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Abstract 
English title: Accomodation wanted by girl, who wishes to be unnoticed. An anlysis of 

local newspaper advertisements in Växjö, Sweden, to and from unmarried, pregnant 

women between 1910-1938 

 

Marrige has historically been seen as the norm of coexistance between men and women. 

In all times, regardless of this norm, unmarried women have gotten pregnant. Societies 

have delt with the situation of unmarried, pregnant women in different ways in different 

time periods. In Sweden in the beginning of the 1900 hundreds unmarried, pregnant 

women often advertised in the papers for a place to stay during their pregnancy. 

Advertised in the papers, at the same time, did also people who provided places were 

the women could stay. The pupose of this essay is to investigate the advertisements to 

and from unmarred, pregnant women and to analyse what they can tell us about their 

situation in Sweden between 1910-1938. I have also, partly, looked upon 

advertisements were fostercare is needed for the children of the unmarried women. 

Through my invetsigation I also came across paragraphs in the papers concerning 

unmarried women, which also have been anlysed and is discussed in the essay. The 

result shows that unmarried women were referred to as unknown and unnoticed in the 

advertisements. Special names were also used when reffering to the illegitimate children 

of the women. Using special namnes to distinguish women and children are discussed in 

the analysis by the help of Foucaults theory about discourses. Previous research about 

advertisements to and from unmarried women have been carried through by a student 

called Lena Wängelin. She investiagated advertisements to and from unmarried, 

pregnant women during the 20th century in womens magazines and nationwide papers. 

Lena Wängelins results has in many ways been compared to my own results, together 

with what other scientists have written about unmarried women and illigetimate 

children in the past. 
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1 Inledning 

I våras promenerade jag utmed en av Warszawas centrala gator. Helt plötsligt, längs 

med husväggen, fick jag syn på en glaslucka med ett handtag. Innanför glasluckan fanns 

en liten madrass och en filt. Ovanför luckan stod att läsa: Livets fönster. Efter en tids 

funderande stod det klart för mig att man kunde komma hit för att lämna bort ett mycket 

litet barn. Jag blev nyfiken på Livets fönster. Jag och mitt sällskap öppnade glasluckan 

och stack in huvudet för att se efter hur det såg ut inuti. Då öppnades en dörr från 

insidan och en polsk nunna tittade mycket förvånat på oss. Vi fick veta att Livets fönster 

övervakas dygnet runt av nunnor som tar hand om barnen som kommer dit. När vi 

traskade vidare, efter att ha pratat med nunnan en kort stund, tänkte jag att det var 

konstigt att det finns ett behov av ett Livets fönster i dagens Polen. Varför finns inte det 

behovet i Sverige? Detta fick mig att fundera. Vad gjorde man förr i tiden med ett barn 

man inte kunde eller ville ta hand om? Var kunde kvinnor gå för att lämna bort sina 

barn? Hur fick barnen det dit de kom? Var kunde kvinnorna själva ta vägen inför en 

stundande förlossning? 

1.1 Syfte 

Män och kvinnor skulle leva tillsammans genom att ingå äktenskap med varandra, så 

såg den dåtida normen ut. I och med att äktenskapet var riktlinjen för samlevnad, så 

ansåg man att det var inom äktenskapet barn skulle komma till världen. I alla tider har 

kvinnor trots denna norm blivit gravida utanför äktenskapet. Samhällen har i olika tider, 

på varierande sätt löst situationen för ogifta, gravida kvinnor och deras barn. Mitt 

intresse ligger i att förstå hur ogifta, gravida kvinnor och utomäktenskapliga barns 

situation såg ut i Sverige vid 1900-talets början. 

 

1.2. Disposition 

Uppsatsen börjar med att ge läsaren en bakgrund till de lagar, straff och rättigheter som 

gällde rörande ogifta, gravida kvinnor och utomäktenskapliga barn tiden före och under 

min studie. Den tidigare forskningen tar upp vad olika forskare sagt om de ogifta, 

gravida kvinnornas och de utomäktenskapliga barnens livssituation. Extra fokus läggs 

på tidigare studier av annonser till och från gravida, ogifta kvinnor. Sedan presenteras 

mina frågeställningar, mitt material och mitt arbetssätt. Under teoretiska perspektiv tar 

jag upp de teorier som ligger till grund för min analys, vilken är Hirdmans genusteori, 

Foucalts teori om diskurser där språket är maktskapande och konstruktivismens tankar 

om att ord och begrepp ändrar betydelse och mening över tiden. I resultatdelen går jag 
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in i källmaterialet och presenterar fakta från de annonser jag undersökt till och från 

ogifta, gravida kvinnor. Jag tar även upp annonser rörande de utomäktenskapliga 

barnens placering och några rättsfall jag funnit rörande ogifta kvinnor. I analysen 

kopplar jag samman tidigare forskning med teori och analyserar resultaten utifrån dessa. 

Sammanfattningen summerar min undersökning och det är den som avslutar uppsatsen. 

 

1.3 Bakgrund 

För att förstå under vilka villkor kvinnor levt och hur dessa villkor påverkat deras 

valmöjligheter, exempelvis vid en utomäktenskaplig graviditet, kan det vara en god idé 

att titta på hur lagar varit konstruerade och vilka konsekvenser lagstiftning haft. Det kan 

också vara av värde att titta på hur situationen såg ut för barnen kvinnorna bar på. Vilka 

rättigheter hade de utomäktenskapliga barnen när de kommit till världen? Jag behandlar 

även kyrkan och dess förhållande till kvinnor och utomäktenskaplig sexualitet.  

 
1.3.1 Lagar och rättigheter rörande ogifta kvinnor och utomäktenskapliga 
barn 

En viktig lag som kom till för att skydda utomäktenskapligt gravida kvinnor, hindra 

dem från att begå barnamord och tillgodose statens behov av en stigande befolkning var 

Gustav III:s barnamordsplakat från 1778. Enligt barnamordsplakatet fick kvinnor rätt att 

föda barn anonymt och lämna bort barnet till barnmorskan. Barnamordplakatet kunde 

rädda den ogifta modern från upptäckt, utanförskap och misär. Konsekvenserna av 

barnamordsplakatet för de utomäktenskapliga barnen var förödande. Barnen lämnades 

av båda sina föräldrar och deras framtidsutsikter blev oftast mycket dåliga.1 En 

lagändring som kom att ske 1810 var lagen om lönskaläge. Förändringen innebar att 

kvinnor slutade dömas för utomäktenskapligt, sexuellt umgänge de två första tillfällena 

de ertappades. Männen straffades fortfarande för brottet och fick betala böter, men de 

kom sällan att fällas för brott, då det var svårt att föra bevisning mot dem. Kvinnorna 

kunde lättare avslöjas, i de fall de blev gravida, syntes det att de begått brott. Kvinnan, 

eller hennes målsman, kunde stämma barnets pappa på underhåll, men de flesta kvinnor 

valde att avstå från det. Många utomäktenskapliga barn hade därmed ingen erkänd 

pappa som hjälpte till att betala barnets underhåll så som lagen föreskrev. År 1864 

avkriminaliserades lönskaläge för både män och kvinnor, utomäktenskapligt sex var inte 

                                                 
1 Ohlander, Ann-Sofie: 1993, ”Farliga kvinnor och barn. Historien om det utomäktenskapliga” 

Kvinnohistoria, Falk-Thaning, Sonja (red.), s. 76-77. 
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längre ett brott.2 Under 1800-talet kallades barn födda utanför äktenskapet oäkta och 

innehade inte samma rättigheter som barn födda inom äktenskapet. Alla barn födda 

utom äktenskapet ansågs däremot inte oäkta. Lagen skilde på oäkta barn, det var de barn 

där föräldrarna inte hade förpliktat att gifta sig med varandra, och de barn som blivit till 

igenom ofullkomliga äktenskap. Ett ofullkomligt äktenskap kunde exempelvis vara om 

föräldrarna till barnet uppgett äktenskapslöften eller varit trolovade vid födseln. Ett 

sådant barn fick samma rättigheter som ett barn fött inom äktenskapet. Lagen som 

skiljde mellan utomäktenskapliga barn och barn födda inom ofullkomliga äktenskap 

kom så småningom att anses otidsenlig och ändras år 1917. Trolovning och 

äktenskapslöften räckte inte längre för att barnen skulle anses vara äkta, barn födda 

under utomäktenskapliga omständigheter fick se sina arvsrättigheter inskränkta genom 

den nya lagen. De utomäktenskapliga barnen, där inga löften var givna, hade därmed 

ingen rätt till arv alls. Barn födda utanför äktenskapet saknade arvsrätt fram tills 1866, 

då de fick rätt att ärva sin mamma, sina övriga släktingar på mammans sida fick de ärva 

efter 1905 och sin pappa först år 1969. De oäkta barnen diskriminerades i lagstiftningen, 

trots att termen oäkta barn kom ur bruk 1917. Samhällets syn på de utomäktenskapliga 

barnen var starkt negativ långt in på 1900-talet. Under 1700 och 1800-talet hade de 

oäkta barnen haft en lagstadgad rätt till underhåll i form av nödtorftig föda och 

uppfostran från sina föräldrar. Denna lag gällde fram tills 1917, efter det förpliktades 

föräldrarna att stödja för barnens uppehälle tills det de fyllt femton år eller kunde 

försörja sig själva. Spädbarnsdödligheten var mycket hög bland de utomäktenskapliga 

barnen, då barnen inte fick sina behov av vård och omsorg tillgodosedda.3 

 

1.3.2 Kyrkan, kvinnan och utomäktenskaplig sexualitet 

De stora händelserna i livet för människorna förr var starkt förknippade med kyrkan. 

Församlingsmedlemmarna i kyrkan uppmärksammades i samband med kyrkliga 

ritualer, antingen på ett positivt sätt eller på ett negativt sätt. Två ritualer som rörde de 

ogifta kvinnorna var kyrktagningen och kyrkoplikten. Kyrktagningen var den ritual som 

skedde efter det att kvinnan fött barn. Sex veckor efter födseln skulle modern, som 

ansetts oren, återupptas av församlingen som hon varit utestängd ifrån. Kyrktagningen 

var en ceremoni där den nyblivna mamman stod i centrum. För den gifta hustrun var 

kyrktagningen en ceremoni av statusupphöjande. När de ogifta mammorna skulle 

                                                 
2 Lindstedt Cronberg, Marie, 1997: Synd och skam. Ogifta mödrar på svensk landsbygd 1680-1880, Lund, 

s. 148, 289. 
3 Lindstedt Cronberg, s. 74-77. 
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återupptas av församlingen, särbehandlades de i riten. Kyrkans särbehandlande utav de 

ogifta mammorna användes för att avskräcka andra kvinnor från utomäktenskapligt sex. 

Kyrktagningen fungerade också för att uppvärdera de som levde efter vad normen 

föreskrev, de gifta kvinnorna. Kyrkoplikten, vilket var straffet man fick för 

utomäktenskapligt sexuellt umgänge innebar att den skyldige skulle erkänna sin synd 

och ångra sig offentligt och sedan få församlingens förlåtelse och återupptas i 

gemenskapen. 1741 kom kyrkoplikten att övergå till enskild skrift i sakristian för den 

skyldige. Prästen höll då ett förmaningstal för den ogifta mamman inför två vittnen. 

1918 avskaffades skriften i sakristian. Vid vigsel förekom också ett särskiljande för 

kvinnor. Det sexuella feltrampet synliggjordes genom kvinnans klädsel. De kvinnor 

som inte hade sexdebuterat och var ärbara fick bära en viss typ utav huvudbonad och de 

som var okyska och haft utomäktenskapligt sex bar en annan. Kyrkan visade genom 

dessa ritualer att sexualiteten hörde hemma inom äktenskapet. Regeln om skillnaden i 

klädsel för bruden försvann år 1915. Kyrkan och dess ritualer bidrog till ett 

bibehållande och legitimerande utav äldre tiders föreställningar och tankar om 

utomäktenskapligt sex och ogifta mammor.4 

 

1.4 Tidigare forskning 

Efter ovanstående genomgång utav lagar rörande ogifta kvinnor och utomäktenskapliga 

barn följer nu en genomgång av hur forskare tolkat dessa kvinnors och barns situation. 

Nedan presenteras vad forskare sagt om hur kvinnorna behandlades i samhället och 

vilken hjälp de fick med försörjningen utav barnen. Extra fokus läggs på forskning 

rörande så kallade obemärkta kvinnor, vilket var en av benämningarna på ogifta, 

gravida kvinnor i tidningsannonser vid tiden för min undersökning. Vad forskningen 

säger om vilka kvinnorna kunde inackorderas hos och vilken vård som väntade deras 

barn presenteras också. 

