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Abstract 

In 1924 a new law stated that every Swedish municipality had to create one authority containing 

al the boards that handled child issues. Before 1924 children often was put into fostercare 

without supervision or auctioned out to the lowest bidders and was used as farmworkers or for 

housekeeping.  

This essay will adress the fact that the authorities diden´t always know how well or unwell the 

children was being treated in fostercare. Many times people with good social and economic 

status could demand having a fosterchild without the authorities asking to many questions. With 

the material from Ljungbys local archives containing documents from the early 20th century, 

newspaper articales and other research this essay will compare and discuss how the authorities 

acted in different cases based on gender and social class. In this discussion we will focus manly 

on the children but also on the biologicalparents, the fosterparents and the members of the 

childrensboard. We will discuss if the authorities really did treat people different in mather of 

the fact that they are male, female, poor or rich. 
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1. Inledning 

”Var det någon som hörde på radion den 15 oktober förra året? 

 Var det någon som hörde att de frågade efter en försvunnen pojke? 

 Såhär sa de; Polisen i Stockholm efterlyser nioårige Bo Vilhelm Olsson som sedan 

 i förrgår kväll klockan 18 varit försvunnen från sitt hem på Upplandsgatan 13”.1  

(Astrid Lindgrens Mio min Mio) 

 

Polisen skulle aldrig hitta Bo Vilhelm Olsson eller få in några tips från allmänheten om vart 

han befann sig. Bo Vilhelm Olsson hade den där oktoberkvällen flugit iväg till sin fader 

konungen i landet i fjärran och blivit prins Mio. Konungen hade i många år sökt efter sin älskade 

son och så fanns han hela tiden hos tant Edla och farbror Sixten på Upplandsgatan 13 i 

Stockholm. Tant Edla och farbror Sixten hade hämtat Bo på ett barnhem när han bara var ett år 

gammal. Tant Edla ville egentligen ha en flicka, men det fanns ingen så de fick nöje sig med en 

pojke. Tant Edla talade alltid om för Bo att det var en olycksalig dag när han kom till dem. 

Farbror Sixten sa oftast ingenting, förutom när han sa; ”du där, försvinn så jag slipper se dig”. 

Tant Edla sa att Bos mamma dog när han föddes och ingen visste vem hans pappa var, men att 

”det kunde man ju räkna ut vad det var för slusk”. Tänk om tant Edla kunde se honom nu i fader 

konungens trygga, varma famn.2 

 Bo Vilhelm Olsson är huvudkaraktären i Astrid Lindgrens berättelse Mio min Mio. En 

berättelse om ett oönskat fosterbarn som räddas ur misär av sin far som är kung. Från den dagen 

är han en högt älskad, modig och kärleksfull son/prins som tillsammans med sin bästa vän 

räddar kidnappade barn från mörkret och återförenar dem med deras förtvivlade föräldrar. 

Lindgrens Mio min Mio kom ut i bokhandeln år 1954, i mitten av det århundrade som 

kallades ”barnens århundrade”. Begreppet barnens århundrade myntades av Ellen Key och 

hennes pedagogiska bok med samma namn som fick stor uppmärksamhet när den gavs ut 1900. 

Key önskade att alla barn skulle få möjligheten att växa upp i kärleksfulla hem, befriade från 

vuxenvärlden. Hon menade att hemmet skulle fungerade som ett litet samhälle och att barnen 

där skulle få lära sig om vuxenvärlden och den ”verklighet” som väntade, inte användas som 

arbetskraft vid lägsta möjliga ålder. Istället skulle barnen få möjlighet att lära sig om och 

medverka i hemmets vardagssysslor och sedan slussas ut i den hårt arbetande vuxenvärld som 

 
1 Början av Astrid Lindgrens berättelse Mio min Mio. Citat hämtat ur ljudboksinspelning av Astrid Lindgren i 

samarbete med Sveriges radio 1975. 
2 Sammanfattning av första kapitlet i Astrid Lindgrens Mio min Mio. Sveriges radio, 1975. 
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väntade dem.3 Både Key och Lindgren var några av 1900-talets stora förespråkare både för 

barns rätt att växa upp i en trygg miljö, omgivna av kärlek. Lindgrens populära visdomsord; 

”Ge barnen kärlek, mer kärlek och ännu mera kärlek, så kommer folkvettet av sig självt”4 har 

numera blivit tryck på en mängd kommersiella varor såsom tröjor och kaffemuggar. Orden 

fungerar som en ständig påminnelse för föräldrar och andra vuxna att oavsett under vilka 

förutsättningar ett barn växer upp är deras behov av trygghet och ovillkorlig kärlek alltid 

desamma.  

 I början av 1900-talet började Sverige övergå från jordbruks- till industrisamhälle. Detta 

skapade arbetsmöjligheter även för kvinnor, men trots detta var skillnaderna mellan kvinna och 

man samt fattiga och rika mer markanta än någonsin. Barn till fattiga föräldrar önskade ändra 

den sociala klasstillhörighet de genom födseln tillhörde, något som gjorde dem lätta att utnyttja 

speciellt kvinnorna. Män gav kvinnor äktenskapslöften i utbyte mot sexuella relationer som 

sedan avslutades och lämnade kvinnan gravid eller med ett utomäktenskapligt barn samt den 

skam detta vid tiden innebar.5 Ogifta mödrar liknades snarare vid en sjukdom, samhället 

förkastade dem och de hade svårt att få anställning. Många gånger innebar skammen att föda 

ett oäkta barn att de blivande mödrarna antingen reste iväg för att föda på annan ort eller 

försökte göra sig av med barnet på diverse olagliga sätt.  

De första barnavårdslagarna trädde i kraft 1902 och lagstadgade barns rätt till samhällelig 

vård, fostran och skydd. Vid denna tiden var det vanligt att utomäktenskapliga barn 

auktionerades ut till fosterföräldrar som var villiga att få minst eller ingen ersättning från 

kommunen.6 Det skulle dröja fram till 1917 innan en lag som omfattade barn födda utanför 

äktenskapet trädde i kraft. 1924 tvingades landets kommuner att tillsätta en speciell 

barnavårdsnämnd för att se till att inga barn vanvårdades, var vanartade eller misshandlades.7 

Lagarna skulle minska barnadödligheten via olagliga abortförsök, änglamakeri och barnamord. 

Lagarna skulle se till att barn överlevde, men lagarna nämner aldrig vikten av Keys nyckelord; 

trygghet eller Lindgrens; kärlek och folkvett. De nämner överlevnad utan hårda slag och dålig 

uppfostran. Inte fören när Sverige 1989 röstar igenom Barnkonventionen hamnar äntligen fokus 

på barnen och deras rättigheter, värdet av deras liv, rätten till egna åsikter och ett tryggt 

kärleksfullt hem.  

 
3 Se Ronny Ambjörnsson, Ellen Key – en europeisk intellektuell, 2012, Albert Bonniers förlag, Lettland, s.166f 

och Barbro Holmdahl, Tusen år i det svenska barnets historia, 2000, Studentlitteratur AB, Lund, s.135. 
4 Populärt citat av Astrid Lindgren som avbildats på tavlor, muggar, planscher m.m. 
5 Kerstin Holmlund, Fattigdom, arbete & fostran – välfärd i dåtidens Sverige, 2013, Boréa förlag, Stockholm, 

s.31f. 
6 Holmdahl, 2000, s.118ff och SFS1902:63§1 - lag om fosterbarnsvård. 
7 SFS1917:376§1/§2- lag om barn utom äktenskap och SFS1924:361§2 – lag om samhällets barnavård. 
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1.1 Syfte 

I samband med de stora lagändringarna ändrades tillvägagångssättet gentemot alla barn men 

specifikt ändrades hanteringen och agerandet gentemot barn födde utanför äktenskapet och 

utackorderade fosterbarn. Fattiga familjer var oftast de som tvingades utackordera sina barn, 

men de kunde också ta emot fosterbarn för att dryga ut hushållskassan eller för att i smyg 

använda barnen som arbetskraft på gården.8 Runt 1900-talets början var det också vanligt att 

barn placerades i fosterhem på grund av att skolan eller omgivningen hade anmält barnets dåliga 

uppfostran och dåliga beteende. Föräldrarna fick uppmaningar att tala sina barn till rätta och 

ändra sina uppfostringsmetoder annars skulle nämnden själva åtgärda problemet genom en 

fosterhemsplacering.9  

  Syftet med uppsatsen är att synliggöra hur barnavårdsnämnden hanterar och agerar i olika 

ärenden gällande barn födda utanför äktenskapet, omhändertagande av barn och utackorderade 

fosterbarn i början av 1900-talet med utgångspunkt i genus- och klasstillhörighet.  

1.2 Frågeställningar 

Studien kommer svara på följande frågeställningar; 

-  Vilka faktorer kan identifieras av barnavårdsnämndens hantering av specifika ärenden 

kopplade till barnets och föräldrarnas könstillhörighet? 

-  Har familjens klasstillhörighet någon betydelse för hur nämnden agerade i ärendet? 

1.3 Disposition 

I första kapitlet finns en inledning som sammanfattar studiens syfte och frågeställningar. Andra 

kapitlet presenterar tidigare forskning kring fosterbarn, Ljungby (orten som är föremål för 

studien) och generell barndomshistoria. Under tredje kapitlet återfinns de teoretiska 

utgångspunkter i form av samhällsklass- och genusteorier studien analyseras utifrån. Studiens 

metodologi, material, källkritik och avgränsningar diskuteras i kapitel fyra, följt av studiens 

bakgrund i kapitel fem. Den empiriska huvudstudien kring utvalda ärenden hos 

barnavårdsnämnden behandlas i kapitel sex och studien avslutas sedan med en analys av 

resultatet samt en slutdiskussion i kapitel sju. Fortsatta studier, didaktiska resonemang och 

källförteckning finns slutligen under kapitel åtta, nio och tio.  

  

 
8 Holmdahl, 2000, s.100. 
9 Ljungby kommunarkiv - Protokollsbok för Ljungby socken Kommunalnämnd åren 1900-1912. A Ia:3. Se även 

Johanna Sköld & Ingrid Söderlind, Fosterbarn i tid och rum – lokal och regional variation i svensk 

fosterbarnsvård cirka 1800-2000, 2014, Författarna och Carlsson Bokförlag, Tallinn, s.12. 
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2. Tidigare forskning 

Studien tar utgångspunkt i två olika forskningslägen barndomshistoria, fosterbarn och deras 

samtida samhällsförutsättningar samt den miljö varifrån studiens material är hämtat, Ljungby 

med omnejd. Uppdelningen görs för att underlätta särskiljningen mellan de olika aspekterna 

kring barns generella samtida villkor och den miljö de växer upp i.  

2.1 Barndomshistoria 

Kerstin Holmlund är professor vid pedagogiska institutionen på Umeå universitet. Holmlund 

har skrivit en rad olika pedagogiska texter med forskningsfokus på barn och fattigdom. I hennes 

bok fattigdom, arbete och fostran – välstånd i dåtidens Sverige tar Holmlund utgångspunkt i 

den svenska industrialiseringsperioden. Här behandlas allt från barnarbete, till barnfattigdom 

och uppfostran. Syftet med boken är att synliggöra barnens särställning gentemot de vuxnas 

och hur samhällsmönster, levnadsvillkor och regler påverkar deras livssituation. Holmlunds 

fokus ligger mestadels på material från fattigvården och de regelverk som styrde densamma. 

Forskning har dock visat att fattig- och barnavårdsnämndens ärende ofta är relaterade till 

varandra, vilket gör att Holmlunds studie relevant även för denna undersökning.10 

 Före detta familjehemssekreteraren Ann-Sofie Bergman är numera anställd på institutionen 

för socialt arbete på Linnéuniversitetet. Hon har publicerat två avhandlingar gällande Växjö 

kommuns fosterbarnshantering både i historisk och modern tid. Första avhandlingen Ett gott 

hem? Normer för en lämplig fosterbarnsplacering: Barnavårdsnämndens praktik i Växjö 1926-

1935 publicerades 2007 och följdes 2011 av Lämpliga eller olämpliga hem – fosterbarnsvård 

och fosterhemskontroller under 1900-talet. Avhandlingarna kompletterar varandra och 

avhandlar liknande frågeställningar med visst fokusskifte. 2007 års avhandling lägger dock 

större vikt vid den historiska aspekten av fosterhemsplaceringar medan den senare har en 

undersökningsperiod som sträcker sig fram till 1975. Bergman vill belysa hur fosterbarnsvården 

har fungerat samt förändrats över tid, men även hur normerna av vad som är ett lämpligt eller 

olämpligt fosterhem har förändrats. Hon menar att det moderna fosterhemssystemet saknar 

likhetstecken med det gamla, där barnets välmående inte alls stod i det fokuset det gör idag. 

