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Inledning  

Att skaffa sig barn har i alla tider varit viktigt av olika anledningar. Ses familjebildningen i ett 

historiskt perspektiv utifrån dem som inte fick några barn, innebar detta att de varken hade 

ekonomi eller ålderdom säkrad. Ja, det kunde till och med innebära döden för de som var 

barnlösa. Med tiden försköts detta perspektiv till att vi idag skaffar barn för att vi vill, inte på 

grund av ekonomiska skäl. Det kan sägas att om det förr var livsviktigt att skaffa barn, gör vi 

det idag på en frivillig grund.1 Det som är intressant att ta reda på är hur det då var för de barn 

som växte upp i brytpunkten av denna utveckling. Om barnlöshet förekom, skaffades det då 

barn på andra sätt och vad var incitamentet till det? Var det av ekonomiska eller 

känslomässiga skäl? 

År 2005 sändes ett TV-program som hette Stulen barndom. I programmet berättade några 

män om de systematiska kränkningar de varit med om under sin tid på ett av Sveriges alla 

barnhem. Programmet aktualiserade frågor kring vilka krav som kan ställas på fosterhem idag 

och hur tillsynen av fosterhemsplacerade barn ska gå till.2 För att kunna göra det bör vi veta 

hur det har sett ut historiskt sett; vi måste utgå ifrån vår kunskap om hur och varför barn 

hamnade i fosterhem runt sekelskiftet och så långt det är möjligt ta reda på vad de själva 

ansåg om sin fosterhemsplacering.   

Under tidigt 1900-tal kom min farfars far och min farmors mor att fosterhemplaceras i Östra 

Ed respektive Tryserums socken, de var vad man i min hembygd kallade för 

”Stockholmsbarn”. Förutom dem kom många andra barn att fosterhemsplaceras i mina 

hemtrakter. Varför placerades barnen i dessa trakter? Fanns det vid denna tidpunkt 

ekonomiska eller känslomässiga skäl att de hamnade i fosterhem? Hur upplevde de själva sin 

barndom? Hur livet som fosterbarn runt sekelskiftet kunde vara har oftast skildrats av olika 

observatörer, samtida debattörer, myndighetspersoner eller andra vuxna.3 Vad fosterbarnen 

själva ansåg om sin situation har inte studerats.  

                                                            
1 Casey, James, Familjens historia. Studentlitteratur, Lund, 1993, s. 11‐24.  
2 www.regeringen.se Vanvård i social barnvård‐slutrapport. Hämtad 2017‐06‐09. 
3   Sköld, Johanna, Fosterbarnsindustri eller människokärlek‐Barn, familjer och utackorderingsbyrån I Stockholm 
1890‐1925.Ekonomisk‐historiska institutionen, Stockholms universitet, Diss. Stockholm: Stockholms universitet 
2006, s.354. 
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Syfte och Frågeställningar		

Syftet med föreliggande studie är att undersöka varför det kom barn från Stockholm till 

landsbygden kring Östra Ed och Tryserum under tidigt 1900-tal. Vidare är även syftet att 

undersöka varför just dessa barn blev fosterbarn och hur det var att växa upp i fosterhem på 

landsbygden vid sekelskiftet. Undersökningen bygger på följade frågeställningar: 

 

 Vad var orsaken till att barn placerades i fosterhem i Östra Ed och Tryserums socken 

och vad var orsaken till att just dessa barn blev fosterhemsplacerade? 

 

 Hur upplevde fosterbarnen sin fosterhemsplacering och vad blev konsekvensen av att 

de hamnade i ett fosterhem?  

Metod 

I föreliggande studie görs dels en kvalitativ intervjustudie där undersökningsmetoden är av 

komparativ och narrativ art, dels en textanalys av administrativa dokument som hämtas ur 

olika arkiv. Intervjuerna genomförs med en person åt gången och utgår ifrån frågeområden 

snarare än exakta, på förhand fastställda frågor. Metoden syftar till att synligöra personens 

egen beskrivning av verkligheten som annars lätt försvinner i historiska analyser om endast 

administrativa dokument studeras. Då jag använder mig av intervjuer för att närma mig 

fosterbarnet och dess historia är tendenskriteriet liksom äkthetskriteriet en central del i arbetet, 

dels då det gått en tid sedan händelserna ägde rum och dels för att jag tvingats använda mig av 

sekundärkällor såsom barn och barnbarn till de fosterbarn som studien vill uppmärksamma.4 

 

Resultaten av mina intervjuer styrks och kompletteras med information ur administrativt 

material hämtat ur olika arkiv. Då resultatet presenteras i narrativ form vill jag vara tydlig 

med hur jag tolkar den information som kommer fram i mina intervjuer och hur jag tolkar den 

informationen jag finner i arkivmaterialet. Intervjuerna presenteras i en berättande form och 

varje barns berättelse presenteras i tur och ordning. Orsaken till det är att inte gå miste om 

betydelsefull information och att även få en stringens i berättandet av barnets livsöden. 

Metoden jag valt för att analysera resultatet är av kvalitativ art och syftar till att fånga 

relevanta teman som ger svar på mina frågeställningar.5 I föreliggande studie används på 

förhand fastställda teman och jag utgår ifrån dessa då jag analyserar innehållet i mina 
                                                            
4 Thurén Thorsten, källkritik. Liber AB, Stockholm, 2013, s.63‐80.  
5 Florén Anders, Ågren Henrik, Historiska undersökningar – Grunder i historisk teori, metod och framställning. 
Studentlitteratur, Lund, 2006, s.50‐51. 
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intervjuer och aktuellt material ur arkiven. I min studie är det ekonomiska perspektivet 

vägledande och hämtat ur Johanna Skölds avhandling angående svaret till frågan om varför 

barn fosterhemsplacerades.6Därför har temat ekonomi valts utifrån den teoretiska ansats jag 

har. Sköld utgår i sin avhandling ifrån att utbytet av fosterbarn utgjorde en marknad där 

barnen utackorderades mot ersättning, samt att barnen själva bidrog med arbetskraft.7 De ord 

jag väljer att uppmärksamma inom temat ekonomi berör därför båda nämnda aspekter av det 

ekonomiska perspektivet. Vid genomläsningen av mina intervjuer och mitt textmaterial ur 

olika arkiv har jag själv valt att uppmärksamma följande ord inom temat ekonomi; ersättning, 

kontanter, arbete, sysslor. I Skölds avhandling problematiseras det ekonomiska perspektivet 

genom att uppmärksamma hur sociala relationer och känslor också kan ha påverkat och 

präglat utbytet av fosterbarn.8 Sköld menar till exempel att det kan ha funnits sociala och 

känslomässiga skäl till att ta sig ett fosterbarn, såsom barnlöshet eller behov av ett barn som 

en social resurs och Sköld utesluter inte att det fanns känslor för barnen.9Utifrån Skölds 

problematisering av orsaken till att barn hamnade i fosterhem har jag valt att utgå ifrån temat 

känslomässiga motiv. Jag har valt att uppmärksamma ord och fraser som jag anser tangera 

temat och dessa är; barnlöshet, barnkär, ”uppfostra som egna”. Med utgångspunkt ur 

litteratur som berör samhällets roll och normer vid den här tiden och hur dessa formade 

reglerna kring omhändertagandet av barn10 har jag också valt temat samhällets roll som ett 

komplement till frågan varför barn fosterhemsplacerades. Hit har jag själv valt att räkna fraser 

och ord som beslut, omhändertagande, tagas om hand, förordna vård.  

 

Att till sist kunna besvara min fråga hur barnen upplevde sin tid i fosterhemmen och vad 

konsekvenserna av fosterhemsplaceringen blev, innebär ett behov av att i större utsträckning 

själv formulera ett relevant tema. Till viss del är det möjligt att utgå ifrån Skölds avhandling 

gällande aspekten och hänsynen till att det fanns värme och känslor för fosterbarnen från 

fosterföräldrarnas sida och att detta kunde utgjort en orsak till fosterhemsplaceringen.11Det 

borde i så fall uttryckas i beskrivningen av hur barnen upplevde sin uppväxt i fosterhemmen, 

det vill säga att de faktiskt upplevde värme och kärlek från sina fosterföräldrar. Vid 

genomläsning av mitt resultat har jag dock få ta i beaktning att även det motsatta är möjligt. 