 
1.4.1 Den ogifta, gravida kvinnan i samhället 

I texten Hotet mot familjen. Den ogifta modern i Sverige i ett historiskt perspektiv kan 

man läsa att Jonas Frykman, professor i etnologi, skriver att det fanns föreställningar i 

Götaland under 1800-talet om att ogifta mödrar var farliga. Föreställningarna som fanns 

om ogifta mödrar gjorde att de utestängdes från de gifta kvinnornas krets. De gifta 

kvinnorna stod för det normativa och de ogifta mödrarna sågs som ett hot bara genom 

                                                 
4 Lindstedt Cronberg, s. 249-280. 
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att existera, därför frystes de ut offentligt och privat skriver Frykman.5 Många forskare 

har talat om äran och att vikten av förstå dess betydelse i dåtida samhällen. Marie 

Lindstedt Cronberg, docent i historia, skriver att ärbara människor endast kunde umgås 

med andra ärbara människor och att alla var medvetna om vad som skadade äran. Hon 

skriver att den kvinnliga sexualiteteten på ett annat sätt än mannens sexualitet var 

kopplad till ära och att utomäktenskapligt sex inte var accepterat vid tiden.6 De ogifta 

mödrarna blev genom sitt felsteg socialt osynliga och genom osynliggörandet utav dem 

behövde inte omgivningen ta ställning till eller ens medge att de existerade skriver 

Frykman. Rent ekonomiskt blev det mycket svårt för kvinnorna efter det att barnet 

kommit till världen. Oftast avskedades de från sitt arbete, då de ansågs dra skam över 

sin arbetsplats skriver Frykman. I många fall hade de ingenstans att ta vägen och 

hamnade i samhällets utkant. 7 Detta styrks av Ann-Sofie Ohlander, professor i historia, 

även hon menar på att många ogifta, gravida kvinnor avskedades från sina arbetsplatser 

när det kom fram att de väntade barn. De kunde också i många fall bli tvungna att lämna 

sina familjer och var hänvisade till de mest påfrestande och sämst betalda arbetarna. De 

ogifta kvinnorna var helt ensamma att ta hand om sina barn, samtidigt som de var 

tvungna att arbeta. Detta gjorde att många utav barnen inte fick den vård och omsorg de 

behövde och dog. I vissa fall kunde trycket bli för stort på de ogifta mödrarna. En 

utomäktenskaplig graviditet var en av de vanligaste orsakerna till kvinnligt självmord 

förr. Det hände också att kvinnorna medvetet dödade sina barn. Ohlander skriver att de 

ogifta kvinnorna som begick barnamord och självmord gjorde det då de var rädda för 

kyrkans straff mot dem och människorna i omgivningens förakt och behandlande utav 

dem.8 Rättsligt sätt straffades pappan till barnet lika hårt som mamman, men i det 

sociala livet straffades mamman mycket hårdare anser Frykman.9 Ohlander berättar i, 

Farliga kvinnor och barn. Historien om de utomäktenskapliga, en berättelse som tycks 

bekräfta påståendet att kvinnan straffades hårdare socialt än mannen. Det är historien 

om pigan Maria och teologistudenten Olof, som tillsammans fick två utomäktenskapliga 

barn i slutet av 1800-talet. Maria och Olof kom båda från fattiga förhållanden och hade 

båda begått samma brott mot samhället men Olof erkände aldrig att det var han som var 

pappa till barnen. Maria fick själv försörja dem, vilket var svårt ekonomiskt. Socialt 

                                                 
5 Kälvemark, Ann-Sofie, s. 89-90. (Notera att Ann-Sofie Ohlander och Ann-Sofie Kälvemark är samma 

person) 
6 Lindstedt Cronberg, s. 207-248. 
7 Kälvemark, Ann-Sofie, s. 89-90.  
8 Ohlander, Ann-Sofie, s. 76-79. 
9 Kälvemark, Ann-Sofie: 1978 ”Hotet mot familjen. Den ogifta modern i Sverige i historiskt perspektiv” 

Historisk Tidskrift, s. 89-90. 
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skämdes hon över sig själv och sina två utomäktenskapliga barn och människor kom att 

ta avstånd ifrån henne. Olof däremot behövde inte skämmas och det var ingen som tog 

avstånd ifrån honom Det gick bra för honom, han arbetade som biskop och riksdagsman 

under sin levnadstid, gifte sig och fick barn. Maria och Olof hade samma bakgrund och 

begick samma brott, men deras livsöden kom att se mycket olika ut därför att man i det 

sociala livet var mycket hårdare mot den utomäktenskapliga modern än fadern skriver 

Ohlander. Hon riktar även viss kritik mot Frykman och tycker att hans forskning i första 

hand diskuterar 1800-talets normer och syn på den ogifta modern och att 

undersökningen därmed säger lite om hur man faktiskt behandlade dessa kvinnor. För 

att verkligen förstå kvinnans livsvillkor måste man titta på hur hennes faktiska situation 

såg ut. Ett bra sätt att förstå hur kvinnors liv såg ut är att titta på deras förhållande till 

äktenskapet menar hon. I hennes undersökning visade det sig att hälften av alla kvinnor 

som fick utomäktenskapliga barn år 1889, senare kom att gifta sig. Annan, likartad 

forskning visar på liknande resultat. Bäst både socialt och ekonomiskt fick de som gifte 

sig med pappan till barnet, näst bäst fick de kvinnor som gifte sig med en annan man 

och sämst fick de kvinnor som inte gifte sig alls. Äktenskapet tycks med andra ord ha 

förändrat situationen till det bättre för de kvinnor som valde att ingå det. Samtidigt är 

det troligt att de kvinnor med utomäktenskapliga barn som senare gifte sig hade ett 

bättre ekonomiskt utgångsläge vilket gjorde att de lättare kunde bli gifta vilket 

Ohlanders resultat tyder på. Det skulle betyda att de ogifta kvinnor som hade det sämst 

var de som inte hade några ekonomiska tillgångar och som genom bristen på sådana inte 

kunde gifta sig och därmed inte säkra sin egen och sitt barns försörjning. Ohlanders 

forskning visar även på att i de områden där det föddes många utomäktenskapliga barn 

var den ogifta moderns ställning och livsvillkor bättre jämförelsevis med de områden 

där den sociala kontrollen var större och där färre barn föddes utom äktenskapet, i sådan 

områden var moderns utanförskap i samhället större.10  

 
1.4.2 Lagändringarnas påverkan på försörjning av utomäktenskapliga barn 

 Lindstedt Cronberg skriver i Synd och skam, ogifta mödrar på svensk landsbygd 1680- 

1880 att i och med lagändringar under slutet av 1700-talet och början av 1800-talet kom 

kvinnorna ensamma att få ta hand om barnen och bära skammen över sina 

utomäktenskapliga sexliv. Även om Lagändringarna kring barnamordsplakatet och 

lagen om lönskaläge gjorde att kvinnorna drabbades mindre rent rättsligt, så kom de att 

få det svårt socialt och ekonomiskt. Lagändringarna, menar Lindstedt Cronberg, kom att 

                                                 
10 Kälvemark, Ann-Sofie, s. 92. 



  
 

7 

bidra till ökningen utav utomäktenskapliga barn vid mitten av 1800-talet. Vart tionde 

barn föddes utanför äktenskapet och dessa barn hade sällan någon erkänd pappa. Att 

situationen såg ut som den gjorde menar Lindstedt Cronberg berodde på att männen inte 

längre behövde ta ansvar för sitt agerande och stå för konsekvenserna varken 

ekonomiskt, socialt eller rättsligt.11 Något som även bekräftas av historiker Käthe Bååth 

i Arv och anor. Årsbok för riksarkivet och landsarkiven 1996. Hon skriver att efter 1864 

kunde kvinnor med utomäktenskapliga barn ställa mannen inför rätta i domstol för att få 

faderskapet utdömt. Om domstolen ansåg att mannen vara pappa till barnet, fick han 

böta en summa och betala ytterligare en summa som understöd till barnet. Då det låg på 

kvinnan att både stämma och föra talan mot pappan till barnet kom väldigt få faderskap 

att utdömas och väldigt få understöd att betalas ut menar Bååth. För mammorna till de 

utomäktenskapliga barnen innebar lagändringen att de oftast fick flytta in på fattighuset 

med sitt barn, då samhället inte var beredda att hjälpa dem och då de varken hade 

ekonomiska resurser eller kraft att inleda ett rättsmål mot pappan till barnet. De kvinnor 

som ändå stämde pappan kom ofta från förmånligare, ekonomiska förhållanden och 

hade stöd från en bror eller pappa som hjälpte dem. Anledningen till att få faderskap 

fastställdes tros vara att i de fall männen trodde sig bli fastställda som pappa till barnet 

valde de hellre att göra privata överenskommelser med mammorna. Uppgörelserna 

innebar en engångssumma och genom en sådan uppgörelse slapp männen betala dyra 

böter. Att situationen löstes på det här sättet ser Bååth som klart fördelaktigt för 

männen. Enligt Bååth kunde kvinnorna också vinna på en sådan uppgörelse då männen i 

vissa fall bara hade råd att betala böterna i domstolen och då det i sådana fall inte blev 

några pengar över till underhållet till barnet.12 Det håller inte Lindstedt Cronberg med 

om. Hon menar att de överenskommelser rörande understöd, som skedde för de 

utomäktenskapliga barnen, visat sig vara utan undantag ogynnsamma både för 

kvinnorna och barnen. Detta p.g.a. det dåliga förhandlingsläge som kvinnorna befann 

sig i genom deras akuta, ekonomiska situation i och med barnets födelse. Ett 

ekonomiskt svårt läge som kom att göra att kvinnorna accepterade skambud påstår 

Lindstedt Cronberg och menar vidare på att kvinnorna i själva verket fick småsmulor i 

jämförelse med vad domstolarna skulle utdömt pappan att betala för barnet.13 

 

                                                 
11 Lindstedt Cronberg, s.288-290. 
12 Bååth, Käthe: 1996, ”Vars namn hon icke vet. Om fäder till barn födda utom äktenskapet.” Arv och 

anor. Årsbok för riksarkivet och landsarkiven 1996. Abukhanfusa, Kerstin (red.), Västervik, s. 93-101. 
13 Lindstedt Cronberg, s. 289-290. 
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1.4.3  Ogifta, gravida kvinnor i annonser 

Annonser från och till ogifta, gravida kvinnor är vanligt förekommande vid 1900-talets 

första hälft. Lena Wängelin, som i sin c-uppsats tittat på annonser där ordet obemärkt 

förekommer menar på att de ogifta, gravida kvinnorna tilltalades som obemärkta för att 

de föll utanför normen.  I förhållande till de gifta kvinnorna var de, de andra, som skulle 

gömmas. Wängelin skriver att man kan anse att kvinnorna osynliggjorde sig själva på 

det sättet de försökte lösa sin situation men menar också på att kvinnorna hade ramar 

och normer som samhället satt upp för dem att förhålla sig till när de skulle försöka lösa 

sina tillstånd.14 En annan forskare som skrivit om de ogifta mödrarnas osynlighet är 

Frykman. Han menar att den ogifta modern varken skulle synas eller märkas.15 

Wängelin kopplar ihop ordet obemärkt med känslor av skuld och skam, då människor 

oftast försöker gömma undan just det som är skamligt. Hon pekar också på 

motsättningen i att försöka dölja något så uppenbart som en faktisk graviditet när det i 

realiteten är praktiskt taget en omöjlig uppgift. Wängelins källmaterial består utav 

tidningarna Husmodern och Dagens Nyheter. Hennes undersökning börjar 1915 och 

slutar 1970, i vilken hon gör nedslag och undersöker vart femte år. Wängelin observerar 

under dessa år att kvinnorna gärna använder positiva adjektiv för att beskriva sig själva i 

annonserna. Det kan exempelvis vara ord som förlovad, frisk, bildad, bättre och duktig. 

Hon skriver att sådana ord användes för att kvinnorna ville visa på att de inte var dåliga 

flickor, trots sin utomäktenskapliga graviditet. Wängelin menar att var man förlovad så 

talade man om det i sin annons för att göra gällande att man inte var lika dålig som de 

andra ogifta, gravida kvinnorna, då man i alla fall var förlovad med mannen som var 

pappa till barnet och därmed kanske skulle komma att gifta sig med pappan vid ett 

senare tillfälle. Hon skriver också att man inte kan vara helt säker på om kvinnorna 

verkligen var förlovade eller inte, kanske var det ett ord man tog till för att verka bättre 

än de andra ogifta, gravida kvinnorna för att lättare bli erbjuden plats. Wängelin tänker 

sig att användandet av dessa ord var ett försök från kvinnornas sida att bevara ett visst 

mått utav stolthet, trots deras utsatta situation. Wängelin fann även att vissa utav de som 

annonserade ut platser för ogifta, gravida kvinnor annonserade återkommande i 

tidningarna. Det var oftast barnmorskorna som var återkommande. Wängelin tog upp ett 

fall där en ensam dam tagit emot ogifta, gravida kvinnor, lurat dem att de kunde få 

stanna under in graviditet, lovat dem ett hem åt barnet och sedan kastat ut dem lagom 

                                                 
14 Wängelin, Lena, 1997, Obemärkt önskar inackordering… En studie av den obemärkta kvinnan och 

hennes levnadsvillkor under 1900-talet i annonser, lagar och debatter, C-uppsats framlagd vid 

intuitionen för humaniora vid Växjö Högskola, handledare Marie Lindstedt Cronberg, s. 32-68. 
15 Frykman, Jonas, Horan i bondesamhället, Malmö s. 172. 
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till förlossningen. Wängelins annonser till och från ogifta, gravida kvinnor ändrade 

karaktär under åren mellan 1915 och 1925. År 1915 ville kvinnorna inackorderas utan 

att arbeta eller hjälpa till. Wängelin menar att kvinnorna i annonserna vid denna tid var 

rika. Kvinnorna som ville inackorderas efter 1925 och framåt ville i stället i högre grad 

arbeta för sitt uppehälle och på så sätt kan man se att de var fattigare skriver hon. 

Wängelin menar att annonserna ändrar karaktär p.g.a. 1918 års lag som gjorde att 

kvinnor inte längre kunde föda barn okänt, utan att uppge sina namn. År 1915 var 

annonserna ovanligt många och Wängelin tänker sig att en rimlig förklaring till detta 

kan vara att de berodde på att kvinnorna i annonserna 1915 hade det bättre ställt rent 

ekonomiskt. Wängelin fann i sina annonser att kvinnorna under sina undersökningsår 

helst ville inackorderas i familj, hos ett par eller hos en änka. Hon för även fram att de 

flesta av de ogifta kvinnorna tänkte behålla barnet, då få kvinnor i annonserna uttryckte 

en önskan om ett hem för barnet.16  

 

1.4.4  Annonser om fosterhem 

Förutom annonserna till och från ogifta, gravida kvinnor, finns det under min 

undersökningsperiod, gott om en annan typ utav annonser. Det är annonser där 

fosterhem eftersöks eller det motsatta, där en kvinna eller familj letar efter ett 

fosterbarn. Om dessa skriver Johanna Sköld docent i historia, i Vanvård till döds. Om 

änglamakeri vid sekelskiftet 1900, hon menade att de som annonserade efter privata 

fosterhem för sina barn många gånger var ogifta mammor. Dessa kvinnor hade svårt att 

förena uppgiften som mamma med att arbeta och försörja barnet på en låg lön. Barnens 

pappor bidrog ofta mycket lite till barnens försörjning och det fanns vid tiden ingen 

utbyggd barnomsorg, dessutom ansågs det vara skamligt att ha utomäktenskapliga barn. 

Att lämna bort barnet var ett sätt att undkomma skammen.17 En annan aktör som stod 

för utackorderandet utav utomäktenskapliga barn vid tiden för min undersökning var 

barnhemmen eller barnhusen som det kallades förr, om dessa går att läsa i boken 

Barnhus. Om räddningsanstalter, barnhem, idiotanstalter, uppfostringsanstalter i 

Norden från 1700-talet till i våra dagar.  