Fokus ligger även på de för- och efter kontroller som utfördes av Växjö kommun i hemmen 

som fick ta emot fosterbarn och huruvida lagstiftning och andra regelverk påverkat nämndernas 

 
10 Kerstin Holmlund, Fattigdom, arbete & fostran – välfärd i dåtidens Sverige, 2013, Boréa Bokförlag, Umeå, 

sammanfattning av bokens syfte och övergripande avhandlingsämnen. 
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beslut angående desamma. Här ges en djupanalyserade inblick av barnavårdsnämndens historia 

och hur deras ärenden behandlats utifrån både genus och klass.11 

 Fosterbarn och deras öden är väl utforskat område och det har skrivits många bra 

avhandlingar och rapporter om ämnet. Johanna Sköld är doktorand i ekonomisk historia vid 

Linköpings universitet. Hon har tillsammans med Ingrid Söderlind docent i Tema barn och 

lektor vid institutionen för samhälls- och välfärdsstudier på Linköpings universitet publicerat 

studien Fosterbarn i tid och rum – lokal och regional variation i svensk fosterbarnsvård cirka 

1850-2000. Studien fokuserar på variationen i den lokala och regionala fosterbarnsvården runt 

om i landet. Den behandlar organisationen kring fosterbarnsvården och vilka förändringar som 

skett över tid. Här problematiseras också de ogifta mödrarnas kamp, änglamakeriet och den 

fosterbarnsindustri som av ekonomiska skäl växte fram som en försörjningsmöjlighet för fattiga 

familjer. Studien berör också liknade frågeställningar som Bergmans avhandlingar i form av 

den bristande tillsynen av fosterhemmens lämplighet.12 

 Barbro Holmdahl var en utbildad sjuksköterska och psykolog samt verksam som lärare på 

vårdskolan i Uppsala. Under sin livstid publicerade hon en rad olika skrifter gällande barn- och 

människovård. Holmdahl dog 1998 men år 2000 publicerades hennes sista verk Tusen år i det 

svenska barnets historia. Här sammanfattade Holmdahl hur barn har levt och uppfostrats genom 

historien. Hon målar upp en sanningsenlig bild över hur barn blivit behandlade och den roll de 

spelat i samhället. Holmdahl beskriver sig som en kringströvande iakttagare i barnens historia, 

där hon möter allt från fattigstugans barn till de adliga och ger oss en bild över hur deras liv 

kunde ha sett ut. Boken behandlar barns livsvillkor fram till sekelskiftet 2000.13 

 Den engelske professorn Colin Heywood har tillsammans med svenska Susanna Hedenborg, 

docent vid Uppsala universitet försökt utöka förståelsen för barn genom historien i boken 

Barndomshistoria från 2005. Heywood menar att det finns en hel ideologi som kretsar 

runtomkring förståelsen av barn. Han diskuterar vad det är som påverkar ett barn, arv eller miljö 

men också hur barn i historien ansetts som något naturligt ont som de vuxna måste fostra med 

alla tillåtna medel. Här sätts barnens relation i samband med de vuxnas för att synliggöra barnen 

och deras livsvillkor genom historien.14 

 
11 Sammanfattning av Ann-Sofie Bergmans båda avhandlingar; Ett gott hem? Normer för en lämplig 

fosterhemsplacering: Barnavårdsnämndens praktik i Växjö 1926-1935, 2007, Linnaeus University Press, Växjö 

och Lämpliga eller olämpliga hem? Fosterbarnsvård och fosterhemskontroll under 1900-talet, 2011, Linnaeus 

University Press, Växjö. 
12 Se Johanna Sköld & Ingrid Söderlind, Fosterbarn i tid och rum – lokal och regional variation i svensk 

fosterbarnsvård cirka 1850-2000, 2014, Carlsson Bokförlag, Stockholm. 
13 Se Barbro Holmdahl, Tusen år i det svenska barnets historia, 2000, Studentlitteratur AB, Lund. 
14 Se Colin Heywood, Barndomshistoria, 2005, Studentlitteratur AB, Lund. 
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2.2 Ljungby kommun 

Det finns inte många som ingående och detaljerat beskrivit Ljungbys historia. Därför räknas 

Oskar Lindéns minnesskrift bidrag till Ljungby köpings historia som en raritet och ovärderlig 

källa gällande Ljungbys historia. Minnesskriften publicerades för första gången 1928 och 

behandlade allt från Ljungby historiska arv enda från forntiden och dess utveckling fram till 

utgivelseåret. I en senare publikation gjord av Ljungby Hembygdsförening 1974 inför deras 50-

års jubileum publicerades Lindéns minnesskrift som ett faksimil tillsammans med en 

sammanfattning av händelser med historiskt värde från 1928 fram till 1974. 

Hembygdsföreningens publikation fick namnet – Ljungby, köping, stad, storkommun. 

Redaktionen ansvariga för utgivningen var åtta manliga medlemmar av hembygdsföreningen 

samt verksamma/anställda inom kommunen.15 

Paul Langemark publicerade år 2000 en egen sammanfattning av sina år som socialarbetare 

och socialchef. I boken med samma namn (Socialarbetare) finns en detaljrik beskrivning av 

fattigvården, barnavårdsnämnden och nykterhetsförbundet. Det vill säga alla de distanser som 

idag går under samlingsnamnet socialtjänsten. Han beskriver hur socialtjänsten utvecklats och 

förändrats över tid från 1900-talets början fram till 1980-talet då han avslutade sin karriär som 

högsta socialchef inom Ljungby kommun.16  

I samband med Sunnerbo härads sparbanks 100års jubileum gav de tillsammans med 

lokaltidningen Smålänningen ut Hundra år i Sunnerbo, En minnesbok med anledning av 

Sunnerbo Härads Sparbanks hundraåriga verksamhet. Denna skrift syftar också till att bidra 

till historieberättandet om Sunnerbo och kringliggande byar och städer.17  

Sunnerboarkivet är en lokal förening som syftar till att dokumentera och väcka intresse för 

Ljungby kommuns historia. De ger ut publikationen Sunnerbokrönikan där olika delar belyser 

olika tidsperioder i kommunens historia. Den sjätte delen av serien innehåller en historisk 

skildring från slutet av 1800-talet till början av 1900-talet. Här får läsaren följa Ljungbys 

utveckling från jordbruk till välutvecklad industristad.18  

3. Teoretiska referensramar 

Studien kommer att utgå från två olika teoretiska aspekter. Båda är nödvändiga för att kunna 

svara på studiens frågeställningar. Problematiken kring de båda teoretiska begreppen är att 

 
15 Axel Aspman (red), Ljungby köping, stad, storkommun – minnesutgåva till Ljungby hembygdsförenings 50-

års jubileum 1974, 1974, Ljungby hembygdsförening, Tryckt av Smålänningen AB, Ljungby. 
16 Paul Langemark, Socialarbetare, 2000, Råd & Resultat Digitalt Tryck AB, 2000. 
17 Författare okänd, Hundra år i Sunnerbo, En minnesbok med anledning av Sunnerbo Härads Sparbanks 

hundraåriga verksamhet, Smålänningens tryckeri AB, 1963. 
18 Sunnerbokrönikan del 6, Utgiven av föreningen Sunnerboarkivet, 2004, Råd & Resultat AB,  
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deras betydelse är flytande och ständigt föränderliga. Trots att genusdiskussionen troligen är 

den samhällsaspekt som genom åren fått mest genomslagskraft finns svårigheter kring 

begreppets definition kvar. Begreppsproblematiken omfattar även hur klassamhället har 

definierats under olika tidsperioder i historien.19 Den moderna definitionen av begreppen är 

med all sannolikhet inte densamma som i början av 1900-talet och begreppen betyder olika för 

olika personer. Denna studie kommer utgå från följande definition av begreppen; 

3.1 Genusteoretisk utgångspunkt 

Den patriarkala strukturen har sedan urminnes tider varit norm för samhällsuppbyggnaden. 

Männen har gestaltats och tillskrivits upphöjande attribut och visats upp som starka heroiska 

ledare. Bilden av mannen som kvinnans beskyddare, målsman och företrädare är djupt rotad i 

samhället. Förr hade mannen ansvar för kvinnans ekonomi och alla hennes ägodelar, men också 

för henne. Kvinnan var omyndighetsförklarad och i de fall hon ställdes inför tinget var det 

mannen som skulle ansvara för hennes ”okristliga” handlingar.20  

Genusdebatten har aldrig varit lika aktuell som nu och linjen mellan den manliga och 

kvinnliga normen blir mer flytande i takt med det moderna samhällets krav på jämställdhet. 

Historiskt sätt är skillnaderna mellan manligt och kvinnligt tydligare och många flickor/kvinnor 

har kämpat hårt för att få sina röster hörda. Relationen mellan man och kvinna är och har alltid 

varit synliga i samhällsaspekter såsom ekonomi, politik och makt, men också i form av 

rättigheter.21 Dagens genusforskare definierar kön mer som en social konstruktion. Att vara 

man eller kvinna är något vi blir, inte något vi är.22 Vi lär oss av föregående generationer vad 

som är accepterade normer för det könet vi tillhör. Historiskt har även dessa tillskrivna 

könsnormer varit avgörande för vilka samhälleliga och sociala möjligheter en kvinna respektive 

man har. Varje kön har ett tillskrivet normbeteende, där mannen ska ses som stark, oberoende, 

ärbar och modig.23 Kvinnorna/flickorna ska vara tysta och snälla, inte föra oväsen, inte ta för 

mycket plats, inte skratta eller prata för mycket eller bryta de heteronormativa mönstren och 

osynliga koder som sedan urminnes tider existerat i vårt samhälle.24  

 Genusteorin har många infallsvinklar och som påvisat går det att se på kön på olika sätt. 

Denna studie fokuserar enbart på de biologiska skillnaderna mellan könen.   

 
19 Christina Ericsson (red), Genus i historisk forskning, 1993, Studentlitteratur AB, Lund, s.6ff (Joan Kelly) 
20 Anita Göransson (red), Sekelskiften och kön – strukturella och kulturella övergångar år 1800, 1900 och 2000, 

2000, Växjö Universitet, Prisma, Falun, s.97. 
21 Ericsson (red), 1993, s.45ff 
22 Ericsson (red), 1993, s.20. 
23 Göransson (red), 2000, s.85. 
24 Ann-Catrine Edlund (red), Språk och kön, 2007, Norstedts Akademiska Förlagsgrupp AB, Falun, s.98ff. 
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3.2 Social skiktning - samhällsklasser 

De gällande genuskontrakten handlar också om en intern kamp mellan könen i form av 

samhällsklass.25 Den svenska familjen började förändras i början av 1900-talet, ståndssamhället 

hade spelat ut sin roll och istället började klassamhället ta plats.26 I takt med västvärldens 

industrialisering öppnades nya möjligheter främst för kvinnorna som tog plats på 

arbetsmarknaden och skapade egna försörjningsmöjligheter. Kvinnornas beroendeställning till 

männen förändrades, samtidigt ökade skillnaderna mellan den arbetande kvinnan och den 

borgliga hemmafrun.27  

 Professorn Edmund Dahlström har i sin bok klasser och samhällen försökt definiera 

samhällsklass och den sociala skiktning som ett samhälle består av. Han skriver att i 

samhällsklassen du tillhör eller önskar tillhöra finns specifika sociala normkoder som måste 

efterföljas. Dessa handlar främst om yrke, ekonomiska tillgångar och inflytande i rätt 

umgängeskrets (makt), men det handlar också om att umgås och socialisera med de som tillhör 

den egna samhällsklassen.28  På detta sättet segregeras samhället och människor blir placerade 

i fack där de förväntas stanna och uppföra sig enligt normvärdena som är accepterade av 

gruppen. Detta innebar konflikt inte minst efter folkskolans införande. Barn från de högre 

klasserna fick ofta hemundervisning eller privatlärare eftersom deras föräldrar inte ville att de 

skulle beblandas med ”fattiglapparna”. Detta kunde orsaka att barn från olika samhällsklasser 

slogs i skolan.29  

 1900-talet innebar att samhället och myndigheterna skulle fokusera mer på familjen och de 

barn som ingick i densamma.30 Det rika samhällsskiktet sökte dock aldrig någon hjälp av 

myndigheter såsom fattig- och barnavårdsnämnden, utan satt vanligtvis i styrelsen. Det är därför 

de lägre samhällsklassernas nödrop som finns nedtecknade i protokollen. Detta faktum utgår 

även studien från. 