                                                            
6 Sköld.2006, s.314. 
7 Sköld.2006, s.278‐299. 
8 Sköld. 2006, s.320. 
9 Sköld. 2006, s.318‐348. 
10 Playmoth, Birgitta, Fostrande försörjning‐ fattigvård, filantropi och genus i fabriksstaden Norrköping 1872‐
1914.Acta universitatis Stockholmiensis, Stokholms universitet, 2002 s.9‐20. 
11 Sköld. 2006, s.318‐348. 
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Det vill säga att fosterbarnen upplevde en brist på varma känslor från fosterföräldrarnas sida. 

Jag har själv valt att benämna och samla in fraser inom temat barnets upplevelse. Temat jag 

själv valt möjliggör inte endast att samla in ord och fraser som tangerar känslor på något sätt, 

utan också hädelser som jag anser besvarar min frågeställning om hur barnen upplevde sin 

fosterhemsplacering. Vid genomläsning av mitt resultat har jag själv valt att uppmärksamma 

ord eller fraser som kärlek, kärleksfulla hem, trygghet, närhet, ”fäst vid”, strängt, rädsla och 

misshandel. 

 

Avslutningsvis är jag medveten om att valet av metod att intervjua kan innebära en viss 

problematik, dels då intervjuobjekten kan tolka frågorna på olika sätt, dels då deras minnen 

om vad som skett kan ha rekonstruerats genom hela deras liv. Deras berättelser kan ha 

påverkats av hur de ser på sina liv, eller sina släktingars liv och av hur de vill bli betraktade 

vid intervjutillfället. Minnen kan därför inte helt och hållet frigöras från den kontext som 

råder. Det är viktigt att tänka på att minnen ständigt genomgår en process hos människan och 

att våra minnesbilder struktureras om och bearbetas12 Personernas berättelser är dock viktiga 

då de tillsammans med skriftligt arkivmaterial ändå redogör om viktiga faktorer som ger en 

bild av fosterbarnens liv och villkor i fosterhemmen.  

Avgränsningar och urval 

Kalmar län var ett av de län i Sverige där efterfrågan på fosterbarn var som störst under tidigt 

1900-tal.13I den här studien görs främst en geografisk avgränsning genom att den inbegriper 

endast ett begränsat antal personer som samtliga har anknytning till Östra Ed och Tryserums 

socknar i Kalmar län. Dessa socknar har valt ut eftersom de uppfyller kriterierna för vad som 

ansågs som ett gott utackorderingsområde. I dessa socknar torde det finnas en stark och tydlig 

organisation kring placeringen och omhändertagandet av fosterbarn. Området låg även på 

lagom avstånd från Stockholm och det fanns god infrastruktur som möjliggjorde att kontroller 

av fosterhemmen kunde göras med lätthet. Fosterfamiljerna på dessa orter kunde även erbjuda 

näringsrik föda till barnen i form av färsk fisk och mjölk eftersom det fanns tillgången till det 

i området. Dessa kriterier gjorde att kustremsan i Kalmar län lämpade sig ypperligt som 

utackorderingsområde.14 Eftersom Östra Ed och Tryserum är en del av den kustremsan och 

för att dessa socknar uppfyller kraven på ett gott utackorderingsområde har jag valt ut dessa 

för min studie.   

                                                            
12 Thurén.2013, s.33. 
13 Sköld. 2006, s.291. 
14 Sköld.2006, s.292‐296. 
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De fem personers livsberättelser som den här studien avhandlar har valts utifrån kriteriet att 

de skulle vara utackorderade via utackorderingsbyrån i Stockholm. De skulle också 

utackorderas till Östra Ed och Tryseryms socknar under tidigt 1900-tal. Av de livsberättelser 

som ingår i studien handlar fyra av dem om pojkar, vilket kan tyckas vara en ojämn 

könsfördelning. Den ojämna fördelningen visar dock en representativ bild av 

fosterhemsplaceringarna då fler pojkar än flickor placerades i dessa orter. Jag har dessutom 

valt ut dessa berättelser för att jag anser att de utgör ett komplement till tidigare forskning. 

Intervjuerna kan bidra till information om hur barnen själva upplevde sin fosterhemsplacering 

något som inte går att finna i de administrativa dokumenten. Val av intervjuobjekt har också 

gjorts genom personliga kontakter och med hjälp av källmaterialet.      

Då mitt arbete avhandlar fosterbarn som levde runt sekelskiftet 1900, begränsas valet av 

intervjuobjekt av tidsaspekten. I den aktuella studien är det endast en av de intervjuade som 

har upplevt att vara ett så kallat fosterhemsplacerat ”Stockholmsbarn”. De övriga som 

intervjuas är barn och barnbarn till de personer som studien vill belysa. I arbetet är 

fosterbarnen och deras efterlevandes namn presenterade efter deras godkännande, de är 

följande;  

Louise Karlbrant har berättat om sin morfar Einar Reslow, som utackorderades till Salkärr i 

Östra Eds socken den 7 mars 1901.  

Vanja Jacobsson har berättar om sin far Helmer Reslow, som utackorderades till Långsveden 

i Tryserums socken den 7 mars 1901.  

Maj Jonsson och Britt Weström som har berättat om sin mor Hildur Karlsson, som 

utackorderades till Segersrum i Tryserums socken den 3 maj 1905.  

Arne Weström som har berättat om sin far Emil Weström som utackorderades till Herrvik i 

Östra Eds socken den 23 oktober 1907.  

Olof Rönnlöf har berättat om sin egen tid som fosterbarn. Han utackorderades till Västrum i 

Östra Eds socken den 24 november 1914.  

Anna Lantz har berättat om sin kartläggning av de barn som kom till Östra Ed perioden 

1899-1930. 
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Material  

De källor som ligger till grund för studien är av skilda slag. Undersökningen bygger både på 

skriftliga och muntliga källor för att skapa bredd och för att verifiera uppgifter med hjälp av 

olika material. Studien bygger till största del på intervjuer och i studien presenteras fem 

livsberättelser. De intervjuade har ombetts reflektera över en specifik tid i sitt liv eller sina 

släktingars liv och den här formen av intervju som kallas muntlig historia eller ”oral history” 

kan med fördel kombineras med andra informationskällor. Ett problem med muntliga 

historieintervjuer är att det kan finnas en risk för skevhet som skapats av minnesfel och 

minnesförvrängningar hos de som intervjuas.15 När muntliga berättelser används i en studie 

som den här behövs detta tas i beaktning. En fördel med muntlig historia är dock att 

människor som marginaliserats i historieforskningen kan få sin röst hörd.16  

 

Till studiens undersökande del används även material ur Anna Lantz katalog.  Lantz material 

består av insamlade fakta om Stockholmsbarn mellan åren 1899-1930 i Östra Ed socken och 

grundar sig i kyrkböcker, utackorderingsbyråns arkiv samt muntliga berättelser av folk på 

orten. Materialet är av katalogiserande art efter varje ortsnamn i socknen och kartlägger 

platsen, fosterfamiljen och vilka barn som kom dit. Informationen som gäller 

”Stockholmsbarnen” rör oftast vilken församling de kom ifrån, vilka de biologiska föräldrarna 

var och om det finns några sociala anteckningar. Det förekommer även, om än sällan, 

information om vad som hände med barnet efter tiden i Östra Ed. Lantz material har ännu inte 

sammanställts till något skriftligt bearbetat forskningsarbete.17 

 

I den mån det varit möjligt har jag också använt mig av brev eller andra dokument för att 

styrka eller komplettera den information som framkommer i aktuella intervjuer och material. 