 

                                                 
16 Wängelin, s. 32-68. 
17 Sköld, s. 233-253. 
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1.4.5  Barnhem, fosterhem, vård och vanvård av barn 

Fram tills 1920 kom barnen på barnhemmen till största del att utackorderas till 

fosterföräldrar. Den dåtida synen var att det var bäst för de föräldralösa barnen att växa 

upp i en fosterfamilj. Det ansågs också för dyrt att inhysa barnen på institutioner. Under 

1930-talet började barnhem ifrågasättas då de anklagades för misshandel och vanvård. 

Detta ledde till att barnhemmen så småningom avvecklades.18 Sköld berättar att det vid 

sekelskiftet var en vanlig försörjningsstrategi bland fattiga att ta emot fosterbarn mot 

betalning. De som tog emot de utomäktenskapliga barnen befann sig oftast själva på 

samhällets botten, de var sjuka, skuldsatta och arbetsoförmögna. Ibland togs barnen 

emot för en engångssumma, ett för allt. Oftast var summorna som fosterföräldrarna tog 

emot för barnen väldigt låga, vilket i sin tur ledde till att fosterföräldrarna minimerade 

sina utgifter för barnen. Barnen fick utspädd mjölk, för lite mat och dåliga kläder. 

Vården av fosterbarn skedde i stor skala skriver Sköld och kallar det hela för 

fosterbarnsindustrin, där en del utav barnen avsiktligt eller oavsiktligt vanvårdades till 

döds. Utsattheten bland de ensamma, ogifta mammorna och deras barn skapade en 

marknad för en problematisk fostervård skriver hon. Denna utsatthet innebar att 

kvinnorna kunde hamna hos personer som i första hand tog emot dem för att tjäna 

pengar. Många av kvinnorna önskade få plats hos en barnmorska under sin graviditet 

och inackorderades hos sådana. Därför vill jag återge historien som berättas av Sköld. 

Historien handlar om barnmorskan Moa Persson som tog emot ogifta, gravida kvinnor 

för inackordering och förlossning och som ombestyrde de utomäktenskapliga barnens 

placering. En utav de ogifta kvinnorna, som kommit till Moa Persson för att vistas 

under sin graviditet, hade överlåtit sitt barn till henne för fosterhemsplacering. När 

kvinnan sedan sökt upp Moa Persson 1912 för att hon ville veta vart hennes pojke tagit 

vägen, verkade det som att han försvunnit. Det kom genom polisundersökningar senare 

fram att Moa Persson inte hade antecknat vare sig födslar eller dödsfall på en mängd 

barn som fötts på hennes praktik. Många barn hade på detta sätt försvunnit och andra 

hade veterligen dött i hennes vård. Barnmorskans man hade ombesörjt barnens kistor 

och begravningar, men det ryktades om att han eldat upp barnens kroppar på den fabrik 

han arbetade på.19 Den här typen utav händelser förekom men var vid tiden ovanliga 

                                                 
18 Person, Birgit:1992, ”Allmänna barnhuset. En mönsterinstitution? Några inblickar i villkoren för 

omhändertagna barn i slutet av 1800-talet” Barnhus. Om räddningsanstalter, barnhem, idiotanstalter, 

uppfostringsanstalter i Norden från 1700-talet till i våra dagar. Ohrlander, Kajsa (red.), Kristianstad, s. 

42-46. 
19 Sköld, Johanna: 2013 ”Vanvård till döds. Om änglamakeri vid sekelskiftet 1900.” Usla, elända och 

arma. Samhällets utsatta under 700 år. Holmlund, Sofia & Sandén Annika (red.), Stockholm, s. 233-253. 
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och representerar en mycket negativ syn på de utomäktenskapliga barnen. Däremot hade 

de utomäktenskapliga barnen en låg status i samhället och många av deras mammor 

hade en i princip omöjlig uppgift att uppfylla då de både skulle försörja och vårda sina 

barn skriver Sköld.20 Ann-Sofie Bergman, lektor i socialt arbete, har i Ett gott hem? 

Normer för en lämplig fosterbarnsplacering. Barnavårdens praktik i Växjö 1926-1935 

undersökt fosterbarnsvård i Växjö. Hon skriver att det under åren 1926-1935 fanns 

information om 106 stycken fall av fosterbarnsplaceringar. 56 stycken av 

fosterhemsplaceringarna skedde via barnavårdsnämnden och resterande 50 gjordes av 

barnens föräldrar själva, varav 38 av dessa placeringar gjorts direkt av mammorna. När 

föräldrarna själva placerade sina barn i fosterhemsvård var det de som stod för 

utgifterna för barnen. Bergman berättar om de ekonomiska svårigheterna för 

ensamstående föräldrar att betala summan för fosterhemsplaceringen. Bergman tar upp 

ett exempel på en mamma som arbetade som hushållerska och tjänade 15 kr i månaden 

samtidigt som kostnaden för fosterhemsplacering under denna tid låg på mellan 10- 40 

kr i månaden. Hon tar även upp ett exempel på en mamma som enligt 

barnavårdsnämnden inte lyckats förena sitt arbete som förvärvsarbetare med att ta hand 

om sitt barn, vilket gjort att barnet fosterhemsplacerats. Av de 106 barnen som 

fosterhemsplacerades under dessa år var 87 stycken födda utanför äktenskapet och de 

flesta av barnen som placerades var mycket små i åldrarna. Bergman skriver att 

fosterbarnens mammor var i en utsatt situation både socialt och ekonomiskt.21 Bilden av 

utsatta mödrar, med barn som för en billig peng lämnade bort dem bekräftas av Pia 

Höjeberg, barnmorska och författare, i boken Jordemor. Barnmorska och 

barnaföderska. Barnafödandets historia i Sverige. Höjeberg berättar att en barnmorska 

vid Lunds barnbördshus 1904 sett illa klädda kvinnor smyga omkring bland de 

nyförlösta ogifta kvinnorna. Dessa kvinnor hade erbjudit de ogifta kvinnorna att ta emot 

barnen för en månadsbetalning eller ännu hellre en summa, ett för allt. Barnmorskan, 

som lyckats få tag i adresserna till kvinnorna som erbjudit denna tjänst, besökte de illa 

klädda kvinnorna och vittnade om vanvård av barn som hon visste hade fötts på 

barnbördshuset. Höjeberg skriver att många utav barnen till utomäktenskapliga kvinnor 

som födde okänt aldrig registrerades. De föddes och dog ouppmärksammade 

bortlämnade till änglamakerskor dvs. fosterföräldrar som vanvårdade barnen till döds. 

                                                 
20 Sköld, Johanna, s. 233-253. 
21 Bergman, Ann-Sofie: 2007, Ett gott hem? Normer för en lämplig fosterbarnsplacering. 

Barnavårdsnämndens praktik i Växjö 1926-1935, Mölndal, s. 42- 47 
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Många barnmorskor var involverade i omhändertagandet av barnen och precis som 

Sköld skriver Höjeberg att det var fråga om en stor och omfattande verksamhet.22 

 

1.5 Frågeställningar 

Det finns mycket kvar att undersöka vad det gäller annonser utav ogifta, gravida 

kvinnor. Wängelin har tittat på kvinnotidningar och rikstäckande tidningar. Studier av 

lokala tidningar skulle kunna ge nya perspektiv. Wängelin undersökning sträcker sig 

över många år och det innebär att hon gör hopp om fem-års perioder. Detta innebär att 

hon inte haft tid att undersöka källmaterialet under en längre sammanhängande 

tidsperiod, på det sätt jag ämnar göra. Det jag vill bidra med i min studie är en mer 

grundlig och koncentrerad undersökning med ett större fokus på de utomäktenskapliga 

barnen och vad som hände dem. Jag ställer mig frågande till vissa fakta Wängelin funnit 

i sin undersökning, exempelvis att kvinnorna beskriver sig med positiva adjektiv för att 

framhäva att de trots sin utomäktenskapliga graviditet inte var dåliga kvinnor. Utifrån 

Wängelins forskning kvarstår också en hel del frågor, bland annat hoppas jag kunna 

besvara frågan varifrån kvinnorna kom som annonserade. Mitt intresse ligger, som sagt, 

i att förstå hur ogifta, gravida kvinnor och utomäktenskapliga barns situation såg ut i 

Sverige vid 1900-talets början. Jag tänker undersöka detta genom att analysera annonser 

från ogifta, gravida kvinnor som sökte efter ett ställe att få komma till och föda sina 

barn och genom att undersöka annonser från personer som tillhandahöll sådana platser, 

samt undersöka annonser rörande fosterhemsplacering och några texter om rättsfall 

angående ogifta kvinnor. Mitt syfte är att analysera vad de här texterna berättar för oss 

om ogifta, gravida kvinnor och utomäktenskapliga barn och deras villkor under åren 

1910-1938. Mina frågor är:  

 Vem/Vilka var det som annonserade och hur många gånger förekommer varje 

annonsör? 

 Hur många annonser skrivna till och från ogifta, gravida kvinnor förekommer 

under min undersökningsperiod? 

 Varifrån kom de ogifta, gravida kvinnorna som annonserade? 

 Hur benämnde kvinnorna sig själva i annonserna och hur benämnde andra 

annonsörer dem? 

 Var ville kvinnorna helst inackorderas under sin graviditet? 

                                                 
22 Höjeberg, Pia: 2011, Jordemor. Barnmorska och barnaföderska. Barnafödandets historia i Sverige. 

Tallin, s. 118-119. 
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 Hur såg kvinnornas önskemål ut kring barnen och hur uppfylldes dessa? 

 Vilka övriga önskemål hade kvinnorna? 

 Hur belyser rättsfallen i tidningarna de ogifta kvinnornas problem? 

 

Dessa frågor kopplar jag samman med en genusteoretisk analys. 

 

1.6. Avgränsningar 

I min undersökning studeras annonser från gravida kvinnor som sökte efter ett ställe att 

få komma till och föda sina barn och annonser från personer som tillhandahöll och 

utackorderade sådana platser. Jag behandlar även annonser rörande de 

utomäktenskapliga barnens placering och kompletterar mitt material utav annonser med 

några rättsfall kopplade till ogifta, gravida kvinnor, då dessa berättar något om hur 

situationen för de ogifta, gravida kvinnorna kunde se ut. Studien är förlagd till åren 

1910-1938 därför att det under denna tid förekommer annonser där ogifta, gravida 

kvinnor söker födelseplats. Undersökningsperioden börjar år 1910 på grund utav 

tidsmässiga skäl och för att jag ville undersöka tiden innan 1918 års lagändring som 

innebar att kvinnor inte längre fick föda barn som okänd moder. Studien avslutas 1938 

därför att det under åren 1937-1938 träder i kraft flera förordningar gällande mödraskap 

och barnavård som förändrat villkoren för gravida, ogifta kvinnor och deras barn. 

Förändringarna som alla trädde i kraft i januari 1938 var statsbidraget till förebyggande 

mödra-och barnavård, förordningen om moderskapspenning och förordningen om 

mödrahjälp. 

 

1.7 Material 

Jag har valt att undersöka tidningarna Smålandsposten, Växjöbladet och Kronobergaren 

åren 1910-1938. Valet föll på lokala tidningar, då man i tidigare studier tittat på 

kvinnotidningar och rikstäckande tidningar. Smålandsposten finns som mikrofilm på 

Växjö stadsbibliotek och där finns även Växjöbladet och Kronobergaren, fast som 

tidningslägg. Smålandsposten utkom fyra dagar i veckan under åren för min studie. 

Detta betyder att jag ungefär gått igenom 208 numer per år. Extranummer och bilagor 

tillkommer. Jag har även gjort flera stickprov och undersökt tidningarna Växjöbladet 

och Kronobergaren. Jag har valt att undersöka Växjöbladet vart femte år, följande år har 

studerats: 1910, 1915, 1920, 1925, 1930 och 1935. Kronobergaren undersökte jag från 

dess utgivningsstart i mitten av 1934 och ett år framåt, jag valde även att undersöka år 
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1936. Växjöbladet och Kronobergaren utkom fyra till fem gånger i veckan under dessa 

år. Tidningarna var vid tiden av olika politisk färg. Smålandsposten var 

konservativ/moderat, Kronobergaren var socialdemokratisk och Växjöbladet var först 

moderat och sedan liberal. 1932 tog bondeförbundet, dagens Centerparti, över 

Växjöbladet. Tidningarna var även av olika stor upplaga. År 1911 hade Smålandsposten 

en upplaga på 10500 tidningar. Några år senare år 1935 har upplagan nästan fördubblats 

och låg på 19100 tidningar per år. Dessa siffror går att jämföra med Kronobergaren, 

som år 1935 hade en upplaga på 5900 tidningar. Växjöbladets upplaga var också 

betydligt mindre än Smålandspostens, år 1905 låg upplagan på 3800 tidningar och år 

1940 låg upplagan på 5500.23 Det är i Smålandsposten jag funnit mitt källmaterial. I 

Smålandsposten har jag hittat annonser till och från ogifta, gravida kvinnor och 

annonser där fosterhem efterfrågas samt texter rörande rättsfall som involverat ogifta 

mammor. Jag har även använt mig av biografin Denna dagen ett liv, som är en biografi 

över Astrid Lindgrens liv och boken Högstorp som det var, som bygger på muntligt 

återberättade historier om bostadsområdet Högstorp i Växjö vid 1900-talets början. 

Biografin över Astrid Lindgrens liv har använts för att visa på en ogift kvinna i Småland 

som under min undersökningsperiod blev gravid. Astrid Lindgren är en av vår tids mest 

kända personer, vilken de flesta svenskar har ett förhållande till, vilket gör hennes 

livshistoria till ett utmärkt exempel på hur det kunde se ut och gå till för en ogift, gravid 

kvinna, hennes barn och barnets pappa i 1920-talets Sverige. En av de muntligt 

återberättade historierna som går att läsa om i Högstorp som det var handlar om 

sjuksköterskan Ida Ivesson som tog emot ogifta, gravida kvinnor vid 1900-talets första 

hälft. Ida Ivesson var en av kvinnorna som annonserade i Smålandsposten under min 

undersökningsperiod och därmed utgör hon ett konkret exempel på en person de ogifta 

kvinnorna kunde inackorderas hos i Växjö. 