4. Metod och material 

Studien innehåller otryckta, tryckta och elektroniska källor. För att uppnå studiens syfte görs 

en närläsning och senare en tolkning av de otryckta källorna. Den metodologi som kommer 

 
25 Ericsson (red), 1993, s.153. 
26 Göransson (red), 2000, s.26. 
27 Ericsson (red), 1993, s.85ff. 
28 Edmund Dahlström, Klasser och samhällen – teorier om social skiktning och social integration, 1971, 

Hallandspostens boktryckeri AB, Halmstad, s.9ff. 
29 Holmdahl, 2000, s.63. 
30 Göransson (red), 2000, s.26. 
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användas på materialet är en kvalitativ och komparativ metod.31  I de kvalitativa metoderna 

ingår både textanalyser och närläsning som delar av den hermeneutiska läran. Metoder som 

hermeneutik och textanalyser är hjälpmedel för att lyckas rekonstruera och tolka olika historiska 

förlopp.32 Denna metodologi är gynnsam för studien eftersom den utifrån barnavårdsnämndens 

protokoll ska försöka rekonstruera en så sanningsenlig bild som möjligt av studiens utvalda 

ärenden.  Genom närläsningen av texterna kan skillnader och likheter i strukturer och detaljer 

urskiljas och det är lättare att komma åt textens egentliga mening.33 Genom att också tillämpa 

en komparativ metod jämförs liknande ärenden utifrån olika ställen. Den komparativa metoden 

kommer användas för att se generella mönster i barnavårdsnämndens agerande. Ljungby 

barnavårdsnämnd kommer därför till viss mån jämföras med enstaka protokoll från Hamneda 

och Agunnaryd socknen.  

Det otryckta källmaterialet består av sparade protokoll från kommunal- och 

barnavårdsnämnden i Ljungby, Kronobergs län samt närliggande Hamneda och Agunnaryds 

socknen. Detta material finns att tillgå i det lokala kommunarkivet som är lokaliserat i Ljungby 

stad.34 Arkivmaterialet genomgår en närläsning för att särskilja vilken information som är 

relevant för studien och vilken information som avhandlar andra ämnen. Därefter tolkas 

informationen i ärendet gentemot den samtida kontexten och diskursen. Informationen jämförs 

sedan och tolkas tillsammans med annan information som framkommit i samma ärende. 

Förutom det otryckta materialet kommer gällande lagtexter angående barn inkluderas i studien. 

Lagen om samhällets barnavård (SFS1924:361) trädde i kraft 1 augusti 1924 och tvingade 

alla landets kommuner att tillförordna en speciell barnavårdsnämnd utifrån lagstadgade 

premisser. I samband med denna lagstiftning började kommunerna uppföra enskilda böcker där 

enbart barnavårdsnämndens angelägenheter protokollfördes. Innan lagstiftningen 

protokollfördes barnavårdsnämndens ärenden tillsammans med kommunalnämnden. 

Barnavårdsmannen utsågs av och satt med i kommunalstyrelsen, vilket resulterar i faktumet att 

barns välbefinnande kunde avhandlas i skuggan av det lokala gästgiveriets serveringstillstånd 

av alkohol.35 1924 års lagtext tillsammans med föregående lag om fosterbarns vård 

(SFS1902:63) samt lagen om barn utom äktenskap (SFS1917:376) kommer användas som 

riktlinje i synliggörandet av hur nämnden hanterade och agerade utifrån lagtexterna. I lagtexter 

 
31 Martin Gustavsson & Yvonne Svanström, Metod – guide för historiska studier, 2018, Studentlitteratur AB, 

Lund, s.69ff. 
32 Gustavsson & Svanström, 2018, s.71. 
33 Gustavsson & Svanström, 2018, s.75. 
34 Oskar Linden, Bidrag till Ljungby köpings historia (1928) – i minnesutgåva till Ljungby Hembygdsförenings 

50-årsjubileum 1974, s.54. (från 1971 ingår både Hamneda och Agunnaryd i Ljungby storkommun)  
35 Ljungby kommunarkiv - Protokollsbok för Ljungby socken Kommunalnämnd åren 1900-1912. A Ia:3. 
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ges också en övergripande syn av de normer och värderingar som gällde för samtiden och hur 

samhället fungerade.36  

Tidningsartiklar kommer också användas som analyseringsunderlag i huvudstudien. Ett av 

nämndens ärenden resulterade i mer än en insändare till den lokaltidningen Smålänningen. 

Övrigt material kommer användas för att synliggöra studiens relevans gentemot rådande 

forskningsläge och bakgrund. 

4.1 Tre ärenden från barnavårdsnämnden 

Den empiriska huvudstudien består av beslut tagna av barnavårdsnämnderna i Ljungby, 

Hamneda och Agunnaryd. Huvudstudien består av en djupgående analys av tre ärenden från 

Ljungby. Alla tre ärendena utspelar sig inom den avgränsade tiden för studien (1900-1924). 

Dessa tre ärenden representerar det huvudsakliga studiematerialet eftersom de på olika sätt 

representerar olika aspekter av studiens syfte, frågeställningar och teoretiska utgångspunkter. 

Ärendena har också involverat nämnden under många år, något som resulterat i stora mängder 

undersöknings- och analysmaterial.  

Det första ärendet handlar om en moder som blir ensamstående till åtta barn efter att hennes 

make avvikit från hemmet. Eftersom maken har försörjt familjen står hon nu ensam, utan 

möjlighet att försörja verken sig själv eller barnen. Hela familjen får först bo i fattigstugan, men 

detta enbart medan det arrangeras fosterhem till de sex minsta barnen. Dessa barn har alla 

samma kön (flickor) och i protokoll går det följa hela deras resa ut och in i olika fosterhem 

under hela tio års tid. Genom att få tillgång till material som sträcker sig över så lång tid 

underlättar rekonstruktionen och tolkningen kring hur familjens villkor såg ut ur både fattighus- 

och fosterbarnsperspektiv. Ärendet valdes även för att det går att analyseras utifrån ett 

genusperspektiv och belyser nämndens agerade gentemot fattiga änkor med många barn. För 

att ge kontrast till det första ärendet innehåller det andra en familj med kriminella söner. I det 

ärendet får vi möta två bröder som vid ett flertal gånger blir anklagade för stöld och inbrott. 

Nämnden kopplas in i ett tidigt stadie, detta efter att pojkarna blivit ertappade på bar gärning 

under en stöld tillsammans med en jämnårig flicka. Precis som föregående ärende går detta att 

följa under många år och i kontrast med det föregående ärendet analyseras här hur pojkar och 

flickor behandlas olika av nämnden och samhället i stort. Föräldrarna till pojkarna är gifta och 

det är fadern som flertalet gånger försvarar sina pojkar inför nämnden, vilket resulterar i 

analysmöjligheter till att synliggöra huruvida mödrar och fäder behandlas olika av nämnden. I 

 
36 Martin Gustavsson & Yvonne Svanström, Metod – guide för historiska studier, 2018, Studentlitteratur AB, 

Lund, s.81. 
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det tredje och sista ärendet följer vi en ogift kvinna som kämpar för att få gehör hos nämnden 

och få sina tvillingflickor flyttade till ett annat fosterhem. Detta efter att kvinnan vid ett besök 

hos fosterföräldrarna uppmärksammat att flickorna inte mår bra. Ärendet skapar en stor konflikt 

som tas upp i lokaltidningen och slutligen går till länsstyrelsen för dom av ärekränkning och 

tjänstefel utav nämnden. Att anklaga denna fina familj för vanskötsel av två små barn är enligt 

fosterföräldrarna helt oacceptabelt. Fint, ärligt och hederligt folk får inte under några 

omständigheter behandlas på detta vis. Utifrån detta ärende synliggörs ogifta mödrar och deras 

rättigheter och behandling av samhället samt huruvida nämnden behandlade de som tillhörde 

den finare samhällsklassen annorlunda än de som tillhörde den lägre.  

Studiens huvudärenden handlar om riktiga personer som antingen lever eller har levt i den 

lilla ”alla känner alla” staden Ljungby. Enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL) och 

personuppgiftlagen (PUL) gäller en sekretess på sjuttio år.37 Detta betyder att ärenden hos 

barnavårdsnämnden som är yngre än sjuttio år får inte behandlas utan medgivande från 

personen handlingen berör. I enlighet med lagen behöver denna studie inte anonymisera namn 

eller annan information eftersom fallen är äldre än sjuttio år. Trots detta faktum har vissa namn 

ändrats och kodats med hänsyn till dessa personer och deras efterlevande. Ärendena som 

analyseras här handlar till viss del om kriminalitet, misshandel, vanvård, otrohetsaffärer och 

extrem fattigdom. Studien behandlar utsatta situationer och eftersom det inte finns någon 

relevant koppling mellan personernas riktiga namn och studiens syfte, frågeställningar och 

resultat kodas deras namn ibland om till fiktiva namn.38   

4.2 Avgränsningar i tid och rum 

Studien innehåller ovanstående djupanalys av tre olika ärenden som hanterades av kommunal- 

och barnavårdsnämnden i Ljungby mellan åren 1900-1924. Ytterligare protokoll från Hamneda 

och Agunnaryd som är närliggande byar till Ljungby användes fram till 1918. Runt omkring 

Ljungby köping existerade vid tiden inte mindre än tjugo olika socknar, alla med egna 

barnavårds- och fattigvårdsnämnder.39 Studien använder enbart protokoll från Hamneda och 

Agunnaryd med anledningen att det är två större socknar med mycket arkiverat material samt 

att de båda representerar landsbygden runt omkring Ljungby. Detta gynnar studien i ett 

komparativt syfte då stad ställs mot by.  

 
37 Riksarkivets hemsida för statliga arkiv  https://riksarkivet.se/vad-far-jag-se (hämtat 2019-05-10) 
38 Kodningslista där de riktiga namnen förekommer och vilka namn som figurerar i studien som utbyte finns hos 

författaren för denna uppsats. De riktiga namnen finns också nedtecknade i protokollen som studien hänvisar till 

och i det andra materialet som refereras i studien. 
39 Lindén, 1928, s.28. 

https://riksarkivet.se/vad-far-jag-se
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Under den avgränsade tidperioden följs barnen i de tre ärendeanalyserna från den dagen då de 

skrivs in i nämnden, tills den dagen då de skrivs ut ur densamma. Under tidsperioden upprättas 

även tre nya barnavårdslagar som syftar till att omorganisera nämnden och deras hantering av 

olika specifika ärenden. Eftersom många av barnen var väldigt små när de för första gången 

förekommer i protokollen går det att följa dem under lång tid. En annan vald avgränsande 

tidsperiod hade exkluderat en del av den tiden ärendet figurerade i nämnden.  

4.3 Källkritik 

Källmaterialet från kommunal- och barnavårdsnämnden i Ljungby kommun är handskrivet 

material som nedtecknats av personer invalda i nämnden. Det går inte att anta att källmaterialet 

innehåller total sanning av en rad olika anledningar. Anteckningar och protokollförande har 

antingen skett under mötets gång eller justerats vid ett senare tillfälle. Att tala går alltid fortare 

än att skriva, speciellt för hand. Det är troligt att den som skrev inte alltid hann med att skriva 

ner allt som sades under själva mötet. Detta orsakar problematik i utelämnad eller detaljfattig 

information. I de fall då protokollen eventuellt justerats med information i efterhand kan även 

där detaljer och viktig information glömmas bort eller utelämnas. 