Detta sker dock inte konsekvent i hela arbetet. Kyrkoarkiv och rotemansarkivet används 

däremot genomgående som komplement till intervjuerna, dels för att få svar på frågor kring 

barnens biologiska familjer samt deras fosterfamiljer, dels för att verifiera de intervjuades 

berättelser. Informationen som går att finna i kyrkoarkiv och rotemansarkivet är relativt fritt 

från värdeomdömen och kompletteras därför väl med intervjupersonernas egna berättelser.   

Informationen i rotemansarkivet är av olika karaktär, primärt framkommer det olika adresser 

där barnet varit boende. I vissa fall är det möjligt att hitta avvikande noteringar, så som 

                                                            
15 Bryman, Allan. Samhällsvetenskapliga metoder.Liber AB 2:a uppl. 2015, s.418. 
16 Bryman.2015, s.418.  
17 Lantz, Anna, Stockholmsbarn, Östra Ed, 2006, s. 5‐141. 
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sociala anteckningar. Rotemansarkivet återfinns under Stockholms stads stadsarkiv och 

omfattar åren 1878-1926. Rotesystemet infördes i Stockholm 1878 och staden hade till en 

början 16 rotar. Det var rotemannens ansvar att mantalsskriva befolkningen i sin rote och i 

roteintyget ges en kort beskrivning av familjen och deras situation.18 Informationen som 

roteintygen kunnat bidra med i den här studien är med vem barnet levt med innan 

utackorderingen. Sveriges kyrkoarkiv hittas under Riksarkivet och där finns material 

publicerat från slutet av 1600-talet fram till 1900-talets början. De uppgifter som finns i 

arkivet är husförhörslängder eller församlingsböcker som det också kan kallas. I dessa böcker 

kan forskaren följa en familj över tid, då församlingens invånare redovisas hushåll för hushåll. 

In och utflytningslängder är ett annat material som kan finnas i kyrkoarkivet. I dessa böcker 

har prästen noterat ut- och inflytningar på personer i deras församlingar. Födelse- och 

dopböcker är ett tredje material som finns och i det kan forskaren hitta i vilken församling 

barnet är fött och vem som är dess förälder. Död- och begravningsböcker förekommer också 

och i dessa böcker kan forskaren hitta döds och begravningsdatum samt dödsorsak. Källorna 

är kyrkböcker som den svenska stadskyrkan skulle föra från och med år 1686. Det var 

prästens arbeta att löpande notera vad som hände med hushållen i församlingen. 

Originalböcker finns på Landsarkiven.19 

I Stockholms stads stadsarkiv finns också fattigvårdstyrelsen/socialregisterbyråns arkiv. 

Material från arkivet har använts i den här studien. All fattigvård som förekom i Stockholm 

inordnades under en fattigvårdsnämnd. Det var fattigvårdsnämnden som tog emot och 

registrerade ansökningar från föräldrar som ansökte om barnhjälp. Alla de ansökningar, intyg, 

PM, rapporter, brev och formulär som fattigvårdsnämnden skapade på barnen och deras 

familjer finns bevarade i så kallade personakter. Dessa personakter finns i socialregisterbyråns 

arkiv som tillkom år 1936. Arkivet bygger på ett tidigare register som förts av fattigvården 

sedan år 1895. Akterna tillåter läsaren att följa barnet och familjens kontakt med fattigvården 

och de sociala myndigheterna över tid. Materialet ger en helhetsbild av barnet, dess biologiska 

familj, kontakten med fattigvården och uppgifter om fosterfamiljen i en enda akt.20   I 

personakterna finns bl.a. formulär såsom delegerande för beviljande av fattigvård, en journal 

över alla gånger familjen varit i kontakt med fattigvården. I det formuläret kan orsaken som 

föranledde remissen till utackorderingsbyrån hittas. Tillsyningsrapport, är ett annat dokument 

som hittas i personakterna. En tillsyningsrapport kan innehålla detaljerade uppgifter om de 

                                                            
18 Sköld.2006, s.54‐57.  
19 https://sok.riksarkivet.se/kyrkoarkiv. Hämtad 2017‐06‐09.  
20 Sköld.2006, s.52.  



8 
 

personer som ansökt om underhållsstöd. Redogörelse för förslaget fosterhem, är ett förtryckt 

formulär som lokalombudet använde för att redogöra för fosterhemmen. I dokumentet 

Inspektionsrapporterna, finns barnavårdsinspektörens redogörelse och iakttagelse av den 

årliga inspektionen av fosterhemmet.  Personakten kan också innehålla brev från barnen 

själva, deras biologiska föräldrar eller deras fosterföräldrar.21 Material från Stockholms Stads 

fattigvårdsarkiv används på samtliga utom ett av fosterbarnen i den här studien, eftersom en 

av personakterna är lagd under sekretess.  

Uppgifter ur fattigvårdens utackorderingsbyrås arkiv används även det i studien. 

Utackorderingsbyråns arkiv finns i Stockholms stads stadsarkiv. För att forskaren ska kunna 

komma åt personakterna i socialregisterbyråns register behövs fullständig information om 

barnets namn och personuppgifter. Dessa går att finna i utackorderingsbyråns liggare över 

utackorderade barn, ett slags register på alla barn som togs in på byrån. Om barnet var fött 

utomäktenskapligt, vem barnets föräldrar var, civilstånd, och yrke på föräldern samt om 

barnet vistades på byråns egna barnhem är exempel på information som kan finnas i dessa 

liggare.22 Uppgifter ur fattigvårdens utackorderingsbyrås arkiv används i arbetet när det gäller 

samtliga utom ett av barnen.  

Information från samtliga nämnda arkiv har använts i den här studien eftersom mycket av det 

som framkommer i arkiven är sakuppgifter. Detta bidrar till möjligheten att jämföra källor och 

värdera tillförlitligheten. Men materialet är av kvalitativ art och innehåller även 

värdeomdömen, speciellt från myndighetspersoner. Trots det har materialet använts och utgör 

en del av studien på grund av att den skildrar de berördas vardag, vilket är av vikt för studiens 

syfte.  

Forskningsläge  

De ämnesområden som är av vikt för studiens syfte och som berör bakgrund och 

undersökande del är fosterhemsplaceringar som skett genom fattigvården och dess 

utackorderingsbyrå i Stockholm, genus, barntillsyn samt barns fostran i agrara miljöer. 

 

När det gäller fosterhemsplaceringar av barn via utackorderingsbyrån i Stockholm har 

ekonomihistorikern Johanna Skölds avhandling Fosterbarnsindustri eller människokärlek- 

barn, familjer och utackorderingsbyrån i Stockholm 1890-1925, varit högst aktuell i mitt 

                                                            
21 Sköld.2006,s.55‐59. 
22 Sköld.2006,s.52‐53. 
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arbete. Sköld försöker i sin avhandling klargöra om det fanns en fosterbarnsmarknad att tala 

om utifrån olika teoretiska utgångspunkter så som marknadsretorik, barn i ekonomisk teori 

och genus i ekonomisk teori. Sköld belyser även fosterbarnsfrågan ur ett internationellt, 

nationellt och ett lokalt perspektiv. Här förklaras hur idén om utackorderingsbyrån i 

Stockholm tog form och under vilka lagar och regler arbetet utfördes.23  

 

Sköld undersöker i sin avhandling frågor som varför barn blev fosterbarn, de biologiska 

familjernas förutsättningar och resurser till att ta hand om sina barn samt tillgången till 

barntillsyn. I detta fall tar Sköld även hänsyn till viktiga aspekter så som boendefrågan och 

klasstillhörighet. Vidare undersöker Sköld fosterfamiljens motiv till att ta sig ett fosterbarn 

och försöker då ta reda på vilka hem som utackorderingsbyrån ansåg som lämpliga eller icke 

lämpliga fosterhem. Både de teoretiska utgångspunkter som Sköld utgår ifrån samt ovan 

nämnda aspekter är av vikt för syftet med min studie. I sin avhandling gör även Sköld en viss 

geografisk avgränsning då hon uppehåller sig särskilt vid ett agrart utackorderingsområde i 

Kalmar län.24 De barn som belyses i min studie blev samtliga fosterhemsplacerade i Kalmar 

län.  

