med kan man se att resultatet speglar 

den tidigare forskningen i flera dimensioner. För det första framgår det tydligt att utomäktenskaplig 

fruktsamhet är ett relativt sällsynt fenomen i samtliga socknar. Med andra ord är den tidigare 
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forskningens definition av ”det osedliga Västsverige” i högsta grad aktuell för Västbo härad.  I 68

tabell 18 kan man se att den utomäktenskapliga fruktsamheten ökar något från 3,1% under den 

första undersökningsperioden, till 4,7% under den andra.

För det andra har studien påvisat att fenomenet är mer frekvent i socknar med en industriell 

verksamhet, än i de socknar som är av agrar art. Det ter sig även att de två snabbast växande 

industrisocknarna, Anderstorp och Båraryd, har en större andel än den tredje socken i samma 

kategori Villstad. Med andra ord är Frykmans förklaringsmodell, som säger att en ökad andel 

utomäktenskaplig fruktsamhet är en direkt följd av modernisering och industrialisering, högst 

applicerbar även på denna lokala studie . Som beskrivet i kapitel 2 menar Frykman att det moderna 69

samhället direkt utmanade det äldre bondesamhällets idéer och normer. Likt hans studie över 

fenomenets utveckling i bland annat Norrland, framgår ett tydligt samband även i det sydliga 

Västbo.  70

En intressant iakttagelse är att Våthult har under bägge undersökningsperioder visat på en relativt 

hög andel utomäktenskapliga födslar, jämfört med övriga agrara socknar. Givetvis går detta att 

förklara med socknens låga födelsetal, vilket kan ge utslag för en oproportionerlig procentsats ifall 

bara ett fåtal fall påträffas. Denna slutsats drogs i den tidigare B-uppsatsen.  Då jag återigen 71

påträffar ett liknande resultat även i denna studie, som består av två undersökningsperioder samt 

innefattar flera socknar, har jag sökt efter en annan förklaring. Då avståndet mellan Våthult kyrkby 

och tätorten Gislaved i Båraryd inte är mer en drygt sex kilometer, kan man anta att det existerade 

en stark rörlighet mellan socknarna. Mycket tyder därför på att pigor från Våthult tjänstgjorde i 

Tabell 18. Jämförelse över studiens två 

Period Andel oäkta födslar genom 
det totala antalet födslar i 
samtliga socknar

1860-1924 (20 år) 141/4515 = 3,1%

1926-1939 (14 år) 130/2789 = 4,7%

Källa: Riksarkivet, digitala forskarsalen, födda i 
Anderstorp, Båraryd, Våthult, Bosebo, Ås, Reftele och 
Villstad församling 1860-1939. 

 Håkanson, 1999, s. 15.68

 Frykman, 1993, s. 9ff.69

 Ibid, s. 210f.70

 Dyberg, 2018, s. 21ff.71
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Båraryd socken. Som beskrivet i Frykman var det sena 1800-talet en tid då relationen mellan 

husbonde och tjänstefolk förändrades. Tjänstefolk, och i synnerhet pigor, löpte nu större risk att 

utnyttjas sexuellt.  Då ingen av de övriga agrara socknarna har ett lika kort avstånd till en 72

industriell tätort kan det därför vara rimligt att andelen utomäktenskapliga födslar är störst i just 

Våthult socken. 

I majoriteten av studiens totalt 271 fall av utomäktenskapliga födslar uppges fadern som okänd. 

Mycket tyder på att detta stämmer överens med Lindstedt Cronbergs slutsats om att fenomenet blev 

vanligare efter barnamordsplakatets införande 1778 . Vad som däremot är intressant är att andelen 73

okända fäder minskar från 73,8% under den första perioden, till 46,9% under den andra. Likaså 

fördubblas andelen trolovade (se tabell 19). Med andra ord kan det säkerställas att 

barnavårdsnämndens obligatoriska införande 1926, bidrog till att fäderna i högre utsträckning 

identifierades redan i födelseboken.

Vid en analys av barnavårdsnämndens protokoll över samtliga socknar perioden 1926-1939, kan vi 

utläsa flera intressanta fakta. För det första framgår det att den största majoriteten av de fall där 

fadern omnämnts som okänd har bokförts, desvärre långt ifrån alla. Det kan finnas flera olika 

anledningar till detta. Ett rimligt antagande är att vissa fall kan ha försvunnit eller överförts till 

gränsande socknar till följd av att modern flyttat strax efter förlossningen. Det kan alltså finnas en 

risk att barnavårdsnämnden helt avstod från att bokföra de fall där man var medveten om att 

modern var benägen att flytta. I studien kan vi dock se att en sådan notering görs i Villstad då 

modern Blenda flyttar till Borås strax efter att barnet är fött. 