 I protokollen får vi heller aldrig höra barnen eller de biologiska- eller fosterföräldrarnas egna 

röster. Protokollen är enbart nedskrivna som minnesanteckningar av beslut fattade av nämnden. 

Den begreppsanvändningen som förekommer i protokollen kan skilja sig från de som används 

i modern daglig skrift. Detta kan orsaka både tolknings- och syftningsfel. Dessa förbehållande 

kring kritiskt tänkande gäller allt källmaterial men även uppgifterna för denna studie. Utifrån 

ett objektivitetsperspektiv problematiseras även faktumet att studien innehåller tidningsartiklar 

som källmaterial. En tidning kan inte automatiskt räknas som objektiv, utan alla insändare är 

påverkade av den som skrev texten. Tidningens redaktör väljer sedan vad som ska publiceras i 

tidningen, hur långt inlägget får vara och om vissa delar ska korrigeras eller kortas ner. Detta 

kan innebära att inskickade texter redigeras eller ändras för att passa tidningens layout. 

 Denna studie använder tolknings- och rekonstruktions tekniker för att försöka återskapa en 

så tydlig och sanningsenlig bild av ärendena som möjligt. Studiens tolkningar kan dock inte tas 

för absolut sanning, utan måste betraktas utifrån källkritiska utgångspunkter av alla.   
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5. Bakgrund 

Under 1900-talet hamnade Sveriges barn och deras välmående i fokus för den pågående 

samhällsdebatten. Svältande, vanvårdade och ociviliserade barn som tigger och strövar omkring 

på gatorna började bli ett uppmärksammat problem som krävde en lösning.40  

5.1 Barn i lagen 

1902 kom tre nya lagar med fokus på barn. Den ena är riktlinjer för hur minderåriga kriminella 

skulle hanteras, den andra gällde vanartade barn och den tredje reglerade och skärpte 

kontrollerna av fosterhem och vård av fosterbarn.41 Lagen om fosterbarnsvård (SFS1902:63) 

var ett resultat av fosterbarnens fruktansvärda förhållanden och maktlösa ställning. Lagen 

innefattade bara barn under sju år och barn som inte mot ersättning uppfostras av någon annan 

är föräldrarna, styvföräldrar, far- eller morföräldrar eller annan förmyndare. Lagen gällde inte 

heller barn som fostrades på särskilda anstalter eller var inskrivna i fattigvården.42 Tillsammans 

med råd från medicin- och hälsovårdsnämnden skulle fosterföräldrarna kunna ge barnet en bra 

omsorg. Det blev fosterföräldrarnas ansvar att ta hand om barnet vid sjukdom och om barnet 

avled i deras vård hade fosterföräldrarna plikt att anmäla det.43 Biträden utsågs till varje barn 

och kontroller av fosterhemmen skulle utföras kontinuerligt. Kontrollerna var dock bristfälliga 

eller uteblev helt, trots lagstiftningen var barnen fortfarande utsatta.44  

 1917 kom lagen om barn utom äktenskap (SFS1917:376). Modern fick nu automatiskt 

förmyndarskap över barnet och barnet fick arvsrätt gentemot modern. Fäder som erkänt 

faderskapet blev nu underhållsskyldiga för barnet. Varje barn som föddes utanför äktenskapet 

skulle tilldelas en barnavårdsman som bistod modern med råd och upplysningar, samt såg till 

att barnet inte vanvårdades. Enligt lagen hade kvinnor som blivit gravida utanför äktenskapet 

anmälningsskyldighet till barnavårdsnämnden. Minst tre månader innan barnets födelse skulle 

det anmälas till nämnden. Det blev nu svårare för fäderna att smita från ansvar, eftersom det nu 

räckte att mannen erkände sexuellt umgänge med kvinnan för att han skulle bli dömd att betala 

underhåll.45 

 1924 kom lagen om samhällets barnavård. Det var en stor författning som i första hand 

tvingade alla landets kommuner att upprätta barnavårdsnämnder. Dessa barnavårdsnämnder 

hade sedan ansvar för fosterbarn, barn födda utanför äktenskapet, vanartade barn och nödställda 

 
40 Holmdahl, 2000, s.131. 
41 Se Sköld & Söderlind, 2014, s.14 och lag om fosterbarns vård (SFS1902:63). 
42 Se Holmdahl, 2000, s.136 samt lag om fosterbarns vård (SFS1902:63§1 och §17). 
43 Lag om fosterbarns vård (SFS1902:63). 
44 Holmdahl, 2000, s.136 och lag om fosterbarns vård (SFS1902:63). 
45 Lag om barn utom äktenskap (SFS1917:376) 
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barn som behövde komma under kommunens beskydd eller vård. I denna lagen reglerades 

också hur barn som blev utsatta för vanvård och misshandel skulle ingå i speciella 

skyddsuppfostringsprogram.46 I Ljungby upprättades speciella protokollsböcker där 

omständigheterna till varför ett barn omhändertogs listades, men detta var först på 1930-talet. 

Det fanns en spalt för §23 om förebyggande åtgärd och en för §22 som innebar 

skyddsuppfostran. Den förstnämnde inkluderade oförmåga att ta hand om barnet på grund av 

sjukdom eller liknande, den andra spalten användes för barn utsattes för övergrepp och våld i 

hemmet.47 

5.2 Barndomshistoria  

Barn och meningen av ordet barndom har genom tiderna tillskrivits alla möjliga definitioner. I 

historisk tid har barn ansetts vara bristfälliga och ofullständiga vuxna och under jägarsamhället 

finns teorier om att nyfödda barn dödades direkt om det redan fanns syskon i familjen. När 

filosofen Jean Rousseaus tankar kring ”frihet och mildare behandling av barn” lyftes fram på 

1700-talet utmanades den gamla ideologin om att barn i grunden är onda ting som behöver 

tuktas till rättmätigt och kristligt beteende. Här lyfts också bilden av den stereotypiska 

medelklass kärnfamiljen fram, där fader arbetar hårt och den goda hemmafrun tar hand om 

barnen.48 

Den inte helt okritiserade barndomshistorikern Philippe Ariés publicerade på 1960-talet 

boken Barndomens historia, där han menar att barndom är ett modernt begrepp som saknar 

motstycke i historien. Barn var små vuxna och skulle agera och arbeta som sådana, annars var 

de nyttolösa för familjen. De förekom heller inte någon villkorslös kärlek till barnen utan det är 

ännu ett modernt påhitt enligt Ariés.49 Det finns i dagsläget nästintill inte en enda 

barndomsforskare som inte förkastar Ariés filosofier kring barndomen. Trots detta går det inte 

att komma från den slagkraft boken och hans ideologi fick när den publicerades och hur många 

forskare som följt i Ariés fotspår.  

Redan år 1778 skriver Gustaf III barnamordsplakatet. Barnamordsplakatet var ett försökt till 

att få slut på de barnamord som existerade som en sista utväg för ogifta gravida kvinnor i ett 

försök att slippa leva med den skam ett barn fött utanför äktenskapet medförde. Plakatet gav 

mödrarna möjlighet att lämna bort sina barn utan att uppge namn till präster eller barnmorskor 

 
46 Lag om samhällets barnavård (SFS1924:361) 
47 Ljungby kommun, barnavårdsnämnden, förteckningar över skyddsuppfostran. D II:1. 

48 Se Holmdahl, 2000, s.15f - s.76 och Heywood, 2005, s.12f. 
49 Se Holmdahl, 2000, s.24f och Heywood, 2005, s.28. 
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samt föda på annan ort utan att frågor ställs.50 Trots plakatet och senare lagstiftning dömde 

samhället de ogifta mödrarna hårt och att föda utomäktenskapliga barn var fortfarande fullt med 

skam enda fram till mitten av 1900-talet. 

I 1800-talets Sverige ansågs inte staten ha något med familjen att göra. Familjen skulle 

skötas av familjens överhuvud – fadern. Barnen arbetade tillsammans med sina föräldrar på 

gårdarna och det var smutsen från arbetet som skiljde arbetarklassen från överklassen. Barn 

skulle enligt vuxna göra skäl för mat och husrum genom hårt arbete. Barnarbete i industrin var 

också vanligt men förbjuds under 1800-talet för barn under 12 år. I början av 1900-talet utförs 

också kontroller ute på fabrikerna så att barn inte utnyttjas som barnarbetare.51 

Samhällsvillkoren och synen på barnen går mot en stor förändring jämfört med föregående 

sekel. 

5.3 Barn och fosterbarn i början av 1900-talet  

Samhällsnormen kring kärnfamiljen pappa, mamma, barn är i början av 1900-talet fortfarande 

högt värderad. Men i och med industrialiseringen får arbetande kvinnor nu möjlighet att både 

arbeta och ta hand om sina barn, något som skapar konflikt mellan den arbetande kvinnan och 

den borgliga hemmafrun.52 Införandet av barnkrubbor och barnträdgårdar gjorde att kvinnorna 

kunde lämna bort sina barn under dagen i dåtidens form av förskola och därefter gå till arbetet. 

Detta resulterar i att antalet barn i fosterhem under 1900-talet minskar, men fenomenet finns 

fortfarande kvar, speciellt i början av seklet.53  

I början av 1900-talet var det fortfarande vanligt att övergivna och fattiga barn bodde i socknens 

fattigstuga. I väntan på att lämpligt fosterhem fick de antingen bo i fattigstugan eller gå på 

”kringgång”. Kringgång betyder att barnen går från gård till gård enligt ett bestämt tidsschema, 

där de tilläts sova i ladugården och få mat mot att de utförde arbete på gården. Även inom 

fattigvården fanns det diskussioner om vilka som ansågs vara värdiga eller ovärdiga den hjälp 

som erbjöds. Barnen var dock alltid undantaget och tillhörde alltid de värdiga. Det hände även 

att barn auktionerades ut som fosterbarn till den som krävde minst ersättning av socknen i 

gengäld.54 Barnens ställning i samhället var låg och trots att flera lagar under 1900-talet 

upprättas för att förbättra barnens livsvillkor är det inte mycket som förändras. Kvinnors och 

 
50 Stockholmskällan; https://stockholmskallan.stockholm.se/post/28885 (hämtad 2019-05-24) 
51 Se Heywood, 2005, s.161f och s.181ff samt Holmdahl, 2000, s.76ff. 
52 Se Holmdahl, 2000, s.104, Ericsson, 1993, s.153 och Holmlund, 2013, s.25. 
53 Heywood, 2005, s.280, Holmdahl, 2000, s.105 och Holmlund, 2013, s.170. 
54 Holmdahl, 2000, s.95 och Bergman, 2007, s.12. 

https://stockholmskallan.stockholm.se/post/28885
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barns ställning har under flera århundraden normaliserats till att vara underlägsen mannens, ett 

mönster som är svårt att bryta.55  

Barn i fosterhem levde i utsatta situationer och kunde när som helst bli ombedda att flytta. I 

de fall barnen inte ansågs arbeta tillräckligt hårt eller ansågs vanartiga kunde fosterföräldrarna 

lämna tillbaka barnet för omplacering. Barnet hamnade då ofta tillbaka i fattigstugan eller på 

uppfostringsanstalter.56 Det hörde heller inte till ovanligheterna att barn hamnade i fosterhem 

på grund av deras dåliga beteende, då nämnden ansåg att fosterföräldrarna kunde få hyfs på 

barnet. 1902 tillsammans med lagen om fosterbarnsvård kom också en lag som reglerade 

hanteringen av vanartiga/ouppfostrade barn.57 Barn med vanartigt och ouppfostrat beteende 

eller stor frånvaro från skolan ursäktades oftast av ekonomiska skäl om de förekom i 

fattigvårdsregistret, men en anmälan gjordes ändå till barnavårdsnämnden som fick undersöka 