 

Forskning som berör fattigvården och som är av värde för mitt arbete baseras på Fostrande 

försörjning – fattigvård, filantropi och genus i fabriksstaden Norrköping 1872-1914 av 

historikern Birgitta Plymoth. För att förstå det historiska skeende som fosterbarnsindustrin 

växte fram i tar Plymoth sin utgångspunkt i den förändring som industrialiseringen innebar. 

Den ökande delen fattiga och egendomslösa i samhället behövde hanteras på ett systematiskt 

och metodiskt sätt. Plymoth beskriver i sin avhandling hur borgerligheten i Norrköping 

bedrev fattigvårdspolitik, normativt liksom praktiskt ur ett klass- och genusperspektiv. 

Plymoth lyfter fram normer kring föräldraskapet, hennes avhandling visar att män och 

kvinnors kompetens som föräldrar både praktiskt och normativt bedömdes som olika av 

fattigvården i Norrköping. Kvinnans roll var den vårdande och omhändertagande medan 

mannen hade rollen som försörjare, vilket innebar att de mötte föräldraskapet på ojämlika 

villkor. Samtidigt innebar den här tidsperioden att kvinnan precis som mannen kunde 

tillskrivas försörjningsplikt eftersom hon också var en del av arbetsmarknaden.25 För att i 

nästa steg beskriva och förstå hur fosterbarnssystemets utbredning kom till, hämtas 

                                                            
23 Sköld. 2006, s.15‐100. 
24 Sköld. 2006, s.103‐139, 202‐381. 
25 Playmoth.2002, s.136‐140. 
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information ur Anita Nybergs artikel i Barnomsorgen-från fostermor till förskolelärare, där 

hon argumenterar för att det var en konsekvens av att fattiga, i synnerhet ogifta mödrar, 

förvärvsarbetade och att det inte fanns tillgång till någon institutionaliserad barntillsyn.26  

 

För att slutligen närma mig fosterbarnet och dess betydelse har jag tagit del av litteratur som 

rör barn i agrara miljöer. I detta fall har jag använt mig av Jordbrukets barn – Barns och 

ungdomars fostran i agrara miljöer, red. historiker Mats Sjöberg. Eftersom de barn som min 

studie belyser fosterhemsplacerades i familjer på landsbygden, så bör jag förstå hur 

uppväxtmiljön på landsbygden såg ut vid den här tiden. Det övergripande temat i Sjöbergs 

bok är barnarbetets funktion i det agrara hushållet. Sjöberg synliggör hur barnen var viktiga 

för både det reproduktiva och produktiva arbetet, i och med att de dels kunde vara behjälpliga 

i hushållets vardagssysslor men också kunde bidra med ren arbetskraft.27  

Teori 

Den teoretiska ansatsen jag har valt för mitt arbete är den som går att finna i Johanna Skölds 

avhandling, det vill säga att fosterbarnen var utlämnade på en fosterbarnsmarknad. Här menas 

att det ekonomiska perspektivet är ledande och att utgångspunkten är att en sådan marknad 

formas av både sociala och ekonomiska värden.28 Gällande placeringen av fosterbarn är det 

möjligt att iaktta företeelser som stämmer in i beskrivningen av en marknad, till exempel att 

barnen utackorderades mot ersättning till främmande personer genom opersonliga utbyten.29 

De fosterbarn som placerades på landsbygden kan också sägas ha haft ett ekonomiskt värde i 

sig själva då fosterfamiljen fick ersättning för att ta hand om dem, samt att fosterbarnen också 

bidrog som arbetskraft. Att fosterbarn placerades i agrara hushåll i Kalmar län vilar på 

premissen att länet var i behov av arbetsför befolkning. Sköld menar att Kalmar var ett av de 

län som drabbats hårdats av emigrerandet till Amerika och inflyttningen till städerna under 

sent 1800- tal. Under perioden 1911-1923 led länet stor brist på arbetskraft inom jordbruket, 

vilket kan ha bidragit till att Kalmar län var i behov av arbetsför befolkning.30   

 

                                                            
26 Nyberg, Anita, Barnomsorgen‐från fostermor till förskollärare i Berggren, Ann Marie red, Kvinnor och 
välfärden. Forskningsnämndens rapport 96:8, 1996, s. 98. 
27 Sjöberg, Mats, En källa till välmåga och framgång‐ barn och jordbruksarbete i tid och rum i Sjöberg Mats red, 
Jordbrukets barn‐ barn och ungdomars fostran i agrara miljöer, Stockholm: Nordiska museets förlag 2004, s.18‐
54. 
28 Sköld. 2006, s.24‐25. 
29 Sköld. 2006, s.314. 
30 Sköld. 2006, s.278‐299. 
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För att problematisera det ekonomiska perspektiv som är teoretiskt vägledande för min studie 

vill jag också uppmärksamma att sociala relationer och känslor också kan ha påverkat hur 

människor valt att handla och behandla varandra, vilket i sin tur kan ha påverkat och präglat 

utbytet av fosterbarn.31 Motivet till att människor valde att bli fosterföräldrar genom att vända 

sig till en utackorderingsbyrå kan ha varit på grund av ekonomiska orsaker men också på 

grund av sociala och religiösa skäl. Sköld utesluter inte att barnlöshet kan ha varit en 

känslomässig orsak till att ta sig an ett fosterbarn. Den viktigaste aspekten som Sköld 

diskuterar och som jag vill lyfta fram är att om det främst fanns ett ekonomiskt motiv som 

präglade fosterbarnsmarknaden så utesluter det inte att det fanns känslor för barnen. Sköld 

menar att det finns många exempel på fosterfamiljer som gjorde motstånd när byrån av olika 

anledningar ville flytta barnen ifrån dem.32  En ytterligare aspekt som jag har i åtanke är 

samhällets roll och de normer som rådde vid denna tid samt hur dessa formade reglerna kring 

omhändertagandet av barn. Den bör ses som ett komplement till min teoretiska utgångspunkt 

och utgår ifrån den sociala frågan som växte fram i och med att industrialiseringen, 

urbaniseringen och moderniseringen av Sverige. I stället för den agrara modellen där kyrkan 

tagit hand om samhällsproblemen, ställdes det nu krav på samhället att träda in i dess ställe 

när det gällde omhändertagandet av barn.33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
31 Sköld. 2006, s.320. 
32 Sköld. 2006, s.318‐348. 
33 Playmoth. 2002, s.9‐20. 
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Bakgrund	 

Kring sekelskiftet 1900 kom många barn i vårt land att växa upp skilda ifrån sina föräldrar. 

Företeelsen att fosterhemsplacera barn var inte ny för den här tiden, varken för barn som 

levde i Sverige eller i Europa. Nationellt liksom internationellt hade fosterbarnens situation 

uppmärksammats av läkare och filantroper, vilka slog larm om vanvården av barnen. 

Alarmerande var den fosterbarnsindustri de tycktes sig se växa sig allt större i städerna.  