Socken som saknar flest protokollförda fall är den snabbast växande industrisocken, Båraryd. En av 

anledningarna bakom denna utveckling kan vara den ökade mobila rörligheten. Tätorten Gislaved 

Tabell 20. Jämförelse över studiens två undersökningsperioder

Period okänd far Känd far Trolovade

1860-1924 (20 år) 104 = 73,8% 16 (varav två tvillingpar) = 
11,3%

21 = 14,9%

1926-1939 (14 år) 61 = 46,9% 27 (varav ett tvillingpar) = 
20,8%

42 = 32,3%

Källa: Riksarkivet, digitala forskarsalen, födda i Anderstorp, Båraryd, Våthult, Bosebo, Ås, 
Reftele och Villstad församling 1860-1939. 

 Frykman, 1993, s. 196ff.72

 Lindstedt Cronberg, 1997, s. 289.73
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har under den andra undersökningsperioden en järnvägsstation och flera större fabriker som lockar 

arbetare från landsbygden och gränssocknarna. Ur denna aspekt är utvecklingen oundviklig med 

gott stöd i den tidigare forskningen.  

Men av de fall som slutligen blir ett ärende för nämnden identifieras nästan alltid fadern. Detta sker 

dock antingen genom erkännande eller genom dom. Här skiljer sig socknarna något då fäderna i de 

agrara socknarna i högre utsträckning tenderar att erkänna sitt faderskap. Den socken som lyckas 

sämst i identifieringen av fäderna är återigen Båraryd, inte oväntat tätt följt av industriella 

Anderstorp. I den övervägande majoriteten av socknarnas identifierade fäder, döms männen till att 

ekonomiskt bistå modern och barnet. I övriga fall har antingen nämnden själv bistått modern och i 

andra fall har ärendet överlåtits till fattigvårdsstyrelsen. I ett fåtal fall där fadern identifierats har 

däremot ingen summa rapporterats. Jag vill däremot inte tolka detta som att kvinnan inte fick någon 

hjälp, utan snarare att ärendet inte var slutfört och att en eventuell summa nedtecknades i en separat 

pärm vid ett senare tillfälle.  

Studiens teoretiska ram, social kontroll, kan analyseras utifrån flera delar av källmaterialet, och är 

en nog så viktig faktor till att förklara utvecklingen. I den tidigare forskningen, framför allt i 

Frykman och Bergmans avhandlingar, beskrivs det moderna samhället att utmana det tidigare 

bondesamhällets idéer och normer.  Mycket riktigt speglar bondesamhällena i denna studie en 74

starkare social kontroll än de industriella. Detta kan urskiljas både utifrån födelseboken, samt 

barnavårdsnämndens protokoll. I födelseboken över agrara Reftele runt sekelskiftet 1900, framgår 

tre anteckningar från prästen där han skriver att parterna erkänner både”muntligt och skriftligt”. 

Detta kan tolkas som att parternas handling sågs som ett brott, trots att sexuellt umgänge utanför 

äktenskapet förflyttades till den privata sfären i och med lagstiftningen 1864 . Under den andra 75

perioden registrerades även ett fall i agrara Ås där prästen antecknat att modern ”vägrar” att uppge 

fadern. I Lindstedt Cronbergs avhandling spåras denna sociala kontroll från prästen, och 

förmodligen hela socknen, ända tillbaka till tiden innan barnamordsplakatets införande 1778. Vi 

denna tid förväntades modern att erkänna faderns identitet redan under själva förlossningen. Då 

akten var näst intill helig, antogs moderns vittnesbörd som sanning. Efter 1778 sågs däremot inte 

längre moderns erkännande som ett tillräckligt starkt bevis för att fälla en eventuell fader.  Därför 76

 Frykman, 1993, s. 210f.74

 Lindstedt Cronberg, 1997, s. 74.75

 Ibid, s. 92ff.76
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kan prästens anteckning i Ås socken tolkas som ett tydligt bevis för en hög social kontroll i ett 

traditionellt präglat bondesamhälle. 

När det kommer till otrohetsaffärer kan även de analyseras utifrån social kotroll. Fenomenet 

förekommer vid totalt tre tillfällen, två i Båraryd och ett Villstad. Det är förmodligen ingen slump 

att inget fall av otrohet registreras i de agrara socknarna där den sociala kontrollen var hög. Ska vi 