ärendet vidare. Skolstyrelsen hade ett nära samarbete med fattig- och barnavårdsnämnden.58  

 Under 1900-talet försvinner bortauktioneringen av barn och samhället börjar inse att det 

finns bättre sätt att ta hand om barnen. Samhällsproblematik såsom fosterbarnsindustri och 

änglamakeri existerar dock fortfarande även om det inte är lika synligt. Fattiga fortsätter att ta 

in fosterbarn för att få tillgång till arbetskraft och extra inkomst och stigman kring den ogifta 

modern är långt ifrån försvunnen. Trots att lagstiftningen skulle öka skyddet kring fosterbarn 

och barn i allmänhet är barnen fortfarande utsatta och ignorerade av stora delar av samhället.59 

5.4 Ljungbys historia och barnavårdsnämnd 

Runt omkring nuvarande Ljungby stad finns fornlämningar i form av runstenar och 

vikingagravar. Dessa fornlämningar kan agera bevis på att människor har varit bosatta runt 

omkring området av staden under avsevärt lång tid. Men det är namnet Märta Ljungberg som 

ska vända by till köping och senare stad. Fröken Märta Ljungberg drev stadens gästgiveri runt 

omkring sent 1600- och tidigt 1700-tal.60  

Marken runt omkring Ljungby är inte gynnsam för jordbruk, trots detta var lantbrukare 

huvudsysslan inom häradet. Hela häradet bestod av små jordbruk som drevs under 

naturahushållning. I mitten av 1800-talet bestod Ljungby by endast av åtta hus/gårdar.61 1878 

invigdes järnvägen och 1885 öppnades den första lanthandeln. Staden börjar nu att utvecklas i 

 
55 Bergman, 2011, s.45f. 
56 Bergman, 2011, s.307, Bergman, 2007, s.13 och Holmdahl, 2000, s.131. 
57 Sköld & Söderlind, 2014, s.12.  
58 Holmlund, 2013, s.192ff. 
59 Se Holmdahl, 2000, s.160ff och Sköld & Söderlind, 2014, s.78f. 
60 Lindén, 1928, s.16. 
61 Lindén, 1928, s.45 och Aspman (red), 1974, s.35f. 
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snabb takt och 1913 öppnas stålgjuteriet, som ett led mot den industristad Ljungby senare 

kommer till att bli.62  

Hela häradet där Ljungby ingår har alltid kallats för ”fattighäradet” just på grund av att 

marken var full av sten och inte odlingsbar. Trots byn benämning dröjde det innan 

kommunalstyrelsen köpte och upprättade en fattigstuga. Eka fattiggård togs i bruk 1895 och 

användes som fattig- och äldreboende fram till 1947. Kommunalstyrelsen kände sig tvingade 

att upprätta fattigstugan efter att byborna börjat reagera på den fortsatta ut auktioneringen av 

socknens fattiga samt föräldralösa barn.63 

Många av styrelseledamöterna hade även andra funktioner inom socknen och var därför 

välkända av befolkningen. Fröken Sigrid Hjelmqvist, dotter till proviansläkaren och 

sjuksköterska och häradsskrivaren Axel Rooth är två namn som förekommer både i 

barnavårdsnämnden och i kommunalnämnden under lång tid.64 Barnavårdsnämnden i Ljungby 

existerade fram till 1970, därefter fick den namnet socialnämnden. Under denna tid höjdes 

myndighetsåldern från 16 till 18 år och begreppet skyddsuppfostran byttes till omhändertagande 

för samhällsvård. Beslut angående omhändertagande måste godkännas i både nämnden och 

länsstyrelsen. Ljungby upprättade även ett mödrahem dit blivande mödrar kunde åka för att i 

lugn och ro föda sina barn och dessutom få ett individuellt bidrag kallat mödrahjälp (detta 

infördes dock först 1937).65 Socialtjänsten i Ljungby anpassar sig över tid till alla lagstadgade 

lagar och riktlinjer som över tid antogs i Sverige. Något som har varit gynnsamt både 

ekonomiskt och socialt för både de som behövt fattighjälp och stadens fosterbarn. 

6. Empirisk huvudstudie 

Alla barn som vistades någon annanstans än i föräldrahemmet ska tilldelas ett biträde enligt 

1902 års lagstiftning (SFS1902:63§12). Deras uppgift var att genom täta besök antingen i 

hemmet eller hos fosterföräldrarna övervaka barnets välmående. Barn födda utanför 

äktenskapet tilldelades även de en barnavårdsman, detta var ett frivilligt uppdrag och varje 

barnavårdsman/kvinna kunde ansvara för en rad olika barn samtidigt. I de fall då föräldrarna 

senare gifte sig eller kom till en överenskommelse gällande vårdnaden av barnet avslutades 

barnavårdsmannens uppdrag. Gravida, ogifta kvinnor hade anmälningsskyldighet till nämnden 

angående alla aspekter av deras graviditet och kunde bli förlagda med böter om de inte 

meddelade barnets nedkomst till nämnden snabbt nog efter förlossningen.66  

 
62 Se Lindén, 1928, s.83, Aspman (red), 1974, s.117 och Sunnerbokrönikan del 6, 2004, s.31. 
63 Se Aspman, 1974, s.149 samt Langemark, 2000, s.63. 
64 Langemark, 2000, s.33 och Sunnerbokrönikan del 6, 2004, s.48 och s.71. 
65 Langemark, 2000, s.43.52. 
66 Se lagtexter SFS1902:63 och SFS1917:376. 
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6.1 Beslut tagna av barnavårdsnämnden i Ljungby, Hamneda och Agunnaryd 

Barnavårdsnämnderna i Ljungby, Hamneda och Agunnaryd följde samma lagstiftning och rent 

organisatoriskt fungerade de i princip likadant. Detta till trots fanns det saker som skiljde dem 

avsevärt mycket åt. Hamneda socknen hade inte någon fattigstuga, vilket resulterade i att både 

barn och fattiga utackorderades till någon som kunde ta hand om dem. Den fattige fick husrum 

och mat av gårdsägaren och gårdsägaren fick extra arbetskraft till gården.67 Ersättningssystemet 

för utackorderade barn skiljde sig också mellan Ljungby och Hamneda samt Agunnaryd 

socknen. Medan Ljungby enbart betalade ersättning för utackorderade barn i pengar, använde 

Hamneda och Agunnaryd sig av säde. Det var inte ovanligt att i Hamneda och Agunnaryd hitta 

överenskommelse enligt följande ”utackorderas till en ersättning af 40 kronor och 19kbfot 

(497) liter korn”.68 Skillnaderna mellan utackorderingen av en flicka och en pojke kunde också 

se olika ut i form av hur mycket råg som betalades ut i ersättning. I protokoll från Hamneda 

socknen år 1900 utackorderades ett syskonpar där fosterföräldrarna som tog in flickan fick en 

ersättning om ”200liter råg och 65 kronor” medan de som tog pojken fick ”250liter råg och 

90 kronor”.69  

I Ljungby fungerade barnavårdsnämnden också som en tillsynsenhet. De tog emot 

anmälningar från lokalbefolkningen om dåligt uppfostrade och vanvårdade barn. I maj 1918 

tog nämnden emot två anmälningar. Det ena ärendet handlade om smedens två barn som gick 

runt i grannskapet och tiggde efter mat, detta trots att deras far tjänade tillräckligt med pengar 

för att försörja sin familj. Det andra handlade om en man som gift om sig och där han och den 

nya hustrun vanvårdade och misshandlade mannens son från det tidigare äktenskapet. I båda 

dessa fall väljer nämnden att uppmana föräldrarna till att sköta sina barn bättre och släpper 

sedan ärendet.70 Det finns också dokumentation på att nämnden allt som oftast hjälpte 

skolnämnden med ärenden som kunde anses vara komplicerade. I ett fall har en anmälan gjorts 

mot en flicka som anses vara ett dåligt inflytande på sina kompisar i skolan och i ett annat har 

en pojke avvikit från skolan och inte medverkat i undervisningen. Flickan som anmäldes för 

dåligt uppförande omplaceras i fosterhem för bättre fostran, medan pojkens pappa får en 

varning om bättring innan åtgärder måste tas.71 

 
67 Hamneda kommun, kommunalnämnden, protokoll 1899-1945 A I:1  
68 Agunnaryds kommun, kommunalstämman 1877-1909 A I:2 – protokoll den 28 oktober 1899. 
69 Hamneda kommun, kommunalnämnden, protokoll 1899-1945 A I:1 – protokoll den 25 februari 1900. 
70 Protokollsbok vid barnavårdsförhandlingar 1918-1951 AI:1, Ljungby kommun – protokoll den 3 maj 1918. 
71 Protokollsbok för Ljungby socken Kommunalnämnd åren 1900-1912. A Ia:3 – protokoll från 28 november 

1918 och Protokoll vid barnavårdsförhandlingar 1918-1951 AI:1, Ljungby kommun – protokoll från 6 oktober 

1924. 
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I vissa speciella fall kunde även ensamstående mödrar få behålla vårdnaden av sina barn, 

även om detta inte hörde till vanligheterna. 11 november 1911 ”beslöts att aflidne anlastaren 

Gustafssons enka och hennes fyra minderåriga barn skall intagas å kommunens fattigvård”. 

Detta beslutet ändras den 13 januari 1912 eftersom barn enligt nämnden inte hör hemma på 

fattighus. Änkan beviljas istället ett månadsbidrag för att själv kunna ta hand om barnen.72 

6.2 Fru Andersson och hennes åtta barn 

I början av det nya seklet (år 1900) fick fru Andersson i Ljungby veta att hon var havande med 

sitt åttonde barn. Familjen som bestod av pappa Anders som var mösskräddare, mamma Hilda 

och de sju barnen Teodor, Hugo, Marie, Vilhelmina, Helena, Siv och Amanda hade cirka fem 

år tidigare omlokaliserat till Ljungby från annan ort. Minstingen Amanda som nu var fyra år 

gammal var född i Ljungby efter familjens flytt, anledningen till flytten är dock okänd.73 Anders 

och Hilda hade gift sig i december 1882 då Hilda var 22år och Anders 28år. Deras första son 

Teodor föddes sex månader senare. När Amanda föddes 1896 var Anders 42år gammal och fick 

redan slita hårt för att försörja familjen, så beskedet att ännu en mun att mätta var på väg kanske 

inte mottogs med allt för stor förtjusning. Det är i alla fall lätt att tro det när Hilda den 3 mars 

1900 anmäler till kommunalnämnden att ”hennes make avvikit från hemmet utan någon 

möjlighet för henne att försörja sig”.74 Beslut om hjälp dröjer dock och i juli 1900 föds en liten 

flicka som får namnet Linnea. I oktober samma år tar dock nämnden beslutet att Anderssons 

”hustru och hennes fem små flickor skall intagas till vård och försörjning uti Eka fattigvård, 

föreståndare Gustavsson får i uppdrag att forsla såväl nämnda hustru som hennes småflickor 

till Eka”.75 I detta beslut inkluderas enbart de fem yngsta flickorna, vilket innebar att Teodor 

som nu är sjutton år, Hugo som är sexton och Marie som är fjorton anses gamla nog att genom 

arbete försörja sig själva. En månad senare i november 1900 tar nämnden beslut om att 

utackordera 10 åriga Vilhelmina till en pensionerad soldat för 50kr om året.76  

När lagstiftningen om fosterbarns vård (SOU1902:63) antas i början av 1902 skärps kraven 

för hur utackorderade fosterbarn får behandlas. ”Barnafostrare skall egna fosterbarn den 

omsorg och skötsel, som för dess tillfredställande vård erfordras”.77 Kommunalnämnden 

upprättar nu riktlinjer för hur den nya lagstiftningen ska efterhållas. Enligt bestämmelse förda 

 
72 Protokollsbok för Ljungby socken Kommunalnämnd åren 1900-1912. A Ia:3 – protokoll från 11november 

1911 och 13 januari 1912. 
73 Protokollsbok för Ljungby socken Kommunalnämnd åren 1900-1912. A Ia:3 – protokoll från 3 mars 1900. 
74 Protokollsbok för Ljungby socken Kommunalnämnd åren 1900-1912. A Ia:3 – protokoll från 3 mars 1900. 
75 Protokollsbok för Ljungby socken Kommunalnämnd åren 1900-1912. A Ia:3, protokoll från 3 mars 1900. 
76 Protokollsbok för Ljungby socken Kommunalnämnd åren 1900-1912. A Ia:3 – protokoll från 3 november 

1900. 
77 Lag om fosterbarns vård SOU1902:63§6. 
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i nämndens protokoll 1902 ska alla ”utackorderade barn uppvisas på minst ett årligt möte för 

att se så ingen missvård råder” samt ”förbereda och undersöka anmälda ärenden om vanvård 

av barn”.78 Den nya lagen och nämndens nya bestämmelser resulterar i en rad olika 

förändringar för familjen Andersson. I maj samma år utackorderas Helena och innan året är slut 

har nämnden beslutat att alla flickorna ska utackorderas och inte längre bo tillsammans med sin 

mor på Eka fattiggård. Vilhelmina flyttar i början av 1903 från soldaten efter att det visat sig 

att hon inte får den omvårdnad eller den tillsyn hon behöver. Hon flyttas omedelbart till en ny 

familj som är villig att inackordera henne utan ersättning. Ingen utvärdering av det nya 

fosterhemmet görs utan de får ta emot henne med enbart en restriktion om att hon ”ej finge på 

något sätt försummas”.79 Vilhelminas gratisvistelse hos den nya familjen blir dock kort och 

redan tre månader senare vill fosterföräldrarna ha dubbel ersättning för henne eftersom ”hon 

blivit sjuk och doktorn har gett vila som rekommendation”.80 Fosterföräldrarnas krav 

innefattade den arbetskraft som Vilhelmina tidigare stått för och nu den vård de var tvungna att 

ge henne.  