 

1.8 Metod 

Jag har noga studerat Smålandspostens samtliga numer under åren 1910-1938 för att 

kunna ta ut excerpter. Excerpterna som i första hand består av annonser rörande ogifta, 

gravida kvinnor, som önskar en plats dit de kan stanna under sin graviditet, finns främst 

att hitta på annonssidorna i Smålandsposten. Annonserna finns ofta på förstasidan av 

tidningen eller i slutet av tidningen men de kan även förekomma i sydkanterna på sidor i 

tidningen som i första hand behandlar andra ämnen, vilket gör att samtliga sidor 

                                                 
23  Tollin, Sven:1967, Svensk dagspress 1900-1967 En systematisk och kommenterad kartläggning av 

TU:s förlag, s. 56, 94, 130. 
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studerats. Det går att urskilja mitt källmaterial från andra annonser i tidningen på det 

sätt att annonserna innehåller orden obemärkt eller okänd. Inte sällan används orden i 

annonsens överskrift, överskriften kan då exempelvis vara obemärkt vistelse eller flicka 

önskar bo obemärkt. Om inte orden finns med i överskriften hittar man orden obemärkt 

och okänd i början av annonsen, annonserna kan i sådana fall börja med ordet Dam eller 

Flicka för att efterföljas av som önskar plats som obemärkt i raden under överskriften. 

Jag har efter insamlandet av excerpter försökt utröna vad för sorts information som kan 

plockas ut ifrån dem. När jag hittat återkommande information i annonserna som jag 

ansett kunna använda mig av i uppsatsen har jag kategoriserat den i olika grupper. Jag 

har kategoriserat annonserna utifrån följande grupper: vilka olika annonsörer som fanns, 

vilken stad kvinnorna annonserade ifrån, vilka tilltalsnamn som kvinnorna benämner sig 

själva med eller benämns med i annonserna, var kvinnorna helst ville inackorderas, hos 

vem kvinnorna helst ville inackorderas hos, vilka önskemål kvinnorna hade om barnens 

placering, vilken hjälp som erbjöds kring barnens placering i annonserna och huruvida 

kvinnorna vid sin inackordering ville hjälpa till med hushållssysslor och därmed bo 

billigare. Jag har också kategoriserat annonserna utifrån andra önskemål som kvinnorna 

tar upp i annonserna exempelvis att de önskar god vård och att få komma till ett gott 

hem och hur ofta önskemål kring ett brådskande svar angetts. Utifrån dessa kategorier 

har jag har jag sammanställt mitt material och utifrån sammanställningen ställt frågor. 

Övriga texter jag använt mig av som exempelvis tar upp fosterhemsplaceringar, 

annonser där kvinnor beskrivit sig själva med positiva adjektiv och rättsfall rörande 

ogifta kvinnor har jag inte aktivt letat efter utan hittat i Smålandsposten under mina 

undersökningsår. Vissa delar av mitt resultat presenteras kvantitativt men mitt 

huvudsakliga fokus har legat i att tolka svaren kvalitativt. 

 

1.9 Teoretiska perspektiv 

Att sätta på sig glasögon med ett genusperspektiv när man studerar historia innebär att 

man studerar maktrelationerna mellan könen. Man tar fasta på att relationen mellan 

könen inte varit jämställd historiskt, utan att relationen dem emellan, precis som andra 

relationer i samhället, där makt spelat roll, varit ojämlik. Yvonne Hirdman, professor i 

historia, skriver att forskare inom genus erkänner att det finns en social, kvinnlig 

underordning. Hon anser att denna underordning begränsat kvinnor genom tiderna och 

menar på att denna underordning inte är i sig självt given utan föränderlig. Hirdman 

skiljer på det biologiska könet och det socialt konstruerade könet. Det socialt 
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konstruerade könet kallar Hirdman genus. Genus, skriver hon, är kunskapen om manligt 

och kvinnligt och hur dessa skapas. Genus menar hon, ska förstås som en struktur som 

genererar företeelser, föreställningar och förväntningar. Dessa föreställningar och 

förväntningar på hur vi ska vara kallar Hirdman genuskontraktet. Inom genuskontraktet 

finns enligt Hirdman två lagar. Den första lagen är dikotomin dvs. särhållandet av 

manligt och kvinnligt och tabut i att de två inte bör blandas. Den andra lagen rör 

hierarkin, där det är mannen som är normen och därmed utgör det normativa och 

universella. I upprätthållandet utav dessa processer är kvinnor högst delaktiga skriver 

Hirdman och bidrar därmed till sitt eget förtryck. I samhällen med stark särhållning utav 

könen legitimeras mannen som norm. Omvänt gäller att på de platser där särhållandet av 

könen är mindre illegitimeras manliga normer mer.24 Inom konstruktivismen talar man 

om att de begrepp som används för att förstå världen är socialt konstruerade och ändrar 

karaktär över tiden. Ett exempel kan vara begreppet kvinna. Även om alla kvinnor inte 

är exakt likadana generaliserar människor ofta och tänker sig något speciellt när de 

tänker på en kvinna eller vad som anses vara kvinnligt. Inom konstruktivismen tänker 

man sig att definitionen av begreppet kvinna har förändrats över tid, vad man la i ordet 

kvinna för hundra år sedan är inte detsamma som det vi lägger i ordet kvinna idag. Vad 

som tycks, sägs och tänks om en viss sak brukar inom vetenskapen kallas för diskurs. 

Enligt Michel Foucault är diskurser maktskapande. Genom användandet av språket 

skapas kunskap om hur saker och ting är beskaffade, kunskaper som används för att 

klassificera, förtrycka och privilegiera olika handlingssätt och människor.25 Det är med 

dessa perspektiv jag gått in och undersökt mitt material. 

 

2 Resultat 

Tre tidningar har som sagt studerats, Smålandsposten, Växjöbladet, Kronobergaren. 

Tidningarna Växjöbladet och Kronobergaren tillförde inget till resultatet, då jag fann så 

få annonser i dessa tiningar. I Växjöbladet hittade jag totalt tre stycken annonser av 

ogifta, gravida kvinnor som söker inackordering. Två annonser av dessa, från samma 

avsändare, publicerades 1915. Dessa två annonserna finns inte med i Smålandsposten 

under samma år. Den tredje annonsen publicerades år 1920 och fanns identiskt i 

Smålandsposten, samma år. I Kronobergaren hittade jag inga annonser om ogifta, 

                                                 
24 Hirdman, Yvonne: 2004, ”Genussystemet-reflexioner kring kvinnors sociala underordning.” 

Genushistoria. En historiografisk exposé. Carlsson, Christina & Jansdotter, Anna (red.), Lund, s.113-130. 
25 Rydström, Jens & Tjeder, David:2009, Kvinnor, män och alla andra, en svensk genushistoria, Lund, 

s.12- 14. 
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gravida kvinnor under de två år jag undersökte. Att jag hittat så få annonser i 

Växjöbladet och Kronobergaren skulle kunna förklaras med att Smålandsposten vid 

tiden var den dominerande tidningen i området runt Växjö och därmed nådde flest 

läsare. 

 

2.1 Smålandsposten 

Under undersökningsåren 1910-1938 har jag totalt hittat 222 stycken annonser till och 

från ogifta, gravida kvinnor i Smålandsposten. 

 

2.1.1 Vem/Vilka som annonserar och hur många gånger varje annonsör 
förekommer 

 

De som annonserade förutom ogifta, gravida kvinnor var barnmorskor, sjuksköterskor, 

enskilda personer, familjer, förlossningshem och barnhem. För att ge en viss inblick och 

förståelse av mitt källmaterial har jag valt att presentera ett exempel från vardera 

annonsör. Annonsen nedan, från den 1 juli 1920, är ett exempel med en ogift, gravid 

kvinna som annonsör: 

 

Obem. Dam 

Önskar inackordering 

där vård kan erhållas under några månader. 

Svar med prisuppgift pr. mån. och  

event. anvisning på gott hem för barnet  

emottages tacksamt till ”God vård”  

under adress S. Gumaelius annonsbyrå Stockholm f.v.b.26 

 

Nedan följer ett exempel på en annons från en barnmorska, som tillhandahåller 

inackordering och födelseplats åt ogifta kvinnor, från den 20 februari 1912: 

 

Okänd dam 

Erhåller god och billig inackordering, 

barnmorskan Fru Annie Dahlberg, 

Villa Ingeborg, Hörby 

Obs. barnet får stanna27 

 

Nästa annons i Smålandsposten, från den 14 augusti 1928, är från en sjuksköterska i 

Sölvesborg: 

 

 

                                                 
26 Smålandsposten  1/7 1920. 
27 Smålandsposten 20/2 1912. 
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Obemärkt dam 

Erhåller god inackordering  

under trygga omständigheter. 

God vård. Billigt pris.  

Svar till ”sjuksköterska”  

Postfack 10, Sölvesborg28 

 

I det fjärde exemplet finns en ensam kvinna som erbjuder plats åt ogifta, gravida 

kvinnor, här ifrån den 23 september 1926: 

 

Obemärkt 

Fl. får inack. hos ensam dam i Alvesta mot 50 kr pr. m.  

Svar till ”Genast” Alvesta p.r.29 

 

Den 26 januari 1929 annonserar ett förlossningshem med några korta meningar: 

 

Sölve privata vile och förlossningshem 

Rekommenderas. Billigt pris. 

Utmärkt vård. Diskretion. Fosterhem.  

Box 40, Sölve by30 

 

Ett barnhem i Växjötrakten välkomnar ogifta, gravida kvinnor att delta i deras 

verksamhet, den 4 februari 1928: 

 

Flickor, 

Som önska vara obemärkta, 

kunna få komma till barnhem 

och deltaga i arbetet mot fritt vivre. 

Svar med betyg till ”Denna månad” 

Smål-Postens exp. Växjö f.v.b.31 

 

Jag har nu visat exempel på olika typer av annonsörer som erbjöd ett hem för den ogifta, 

gravida kvinnan och hur dessa annonser kunde se ut. Barnhem var en plats dit ogifta, 

gravida kvinnor kunde få komma inför en stundande födelse. Wängelin fann inte i sin 

undersökning att barnhem annonserade ut platser åt ogifta, gravida kvinnor. Vilket kan 

få sin förklaring i att det finns relativt få annonser från barnhem i Smålandsposten. 

Under min undersökningsperiod på 27 år har jag hittat totalt 4 stycken annonser. I den 

följande tabellen presenteras hur ofta de olika annonsörerna förekommer. 

                                                 
28 Smålandsposten 14/8 1928. 
29 Smålandsposten 23/9 1926. 
30 Smålandsposten 26/1 1929. 
31 Smålandsposten 4/2 1928. 
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Tabell 1. Antal annonsörer år 1910-1938 i Smålandsposten. 

Annonsör Antal Andel % 

Gravid kvinna 86 39 

Barnmorska 69 31 

Sjuksköterska 28 12,5 

Person/familj 23 10 

Förlossningshem 12 5,5 

Barnhem 4 2 

Summa 222 100 

 

Källa: Smålandsposten år 1910-1938, Växjö Stadsbiblioteks samlingar. 

 

I tabell 1 går att se att de ogifta, gravida kvinnorna var den enskilt största gruppen 

annonsörer men av det totala antalet annonser utgjorde de knappt 40 %. Det förekom 

alltså fler annonser som vände sig till gravida kvinnor, i förhållande till antalet annonser 

skrivna från gravida kvinnor i tidningarna. Wängelin fann att vissa av annonsörerna 

återkom flera gånger, hon skrev att de som återkom ofta var barnmorskor. Jag har också 

funnit att vissa av annonsörerna återkommer. Den annonsör som återkom flest gånger 

var en barnmorska från Sölvesborg. Hon annonserade under åren 1922-1928 vid 45 

olika tillfällen. Att annonsera så ofta som denna barnmorska gjorde var däremot inte 

vanligt. Det är inte heller bara barnmorskor som återkommer i annonserna. Vad jag har 

sett återkommer alla annonsörer. Även ogifta, gravida kvinnor har annonserat vid flera 

tillfällen, men oftast återkommer deras annonser bara en gång. 

 
 

2.1.2 Antal annonser skrivna till och från ogifta, gravida kvinnor som förekommer 
under min undersökningsperiod 

 

Under min undersökningsperiod, 1910-1938, har jag i Smålandsposten hittat totalt 222 

annonser från och till ogifta, gravida kvinnor. Nedan syns dem fördelade om tid i fyra 

års perioder. 
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Tabell 2. Antal annonser i Smålandsposten år 1910-1938 fördelade över tid. 

År Antal annonser Andel % 

1910-1914 14 6 

1914-1918  8 3 

1918-1922 61 29 

1922-1926 43 19 

1926-1930 57 25,5 

1930-1934 19 8,5 

1934-1938 20 9 

Summa  222 100 

 

Källa: Smålandsposten år 1910-1938, Växjö Stadsbiblioteks samlingar. 

 

Det man kan se i tabell 2 ovan är att på fyra år kunde antalet annonser skilja sig mycket 

åt. Lägst antal annonser var det år 1914-1918, detta år förekom 8 stycken annonser 

jämfört med år 1918-1922, då det förekom totalt 61 stycken annonser. Det man kan 

konstatera är att antalet annonser är mer än dubbelt så många under åren 1918-1930, 

jämfört med undersökningsåren före 1918 och efter 1930. Efter 1930 minskar 

annonserna kraftigt i antal. Vad det kan bero på och om det beror på något är svårt att 

säga. Jag anser att för att kunna dra några slutsatser behöver fler år och fler tidningar 

undersökas. Wängelin fann under sina undersökningsår mellan 1915-1970, där hon 

gjorde nedslag vart femte år, att antalet annonser var ovanligt stort år 1915. Hon 

påträffade även ett litet antal annonser år 1925. Mitt resultat visar på något helt annat, 

vilket är spännande. 

 

2.1.3 Varifrån kom de ogifta, gravida kvinnorna som annonserade? 

 

När en gravid kvinna annonserade angav hon en adress dit hon ville få information, om 

en eventuell födelseplats, skickad till sig. Oftast fick hon svar via en annonsbyrå eller 

via ett tidningskontor. Annonsen avslutades då så som den gör här, den 23 november 

1914 och den 14 september 1915, min fetstil: 

 

Svar till ”Genast, november” 

 under adr. S. Gummaellii annonsbyrå Stockholm f.vb.32 

                                                 
32 Smålandsposten 23/11 1914. 
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Svar till ”Obemärkt”  

Smålandsposten exp. Wexiö33 

 

Jag har undersökt i vilka städer och på vilka orter kvinnornas anlitade annonsbyråer och 

tidningskontor fanns. Nedan presenteras de vanligaste städerna där dessa annonsbyråer 

och tidningskontor fanns. Jag har antagit att det finns ett geografiskt samband mellan 

kvinnornas boende och den anlitade förmedlaren. 

 

Tabell 3. De vanligaste städerna i vilka kvinnornas anlitade annonsbyrå, alternativt 

tidningskontor, fanns år 1910-1938 i Smålandsposten. 