Fostermödrarna beskylldes för att vara okunniga i sitt omhändertagande av fosterbarnen och 

det påtalades att de bara drevs av den ekonomiska egennyttan, då de uppfostrade andras barn 

mot betalning.34 Under tidsperioden 1890-1925 kom vart 10:e barn i Stockholm att växa upp 

med andra personer än sina biologiska föräldrar. Fosterhemsplaceringarna av dessa barn kom 

att ske på flera olika sätt. Dels kunde föräldrarna själva ordna med utackorderingen, dels 

kunde olika filantropiska föreningar, myndigheter eller institutioner fosterhemsplacera 

barnen. Fattigvården var dock den offentliga institution som kom att fosterhemplacera flest 

barn. År 1891 blev barnavårdsnämndens utackorderingsbyrå stadens viktigaste 

utackorderingsinstitution.35 Under åren 1891-92 kom många brev in till byrån, där folk 

önskade ta sig ett fosterbarn eftersom de läst att det fanns en utackorderingsbyrå i 

huvudstaden som utackorderade fattiga barn i åldrarna 6-15 år. Byrån hade annonserat om sin 

verksamhet i olika dagstidningar, bl.a. i Östgöta-Correspondenten.36  

Utackorderingsbyrån- så gick arbetet till 

Utackorderingsbyrån hade barn utackorderade både inom och utanför Stockholm och behovet 

att kontrollera inte bara de informellt fosterhemsplacerade spädbarnen i staden, utan även de 

formellt placerade barnen på landet, var stort. Hur det arbetet skulle låta sig göras utreddes av 

en kommitté, tillsatt av Stockholms fattigvårdsnämnd i april 1889. Tidigare hade arbetet med 

inspektionerna av fosterhemmen inom staden låtit sig göras av rotemän37 och av lokala 

fattigvårdsstyrelser. På landsbygden anlitades präster eller andra pålitliga personer som levde 

i utackorderingsområdet. När så fattigvårdsnämndens utackorderingsbyrå inrättades år 1891 i 

Stockholm, hade byrån fastställt att det skulle behövas tillstånd innan något barn skickades 

                                                            
34 Sköld. 2006, s.16. 
35 Sköld. 2006, s.17‐18. 
36 Sköld. 2006, s.203‐205. 
37 Rotemän; Stockholm införde 1878 en ny folkbokföringsorganisation. Reformen innebar att staden indelades i 
16 distrikt eller rotar. I takt med folkökningen skapades nya rotar och 1926 när systemet avskaffades var 
antalet rotar 36. I varje rote förestod en roteman en expedition, där han förde huvudbok, in‐ och 
utflyttningslängder, födelse och dödböcker bl.a. Nationalencyklopedin. Hämtad: 2012‐03‐26. 
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iväg till ett fosterhem. Vad landsbygden beträffar, skulle lokalombuden i 

utackorderingsområdet utfärda ett så kallat intyg om fosterföräldrarnas lämplighet och till det 

arbetet användes ett förtryckt formulär. Byrån undersökte också fosterfamiljens bostad, 

antalet egna barn, tidigare fosterbarn, och fosterlegan, innan de godkände en familj som 

fosterfamilj.38Stockholm stads utackorderingsbyrå och dess barnhem kom med tiden att finnas 

belägen på Fleminggatan 2239. År 1902 anställdes två barnavårdsinspektörer vars uppgift var 

att besöka alla fosterhem en gång årligen, både i Stockholm stad som på landet. Johan Ludwig 

Kihlqvist40 fick tjänsten som landsbygdsinspektör och arbetade på byrån ända fram till år 

1926. Anna Lindhagen41arbetade som barnavårdsinspektör i Stockholm fram till 1925. 

Förutom den årliga kontrollen av fosterhemmen hade Kihlqvist och Lindhagen i arbetsuppgift 

att rekommendera lämpliga lokalombud och utackorderingsområden för byråns styrelse.42   

Kalmar	län‐	ett	utackorderingsområde		

Utackorderingen av barn till landsbygden blev allt vanligare under 1900-talets första 

decennier. Ett välanlitat utackorderingsområde var Kalmar län. År 1903 kom 38 %, av 

utackorderingsbyråns barn till det området och år 1913 kom 25 % av barnen dit.43 Det var 

vanligare att pojkar utackorderades.44   

Av de ansökningar som kom till utackorderingsbyrån, kom många främst från ett kustområde 

i Kalmars län som kallas för Tjustbygden.45 Vid denna del av ostkusten finns 

skärgårdssocknen Östra Ed belägen. Enligt Anna Lantz kom det 413 Stockholmsbarn till den 

här platsen mellan år 1899-1930.46 Under arbetet med kartläggningen av Stockholmsbarnen i 

                                                            
38 Sköld. 2006, s.76‐80. 
39 Fleminggatan 22; Här låg Stockholmsstads barnasyl och här hade Utackorderingsbyrån sin adress från och 
med 1902. Hit kom fattiga barn som skulle utackorderas till landet. På den här gatan var även allmänna 
försörjningsinrättningen belägen. Sköld. 2006, s.88. 
40 Johan Ludwig Kihlqvist var förskollärare och han började arbeta på utackorderingsbyrån vid 32 års ålder. 
Innan dess hade han vid Maria Magdalena församlings folkskola i Stockholm. Sköld. 2006, s.90‐91. 
41 Anna Lindhagen; Var svensk socialdemokratisk politiker, engagerad i arbetarrörelsen och kvinnosaksaktivist. 
Hon var t.ex. den fösta att föreslå samhällshjälp till änkor och faderlösa. Anna arbetade även som 
barnavårdsinspektör vid Stockholms fattigvårdsnämnds utackorderingsbyrå 1902‐1925. Hon var redaktör för 
Morgonbris och tillsammans med Anna Åbergsson var hon drivande i koloniträdgårdsrörelsens framväxt i 
Sverige. Nationalencyklopedin. Hämtad: 2012‐03‐26. 
42 Sköld. 2006, s. 88‐93. 
43 Sköld. 2006, s.267. 
44 Sköld. 2006, s.116. 
45 Sköld. 2006, s.290. 
46 Lantz. 2006, s.138‐141. 
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Östra Ed fann Lantz att det redan år 1813 inkommit en förfrågan till Östra Eds kapell, om 

utplacering av fosterbarn från Stockholm. Begäran ska dock ha lämnats utan åtgärd.47 

Om alla barnen i Lantz kartläggning fosterhemsplacerats via utackorderingsbyrån har inte gått 

att belägga, men det är troligt. Av de barn som kom till Östra Ed var 136 stycken flickor och 

277 stycken pojkar. Åldern på dessa barn skiljer sig i ett spann från fem månader upp till 

femton år. Av de 413 barn som finns presenterade i materialet går det att belägga åldern samt 

när de utackorderades till Östra Ed vad gäller 356 av dem.48   

 

Ålder på barnet   Antal 

0-1 år 6  

2 år 11 

3 år 14 

4 år 20 

5 år 9 

6 år 14 

7 år 21 

8 år 15 

9 år 32 

10 år 42 

11 år 43 

12 år 36 

13 år 39 

14 år 41 

15 år 13 

 

Orsaker till fosterhemsplaceringen i Östra Ed 

Gemensamt för många av dessa fosterbarn var att de kom från fattigområden i Stockholm. 

Många av barnen kom från Söderförsamlingar. En annan gemensam nämnare var att deras 

föräldrar till största del kom från arbetarklassen. Fädernas yrken står oftast noterat på barnet i 

Lantz material. Några nämnda yrkeskategorier är hantverkare och arbetare. Mödrarnas yrken 

finns bara nedtecknat på några få av barnen, i dessa fall har mödrarna arbetat som 

bandväverskor, bokbindare eller som tjänarinnor/pigor i andra familjers hem. Orsaken till 

varför dessa barn skildes från sina biologiska föräldrar och utackorderades som 

Stockholmsbarn till landet är av skilda slag, men den vanligaste anledningen som nämns är 

fattigdom. I flera fall har de biologiska föräldrarna ansökt om ekonomisk hjälp från 

                                                            
47 Intervju Lantz, Anna, 2006‐11‐12 kl.10.00–12.00. 
48 Lantz. 2006, s.138‐141. 
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fattigvården till ved och mat. Fattigdomsorsaken kan oftast kombineras med andra orsaker så 

som att barnet var utomäktenskapligt fött eller att en förälder avlidit, att båda föräldrarna 

avlidit eller var helt okända. I Lantz material är 33 av barnen moderlösa och 26 av barnen 

faderlösa, vilket föranledde fosterbarnsplaceringen. Antalet barn vars orsak till utackordering 

berodde på att båda föräldrarna dött var 15 till antalet.  Skilsmässor, emigration och 

sjukdomar var andra orsaker till splittring av familjer. Det är inte helt ovanligt att en del barn 