 I februari 1903 var sista gången alla flickorna bodde tillsammans med sin mor. Vilhelmina 

var redan utackorderad sedan några år tillbaka, men de yngre syskonen hade fått bo kvar 

tillsammans med modern på Eka. Nu hade nämnden funnit fosterfamiljer till alla syskonen och 

Hilda blev ensam kvar på fattiggården. Praxis inom barnavårdsnämnden är att utackordera 

fosterbarn på ett års basis och sedan inkommer antingen fosterföräldrarna med ett krav om mer 

pengar för att behålla barnet eller så lämnas barnet av någon anledning tillbaka i nämndens 

vård. Så det är inte fören nästkommande år, vid utvärderingen av utackorderade fosterbarn som 

syskonen Andersson återigen blir aktuella på ett nämndmöte. Den 2 januari 1904 kommer 

Linneas fostermoder in med flickan till nämnden och talar om att hon inte kan ta hand om henne 

längre. Detta eftersom hennes bror och far blivit så sjuka att pengarna hon får för Linnea ”ej 

komma henne till användning utan gå till annat”. 81 Enligt nämnden är det med tårar i ögonen 

som Linnea lämnas tillbaka i nämndens vård. Tyvärr är det inte bara Linnea som nämnden 

tvingas ordna nytt boende till under år 1904. Någon månad senare inkommer Helenas 

fosterföräldrar med en begäran om att få 20kr extra utöver de 60kr de redan blivit beviljade, 

annars tänker de inte behålla henne. Fosterfadern anser att Helena inte fyller någon funktion för 

honom, att hon inte arbetar tillräckligt hårt för att få göra skäl för sig ”brödaföda”.82 Nämnden 

 
78 Protokollsbok för Ljungby socken Kommunalnämnd åren 1900-1912. AIa:3 – protokoll från 13 juni 1902. 
79 Protokollsbok för Ljungby socken Kommunalnämnd åren 1900-1912. AIa:3 – protokoll från 3 januari 1903. 
80 Protokollsbok för Ljungby socken Kommunalnämnd åren 1900-1912. AIa:3 - protokoll från 2 maj 1903. 
81 Protokollsbok för Ljungby socken Kommunalnämnd åren 1900-1912. AIa:3 – protokoll från 2 januari 1904. 
82 Protokollsbok för Ljungby socken Kommunalnämnd åren 1900-1912. AIa:3 – protokoll från 6 februari 1904. 
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anser fosterfaderns krav orimliga och beslutar att Helena ska återlämnas till kommunens 

fattigvård tills ett nytt fosterhem arrangerats. Helena får en månad senare flytta till ett nytt 

fosterhem mot ersättningen av 60kr om året. Efter den dagen finns ingen dokumentation på att 

Helena behöver byta fosterhem ytterligare gånger. 

 Linnea har nu sedan hon återlämnats till nämnden av sin fostermoder bott tillsammans med 

sin mor på Eka fattiggård. I mars 1905 flyttas dock Linnea till samma fosterhem där hennes 

syster Amanda blivit placerad. År 1910 inkommer fosterföräldrarna med en begäran om mer 

ersättning för att behålla de båda syskonen. Ersättningen beviljas och ändras nu från 60kr per 

år och barn till 100kr per år och barn. Syskonen Andersson försvinner nu ur 

barnavårdsnämndensprotokoll där de figurerat fram och tillbaka under tio års tid, enda sedan 

den där vintern år 1900 då deras far gick ut genom dörren för att aldrig komma tillbaka. Bland 

dokumentationen från Eka fattiggård återfinns dock en anteckning precis bredvid minstingen 

Linneas namn ”hustruns oäkta dotter”.83  

6.3 Syskonen Carlsson 

I oktober 1921 inkommer för första gången men inte sista gången en anmälan angående 

bröderna Carlsson i Ljungby. Nämnden beslutar här att övertaga vårdnaden av Erik Carlssons 

gossar Vilhelm, Knut och Lars till lämpligt fosterhem eftersom de tillsammans med en jämnårig 

flicka gjort sig skyldiga till stöld. Nämnden har inga direkta bevis på att det är bröderna som 

gjort handlingen, men tar ändå beslutet att de ska omhändertas när lämpligt fosterhem hittats.84 

Brödernas far Erik beivrar beslutet till nämnden, trots det ”vidhåller nämnden sitt beslut” och 

beslutar även att föräldrarna ska betala tillbaka ”de av gossen stulna tjugofyra (24) kronorna”. 

Erik och pojkarnas mor Hanna ska också enligt nämnden ”infinna sig å pastorsexpeditionen 

för att mottaga förmaning i enlighet med lag d. 13 juni 1902 §7 num 1,2 och 5”. Föräldrarna 

ska också enligt skolrådsprotokollen den ”3 okt 1921 §6.” utöva större tillsyn på sina pojkar så 

deras handlingar inte upprepas.85 Flickan som tillsammans med pojkarna anklagades för stölden 

omplacerades och flyttades till ett uppfostringshem i december samma år med motiveringen ”i 

anledning av gjord anmälan om flickans uppförande vari framhålles hennes dåliga inflytande 

på kamraterna i skolan ävenom flera snatterier vartin hon skulla ha gjort sig skyldig.” På grund 

av detta valde ”nämnden att vidta lagenliga åtgärder mot henne eller rek. lämpligt sätt att 

ombersörja lämplig uppfostran”.86  

 
83 Ljungby kommun 1863-1935, Protokoll från fattigdomsstyrelsen 1919-1932 AI:1.  
84 Protokoll vid barnavårdsförhandlingar 1918-1951 AI:1, Ljungby kommun. – protokoll från 3oktober 1921. 

85 Protokoll vid barnavårdsförhandlingar 1918-1951 AI:1, Ljungby kommun – protokoll från 18 oktober 1921. 
86 Protokoll vid barnavårdsförhandlingar 1918-1951 AI:1, Ljungby kommun – protokoll från 7 december 1921. 
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Pojkar bor kvar hos sina föräldrar trots nämndens beslut om omhändertagande och det dröjer 

enda fram till 1925 innan bröderna förekommer i barnavårdsnämndens protokoll igen. Den 

minsta pojken Lars har blivit anklagad för snatteri tillsammans med två jämnåriga kompisar. 

”Då gossarna bekänt att de begått snatterier under olika tider och former ansåg 

barnavårdsnämnden att något måste göras för dessa barns fostran”.87 Nämnden beslutar att än 

en gång försöka tala pojkarnas föräldrar till rätta angående deras barns dåliga uppförande. 

Fadern till de två syskonpojkarna som begått brotten tillsammans med Lars infinner sig hos 

nämnden och pastorn för den obligatoriska uppmaningen. Pojkarna hade då fått be om förlåtelse 

och lovat att aldrig någonsin göra om denna handling. Erik och Hanna dyker dock inte upp och 

trots att nämnden försöker få tag på föräldrarna vid olika tillfällen och med olika medel vill de 

inte infinna sig hos nämnden. ”Nämnden beslöt att få in gossen på uppfostringsanstalt ” och 

”gossen omhändertas och skickas på uppfostringsanstalt, föräldrarna skall härmed försöka 

meddelas”.88 Beslutet är nu fattat att Lars inte längre kommer få bo kvar hos Erik och Hanna 

och den 12 april 1926 reste Lars tillsammans med en lokal fabrikör till en uppfostringsanstalt i 

Kalmar län.  

 Trots nämndens beslut 1921 bor fortfarande Vilhelm och Knut kvar hos sina föräldrar. Efter 

att Lars skickats iväg väljer barnavårdsnämnden att utföra en ordentlig utvärdering av 

familjesituationen hemma hos familjen Carlsson. Vid detta tillfälle inser nämnden att de tre 

pojkarna inte var de enda syskonen i familjen utan paret hade även två yngre barn Edwin och 

Stina som nu är åtta och fem år gamla. Miljön för barnen ansågs vara så pass dåligt att ”barnen 

i hemmet nödvändigtvis måste omhändertagas”.89 Edwin och Stina blev utackorderade till 

fosterfamiljer och de båda äldre pojkarna Vilhelm och Knut skulle skickas till 

uppfostringsanstalt såvida ”ynglingarna kan bo hos någon lämplig lantbrukare som vore villig 

tillse att dem kom i ordnat arbete och till övrigt tillhandahöll god fostran”.90 Historien slutade 

med att de äldre bröderna skickades till samma uppfostringsanstalt dit deras bror tidigare hade 

skickats.  

 Erik och Hanna fick under sitt äktenskap fem barn. Enligt nämndens slutnotering i fallet var 

Hanna ”sinnessjuk” men hade efter bästa förmåga försökt att under alla år ta hand om sina barn. 

Trots det slutade alla barnen i myndigheternas register över fosterbarn. 

 

 
87 Protokoll vid barnavårdsförhandlingar 1918-1951 AI:1, Ljungby kommun – protokoll från 19 januari 1925. 
88 Protokoll vid barnavårdsförhandlingar 1918-1951 AI:1, Ljungby kommun – protokoll från 30 september 1925. 
89 Protokoll vid barnavårdsförhandlingar 1918-1951 AI:1, Ljungby kommun – protokoll från 10 maj 1926. 
90 Protokoll vid barnavårdsförhandlingar 1918-1951 AI:1, Ljungby kommun – protokoll från 10 maj 1926. 
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6.4 Tvillingarna på Strömsnäsgård 

Den 21 september 1921 föds ett par tvillingflickor i Ljungby av ogifta modern Signe Moström. 

Signe är egentligen hemmahörande i Åre, men flickorna föds i Ljungby. Flickornas far erkänner 

faderskapet men har blivit beviljad att få emigrera till USA, vilket han gör innan flickorna föds. 

När flickorna föds stannar Signe i Ljungby i ungefär sex månader innan flickorna lämnas i 

barnavårdsnämndens vård och hon återvänder hem till Åre. Flickorna utackorderas kort därefter 

till Herr och Fru Ericsson på Strömsnäsgård för 25kr per månad och barn.91 Följande år väljer 

Signe att åka ner för att hälsa på sina flickor i deras fosterhem och se hur de mår bra och umgås 

med dem. Under tiden hon uppehåller sig på Strömsnäsgård och umgås med sina flickor anser 

hon att något inte är som det ska då flickorna inte är glada och lekfulla såsom barn borde vara. 