Stad Antal Annonser 

Växjö 44 

Malmö 12 

Karlskrona 4 

Stockholm 4 

Kalmar 4 

Simrishamn 2 

Andra orter 16 

Summa 86 

 

Källa: Smålandsposten år 1910-1938, Växjö Stadsbiblioteks samlingar. 

 

Den valda staden eller orten behöver inte nödvändigtvis vara den plats där kvinnorna 

var bosatta, men man kan anta att de bodde i närheten av den plats de annonserade ifrån. 

Det finns en del saker som talar för att kvinnorna inte borde åkt allt för långt för att ta 

sig till en annonsbyrå eller ett tidningskontor. En sådan sak är deras ekonomiska 

situation. En annan sak är att kvinnorna först skulle åka till annonsbyrån eller 

tidningskontoret för att sätta in annonsen och sedan återkomma för att hämta svaren, 

något de mest troligt gjorde i egen person då de ville hålla graviditeten hemlig och då 

det fanns få kommunikativa hjälpmedel vid tiden. Följande städer och orters 

annonsbyråer alternativt tidningskontor förekommer också, samtliga en gång var: 

Hultsfred, Göteborg, Sala, Emmaboda, Lund, Ljungby, Linköping, Helsingborg,  

                                                 
33 Smålandsposten 14/9 1915. 
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Norrköping, Sölvesborg, Smedsby, Ystad, Linneryd, Tingsryd, Ronneby och Hemesjö. 

Som man kan se i tabell 3 valde 44 stycken kvinnor att använda sig av en annonsbyrå 

eller ett tidningskontor i Växjö, det är strax över häften av alla annonserande kvinnor i 

Smålandsposten. Smålandsposten är en lokal tidning med en liten räckvidd i området 

runt Växjö. Man borde ur detta kunna dra slutsatsen att de flesta ogifta, gravida 

kvinnorna som annonserade i Smålandsposten under undersökningsperioden bodde i 

närheten av Växjö och önskade komma till en födelseplats nära Växjö. Detta betyder 

dock inte att alla ogifta, gravida kvinnor i Växjö ville inackorderas nära Växjö, de ogifta 

kvinnorna kunde såklart välja att annonsera i andra tidningar som nådde andra delar 

utav landet. Det kan tyckas märkligt att resa bort för att hemligöra en graviditet och 

samtidigt stanna i närområdet. Det är å andra sidan förståeligt att man som blivande 

mamma ville föda sitt barn och låta det växa upp i närheten av där man själv vistades, 

om man nu skulle lämna bort barnet, gav detta fler möjligheter till att träffa sitt barn och 

se till att barnet hade det bra på avstånd. 

 
2.1.4 Hur benämnde kvinnorna sig själva i annonserna och hur benämnde 
andra annonsörer dem? 

 

Speciella tilltal användes när man pratade om ogifta, gravida kvinnor under tiden för 

min undersökning. I tabell 4 nedan presenteras de två tilltalsord på ogifta, gravida 

kvinnor som jag stött på i tidningsannonserna. Under tiden 1910-1938 benämner man 

dessa kvinnor som obemärkta eller okända. Det finns också annonser där inga speciella 

tilltal används. Den typen av annonser är neutrala på det sättet att man inte kan utläsa 

huruvida de vänder sig till ogifta kvinnor eller gifta kvinnor. I vissa fall är också båda 

grupperna utav kvinnor välkomna att inackorderas, det gäller exempelvis 

förlossningshem.  
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Tabell 4. Benämning av kvinnor i Smålandsposten under åren 1910-1938. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Smålandsposten år 1910-1938, Växjö Stadsbiblioteks samlingar. 

 

I tabell 4 syns att man under de första åren av min undersökningsperiod benämner 

ogifta, gravida kvinnor som obemärkta och okända, men från och med år 1922 

försvinner ordet okänd och man övergår helt till att kalla kvinnorna för obemärkta. 

Något som jag påträffat är att ordet obemärkt också används om de ogifta kvinnornas 

barn, här nedan den 28 juli 1933 och den 23 februari 1935. Båda annonserna är, som 

sagt, från 1930-talet och gäller erbjudande om att ta emot obemärkta barn. 

 

”Obemärkt” 

Barn erhåller mycket gott hem på landet.  

Bästa rekomm. finnas.  

Svar till ”Bättre hem”,  

Smål-Pos. exp. Växjö34 

 

OBEMÄRKT BARN 

Får gott och fint hem nära Ronneby.  

”Helst ett för allt”, 

Smålandspostens exp. Växjö35 

 

Enligt Wängelin använde de ogifta, gravida kvinnorna positiva ord för att beskriva sig 

själva i annonserna. Det kunde vara ord så som ordentlig, bättre, duktig och frisk för att 

                                                 
34 Smålandsposten 28/7 1933. 
35 Smålandsposten 23/2 1935. 

År Obemärkt Okänd Ingen benämning 

1910-1914 5 6 3 

1914-1918 5 0 3 

1918-1922 51 1 9 

1922-1926 36 0 7 

1926-1930 53 0 4 

1930-1934 18 0 1 

1934-1938 19 0 1 
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framhäva att de inte var dåliga, trots att de var ogifta och gravida. Var man förlovad så 

skrev man det för att visa att man trots sin situation ändå var förlovad med barnets 

pappa, menar Wängelin. Sådana ordval som Wängelin beskriver har förekommit i mina 

annonser också. I en annons från den 8 juni 1920 står: 

 

Obemärkt 

Bättre flicka, som önskar vara obemärkt  

söker inackordering hos barnmorska eller mindre familj.  

Är villig deltaga i lättare göromål. 

 Svar till ”A.M.B 28”Gumaelius annonsbyrå Malmö36 

 

Vad jag också sett under min undersökningsperiod är andra annonserande kvinnor, som 

använder samma adjektiv som de ogifta, gravida kvinnorna för att beskriva sig själva. 

Nedan följer ett exempel från den 14 januari 1916, kvinnan här använder adjektivet 

bättre och trevlig när hon berättar om sig själv, som vi såg i annonsen ovan benämnde 

även den ogifta, gravida kvinnan sig själv med ordet bättre. 

 

Bättre, trevlig flicka 

Önskar förestå hemmet hos finare ungherre. 

Svar till ”Småländska” p.r. Tutaryd37 

 

En annan platssökande kvinna som är förlovad skriver ut detta i sin annons den 16 juli 

1910: 

 

Förlovad Flicka 

Önskar plats nu genast i bättre familj,  

att gå frun tillhanda i husliga göromål, 

mot fritt vivre. Svar till ”Helen”, Hensmåla p.r.38 

 

Söker plats gör även följande kvinna i följande annons den 30 november 1920: 

 

Ordentlig Flicka 

Önskar plats som elev på kafé och konditori.  

Fritt vivre och någon lön önskas.  

Svar till ”ärlig” Markaryd p.r.39 

 

 

                                                 
36 Smålandsposten 8/6 1920. 
37 Smålandsposten 14/1 1916. 
38 Smålandsposten 16/7 1910. 
39 Smålandsposten 30/11 1920. 
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Att använda positiva adjektiv när man annonserar för att beskriva sig själv är vanligt att 

kvinnor gör vid denna tid och jag menar på att det har lite att göra med om kvinnorna är 

gravida utanför äktenskapet eller inte.  

 

2.1.5 Var kvinnorna helst ville inackorderas under sin graviditet 

 

Utifrån de studerade annonserna kan utläsas huruvida kvinnorna ville inackorderas på 

landet, i staden osv. De flesta som annonserade i Smålandsposten under min 

undersökningsperiod ville få inackordering på landet, vilket syns nedan i tabell 5. Av 86 

annonser skrivna av kvinnor innehöll 16 placeringsönskemål, knappt var femte annons. 

 

Tabell 5. Till vilken plats kvinnorna önskade få inackordering år 1910-1938 i 

Smålandsposten. 

Vart kvinnorna ville inackorderas Antal annonser 

Landet 16 

Nära Växjö 4 

Staden 3 

Summa 23 

 

Källa: Smålandsposten år 1910-1938, Växjö Stadsbiblioteks samlingar. 

 

I vissa av annonserna förekommer önskemål om vem eller vilka kvinnorna helst vill 

inackorderas hos. Nedan redovisas antalet annonser där kvinnorna talat om hos vem de 

ville inackorderas. 
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Tabell 6. Hos vem/vilka kvinnorna helst ville ha inackordering hos år 1910-1938. 

Smålandsposten. 

Vem/vilka kvinnorna ville inackorderas hos Antal annonser Andel % 

Barnmorska 35 40,5 

Familj 16 18,5 

Sjuksköterska 3 4 

Ensam dam 1 1 

Ingen uppgift 31 36 

Summa 86 100 

 

Källa: Smålandsposten år 1910-1938, Växjö Stadsbiblioteks samlingar. 

 

Två femtedelar av kvinnorna anger att de vill inackorderas hos en barnmorska. 

Emellertid finns lika många som inte angivit något önskemål. Några av kvinnorna 

skriver att de vill bo hos en sjuksköterska. Två kvinnor under undersökningsperioden 

uttryckte även en önskan om att ha närhet till läkare. Det är tydligt att man vill komma 

till en person som är utbildad och kunnig inom medicin och allra helst till någon som är 

specialiserad på graviditeter och förlossningar. Nedan presenteras en annons från ett 

förlossningshem som annonserar den 19 september 1914: 

 

Växjö förlossningshem 

Erbjuder god och omsorgsfull vård, 

ljusa, trevliga rum. Såväl enskilda som delade. 

Snyggt inredda efter nutidens hygieniska fodringar. 

Särskilt förlossningsrum, badrum m.m.  

Moderata priser. Fritt val av läkare, om så önskas. Begär prospekt.  

Fru Emma Andersson barnmorska40 

 

Man väljer i denna annons att berätta att man är medveten om att hygien är viktigt, man 

har inrett rummen så att de är renliga, man har ett speciellt rum där förlossningarna sker 

och personalen som arbetar på förlossningshemmet är välutbildad, där finns både 

barnmorska och läkare. Växjö Förlossningshem lyfter fram de saker de tror är viktig för 

dåtidens kvinnor när de ska välja födelseplats och detta är att de bland annat vill komma 

till utbildade barnmorskor och läkare. Det tycks inte helt olik vår egen tid, de flesta av 

dagens kvinnor vill föda barn på sjukhus med utbildad personal och vill att 

förlossningen ska gå till på ett säkert och hygieniskt sätt. Den svenska 

                                                 
40 Smålandsposten 19/9 1914. 
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förlossningsvården förändrades under år 1920-1940, från det att de flesta barnen fötts i 

hemmen, föddes nu istället de flesta av barnen på institutioner, så som förlossningshem 

och sjukhus. Hemförlossningarna minskade under dessa tjugo år från 90 % till 35 %.41  

 

En lokal sjuksköterska ifrån Växjö som annonserade vid tiden för min undersökning var 

Ida Ivesson. Annonsen är ifrån Smålandsposten den 27 juli 1929: 

 

Ivesons Privata Förlossningshem 

Villa Kullen, Växjö tel 1181. God vård. Humana priser.42 

 

Ida Ivesson drev själv ett förlossningshem som låg på Högstorp i Växjö. Om Ida 

Ivesson och förlossningshemmet skriver journalisten Åke Svensson i Högstorp, som det 

var. 1921 öppnade Ida Ivesson sin rörelse på Kullen, efter det att hennes man hastigt 

gått bort. Arbetet var hårt för henne och det var svårt att få verksamheten att gå runt. Ida 

Ivesson var utbildad sjuksköterska och därför fanns både barnmorska och läkare med 

kompletterande kompetenser knutna till förlossningshemmet. I mitten av 1930-talet 

investerade hon i att bygga en förlossningssal. Ivessons förlossningshem inriktade sig 

på att ta emot just ogifta, gravida kvinnor. Många av dessa sades vara välbeställda, unga 

kvinnor ifrån Norrland. Hon kunde som mest inackordera åtta stycken kvinnor 

samtidigt. Efter förlossningarna brukade kvinnorna stanna kvar i några veckor tills dess 

att barnet var döpt och alla formaliteter var avklarade kring barnens placering.43 

 

2.1.6 Hur kvinnornas önskemål såg ut kring barnen och på vilka sätt dessa 

önskemål uppfylldes 

 

De ogifta, gravida kvinnorna framförde ibland önskemål gällande deras barn som snart 

skulle födas. Alla ogifta, gravida kvinnor vid den här tiden ville inte eller kunde inte ta 

hand om barnet. Dessa kvinnor var tvungna att ordna med var barnet skulle ta vägen 

efter förlossningen. Nedanför presenteras hur många kvinnor som hade önskemål om att 

få hjälp med barnets placering via deras inackorderingsplats. 

 

                                                 
41 Höjeberg, Pia, s. 209. 
42 Smålandsposten 27/7 1929. 
43 Svensson, Åke: 2001, Högstorp. Som det var, Växjö, s. 79-82. 
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Tabell 7. Antal kvinnor som uttryckte en önskan i annonserna om att få hjälp med 

barnets placering efter födseln i Smålandsposten år 1910-1938. 

Önskemål om barnet Antal annonser 

Fosterhem/Inackordering hos annonsören 7 

Hjälp med förmedling utav utackordering 2 

Adopteras av annonsören 1 

 

Källa: Smålandsposten år 1910-1938, Växjö Stadsbiblioteks samlingar. 

 

Under min undersökningsperiod är det totalt tio stycken kvinnor som uttrycker en 

önskan om hjälp med barnets placering. Wängelin fann totalt fyra stycken kvinnor som 

eftersökte ett hem åt barnet och menade därmed på att de flesta utav kvinnorna ville 

behålla barnen. Jag finner detta som ett högst troligt svar i och med att så få kvinnor 

efterfrågar ett hem åt barnet. Däremot är det med största sannolikhet så att det är fler 

kvinnor som placerar bort barnen än vad som går att se i tabellen ovan. Som jag tidigare 

presenterat så var antalet annonsörer som riktade sig till kvinnorna fler i antal än de 

ogifta, gravida kvinnor som annonserade. Kvinnorna annonserade inte i alla fall själva, 

och uttryckta kanske därigenom inte alltid en direkt önskan om barnens placering som 

vi kan se. Istället kunde de välja att svara på en annons som riktade sig till dem och 

fråga annonsören direkt hur barnets placering skulle kunna lösas. En del annonsörer 

skrev klart och tydligt ut att de hjälpte till med barnens placering, till vilka kvinnorna 

kunde vända sig, den här annonsen är från den 12 oktober 1910: 

 

För Damer 
Som önskar okänd inackordering finnes 

1 klbostad med enskilda rum och prima bäddar.  