även tillbringade en tid på barnhem, innan de utackorderades till landet.49  

Ångbåtarna Tjust och Gamleby 

Lantz argumenterar för att det var tack vare ångbåtstrafiken som så många barn kunde komma 

till Östra Eds socken. Hon har funnit att många av barnen som förekommer i hennes material 

reste med dessa båtar.50 ”Under den tid då Stockholmsbarnen utackorderades till Östra Ed, 

fanns det två ångbåtar som gick mellan Västervik och Stockholm. Dessa ångbåtar hade ibland 

med sig en väldigt speciell last. Många av Stockholmsbarnen skickades i väg från 

huvudstaden till landet, med dessa båtar.”51Ångbåtarna Gamleby och Tjust, vars resor 

inleddes 1867, avslutades 1948. Under slutet av 1800-talet fanns det en stark önskan från 

handelsmännen i Västervik om att få till en mer regelbunden kusttrafik, till huvudstaden. Från 

och med år 1896 då båda ångbåtarna Gamleby och Tjust fick en ny tilläggsplats i Stockholm, 

vid den nybyggda Klara Mälarstrand nära centralstationen, växte kusttrafiken sig allt starkare. 

År 1948 avslutades dock Tjusts och Gamlebys båtfärder.52 

Lokalombud i Östra Ed 

På det lokala planet ska kantorn, häradsdomarens fru i Långrådna samt godsägarfrun på 

Åsvik, Märta Lybeck, organiserat omhändertagandet av fosterbarnen i Östra Ed. Enligt Lantz 

ska en av inspektörerna som arbetade med att skicka ut fosterbarnen från Stockholm hetat 

Lybeck.53 Utackorderingsbyråns landsortsinspektör, herr Kihlqvist, berömde speciellt en 

person. Enligt Kihlkvist hade ”… ingen arbetat så mycket för byråns och barnens bästa…”54, 

personen Kihlqvist syftade på var Herman Brilioth55, kyrkoherde i Östra Eds församling. 

Brilioths engagemang berodde enligt Kihlqvist på en känsla för barnens bästa. Ersättningen 
                                                            
49 Lantz.2006, s.5‐141. 
50 Intervju Lantz, Anna, 2006‐11‐12 kl.10.00–12.00. 
51 Intervju Lantz, Anna, 2006‐11‐12 kl.10.00–12.00. 
52 Sundström, Arne, Länspumpen, Gamleby,1998, s. 20‐25. 
53 Lantz, Anna, 2012‐11‐12 kl.10.00–12.00. 
54 Sköld. 2006, s.297. 
55 Herman  August  Brilioth;  född  1847,  kyrkoherde  i  Västra  Eds  församling  från  den  18/9  1885.  Virdestam, 
Gotthard,  Herdaminne‐  Västra  och Östra  härad,  Svenska  Kyrkan  Växjö  stift.  Herdaminneskommittén  Växjö, 
1932. 
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för lokalombudens arbete med rekrytering av fosterhemmen och den sociala kontrollen de 

utförde av fosterbarnens vård gav 8 kr per barn och år. Lokalombudet kunde tjäna 400 kr 

årligen, om han eller hon kunde fosterhemplacera 50 barn, vilket var det största antal barn 

som fick utackorderas till en ort under ett och samma år enligt utackorderingsbyråns stadgar.56 

Fosterhemmen och fosterhemsplaceringarnas konsekvenser för barnet 

Enligt Lantz var det främst till torpstugorna fosterbarnen kom att placeras.57Fosterföräldrarna 

var torpare, fiskare, jordbruksägare, småskollärare, ensamstående som änkor, änklingar och 

backstugefolk. Dock tog både kantor Lindeskog samt häradsdomare Pettersson sig an 

fosterbarn. Hur många fosterbarn familjerna tog emot varierar, en del familjer kunde ha upp 

till tre fosterbarn samtidigt.58 Materialet visar även att etablerade fosterfamiljer kunde 

”återanvändas”. Exempelvis fick en familj fosterbarn tilldelat sig redan år 1900 och fortsatte 

att tilldelas fosterbarn ända fram till år 1934.59 Lantz beskriver tillvaron för barnen i 

fosterhemmen som både slitsam och utsatt men att det även kunde finnas kärleksfulla hem 

med bra omvårdnad.60”Att ta fosterbarn var i stort sett den enda möjligheten torparna hade att 

få några kontanter. Men att flytta från Stockholm till ett torp ute på landet, eller kanske en ö 

ute i skärgården, var en enorm omställning. Alla barn fick arbeta på den tiden, men det hände 

att fosterbarn fick slita ont värre. Samtidigt var det många som kom till familjer som tog väl 

hand om dem och gav både kärlek och omvårdnad. Klart var emellertid att de fick det bättre i 

Östra Ed än om de fått stanna i Stockholm.”61 

Stockholmsbarnens tillvaro har också skildrats i boken Stockholmsbarn. Författaren Oljelund 

skriver att ”De hann inte ner till Småland förrän de skulle hugga i och arbeta! Innan de visste 

ens om de fick vara tillsammans eller inte! Det var avigt och orättvist på alla sätt.”62Det som 

väntade huvudpersonen Mikael, som Oljelund kallar sig själv i boken, är hårt arbete och 

gårdens sysslor beskrivs detaljerat. Bland annat får han ansvara för att mocka hos och rykta 

hästarna varje morgon, hugga ved och bära in vatten, bärga hö och kärva råg, allahanda 

sysslor som utförs i jordbruket. Arbetsdagen börjar tidigt på morgonen vid sextiden och slutar 

inte förrän djuren blivit utfodrade vid åttatiden på kvällen.63. En återkommande fras i boken är 

                                                            
56 Sköld. 2006, s.297.   
57 Intervju Lantz, Anna, 2006‐11‐12 kl. 10.00–12.00. 
58 Lantz. 2006, s.5‐141. 
59 Lantz. 2006, s. 43, 98. 
60 Intervju Lantz, Anna, 2006‐11‐12 kl. 10.00–12.00. 
61 Intervju Lantz, Anna, 2006‐11‐12 kl. 10.00–12.00. 
62 Oljelund, Ivan, Stockholmsbarn. 1971, s.26. 
63 Oljelund. 1971, s.36,47,279. 
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”…bönderna tog stockholmsbarn för att få drängar och slippe betale”64.Trots Mikaels hårda 

arbete i den småländska skärgården från tidig ålder, förmedlar författaren även hur detta 

kunde innebära nyttiga erfarenheter av självförsörjning, jordbruk och fiske. Andra 

fosterhemsöden målas även upp då Oljelund beskriver sin brors fosterhem. Peter som brodern 

kallas i boken kom till en fiskare och i dennes hem behövde han nästan inte jobba alls.65 

Boken avslutas då bröderna blir fria från fosterhemmen vid femton och sextonårsåldern och 

får klara sig på egen hand.66 

 

Att barn kunde exploateras på olika sätt visare en notering om sexuellt utnyttjande i Lantz 

material. I ett av torpen i Östra Ed förekom omfattande inackordering av Stockholmsbarn i 

början av 1900-talets första decennier. Där kunde finnas uppemot 12-15 fosterbarn samtidigt. 