Signe får också höra av grannar till Strömsnäsgård att flickorna inte verkar må bra i herr och 

fru Ericssons vård.92 Signe har valt att behålla förmyndarskapet om flickorna i enlighet med 

lagen om barn utom äktenskapet (SFS1917:376§2) ”modern have vårdnaden om barnet och 

vare dess förmyndare”.93 Så vid återkomsten till Åre börjar Signe sin kamp för att få sina flickor 

flyttade från Strömsnäsgård till annat fosterhem, något som ska visa sig stöter på både det ena 

och det andra hindret. 

 I december 1923 mottar barnavårdsnämnden det första brevet från Signe där hon begär att 

hennes tvillingar ska flyttas ur paret Ericssons vård. Då Signe inte direkt får ett svar av nämnden 

återkommer hon i skrivelser 10/1-24, 20/1-24 och 3/2-24 med samma begäran och förklaringar 

till varför hon vill ha sina flickor flyttade. När nämnden sammanträder den 13 februari 1924 tar 

Signes begäran upp på dagordningen. Nämnden ansåg att ”då fröken Moström själv är barnens 

förmyndare ansåg sig nämnden tvungen villfara hennes begäran och beslöt fördenskull att 

genom annonsering söka erhålla annat fosterhem åt ifrågavarande flickor”.94 Signe skulle få 

sin vilja igenom och flickorna skulle flyttas. Kvar fanns dock utredningen huruvida flickorna 

hade blivit vanvårdade eller inte. Två nämndemän tillsammans med två lokala personer utsågs 

att utreda denna sak. De skulle också utreda varför grannarna och tjänstefolket ansåg paret 

Ericsson vara olämpliga som fosterföräldrar. Domen av utredningen blev att de utsedda 

nämndemännen bevittnade att flickorna var ”mindre väl behandlade och ständigt sorgsna”.95 

Barnavårdsnämnden anser att barnen omedelbart ska flyttas ur parets Ericssons vård och den 5 

 
91 Ljungby Kommun, Barnavårdsnämnden, Företeckningar över barnavårdsmannaskap 1918-1921 DI:1. 
92 Barnavårdsnämnden i Ljungby, Protokollsbok vid barnavårdsförhandlingar 1918-1951 AI:1 
93 Se lag om barn utom äktenskap SFS1917:376§2. 
94 Protokoll för Barnavårdsnämndens i Ljungby AI:1– protokoll från 12 februari 1924.  
95 Protokoll för Barnavårdsnämndens i Ljungby AI:1– protokoll från den 12 februari 1924.  
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mars samma år hämtar nämnden flickorna hemma hos Ericssons, detta efter otaliga försök att 

förmedla och diskutera med paret.  

På sammanträdet den 13/3 1924 samlas nämnden och behandlar både herr och fru Ericssons 

beivran av beslutet att den 5 mars hämta flickorna ur deras hem och svaren från utannonseringen 

angående fosterhem åt flickorna. Nämnden utser lämpligt fosterhem och avslutar därefter 

ärendet ”då man i allt förfarit fullt lagenligt”.96 Signes vilja har uppfyllts, nämnden har uppfyllt 

sitt ämbetsansvar och paret Ericsson var inte längre vårdnadshavare för tvillingflickorna. Här 

hade historien kunnat ta slut om det inte vore för den ärekränkning och smutskastning som paret 

Ericsson ansåg sig blivit utsatts för och krävde nu att få berätta sin sida av historien. Detta 

gjorde paret Ericsson i lokaltidningen Smålänningen den 21 mars 1924. Artikeln fick rubriken 

– en fosterbarnsaffär i Ljungby, bryskt tillvägagångssätt av socknens barnavårdsnämnd. I 

artikeln beskriver Ericsson hur de en kort tid innan tvillingflickorna kom till dem hade förlorat 

sin enda dotter, något som gripit modern av stor sorg och saknad. Tvillingflickorna skulle 

fungera som ersättning för denna förlust. Ericsson menar också på att Signe vid sitt besök på 

gården hade varit fullt tillfreds med hur hennes flickor vårdats och tagits om hand av paret. 

Signes missnöje berodde på att hon innan sin avresa hade kommit i kontakt med grannar som 

uppenbarligen ville paret illa och därför hade valt att tala illa om dem. Han erkänner att de redan 

i januari månad, alltså innan sammanträdet där beslutet om omplacering tagits har haft besök 

av nämnden som påtalat moderns önskan om förflyttning. Ericsson menar dock att det aldrig 

var tal om att flickorna faktiskt skulle flyttas, utan att ordförande Malmertz enbart informerat 

om situationen. Han menar sedan att paret inte hört mer i saken fören den dagen de fick ett 

telefonsamtal där samma ordförande talade om att flickorna skulle förberedas för flytt. Brevet 

som inkommit till nämnden den 1 mars och behandlats av nämnden den 13 mars skulle ha 

innehållit en rad förklaringar till varför grannskapet kunnat tala illa om paret och att de annars 

var väldigt aktningsvärda i grannskapet. Utan vetskap dyker sedan två fruntimmer upp i hemmet 

med anledning att avhämta barnen. Herr Ericsson som vid avhämtandet inte var hemma skulle 

fått ett telefonsamtal av sin fru där hon talar om situationen och att han bör skynda sig hem. 

Makens återkomst inväntades dock inte utan barnens kläder kastades ner i resväskor och barnen 

slets sedan gråtande ur deras fostermoders famn. Ingen undersökning angående flickornas 

behandling eller mående skall ha gjort och ingen hänsyn har heller tagits till Ericssons skrivelse 

till nämnden i början av mars. Den ena flickan skall ha fötts med klent hjärta och fru Ericsson 

var den som vaken vaggat, tröstat och vårdat barnet. Hennes moderliga omsorg till flickorna 

 
96 Protokoll för Barnavårdsnämndens i Ljungby AI:1 – protokoll från 12 februari 1924. 
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borde ingen kunnat missta för annat än ren kärlek. Att nämnden väljer att sätta sak i sådana här 

illvilliga och kränkande rykten och beteende kan icke tolereras.97  Ericsson får även en gammal 

vän att uttala sig i tidningen, där han bedyrar parets fromhet och kärleksfulla sätt. I samma 

artikel beskylls återigen nämnden för att behandla vanligt, hederligt folk på ett oacceptabelt 

sätt.98 

 För barnavårdsnämnden som ansett ärendet avslutat kom naturligtvis anklagelserna om 

tjänstefel, hot, bryskt framförande och lagbrott som en chock. Nämnden sammanträder fortast 

möjligt för att diskutera ärendet. Detta sker den 25 mars 1924. Nämnden går igenom alla 

klagomål från Ericsson och allt det Signe skrivit i sina brev. De går igenom beslutet och 

huruvida de någonstans kan ha brustit i sitt framförande och vilken lagstiftning de kan ha stöd 

av i sina beslut. Det kommer inte fram någon ny information och nämnden väljer därmed att 

skriva ihop sin replik till herr och fru Ericsson. Nästkommande fredag publiceras deras svar 

undertecknat av alla styrelsemedlemmar och ledamöter. Artikeln börjar med att förklara för 

allmänheten att nämnden inte anser Smålänningen vara den rätta distansen för att kunna döma 

i lag- eller andra ansvarskrävande ärenden. De börjar sedan återge händelseförloppet exakt så 

som protokollfört i nämnden. Fostermodern hade föregående år krävt höjning av den ersättning 

som utgick för barnen, detta trots att deras biologiska moder skickat så pass mycket pengar till 

flickorna så detta både borde ha klätt och fött dem. Hittills anser nämnden att paret inte gett 

dem ringaste problem för sina ansvarstaganden. När ordförande Malmertz i januari åker till 

Ericsson för att överlämna 100kr från modern meddelas också hennes begäran om att flytta 

flickorna. Modern är enligt lag barnens förmyndare och har rätt att göra denna begäran. 

Nästkommande månad anländer ytterligare 100kr från Signe till flickorna och det är när dessa 

överlämnas till fru Ericsson som också nämndens beslut att flytta flickorna meddelas. Trots att 

nämnden via besök och samtal försökt komma överens om en tidpunkt då det passar att hämta 

flickorna har inget svar getts. Ordföranden själv bevittnar hur fru och herr Ericsson slänger på 

luren i örat på honom när han ringt. De har heller inte släppt in nämndens utsända i huset. Detta 

är anledningen till att dessa ”fruntimmer” dyker upp och tar med sig flickorna med omedelbar 

verkan. När flickorna blir undersökta av läkare innan de flyttas till det nya hemmet hittas inget 

som tyder på vanvård men läkaren kommenterar att ”ett kärleksfullt ord då och då skadar inte”. 

Nämnden radar i artikeln upp alla de chanser som Ericsson fått att vara tillmötesgående och 

samtalat om beslutet. Fru Ericsson har också blivit förmanad att om hon vid datumet för 

flickornas överlämnade inte ger ifrån sig dem kan hon bli åtalad för barnarov, något som 

 
97 Smålänningen nr:34 fredagen den 21 mars 1924. 
98 Smålänningen nr:35 måndagen den 24 mars 1924.  
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troligen speglas i artikeln som hot från nämnden. Nämnden hänvisar också till ett antal 

skrivelser som Signe gjort direkt till fru Ericsson, där hon varit öppen med att hon vill ha 

flickorna flyttade. Fru Ericsson har dock inte behagat svara vid något tillfälle, vilket ska ha 

stärkt Signes motivation till att flytta flickorna. Av naturliga orsaker är nämndens svar fyllt av 

lagtexter, förordningar och lokala avtalsparagrafer för fosterbarnsvård. De är sakliga och 

försöker blanda in så lite känslor som möjligt. De avslutar också med att ursäkta sig till 

allmänheten och faktumet att de hade önskat att denna diskussion inte hade förts i 

offentligheten.99  

Ärendet skulle ta ytterligare en runda i tidningen innan länsstyrelsen äntligen tog över 

ärendet och tog det till domstol, där ärendet äntligen fick ett slut och lades ner utan åtgärder för 

någon part. Herr Ericsson skriver den 31 mars 1924 ett svar på skrivelsen från 

barnavårdsnämnden. Ericsson menar att det fortfarande finns frågetecken som måste redas ut 

mellan parterna och att de lovat honom och hans fru saker som sedan tagits tillbaka. Hur som 

helst får Ericsson i och med denna artikeln det sista ordet och nämnden väljer att inte svara 

ytterligare en gång. Flickorna blir senare adopterade av de nya fosterföräldrarna.100 

7. Analys och slutdiskussion 

Sekelskiftet 1900 innebar samhällsförändringar som påverkade alla men kanske allra mest 

kvinnorna. Industrialiseringens frammarsch och den växande ekonomiska välfärden öppnade 

upp arbetsmarknaden för kvinnorna och ökade deras möjlighet till självförsörjning. Deras 

beroendeställning gentemot mannen och det styrande patriarkala samhället började förändras 

trots att de låga lönerna i viss mån höll kvar kvinnan i samma beroendeställning.101 Toleransen 

gentemot ogifta kvinnor och barn födda utanför äktenskapet ökade i större städer där familjen 

nu var beroende av kvinnans inkomst.102 Skammen att vara ogift och gravid fanns i högsta grad 

kvar, speciellt på landsbygden. Gravida, ogifta kvinnor och ensamstående mödrar var 

oattraktiva på arbetsmarknaden och ingen ville anställa dem. Kvinnorna och barnen hamnade 

därför automatiskt hos fattigvården.103 

 När fru Andersson tillsammans med sina barn 1900 ansökte om hjälp fanns det ingen annan 

lösning än inackordering i fattiggården. Eka fattiggård hade upprättats fem år tidigare efter 

påtryckningar från socknens invånare som hade tröttnat på att ta hand om socknens fattiga och 