Godt bemötande och  

den mest omsorgsfulla vård garanteras. 

Barnens dop och placering ombestyres efter önskan. 

Adr, Barnmorskan Fru Elna Johansson  

Hyregatan 10 malmö.  

Bref besvaras44 

 

I fosterhemsannonser kan man se hur kvinnornas önskemål om barnens placering 

uppfylldes via de som erbjöd kvinnorna en födelseplats. Här annonserar ett 

förlossningshem i Karlskrona den 21 januari 1916: 

 

                                                 
44 Smålandsposten 12/10 1910. 
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Fosterföräldrar 

Sökes för en nyfödd flicka.  

Svar märkt ”Privat n:02”,  

Förlossningshemmet Karlskrona45 

 

Förlossningshem kunde med andra ord spela en central roll för barnens placering vid 

den här tiden. Sjuksköterskan Olga Bohlin tog emot ogifta, gravida kvinnor. Hon hade 

satt in följande annons i Smålandsposten den 10 januari 1922: 

 

OBS! 

Damer som önskar bo obemärkta 

erhålls god inackordering och vård 

hos legitimerad sjuksköterska.  

Svar till Olga Bohlin 

Box 62, riks 774, Växjö46 

 

Hennes namn förekommer även i andra annonser här från den 25 mars och 28 mars 

1920: 

 

Goda fosterföräldrar 

Sökes för en frisk och rar gosse 9 månader gammal.  

Månadsbetalning, 60 kr i månaden.  

Svar till sjuksköterskan Olga Bohlin  

Box 62, Växjö47 

 

Adoptivföräldrar 

Gifta, barnlösa makar sökes att adoptera ett barn som väntas i mitten av april.  

1500 kr gives i vederlag en gång för alla.  

Svar till sjuksköterskan Olga Bohlin, Box 62 Växjö48 

 

Som jag visat tog olika typer av annonsörer emot ogifta, gravida kvinnor, hjälpte dem 

under deras graviditet och ombesörjde deras barns placering. Här under i tabell 8 visas 

hur många av annonsörerna som uttalat skriver att de erbjuder hjälp med ett boende för 

barnet. 

 

 

 

                                                 
45 Smålandsposten 21/1 1916. 
46 Smålandsposten 10/1 1922. 
47 Smålandsposten 25/3 1920. 
48 Smålandsposten 28/3 1920. 
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Tabell 8. Antal annonsörer som erbjuder de ogifta, gravida kvinnorna hjälp med 

barnens placering i Smålandsposten år 1910-1938. 

Vilken hjälp som erbjuds Antal annonser 

Ordnar barnets placering 4 

Barnet får stanna hos annonsören 3 

Ordnar ett adoptivhem 1 

 

Källa: Smålandsposten år 1910-1938, Växjö Stadsbiblioteks samlingar. 

 

Totalt sätt är det 8 av 136 annonsörer som i annonsen skriver ut att de erbjuder hjälp 

med barnens placering. Dessvärre är det svårt att veta hur många annonsörer som 

verkligen ombesörjde barnens placering. Ida Ivesson skrev till exempel inte ut i sina 

annonser att hon ombesörjde barnens placering, fastän att hon i själva verket gjorde det. 

Det var inte heller alltid så att barnets boende löstes av annonsören. I vissa fall ordnade 

kvinnorna själva med att ordna en plats där barnen kunde bo, som i den här annonsen 

från den 13 mars 1924: 

 

Fosterhem 

Sökes till barn som väntas i början av mars. 

 Svar till ”Anna-Lisa”,  

Smålandspostens exp. Växjö49 

 

Annonser rörande fosterhem är inte annonser jag noggrannare studerat, men de ligger 

nära mitt undersökningsområde och det är annonser jag hittat när jag studerat 

Smålandsposten under min undersökningsperiod. Annonsen som jag presenterar här 

under, från den 28 augusti den 1915, är också från en blivande mamma. I de flesta 

annonser där fosterhem önskas vill mamman betala en summa varje månad. Oftast var 

vården i den typen av fosterhem bättre, då familjen fick en inkomst för barnet varje 

månad och därmed en anledning att hålla barnet långsiktigt vid liv. I annonsen här under 

vill Hedda betala en engångssumma för sitt barn. Vilken vård som väntade hennes barn 

vet vi inte men oftast fick de barnen, som sagt, det sämre då de togs emot av fattiga, 

utsatta människor i behov av pengar snabbt. 

 

 

 

                                                 
49 Smålandsposten 13/3 1924. 



  
 

31 

Fosterföräldrar! 

Önskas till barn som väntas i september,  

mot en summa ett för allt. 

Tacksam för svar inom 8 dagar  

till ”Hedda” denna tidnings kontor50 

 

 

Alla ensamstående mammor ville inte lämna bort sina barn, men ibland hade de kanske 

inget annat val. Precis som Bergman skrev kunde kvinnorna inte alltid förena arbete 

med omsorg av barn då försörjningen inte räckte till. En sådan, mycket ledsen mamma 

finns i följande annons från den 7 april 1927: 

 

Ensam moder frågar? 

Finnes någon snäll och god familj  

som vill taga min lille rare 

ett och ett halvt år gamle gosse såsom egen.  

Tacksamt emottager jag svar under sign.  

”Sorgsen mor ”Smålandspostens exp. Växjö51 

 

 
2.1.7 Övriga önskemål kvinnorna förde fram i annonserna 

 

De ogifta, gravida kvinnorna förde fram ett antal olika önskemål i sina annonser. Två 

önskemål som återkommer i annonserna är att de vill få god vård, sju kvinnor nämner 

detta, och att de vill komma till ett gott hem, vilket fem stycken kvinnor uttryckligen 

nämner. Wängelin undersökte i sin uppsats hur många av kvinnorna som ville 

inackorderas mot fritt vivre dvs. arbeta mot uppehälle. Hon fann i sin undersökning att 

de flesta kvinnorna ville inackorderas mot fritt vivre. År 1915 såg dock annorlunda ut i 

hennes studie, det året var det få som ville inackorderas mot fritt vivre. Istället för att 

hjälpa till i hemmen och därmed betala en lägre summa alternativt arbeta för fritt 

uppehälle ville kvinnorna betala för sin inackordering och därmed disponera sin tid fritt 

under år 1915. Denna information tolkar Wängelin som att kvinnorna 1915 tillhörde en 

högre socialgrupp en kvinnorna under de senare forskningsåren. Wängelin och mina 

resultat skiljer sig åt på den här punkten. I min undersökning är det under alla 

undersökningsår få kvinnor som efterfrågar inackordering mot fritt vivre. Jag har funnit 

totalt tre kvinnor med denna förfrågan. Däremot skriver många kvinnor ut att de gärna 

hjälper till i hemmen med diverse göromål och sysslor. Om man adderar ihop kvinnorna 

som önskade inackordering mot fritt vivre och de som skrev att de vill vara till hjälp i 

hemmen, så är de kvinnorna ändå totalt färre än de kvinnor som endast önskade 

                                                 
50 Smålandsposten 28/8 1915. 
51 Smålandsposten 7/4 1927. 
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inackordering för att fritt disponera sin tid. Detta gällde för alla år förutom 4 av mina 27 

undersökningsår. Dessa år var 1912, 1916, 1923 och 1931. Två av de här åren, 1912 och 

1916, ligger under den perioden som Wängelin menar att kvinnor i liten grad eller inte 

alls efterfrågade inackordering mot fritt vivre eller hjälp då de hade det bra ekonomiskt. 

Den enda annonsör jag funnit som erbjuder gratis inackordering mot arbete är ett 

barnhem i Växjö.  

 

Det är uteslutande kvinnor som skriver annonser för att bli inackorderade i 

Smålandsposten. Till ett barn finns alltid biologiska föräldrar av vardera kön. Papporna 

till barnen existerar nästan inte i annonserna. Jag har inte funnit någon annons där 

pojkvännen skriver å sin flickväns vägnar eller liknande. Den utomäktenskapliga 

graviditeten hade kunnat lösas av båda föräldrarna och inte utav en, ändå hamnar 

ansvaret över barnet och dess födelse näst intill uteslutande på kvinnorna i annonserna. 

Jag har dock hittat en annons där pappan, mest troligt, omnämns från den 7 juni 1924: 

 

Obemärkt flicka 

Önskar inackordering hos snällt och propert folk i närheten av Växjö.  

Bra vore om också en herre kunde få pension under semester därstädes.  

Svar med prisuppgift och närmare upplysningar 

torde sändas under ”21 juni” S. Gumaelius annonsbyrå, Malmö52 

 

Här efterfrågar den ogifta, gravida kvinnan att hennes pojkvän också ska få 

inackorderas, de dagar han har ledigt från sitt arbete. En annan man och blivande pappa 

som svarade på en tidningsannons som riktade sig till ogifta, gravida kvinnor var 

Reinhold Blomberg från Vimmerby, följande text är hans svar till ett förlossningshem i 

Småland år 1926: 

 

”Av annons frågas om, huruvida fullkomligt diskret och förstående inackordering kan erhållas i början av 

dec. mån. för ung dam obemärkt och om förlossning kan ske därsammanstädes? Vidare önskas uppgift 

om kostnaderna m.m. Utförligt svar emotses tacksamt under adress: 27, Vimmerby.53  

 

Kvinnan som Reinhold sökte inackordering till, som snart skulle föda sitt 

utomäktenskapliga barn, var Astrid Lindgren. Astrid valde, som många andra ogifta 

kvinnor vid tiden, att resa bort och i hemlighet föda sitt utomäktenskapliga barn. 

Reinholds och Astrids gemensamma son, Lasse, kom under sina första år att 

inackorderas hos en fostermamma i Danmark som tog mycket väl hand om honom. 

                                                 
52 Smålandsposten 7/6 1924. 
53 Denna dagen ett liv. En biografi över Astrid Lindgren, s. 76 
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Reinhold skickade pengar till fostermamman och hjälpte till med Lasses försörjning 

under de åren han bodde i Danmark samt betalade några av de resor han och Astrid 

gjorde för att besöka Lasse. Reinhold är ett exempel på en man som tog ansvar för sitt 

föräldraskap och hjälpte den kvinna han gjort gravid med hur graviditeten skulle kunna 

lösas och senare med försörjningen utav deras gemensamma son.54 Det fanns pappor 

som tog ansvar för de utomäktenskapliga graviditeterna, de är på det hela taget få, näst 

intill obefintliga i mitt källmaterial, men de fanns. Det är detta jag vill belysa med 

historien om Astrid och Reinhold. Astrid och Reinhold finns inte att hitta i mina 

annonser, men de är ett exempel på ett par från Småland som fick ett utomäktenskapligt 

barn under tiden för min undersökning, där pappan var delaktig i graviditeten och 

försörjningen utav barnet. 

 

 Ett önskemål som var vanligt att framföra från kvinnornas sida i tidningsannonserna är 

att de vill få svar om inackordering så snabbt som möjligt eller inom ett visst antal 

dagar. Nedan i tabell 9 presenteras antal kvinnor som uppgav önskemål om detta. 

 

 Tabell 9.  Antal kvinnor i Smålandsposten som önskat få ett snabbt svar om 

inackorderingsplats år 1910-1938. 

Kvinnornas önskemål Antal annonser 

Genast, snarast, fortast möjligt 15 

Inom 8 dagar 4 

Inom 5 dagar 1 

Inom 4 dagar 1 

 

Källa: Smålandsposten år 1910-1938, Växjö Stadsbiblioteks samlingar. 

 

En hel del kvinnor, 21 stycken, uttrycker ett behov av ett brådskande svar vilket kan 

visa på en ängslan över att bli påkommen. Relationen till den totala siffran på 86 

kvinnor är intressant, då det är förhållandevis många kvinnor som har bråttom iväg från 

den plats där de befinner sig. Ungefär en fjärdedel av kvinnorna ber om ett snabbt svar.  

 

 

                                                 
54 Andersen, Jensen: 2014, Denna dagen ett liv. En biografi över Astrid Lindgren, Lettland s. 57-106. 
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2.1.8 Hur rättsfallen i tidningarna belyser de ogifta kvinnornas problem 

 

Under min undersökningsperiod har jag kommit i kontakt med notiser och textstycken i 

de undersökta tidningarna som relaterar till mitt undersökningsområde. Det är 

textstycken som handlar om mammor med utomäktenskapliga barn som mördat barnen. 