återigen tolka de agrara socknarna som starkt kristet traditionsbundna så var ett otrohetsbrott, i äldre 

tider hor eller dubbelt hor, ett i synnerhet allvarligt brott.  77

För att tolka barnavårdsnämndens protokoll utifrån studiens teoretiska ram kan vi studera fädernas 

benägenhet att erkänna sitt faderskap. Vi har redan konstaterat att en identifiering nästan alltid ledde 

till en ekonomisk försörjning från faderns sida. Trots detta är fäderna i de agrara socknarna mer 

benägna att självmant erkänna sitt faderskap. Detta kan därför tolkas som att den sociala kontrollen 

var såpass hög att fäderna riskerade något ifall de inte erkände. Kanske insåg de att de ändå skulle 

dömas för faderskapet på grund av sockens starka kollektiv? I motsvarande industriella socknar 

vittnar protokollen om en större förhoppning bland männen att slippa den ekonomiska ersättningen 

genom att gå inför rätten. Med andra ord fanns det en underliggande tanke hos männen som vittnar 

om att den sociala kontrollen var svagare och svår att upprätthålla i de växande industrisocknarna. 

Den sociala kontrollen kan även analyseras utifrån enskilda fall ur barnavårdsnämnden. Till 

exempel i fallet från 1929 i agrara Ås, då fadern till ett utomäktenskapligt barn uppges 13 år senare. 

Hur identifikationen genomfördes nämns inte.  Man kan däremot tänka sig att barnets moder, 78

tillsammans med en den relativt nya barnavårdsnämnden och ett starkt kollektivt, satte hög press på 

den misstänkta, vilket slutligen ledde till ett erkännande.  

Studien över utomäktenskaplig fruktsamhet i Västbo härad 1860-1939 stärker den tidigare 

forskningens förklaringsmodell som säger att fenomenet ökar i områden som genomgår en 

industrialisering och modernisering. Med social kontroll som teoretisk ram har studien påvisat att 

präster, mödrar och fäder har handlat olika beroende på om de agerat i en agrar eller industriell 

socken. Studien har även påvisat att barnavårdsnämndernas arbete underlättade den ekonomiska 

situationen för häradets kvinnor, i och med att man lyckades identifiera ett stort antal okända fäder. 

För vidare forskning hade en analys av mödrarnas och fädernas ålder utifrån ett genusperspektiv 

varit ett nyttigt bidrag till forskningsfältet. Likaså hade en analys av de utomäktenskapliga barnen 

 Lindstedt Cronberg, 1997, s. 51ff.77

 Gislaveds kommunarkiv, Protokoll barnavårdsnämnden i Ås kommun, 1930-07-17, § 1.78
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varit, då mycket av barnavårdsmännens anteckningar, i form av barnakter, finns tillgängliga på 

Gislaveds kommunarkiv. 

8. Didaktisk reflektion 

Utomäktenskaplig fruktsamhet är en viktig del i svensk socialhistoria och det är därför lämpligt att 

skolelever möter fenomenet någon gång under sin utbildning. Jag anser att det redan under 

högstadiet går att avsätta tid för detta i samband med det svenska 1800-talet. I kursplanen för åk 7-9 

står det att eleven ska förstå: ”konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors 

levnadsvillkor i Sverige.”  Här har läraren möjlighet att redogöra för eleverna att utomäktenskaplig 79

fruktsamhet var en direkt följd av Sveriges industrialisering. Att presentera resultat från olika 

lokalsamhällen, som i denna studie, riskerar däremot att bli överväldigande för eleverna och bör 

därför undvikas i ett högstadieklassrum.  

I ämnesplanen för gymnasiekursen Historia 1b, å andra sidan, kan man läsa att eleven ska förstå:  

”Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar 

eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån 

till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet.”  80

Här kan eleverna arbeta med utomäktenskapliga födslar på flera sätt. Läraren kan problematisera 

fenomenet och presentera delar av den tidigare forskningen. Till exempel kan eleverna närmare 

studera kulturmötet där moderniseringen mötte det tidigare homogena bondesamhället. Läraren kan 

här visa statistik från en by där förändringen är ytterst påtaglig. Här tänker jag i synnerhet på de 

norrländska orter som tilldelades järnvägsstationer.  

En annan viktig del som nämns i det centrala innehållet för både högstadiet och Historia 1b är att 

eleven ska ta del av historiskt källmaterial. I min mening är riksarkivets digitala forskarsal 

exemplarisk för att träna elevernas historiska färdigheter. Flera praktiska övningar går att tillämpa 

här. Till exempel så kan läraren dela ut olika socknar till olika elevgrupper. Därefter får eleverna 

själva göra en inte helt olik studie från denna. Genom att räkna på socknarnas olika andelar 

utomäktenskapliga födslar, för att sedan jämföra och förklara skillnaderna, möter eleverna historia 

 Skolverket, ämne - historia, grundskolan, kursplan 7-9, 2011 [2018-05-18], https:// 79

www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/historia.
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genom en helt ny dimension, vilket förhoppningsvis sporrar och utvecklar deras 

historiemedvetande. 
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