 
99 Smålänningen nr:37 Fredagen den 28 mars 1924. 
100 Ljungby Kommun, Barnavårdsnämnden, Företeckningar över barnavårdsmannaskap 1918-1921 DI:1 
101 Se Holmlund, 2013, s.25 och Ericsson, 1993, s.28 och s.85, s.97. 
102 Heywood, 2005, s.90. 
103 Holmdahl, 2000, s.104 samt s.119. 
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sjuka samt på ut auktioneringen av fattiga barn.104 I enlighet med 1902 års barnavårdslag ansågs 

nu inte längre fattigstugan vara en lämplig plats att uppfostra barn.105 Att nämnden tar till sig 

och försöker efterfölja den nya lagen blir tydligt när nämnden inom några månader har ordnat 

fosterhem till de återstående fyra döttrarna som vid tidpunkten fortfarande bor kvar tillsammans 

med modern på Eka. Den äldsta dottern har sedan två år tillbaka redan varit utackorderad som 

fosterbarn hos en pensionerad soldat. Enligt lagen åligger det nämnden att tre gånger varje år 

se till att ingen av socknens utackorderade barn far illa, en paragraf som nämnden inte 

fullföljer.106 Istället beslutar nämnden den 13 juni 1902 att alla fosterföräldrar ska tillsammans 

med barnet infinna sig på ett styrelsemöte varje år. Anledningen till detta är att nämnden då ska 

kunna se om barnen på något sätt far illa.107 Detta är ett beslut som strider mot lagens riktlinjer 

och ett beslut som orsakar att det tar nämnden två år att märka hur tioåriga Vilhelmina har blivit 

vanvårdad och illa behandlad av soldaten hon är utackorderad hos. När detta slutligen kommer 

till nämndens kännedom väljer de att omplacera Vilhelmina. Varför nämnden väljer att placera 

Vilhelmina hos soldaten framgår aldrig i något protokoll, inte heller varför han anses vara en 

lämplig fosterförälder eller om någon utredning av desamma gjordes. Enligt Bergmans 

forskning som är utförd på protokoll från barnavårdsnämnden i Växjö var en kvinnlig närvaro 

i fosterhemmet av allra största vikt. Hon skriver att fosterföräldrarna inte nödvändigtvis var 

tvungna att vara gifta och bestå av en man och en kvinna utan ensamstående kvinnor och även 

syskonpar kunde godkännas, men någonstans i hushållet var det tvunget att finnas en 

närvarande kvinna.108 Barnavårdsnämnden i Ljungbys beslut att låta en ensamstående äldre man 

ta hand om en tioårig flicka överensstämmer inte med Bergmans uppfattning om hur ett lämpligt 

fosterhem valdes ut eller vikten av den närvarande kvinnan. Trots avsaknaden av en kvinna i 

hushållet väljer nämnden att utackordera Vilhelmina till den ensamstående soldaten istället för 

att hon likt sina syskon får bo kvar med sin moder på Eka fattiggård. Paul Langemark berättar 

att societeten alltid har varit väldigt viktig i Ljungby och att barn till adelsmän, högre militär 

och ämbetsmän tillhörde de ”fina” och barn till arbetare och lägre tjänstemän var inte lika 

fina.109 Nämnden väljer att placera Vilhelmina hos en ensamstående man med militär bakgrund 

utan att utreda varför han vill ta emot ett fosterbarn och några år senare placeras Signes 

tvillingdöttrar hos det högaktade lantbrukarparet Ericsson som ett substitut för ett biologiskt 

 
104 Se Lindén, 1928, s.83. 
105 Lagen om fosterbarns vård SFS1902:63§2 och Holmdahl, 2000, s.166. 
106 Lagen om fosterbarnsvård SFS1902:63§18. 
107 Protokollsbok för Ljungby socken Kommunalnämnd åren 1900-1912. AIa:3 – protokoll från 13 juni 1902. 
108 Bergman, 2007, s.75ff. 
109 Langemark, 2000, s.39. 
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barn som paret förlorat. I båda fallen brister nämnden i sin utredning av fosterhemmen och i 

enlighet med Langemark kan det ha sin grund i fosterföräldrarnas sociala samhällsstatus. När 

Signe börjar skriva till nämnden för att få sina enligt henne vanvårdade döttrar flyttade från 

paret Ericsson ska hon hinna skriva hela fyra brev innan hennes ärende tas upp på ett 

styrelsemöte. Här blir det än mer uppenbart att nämnden helst inte vill skapa konflikt eller 

osämja med lokalt uppsatta och inflytelserika personer. Detta blir än mer uppenbart när 

Smålänningen blir inkopplad och vänner till paret Ericsson väljer att i åtskilliga insändare 

försvara deras goda karaktär och nämnden gömmer sig bakom gällande lagtexter. Det är 

uppenbart att nämnden ogärna tar sig an Signes klagomål, med eftersom 1917 års barnavårdslag 

trätt i kraft och befäster moderns förmyndarskap över barnen har nämnden inget annat val än 

att agera.110 De söta små flickorna adopteras senare av ännu ett högaktningsfullt par i Ljungby 

och Signe avsa sig vid adoptionen sitt förmyndarskap över flickorna. Vid adoptioner hade 

familjens ekonomiska och sociala status stor betydelse, då detta ansågs innebära att barnets alla 

behov skulle kunna tillgodoses.111 I protokollen finns det inte heller här någon utredning på 

huruvida paret som adopterar flickorna faktiskt är bra föräldrar. Slutsatsen som kan dras av 

detta är i likhet med den Langemark presenterar då han menar att det ”finare” folket alltid haft 

stort inflytande i Ljungby. Personernas sociala status och deras bankkonton fungerade som 

bevis för hur pass lämpliga de var för att ta hand om barn och förse de med bättre förutsättningar 

än de haft tidigare. Enligt Bergman har det alltid funnits delade meningar mellan nämnderna, 

fosterföräldrarna, de biologiska föräldrarna och även barnet om vad som räknas som ett lämpligt 

fosterhem.112 I denna studie framkommer att barnavårdsnämnden i Ljungby trots invändningar 

från den biologiska modern eller faktumet att familjer splittrades ansåg att det räckte med en 

god social och ekonomisk status för anses som goda föräldrar.  

 Det var inte ovanligt att skolan rapporterade till barnavårdsnämnden om barns dåliga 

uppfostran eller beteende. I början av 1900-talet var det även vanligt att vanartade och dåligt 

uppfostrade barn placerades i fosterhem. I de fallen då inget fosterhem kunde anordnas till dem 

eller de ansågs för vanartade eller kriminella för att bo i ett vanligt hem skickades barnen på 

uppfostringsanstalter. Dessa anstalter liknade ett fängelse, men eftersom det redan på 1700-talet 

hade blivit förbjudet att sätta barn i fängelse kallades de för uppfostringsanstalter.113 På 

anstalterna hamnade både pojkar och flickor, men flickor som var dåligt uppfostrade ansågs 

 
110 Lag om barn utom äktenskap SFS1917:376§2. 
111 Bergman, 2007, s.82. 
112 Bergman, 2011, s.6. 
113 Se Sköld & Söderlind, 2014, s.12 och Holmdahl, 2000, s.91 samt s.188. 
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vara ett mycket större samhällsproblem än pojkarna. Denna sortens beteende inkluderas inte 

inom ramen för den accepterade kvinnliga normen. Enligt könsnormen ska flickor vara lugna, 

söta och snälla medan pojkar har mer utrymme att vara bråkiga och högljudda.114 Flickor var 

lättare att utackordera just för att de ansågs lättare att hantera. Pojkar skulle från en tidig ålder 

lära sig att arbeta och hjälpa till på gården, medan flickorna skulle lära sig att ta hand om 

hushållet och sköta barnen. Allt detta enligt deras biologiska köns tillskrivna normer. Det är 

också dessa normer som gör att både samhället och framför allt barnavårdsnämnden kunde ha 

större överseende med snedsteg från pojkar än från flickor. När nämnden 1921 får in en anmälan 

angående att bröderna Carlsson tillsammans med en jämnårig flicka ha stulit från en lokal 

handlare synliggörs faktumet att pojkar och flickor inte har rätt att bete sig likadant och förvänta 

sig samma behandling. Efter händelsen 1921 tas ett omedelbart beslut att pojkarna ska 

omhändertas, men fyra år senare bor de fortfarande kvar hemma hos sina föräldrar. Bröderna 

mötte alltså inte några av de konsekvenser som nämnden dömde dem till, värre blev det för den 

jämnåriga flicka som tillsammans med pojkarna dömdes för stölden. Hon skickades omedelbart 

till en uppfostringsanstalt och fick lämna sitt hem och familj. Hennes uppförande fick 

omedelbara konsekvenser medan pojkarna fick vänta i fem år på att få sin dom och detta enbart 

efter att deras familjesituation av andra anledningar utretts av nämnden.   

 Studiens resultat befäster i det stora de sociala samhällsnormer som existerar i tiden för 

studien. Barnavårdslagarna tvingar nämnderna att agera och bemöta kvinnorna och barn 

annorlunda, men de fattiga får fortsätta förlita sig på de rikas ”goda” natur. Enligt Ellen Key är 

den största myten av alla att det är fattiga människor som missköter sina barn.115 Förmågan att 

kunna ge kärlek till sitt barn och låta de växa upp i trygghet grundar sig verken i kön eller i 

klass. Det ligger i människans förmåga att älska, visa empati och godhet gentemot varandra. 

8. Fortsatta studier 

Vid undersökningsperioden för denna studie bestod dagens Ljungby storkommun av tjugo olika 

småkommuner/socknar. Alla dessa har arkiverade protokoll och korrespondens både mellan 

nämnderna och mellan privat personer boende i socknen. Av dessa tjugo små kommuner var 

många av dem tillräckligt stora för att ha egna barnavårds- eller fattigvårdsnämnder. En studie 

som inkluderas av alla dessa kommuner är ett gediget arbete, men att inkludera flera i studien 

hade varit av intresse.  Genom att utföra komparativa och kvalitativa studier på så många 

kommuner och likheter/skillnader mellan dem hade en studie kunnat använda protokollen till 

 
114 Edlund, 2007, s.98ff. 
115 Holmdahl, 2000, s.135. 
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ett kvantitativt material. Det hade lättare gått att föra tabeller kring specifika sakfrågor och se 

på dessa i tabellform utifrån liknande frågeställningar som denna studie tex. genus- och 

klasskillnader eller andra frågeställningar av intresse.  

9. Didaktiskt resonemang 

Det finns ingen specifik underrubrik i historieämnets läroplan som inkluderar 

barnavårdsnämnden. Det finns däremot många punkter som inkluderar källmaterial, källkritiskt 

tänkande, samt förståelse för människor i olika livssituationer under olika tidsperioder. Redan 

i historieämnets syfte står det; ”Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förståelse av olika tiders 

levnadsvillkor och förklara människors roller i samhällsförändringar. Undervisningen ska 

bidra till insikt i att varje tids människor ska förstås utifrån sin tids villkor och värderingar”.116 

Inom ramen för detta går det att upprätta uppgifter i kvinnorättigheter, kön och sexualitet genom 

tiderna och politiska och kulturella konflikter. Detta står också i historieämnets centrala innehåll 

att undervisningen ska innehålla.  

Genom att använda utvalt källmaterial från barnavårds- och fattigvårdsnämnderna kan 

eleverna delas in i analyseringsgrupper och utifrån olika utgångspunkter analysera och dra 

slutsatser kring materialet. En grupp kan analysera materialet utifrån genus, en annan utifrån 

samhällsklass och en tredje utifrån samhällsnormer och värden. I utförandet av detta utgår 

undervisningen utifrån en rad olika kunskapskrav och punkter i historieämnets centrala innehåll 

och syfte. ”Undervisningen ska därför ge eleverna möjlighet att utveckla förståelse av och 

värdera hur olika människor och grupper i tid och rum har använt historia, samt möjlighet att 

reflektera över kulturarvets betydelse för identitets- och verklighetsuppfattning”. ”Eleverna 

ska ges möjlighet att söka, granska, tolka och värdera olika typer av källor samt använda olika 

teorier, perspektiv och verktyg som förklarar och åskådliggör historiska 

förändringsprocesser”.117  

 Materialet kan också användas som utgångspunkt i diskussioner kring kvinnliga rättigheter 

genom tiderna, genusdebatter och villkor för barn genom tiderna. 

  

 
116 Skolverket (2019-05-24) https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-

amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen  
117 Skolverket (2019-05-24) https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-

amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen 

https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen
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