Förekommer i tidningarna gör även de som försökt hjälpa kvinnorna ur en oönskad 

graviditet, genom att utföra aborter. Sådana nämnda företeelser rapporterades det 

naturligtvis om i tidningarna förr då de var olagliga. Jag har valt att ta med två exempel 

då jag tycker att de säger något om den tiden jag undersökt och om vad kvinnorna som 

levde då mötte för problem. Jag har inte systematiskt letat efter denna typ av 

information utan använder mig endast av några enstaka fall. Notisen här från den 9 mars 

1929: 

 

Häktad för omfattande fosterfördrivningar 

Stockholm den 8 (T.T) 

En 55-årig fru Anna Wilhelmina Eriksson har av kriminalpolisen häktats för fosterfördrivning. Hon har 

erkänt att hon i ett 50-tal fall hjälpt olika kvinnor att framkalla missfall.55 

 

Här har vi en kvinna som hjälpt gravida kvinnor att avsluta graviditeter för de kvinnor 

som önskat. Själv erkänner Anna Wilhelmina Eriksson att hon hjälpt femtio kvinnor att 

utföra abort, ett stort antal kvinnor, det tycks ha funnits en lukrativ marknad för den 

sortens affärer. Då som nu förekom oönskade graviditeter. Men vid den här tiden kunde 

man inte, i alla fall på laglig väg, avsluta graviditeten utan man fick fullfölja 

graviditeten och fick ett barn. Ett barn som kvinnorna i vissa fall kände att de inte kunde 

försörja och ta hand om. En sådan mamma kan man läsa om den 6 juni 1913: 

 

En olycklig moder 

Dödar sitt 11 dagar gamla barn genom att dränka det i Wexiösjön 

(…) Inför Konga häradsrätt rannsakades på torsdagen häktade tjänsteflickan Hilma Katarina 

Johansson(…) för det hon den 17 nästlidne april medels dränkning i Wexiösjön afdagatagit sitt den 6 

samma månad födda flickebarn.(…) Den häktade berättade om sina lefnadsomständigheter(…)1909 

födde hon i moderns hem ett barn med hvars fader, som hon lärt känna i Limhamn, hon under 4 år varit 

förlovfad. Denne gjorde emellertid, då barnet var 1 ½ år gammalt, slut med bekantaskapen, lämnade 

modern åt sitt öde utan att på något sätt bidraga till barnets underhåll. Själf har hon i sina knappa 

omständigheter på berömvärdt sätt dragit försorg om så väl sitt barn som sin åldriga moder hos vilken 

barnet vistades. Föregående år blef hon, under det hon hade anställning å Wexiöbryggeriet bekant med 

trädgårdarbetaren Oskar Skog. Frukten af denna bekantskap, som den häktade hoppats skulle resultera i 

äktenskap, blef ett barn, som den häktade sedan hon måste lämna en innehafd plats i Lund framfödde hos 

sin moder i Däningelanda(…)  Hon vistades till den 17 i hemmet, då hon, medtagande barnet, tidigt på 

morgonen begaf sig gående en skogsväg till Wexiö med avsikt att resa till Lund, där hon vidtalat en 

                                                 
55 Smålandsposten 9/3 1929. 
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änkefru Person att taga hand om hennes barn. Sedan barnets födelse hade hon varit förtviflad öfver de 

små utsikter hon hade att kunna föda sina båda barn och sin gamla moder och dessa sorgsna tankar hade 

under den ensliga skogvandringen tagit än dystrare former, dock hade hon icke hyat en tanke på att 

afdagataga sitt barn. Emellertid hade då hon kl 7 på morgonen ankommit till Kampen och satt sig ned på 

södra sluttningen af Kamparpelarplatsen för att gifva sitt barn mat, tanken på att att dränka barnet i sjön 

kommit öfver henne. Utan att reflektera öfver följderna hade hon lagt en kilotung sten i den schal hvare 

barnet varit insvept, gått ut på strandstenarna och sänkt ned barnet (…) Hon hade därpå vistats i Wexiö 

till på e.m. då hon rest till Lund, där hon, under uppgift att hennes barn varit dödtfött inträdt i sin tjänst 

hos familjen. (…) Emellertid hade misstankar mot den häktade uppstått som ledde till hennes häktande. 

(…) Hur kunde ni göra så? yttrade ordförande, men fick till svar endast snyftningar och tårar. Den 

stackars flickan hade då hon underättat den upgifne barnafadern om sin olyckliga belägenhet fått till svar 

att ”det rådde han ej för”. Därför hade hon efter barnets födelse ansett det lönlöst att meddela sig med 

honom(…)Efter enskild öfverläggning fattade utslag förklarade rätten, då den tilltalade(…) dels emedan 

hon saknade understöd och förmåga att försörja modern och sina barn och hennes egen förtviflan övfer 

detta förhållande synnerligen förmildrande omständigheter.56 

 

Det man kan läsa är att Hilma Katarina Johansson ovan haft mycket svårt att försörja sig 

själv och sina barn. Hon lämnades ensam av båda papporna till barnen med allt ansvar 

och hade inte fått någon hjälp med försörjningen av dem. När hon blev gravid för andra 

gången fick hon inte stanna kvar på sin arbetsplats, utan var tvungen att sluta. Hilma 

Katarina Johanssons verklighet var den samma som kvinnorna i mina annonser levde i. 

Utsikterna kunde se ut såhär om man var ogift, väntade barn och var kvinna. Jag tycker 

mig se en förståelse för de ogifta kvinnornas situation. Hilma Katarina Johansson 

beskrivs i texten som en olycklig, stackars moder som på ett berömvärt sätt försörjt sin 

familj och lämnats åt sitt eget öde. I rätten talade man om de förmildrande 

omständigheter som rådde, och Hilma Johansson dömdes endast till två års straffarbete, 

vilket var det lägsta straffet för barnamord år 1913. När min undersökning slutar har 

man i Sverige genomfört förändringar för att förbättra både kvinnornas och barnens 

situation. 

 

3 Analys 

3.1 Språk, ordval, diskurser och konstruktivism 

Speciella ord, så som ordet obemärkt, används om den ogifta, gravida kvinnan vid tiden 

för min undersökning i tidningsannonser. Foucault menar att i användandet av språket 

och igenom ordens betydelse skapas makt. Ordet obemärkt ger enligt hans teori kunskap 

om hur något är beskaffat, det talar i det här fallet om att det är en ogift, gravid kvinna 

vi menar när vi talar om en obemärkt. Ordet obemärkt används på så sätt för att 

klassificera, man gör i ordvalet skillnad på om en gravid kvinna är gift eller inte. I och 
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med att det ena anses rätt, dvs. att en gravid kvinna ska vara gift, så kan man med 

Foucaults teori mena på att ordet obemärkt använts för att förtrycka ogifta, gravida 

kvinnorna och privilegiera de kvinnor vars handlingssätt ansetts korrekt i samhället dvs. 

de gifta, gravida kvinnorna. Det var inte bara kvinnorna som kallades för obemärkta, 

under tiden för min undersökning har jag även hittat annonser där man erbjuder sig att 

ta emot obemärkta barn för fosterhemsplacering. Det görs alltså inte bara skillnad på 

ogifta och gifta gravida kvinnor utan man gör även skillnad på barn och obemärkta 

barn. Fram tills 1918 kallades kvinnorna okända och barnen oäkta i lagen. Kvinnorna 

benämndes också som okända i tidningsannonser, som jag visat tidigare. Under senare 

årtionden talar man istället om obemärkta kvinnor och obemärkta barn. Trots att lagarna 

ändras kring kvinnor och barn fortsätter man att kategorisera och göra skillnad på ogifta 

kvinnor och utomäktenskapliga barn i språket även efter det att lagen ändrats. Detta 

särskiljande kan kanske tas som bevis för att tankarna och idéerna om ogifta, gravida 

kvinnor och utomäktenskapliga barn fortsätter att vara nedvärderande under 1900-talets 

första hälft. Hirdman skrev att det är genom särskiljandet man håller äldre tankegångar 

vid liv. Genom särhållandet utav gifta och ogifta kvinnor i kyrkliga riter bibehölls ett 

legitimerande utav äldre tiders föreställningar, där utomäktenskapligt sex och en 

utomäktenskaplig graviditet ansågs fel och var förenat med synd. På samma sätt som en 

kyrklig rit fungerar till att skilja ut det som anses rätt och fel, så tänker jag mig att även 

ord och språk kan fungera på samma sätt. Frykman menade, att den ogifta modern 

varken skulle synas eller märkas i samhället. Att kvinnorna blev kallade för obemärkta 

eller själva kallade sig vid detta ord kan antyda ett osynliggörande, precis som Frykman 

menar. Obemärkt betyder nästan ordagrant osynlig. Synonymer till ordet obemärkt är 

oupptäckt, osedd, dold, obetydlig och ouppmärksammad. Ordet obemärkt för mina 

tankar till någon om smyger omkring i bakgrunden. Frykman skriver att samhället 

genom osynliggörandet av de ogifta, gravida kvinnorna inte behövde ta ställning till 

eller medge att de ens existerade. Inom konstruktivismen menar man att man i dåtiden 

la betydelser i ord och begrepp och att man idag gör andra kopplingar till ord och 

begrepp. När man generaliserade och tänkte på begreppet kvinna och det som kopplades 

ihop med det kvinnliga innefattade det en intakt sexuell ära. Begreppet och definitionen 

av kvinnan var förknippad med sexuell ära och därmed sattes ett likhetstecken mellan 

att vara kvinna och att vara ärbar. Det är möjligt att det var en anledning till att man 

hade speciella tilltal för ogifta, gravida kvinnor. De ansågs helt enkelt inte ärbara. De 

var därmed inte vanliga kvinnor längre och kunde därmed inte benämnas som sådana. 
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3.2 Bakgrund och tidigare forskning kopplat till min analys 

Frykmans forskning var förlagd till 1800-talets Götaland och min undersökning ligger 

några år längre fram i tiden, men jag tycker att man i texten om barnamörderskan från 

1913 kan se ett samhälle som tar ställning för den ogifta kvinnan. Det är ett samhälle 

som uppmärksammar och visar en viss förståelse för de ogifta mammornas livssituation 

istället för att enbart fördöma och mobba ut, även om det säkert också förekom. Kanske 

hade man börjat inse att det var kvinnorna och kvinnorna ensamma som fick bära 

ansvaret för allt vad en utomäktenskaplig graviditet innebar. I skrivandet av texter görs 

alltid ett urval av vad som anses viktigt att ta med. I texten om barnamörderskan från 

1913 valde man att skriva att hon lämnats ensam med båda barnen och deras 

försörjning. Man skrev ut att den ena pappan hade sagt när han fick veta att de väntade 

barn att ”det rådde han ej för”. Det är en oansvarsfull pappa, som skjuter ifrån sig 

problemet som Smålandsposten skriver om 1913. Att detta beteende skrevs ut och att 

kvinnans ekonomiska utsatthet i hög grad kom att påverkade domen, måste varit för att 

man tyckte att fäderna gjort fel, observerade och förstod den ogifta kvinnans 

livsproblematik. Med andra ord erkände man hennes existens och tog ställning 1913, 

kanske för att tidens lagar inte förändrade situationen till det bättre för kvinnorna. Hilma 

Katarina Johansson var också en duktig och arbetsam kvinna, som försörjde sin familj 

och inte stod samhället till last. Hade hon stått samhället till last hade förståelsen för 

henne och hennes situation troligtvis varit mindre. Barnamordsplakatet hade, som sagt, 

som huvuduppgift att försöka stoppa ogifta mödrar från barnamord. Lagen skulle också 

hjälpa modern från ett liv i utanförskap och misär. Hilma Katarina Johansson sades upp 

från sin arbetsplats. Vilket jag ser som en del i ett utanförskap, där man i och med en 

handling eller genom att ha förlorat sin ära inte längre är välkommen att delta, i det har 

fallet i arbete. Misär och fattigdom var en del av Hilmas liv, då hon ensam arbetade hårt 

för att försörja sig själv, sina två barn och sin mamma. Trots barnamordsplakatets mål 

att förhindra ovanstående saker, tycks allt det lagen velat motverka infriats i det här 

fallet. Ur ett genusperspektiv kan man se att papporna till Hilma Katarina Johanssons 

barn avsa sig ansvaret för barnen och inte betalade något för deras uppehälle. De tycks 

ha fortsatt livet som innan, vilket var möjligt under den här tiden om man var man. 

Bilden av mamman som inte får underhåll utbetalt ens via privata uppgörelser bekräftas 

här. Hilma Katarina var en sådan kvinna, vilket styrker Lindstedts resonemang om att 

kvinnorna inte tjänade på privata överenskommelser. Normerna, hur man tänkte kring 
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genus, verkar ha varit av avgörande betydelse för hur livet förändrades för de 

inblandade efter en utomäktenskaplig graviditet. Lindstedt Cronberg hävdade att 

kvinnors sexuella ära, i högre grad än männens var kopplat till sexualiteten. Detta ser 

jag som en del av genuskontraktet. Kvinnans ära blev skadad genom en 

utomäktenskaplig graviditet på ett sätt som mannens inte blev och därför kom hennes 

livsvillkor att skilja sig från mannens. Det tycks rimligt att den sexuella äran för kvinnor 

skulle spela en viktig roll även i det vanliga livet, då man i kyrkan gjorde skillnad på 

ärbara och icke ärbara kvinnor i riterna. Männens ära skadades inte, de behövde inte 

bära en viss klädsel och kunde inte förmanas av kyrkan, då kvinnorna inte namngav 

papporna till deras utomäktenskapliga barn. Tiden för min undersökning var en tid då 

religionen spelade en större roll i människornas liv än vad den gör idag. Det är möjligt 

att de kyrkliga ritualerna var en orsak till att kvinnorna valde att resa bort och inte 

stannar kvar på sina hemorter under graviditeten. Ohlander framhöll just att barnamord 

skedde på grund utav av kyrkans straff mot kvinnorna och omgivningens förakt och illa 

behandlande av dem. Dessa orsaker skulle delvis kunna vara faktorer som gjorde att 

ogifta, gravida kvinnor valde att föda på annan ort i hemlighet. Lagen som gav modern 

rätt att föda barn som okänd gällde fram till 1918, efter det registrerades kvinnornas 

namn, då barnet hade rätt att veta vem som var deras mamma. Notera att kvinnor trots 

lagändringen fortsatte att resa bort och hemlighålla sin graviditet och sitt moderskap. 