Enligt Lantz fick barnen inte bo i själva huvudbyggnaden, istället inhystes de i ett särskilt 

uthus. På kvällarna låstes de in där av fosterföräldrarna, flickor för sig och pojkar för sig. En 

av fosterflickorna blev gravid under sin vistelse i fosterhemmet och flickans tillstånd skulle 

skyllas på en av fostersönerna, en pojke som ”var lite efter, som folk kallade det”, berättar 

Lantz. Pojken erkände sin skuld, ovetandes om vad det innebar. Sanningen var dock att det 

var bonden som våldfört sig på flickan.67  

Många fosterhem  

Av de 413 fosterbarn som förekommer i Lantz material kom 74 av dem att byta fosterhem, 

vilket innebär att nästan 18 % av dem fick byta familj en eller flera gånger. Vanligast var att 

barnen bytte familjer två gånger. Anledningarna till att fosterbarnen fick byta fosterfamilj är 

flera så som dödsfall, skilsmässa, sjukdom eller att fosterföräldrarna fick egna biologiska 

barn. Även fosterföräldrarnas missnöje var en orsak till ändrade familjeförhållanden. 68Lantz 

uppger att barnen kunde få vara med om många uppbrott under sin barndom, ”de kunde aldrig 

vara säkra på om de fick stanna kvar hos fosterfamiljen”.69 En flicka i materialet var först 

fosterhemsplacerad i Östra Ed där hon gick i första klass när modern plötsligt hämtade henne 

tillbaka till Stockholm. I hemmet där de bodde tillsammans var det ”fattigt och besvärligt” 

och snart placerades flickan på Stora Blecktornets barnhem. Vistelsen där varade i 3 ½ år 

                                                            
64 Oljelund. 1971, s.68. 
65 Oljelund. 1971, s.72. 
66 Oljelund. 1971, s. 9‐384.  
67 Intervju Lantz, Anna, 2006‐11‐12 kl.10.00–12.00.  
68 Lantz. 2006, s.5‐141.  
69 Intervju Lantz, Anna 2006‐11‐12 kl. 10.00–12.00. 



18 
 

innan flickan återigen fosterhemsplacerades i Östra Ed. 70 Endast ett barn i Lantz material 

fosterhemplacerats hos en släkting. Pojken kom från Stockholm till sin morfar.71Gällande 

adoption, kom bara ett av barnen att adopteras av sina fosterföräldrar. 72 

Tiden efter fosterhemsplaceringen 

Lantz uppger att många av barnen kom att stanna kvar i trakten där de varit placerade. 

Merparten av de barnen kom att tjäna som dräng eller piga. Kihlqvist, landsortsinspektören på 

utackorderingsbyrån, gjorde iakttagelsen att barn som fosterhemsplacerats i norra Kalmar, i 

det som kallas för Tjustbygden, tenderade att stanna kvar, antingen i sina fosterhem eller i 

dess närhet, för att de trivdes. 73 Enligt Oljelund stannade fosterbarnen kvar för att antingen 

tjäna ihop ett startkapital innan de återvände till Stockholm, eller för att invänta ett syskon 

eller en kamrat.74 I Lantz material finns 21 noteringar gällande att barn flyttat ifrån sitt 

fosterhem i Östra Ed.75 

                                                            
70 Lantz. 2006, s.89‐90.  
71 Lantz. 2006, s.50. 
72 Lantz. 2006, s.28. 
73 Sköld. 2006, s.380.  
74 Oljelund. 1971, s.9‐384. 
75 Lantz. 2006, s.5‐141. 
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Undersökning 

Einar	Reslow	

Här följer berättelsen om Einar Wilhelm Leonard Reslow. Louise Karlbrant intervjuades den 

13 december 2006 och hon är barnbarn till Einar.   

Einar Wilhelm Leonard Reslow kom till Salkärr i Östra Ed som Stockholmsbarn år 1901 och 

han var barn till August76 och Sofia Reslow77.78 Sofia Reslow arbetade som piga och August 

som skomakargesäll, innan äktenskapet.79Einar föddes den 16 maj 1889 i Adolf Fredriks 

församling i Stockholm80. Han var äldst av fem syskon och i familjen ingick även bröderna 

Birger81 och Helmer82 samt två systrar som hette Svea83 och Sofia84.85 Familjen bodde, enligt 

Louise Karlbrant, ett tag i Vasastaden där både August och Sofia förvärvsarbetade. Sofia var 

egenföretagare till en tvättinrättning och August var skomakare med egen rörelse. Eftersom 

båda föräldrarna var upptagna med respektive rörelse ska barnen Reslow under sin uppväxt 

blivit omhändertagna av en barnflicka i hemmet.86 

Ett sista familjeporträtt  

Familjen ska ha haft det bra rent ekonomiskt, berättar Karlsbrant. Men något ska ha hänt i 

äktenskapet mellan August och Sofia. Det beslutades att de skulle gå skilda vägar, vilket 

påverkade barnens liv radikalt. I och med skilsmässan stod det klart att Sofia Reslow inte 

kunde försörja sig själv och alla barnen men innan de skickades iväg som fosterbarn till 

landsbygden lät Sofia ta ett familjeporträtt. På det svartvita fotot sitter hon i mitten, omgiven 

av sina barn, ”familjen samlades en sista gång, innan de splittrades”.87  

                                                            
76 August Reslow, Född 7 januari 1865 i Vallby i Skåne.  
77 Sofia Reslow, Född Olsdotter den 29 oktober 1865 på Öland.  
78 www.stockholmsstadsarkiv.se Hämtad: 2012‐06‐30. 
 http://www2.ssa.stockholm.se/rotemansarkivet/SearchResult.aspx?id=071780120060 
79 www.stockholmsstadsarkiv.se Hämtad: 2012‐06‐30. 
http://www2.ssa.stockholm.se/rotemansarkivet/SearchResult.aspx?id=072130150190 och idnr:04220010070. 
80 http://nad.ra.se/ Hämtad:2012‐02‐27 sökt i; folkräkningen 1890. Sökord: Reslow. 
81 Birger Reslow, Född den 14 december 1890. 
82 Helmer Reslow, Född den 16 augusti 1892. 
83 Svea Reslow, Född den 3 januari 1895. 
84 Sofia Reslow, Född den 14 november 1896. 
85 www.stockholmsstadsarkiv.se Hämtad: 2012‐06‐30. 
http://www2.ssa.stockholm.se/rotemansarkivet/SearchResult.aspx?id=076750020150 
och idnr;091210230230,071780120120,071780120100.   
86 Intervju Karlbrant, Louise 2006‐12‐13 kl.17.00–19.00. 
87 Intervju Karlbrant, Louise 2006‐12‐13 kl.17.00–19.00. 
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Den 1 april 1900 bor familjen Reslow på Tegnergatan 38, i en bostad på tre rum och kök i en 

så kallad butikslägenhet. Familjen blir dock vräkt då de haft svårigheter att betala hyran.88 

Den 6 oktober 1900 ansöker August Reslow om tillfälligt skydd av hustru och barn hos 

fattigvården eftersom familjen saknar bostad. Fadern August bor själv hos sin arbetsgivare 

skomakaren Olsson, på Rådmansgatan 56. I samma tillsyningsrapport står det att modern 

verkar arbetsam och ordentlig, att hon till synes är mån om barnen men kärv mot maken.89 

Makarna Reslow ska år 1900 blivit varnade inför kyrkorådet i Adolf Fredriks församling för 

oenighet i äktenskapet.90 Den 21 januari 1901 skriver tillsyningsmannen att 

fattigvårdsnämnden bör beakta omhändertagande av barnen Reslow. Orsaken till behovet ska 

vara hustru Reslows kraftnedsättning (svält) samt att maken avvikit från hemmet. I 

tillsyningsrapporten framkommer det att mannen lär vara ”hygglig” men nu är ”supig” och att 

kvinnan är lite ”besynnerlig i lynnet”, ”hur förhållandet än må vara emellan makarna, så 

behövs hjälp för barnens skull”, uppger tillsyningsmannen. Det verkar råda stor oenighet 

mellan makarna och orsaken tycks mest vara hustruns, tillsyningsmannen framhåller att hon 

verkar vara både nervös och besynnerlig och han ifrågasätter om hon är lämplig att ansvara 

för barnens uppfostran. Delegaternas beslut är att barnen Einar, Birger, Helmer och Svea 