Det måste alltså funnits andra saker, än att föda som okänd mor, som verkade drivande 

för kvinnor och fick dom att lämna den omgivning där de levde. Kanske var det just de 

faktorer Ohlander tagit upp. Lindstedt Cronberg skrev att de ogifta mödrarna ensamma 

fick bära ansvaret för barnen och den utomäktenskapliga sexualiteten under 1700 och 

1800-talet. Detsamma kan sägas under den del av 1900-talet jag undersökt. Som jag 

tidigare pekat på var det endast kvinnor som annonserade, det var endast kvinnor som 

ordnade med fosterhemsplaceringar och det var i de flesta fall kvinnor som försörjde 

barnen. Lindstedt Cronberg skrev att de ogifta, gravida kvinnorna drabbades hårt socialt 

och ekonomiskt av en utomäktenskaplig graviditet. Jag motsätter mig inte detta på något 

sätt, men tänker mig att de ogifta kvinnorna under denna tid, vare sig de var 

utomäktenskapligt gravida eller inte, hade en svårare tillvaro både socialt och 

ekonomiskt än männen av den anledningen att de var kvinnor. Så är det i Sverige idag 

och i övriga världen. Frykman och Ohlander skrev att kvinnor kunde avskedas vid en 

graviditet, vilket var fallet i exemplet med Hilma Katarina Johansson. Ohlander och 

Bergman skrev att kvinnorna ensamma fick ta hand om sina barn och samtidigt arbeta 
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för deras försörjning, vilket stämmer väl överens även det med Hilma Katarina 

Johansson. Det skulle också vara troligt att så var fallet med den sorgsna mor som sökte 

ett fosterhem till sin pojke på ett och ett halvt år i en av annonserna. Både Frykman och 

Ohlander skrev att den ogifta modern straffades hårdare än fadern. Bara det att man som 

kvinna reste bort för en utomäktenskaplig graviditets skull måste ses som ett socialt 

straff som mannen slapp utstå. Ohlanders resultat visade på att där den sociala 

kontrollen var stor föddes färre utomäktenskapliga barn och att de kvinnor som på en 

sådan plats födde barn utom äktenskapet fick leva i större misär och utanförskap. Hur 

hård den sociala kontrollen var i Småland för de ogifta kvinnorna hade varit intressant 

att undersöka i vidare studier. En stark, social kontroll kan exempelvis komma ur 

områden med ett högt antal religiösa troende. Vissa områden i Småland var och är till 

viss del även idag områden med många religiösa, kristna grupper. Man skulle därför 

kunna anta att den sociala kontrollen varit stark i de områdena. Under tiden för min 

undersökning förekom både bra och dålig vård för de ogifta kvinnorna. De kunde 

komma till en barnmorska så som Moa Persson, där barnen dog och försvann, men de 

kunde också komma till en sjuksköterska som Ida Ivesson, som vad vi vet, gjorde sitt 

bästa för att kvinnorna och barnen skulle få det så bra som möjligt. Vården kvinnorna 

fick varierade och det fanns vid tiden inga garantier för var de kunde hamna eller vad de 

hade rätt till. Wängelin tar i sin undersökning upp ett exempel på en kvinna som tog 

emot ogifta, gravida kvinnor, lurade dem att de skulle få stanna mot en betalning och 

sedan precis före barnens födelse slängde ut dem. Kvinnorna kunde ha tur och komma 

till en bra person eller otur och komma till någon som i första hand tog emot dem och 

deras barn enbart för pengarnas skull. Det handlade nog dock inte alltid om tur eller otur 

för kvinnorna. De visste säkert att vården som väntade deras barn inte var den bästa om 

de betalade ett för allt när de lämnade bort dem. Sköld skrev att de som tog emot barnen 

ofta själva var i en utsatt situation. Ibland togs barnen emot för en engångssumma. I 

vissa av fosterhemsannonserna efterfrågas just att få ta hand om ett barn mot en summa 

ett för allt. I ett fall vänder sig annonsören direkt till ogifta, gravida mammor, då det var 

ett obemärkt barn man vill ta emot ett för allt. Det måste alltså varit känt från 

omgivningen att de ogifta, gravida kvinnorna i många fall befann sig i en svår 

ekonomisk situation. Varför skulle man annars vänt sig direkt till dem? Sköld menade 

på att utsattheten bland mödrarna och barnen skapade en marknad för en problematisk 

fostervård. Det samma borde kunna sägas om vården kring ogifta, gravida kvinnor vid 
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tiden. Vården man fick som okänd mor och obemärkt var varierande och utan garantier, 

vilket skapade en otrygghet.  

 

3.3 Hirdmans genusteori 

Är det något som tycks glasklart, som både min och Wängelins undersökning visat på, 

så är det att det var kvinnorna som bar ansvaret för graviditeten och barnet. Det var 

kvinnorna och kvinnorna ensamma som skrev och annonserade om en plats dit de kunde 

komma för att föda sina barn. Männen och papporna var frånvarande trots att det fanns 

en man och en kvinna tillsammans ansvariga för barnet. Hirdman pratar om 

maktrelationer mellan könen, att relationen mellan män och kvinnor varit ojämlik precis 

som alla relationer i samhället där makt spelat roll. Ett exempel på denna ojämlika 

relation syns just i annonserna, då det endast är kvinnor som annonserar. Ett 

utomäktenskapligt barn ser jag som ett förlorande av makt för kvinnorna. De tycks 

nästan ha förlorat kontrollen över sina livsöden i och med en utomäktenskaplig 

graviditet. Den kunde göra att de förlorade sitt arbete, frystes ut, särbehandlades, valde 

att resa bort och gömma sig och sin mage och fick leva i fattigdom. Inget av detta 

väntade männen. Man kan se kvinnornas underordning i samhället på det sätt att de 

ensamma löste situationen med sin utomäktenskapliga graviditet och att de i många fall 

fick ansvara själva för barnets försörjning. Det var visserligen ett val kvinnorna gjorde 

att resa bort och föda sina utomäktenskapliga barn, men tillvaron som väntade dem om 

de inte åkte var troligtvis inte så rolig. Kvinnorna i annonserna måste ansett att det bästa 

för dem själva var att resa bort och hemlighålla graviditeten. Vid tiden för min 

undersökning ansågs barnen vara kvinnornas ansvar, männen hade i första hand andra 

ansvarsområden. Hirdman skriver om det socialt konstruerade könet, om att människan 

lär sig hur hon ska vara och vilka roller hon ska fylla och att dessa roller inte är 

konstanta, utan föränderliga över tid.  Man kan exempelvis se att männen och papporna 

i dag i mycket högre grad är delaktiga i barnen och deras uppväxt. Särhållandet av 

manligt och kvinnligt har förändrats och mannen som norm har ifrågasatts på ett sätt 

som inte skedde vid tiden för min undersökning. Detta kan ses genom att människor i 

dagens Sverige tycker att det är konstigt att männen inte är delaktiga och tar ansvar för 

graviditeten och barnen vid 1900-talets första hälft, genuskontraktet som Hirdman 

pratar om, har förändrats.  
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3.4 Wängelins undersökning kopplad till min analys 

Wängelin presenterade en del slutsatser i sin undersökning som jag ställer mig frågande 

till. En sådan sak var att de ogifta, gravida kvinnor i annonserna beskrev sig själva med 

positiva adjektiv, exempelvis förlovad, stark, ordentlig och bättre för att föra fram att de 

inte var dåliga flickor trots sin utomäktenskapliga graviditet. Det stämmer visserligen 

att de ogifta, gravida kvinnorna beskrev sig själva med ovanstående ord i sina annonser, 

men som jag visat, så beskrev även kvinnor som inte var utomäktenskapligt gravida sig 

på samma sätt i annonser vid den här tiden. De beskrivande ord som används i 

annonserna under denna tid har inte något med en utomäktenskaplig graviditet. Istället 

påstår jag att kvinnor generellt vid 1900-talets första hälft beskrev sig själva med ord 

som stark, bättre och förlovad i annonser. En annan sak Wängelin kommit fram till som 

jag tycker är tveksamt underbyggd är att kvinnorna som annonserade innan 1918 hade 

det bättre ekonomiskt ställt jämfört med kvinnorna som kom att annonsera senare. 

Wängelin fann i sin undersökning att de flesta kvinnorna i annonserna år 1915 ville 

inackorderas och fritt disponera över sin tid på dagarna. Under hennes senare 

undersökningsår ville kvinnorna istället hellre inackorderas och hjälpa till i hemmen 

som hushållshjälp eller inackorderas och mot arbete bo gratis. 1918 kommer en ny lag 

som gör att man inte längre kan föda barn som okänd mor, barnet har nu rätt att veta 

namnet på sin mamma. Wängelin menar utifrån denna fakta att de som sökte plats att 

föda sina barn under år 1915 och åren innan 1918 tillhörde en högre socialklass än de 

kvinnor som kom att söka födelseplats efter 1918. Under mina undersökningsår 

uttryckte de flesta av kvinnorna att de ville inackorderas och därmed disponera över sin 

tid som de ville. Jag har alltså inte hittat att kvinnorna under åren 1910-1918 i högre 

grad än kvinnorna under senare år uttryckte en önskan om att bo inackorderade. Man 

kan tänka sig att lagen som kom 1918 gjorde att vissa grupper av kvinnor skulle sluta 

förekomma i annonserna. Exempelvis kanske de kvinnor med pengar som önskade 

förbli okända valde att åka utomlands och föda barn men det är som sagt inget jag kan 

utläsa ifrån mitt material. Då mina och Wängelin resultat skiljer sig åt här skulle mer 

forskning behövas på området för att bringa klarhet i saken. I boken om sjuksköterskan 

Ivesson står att läsa att många utav kvinnorna som inackorderades hos henne var rika 

kvinnor från Norrland. Ivessons praktik öppnade 1921, om fakta stämmer tycks inte 

lagändringen 1918 lyckats skrämma iväg de ekonomiskt starka kvinnor utomlands. Att 

våra undersökningar skiljer sig åt kan bero på att Wängelin undersök vart femte år, när 

jag undersökt varje år. Vårt källmaterial skiljer sig även åt då jag tittat på lokaltidningar 
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och Wängelin på kvinnotidningar och rikstäckande tidningar. En förklaring till varför 

undersökningarna gett olika resultat skulle kunna vara att de olika tidningarna nått olika 

grupper av kvinnor. Som sagt ovan, ville många kvinnor i Wängelins undersökning 

inackorderas mot fritt vivre. Det fanns endast en annonsör som erbjöd kost och logi mot 

arbete i mina annonser och det var ett barnhem i Växjö. De flesta av de ogifta, gravida 

kvinnorna önskade att få komma till någon med kompetens och utbildning inom 

medicin. Inga ogifta kvinnor uppgav en önskan om att få komma till ett barnhem vad 

jag funnit. De flesta kvinnor som hade råd inackorderade troligtvis sig själva hos en 

barnmorska, sjuksköterska eller liknande. För de kvinnor som inte hade några pengar att 

lägga på sin obemärkta vistelse och var tvungna att arbeta för sitt uppehälle så fanns då 

endast möjligheten att inackorderas på barnhem. Det skulle kunna vara så att det var en 

inackorderingsform för de allra mest utsatta och fattiga då barnhemmen inte hade hög 

status, om så är fallet hade varit spännande att undersöka vidare. Wängelin skrev att de 

ogifta, gravida kvinnorna osynliggjorde sig själva samtidigt som de handlade inom de 

ramar samhället satt upp för dem. Jag delar inte fullt hennes synsätt och ser inte 

kvinnorna som ensamma ansvariga för sin situation och sin osynlighet i det dåtida 

Sverige. Kvinnorna under denna tid var inte, i lika hög grad som männen, fria att välja 

hur de skulle leva. Det fanns två val för de ogifta, gravida kvinnorna som samhället 

hade satt upp för dem, om de ville handla inom det lagen föreskrev. De kunde stanna 

kvar hemma och föda barn hemma eller resa bort och föda i hemlighet. Inom dessa 

begränsningar hade de ogifta, gravida kvinnorna ett val men jag ser deras 

osynliggörande som starkt förknippat med den fattigdom de levde i och den ser jag inte 

heller dem som ensamma ansvariga för. Hur fria är vi idag? Som medborgare i ett 

samhälle finns det alltid lagar, rättigheter och skyldigheter som samhället satt upp som 

man som medborgare har att förhålla sig till.  

 

3.5 Avslut 

Alla forskare beskrev en utsatthet bland de ogifta, gravida kvinnorna, även om denna 

utsatthet varierat i grad. Den här utsattheten har jag hittat även i mina texter. I 

annonserna återfinns kvinnor som behöver en billig inackordering för att det är allt vad 

de har råd med, där finns kvinnor som ber om diskretion och som vädjar om ett svar 

snarast. Alla kvinnor som förekommer i annonserna kände ett behov av att hemlighålla 

födseln av sitt barn. Det var näst intill uteslutande kvinnorna stod att ombesörja allt vad 

den utomäktenskapliga graviditeten innebar. Det var kvinnorna som försörjde barnen 
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och som i många fall inte hade möjlighet till det och därmed fick lämna bort sina barn. 

Det kan inte ha varit lätt för kvinnorna, inte heller för deras barn, inte ens de som tog 

emot och inackorderade kvinnorna verkar haft det lätt. Det verkar ha varit en hård 

verklighet, men det är också ett Sverige som snart kommer göra förändringar för dessa 

kvinnor och barn. 1900-talets kvinnor i Sverige reste bort för att få inackordering under 

sin graviditet, föda sina barn och i vissa fall även lämna bort dem efter förlossningen för 

fosterhemsplacering eller adoption. De som tog emot de gravida kvinnorna i Sverige för 

snart hundra år sedan fyllde en liknande funktion som nunnorna gör i Polen idag. Jag 

funderar över hur kvinnorna och de bortlämnade barnen har det i dagens Warszawa? 

Kanske liknar de problem som fanns för de utomäktenskapligt, gravida kvinnorna förr i 

Sverige de problem som dagens kvinnor i samma situation möter i Polen? Kanske måste 

dessa kvinnor också hemlighålla? Kanske är de ensamma och fattiga? Kanske får deras 

barn inte den vård de behöver? 

 

3.6  Sammanfattning 

I min uppsats har jag undersökt tidningsannonser till och från ogifta, gravida kvinnor 

som söker inackordering för att föda utomäktenskapliga barn. Studien är förlagd mellan 

åren 1910-1938 i tre lokala tidningar i Växjö. Tidningarna jag studerat är 

Smålandsposten, Växjöbladet och Kronobergaren. De som annonserade i 

Smålandsposten vid tiden för min undersökning var förutom ogifta, gravida kvinnor, 

barnmorskor, sjuksköterskor, enskilda person eller familjer, förlossningshem och 

barnhem. Några saker jag funnit i annonserna är att kvinnorna som inackorderades för 

att föda barn i Växjö ofta kom ifrån närområdet kring Växjö. Kvinnorna tilltalade sig 

själva och tilltalades i annonserna med specifika ord såsom obemärkt och okänd, dessa 

tilltal förekom även för barnen till de ogifta kvinnorna. Vad jag sett så var det kvinnorna 

och kvinnorna ensamma som ansvarade för en födelseplats vid annonseringen. Det var 

även kvinnorna som ombesörjde en eventuell fosterhemsplacering och om så inte var 

fallet var det kvinnorna som i första hand stod för barnens försörjning. Det tycks ha 

funnits många anledningar att resa bort för att hemlighålla sin graviditet, förutom att 

föda barn som okänd mor tycks kvinnornas ära skadats på ett annat sätt än männens i 

och med en utomäktenskaplig graviditet. Trots detta har jag ändå funnit att det finns en 

förståelse för de ogifta, gravida kvinnornas situation i Sverige för hundra år sedan. Jag 

diskuterar även tidigare studenten Lena Wängelins studie om obemärkta, då hon gjort 

en liknande studie om annonser till och från ogifta, gravida kvinnor. Wängelins resultat 
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har i många fall jämförts med mina gena. Jag tar även upp tidigare forskning kring 

ogifta mödrar och diskuterar och jämför dem med mina resultat. Till hjälp för att 

analysera materialet har jag använt mig utav Yvonne Hirdmans genusteori. Hon menar 

att relationen mellan män och kvinnor, precis som all andra relationer där mat spelat 

roll, varit ojämlik. Jag har även använt mig av konstruktivismens tankegångar om att 

begrepp och ord förändras över tid och Michal Foucaults teori om diskurser, där man 

ser språket som maktskapande.  
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