Reslow ska remitteras till utackorderingsbyrån och att Sofia ska intas på barnhus. Beslutet går 

emot moderns vilja.91 Den yngsta dottern Sofia blir intagen på Allmänna barnhuset mot en 

summa av 300 kr som betalas av fattigvårdsnämnden. I barnhusanteckningarna står det att 

flickan återtogs av modern den 21 mars 1901.92  

I en notering från 1902 står det att Einars mor Sofia Reslow sedan länge gjort sig känd för att 

ha ett ”mer än vanligt, elakt sinnelag”. Hon har ”ständigt lystnad efter trätor”. Dessa 

egenskaper ska ha vållat att mannen, som tidigare varit absolutist, börjat använda rusdrycker 

och blivit mindre ordentlig och att han till slut även lämnat hemmet. År 1901 remitteras fyra 

av parets barn till utackorderingsbyrån och fadern betalar 15 kr i månaden till 

fattigvårdsnämnden för barnens vård. Tillsyningsmannen ifrågasätter varför inte även modern 

Sofia ställs som ansvarig för barnens omkostnader, då det kan anses vara hustruns fel att de 

omhändertagits.93  

                                                            
88 Tillsyningsrapport, på Sofia Reslow daterat 1901‐07‐21, personakt: 4521 socialregistreringsbyråns arkiv SSA. 
89  Tillsyningsrapport, på August Reslow, odaterat, personakt 4521 socialregistreringsbyråns arkiv SSA. 
90 Tillsyningsrapprapport, på Sofia Reslow, odaterat, personakt 4521 socialregistreringsbyråns arkiv SSA.  
91 Delegerande för beviljande av fattigvård No 5035, personakt 4521 socialregistreringsbyråns arkiv SSA. 
92 http://www3.ssa.stockholm.se/bildarkiv/egenproducerat/se_ssa0809/barnhuspdf2008/09_11532.pdf.  
93 Tillsyningsrapport på Sofia Reslow, daterat 1902‐11‐20 , personakt 4521 socialregistreringsbyråns arkiv SSA. 
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Maken August Reslow ska ha lämnat hemmet redan år 1900.94 Båda makarna står dock 

skrivna på Kronobergsgatan år 1902, men August Reslow flyttar ut samma år. Fru Reslow 

ansöker då om barnhjälp mellan perioden 1 juni-31 december 1902 och på 

civilståndskommentar står det att hon lever under skilsmässa.95 Det står även att fru Reslow 

vid tidpunkten har sitt yngsta barn Sofia boende hos sig. Dottern remitteras sedan av 

fattigvårdsinspektören till barnhärbärget den 24 november 1902, då modern intagits på 

sjukhus. Enligt notering därifrån vistas barnet där på grund av att modern är nervsjuk och 

modern antagligen inte själv kan ta hand om barnet som inte heller visat sig intresserad av att 

återkomma under hennes vård. Från barnhärbärget föreslås att barnet Sofia ska intas på 

uppfostringsanstalt för flickor och remiss skickas den 4 mars 1903. 96De äldsta barnen Reslow 

ska ha remitterats till fattigvårdens utackorderingsbyrå år 1901. I utackorderingsbyråns 

liggare står det att de remitterades den 23 januari 1901. Barnen tillbringade 25 dagar på 

byråns egna barnhem innan de utackorderades den 7 mars 1901.97 Samtliga av pojkarna 

Reslow remitterades till Östra Ed i Kalmar län, medan deras äldsta syster Svea utackorderades 

till den närbelägna socknen Västra Ed i samma län.98  

Paret Reslows äktenskap upphävdes den 15 juni 1904. Sofia Reslow fortsatte att vara bosatt i 

Stockholm efter skilsmässan. Hon var inneboende, utan barn, på olika adresser runt om i 

staden mellan åren 1905-1908. 99  Åren 1909-1910 arbetade eller bodde Sofia hos familjen 

Waxlund och i posten över vilka som ingick i hushållet återfinns även sonen Birger Reslow. 

Han ska ha flyttat tillbaka till Stockholm från Östra Ed år 1907, 17 år gammal.100 Barnens far 

August Reslow bodde kvar i Stockholm och liksom Sofia flyttade han runt i staden som 

inneboende utan barn på olika adresser.101  

                                                            
94 Tillsyningsrapport, på August Reslow, daterat 1903‐07‐01, personakt 4521 socialregistreringsbyråns arkiv SSA 
95 www.stockholmsstadsarkiv.se Hämtad: 2012‐06‐30. 
http://www2.ssa.stockholm.se/rotemansarkivet/SearchResult.aspx?id=044700090200 och 411710120110 
96 Tillsyningsrapport på Sofia Reslow, daterat 1902‐11‐20 , personakt 4521 socialregistreringsbyråns arkiv SSA 
97 Fattigvårdens utackorderingsbyrå; liggare över utackorderade huvudserien 1899‐1901 DIA:2 No 1478 
98 www.stockholmsstadsarkiv.se Hämtad:2012‐06‐30. 
http://www2.ssa.stockholm.se/rotemansarkivet/SearchResult.aspx?id=071780120080 och idnr: 
091210230230,076750020150, 071780120100. 
99 www.stockholmsstadsarkiv.se Hämtad: 2012‐06‐30. 
http://www2.ssa.stockholm.se/rotemansarkivet/SearchResult.aspx?id=202950130200 och idnr:025710160160 
100 www.stockholmsstadsarkiv.se Hämtad: 2012‐06‐30. 
http://www2.ssa.stockholm.se/rotemansarkivet/SearchResult.aspx?id=182740180160 och idnr:033590030160 
101 www.stockholmsstadsarkiv.se Hämtad: 2012‐06‐30. 
http://www2.ssa.stockholm.se/rotemansarkivet/SearchResult.aspx?id=411710120110 
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Einar utackorderas till Östra Ed 

Om det fanns några fler bakomliggande orsaker till fosterhemsplaceringen, förutom 

skilsmässan, var det inget Einar talade om.102Beslutet om barnens utackordering vidhölls och 

enligt utackorderingsbyråns liggare utackorderades Einar den 7 mars 1901.103 Den 11- åriga 

Einar Reslow kom då från Jacob och Johannes församling i Stockholm till jordbrukaren 

Anders Peter Bengtsson104och dennes hustru i Salskärr i Östra Ed.105Även Birger och Helmer 

kom att fosterhemsplaceras i Småland. Bröderna hamnade inte i samma familj men kom att bo 

i varandras närhet under hela uppväxten. Karlbrant nämner ångbåtsfartygen Tjust och 

Gamleby som tänkbart färdmedel då barnen Reslow utackorderades. Vem som stod för 

kontakten på det lokala planet med utackorderingsbyrån i Stockholm och vem som 

förmedlade det hem Einar hamnade i, var inget Einar själv visste något om ”men med största 

sannolikhet, var det kyrkoherden, som ombesörjde det”, säger Karlsbrant.106 

Fosterfamiljen Bengtsson i Salkärr 

Salkärr var ett litet torparställe dit 11-åriga Einar kom till den religiösa familjen Bengtsson år 

1901. Fosterföräldrarna hade två egna döttrar, vilka enligt Karlsbrant, Einar alltid kallade för 

”fröknarna Bengtsson”. Han tilltalade aldrig familjemedlemmarna vid förnamn, ”man var inte 

du med varandra, trots att man levde ihop”. Enligt Karlsbrant kom ”fröknarna Bengtsson” att 

ärva gården Salkärr och precis som sina föräldrar ta emot Stockholmsbarn.107 

Einar ska ha berättat att han var väldigt ledsen den dagen han anlände till Salkärr, efter den 

långa resan från Stockholm och familjen. Enligt Karlsbrant bestod hans oro över att inte veta 

var hans syskon hade hamnat. Fosterföräldrarna Bengtsson ska dock ha varit väldigt 

förstående och de lovade Einar att ta reda på vart hans bröder tagit vägen. Brodern Birger 

hade liksom Einar hamnat i en religiös familj i Östra Ed medan brodern Helmer kom till den 

närbelägna socknen Tryserum. Fosterföräldrar ska ha lovat Einar att han fick hälsa på sina 

bröder och kontakten mellan bröderna Reslow ska ha upprätthållits. Mest naturlig blev 

kontakten med Birger, då de kunde träffa varandra i Östra Eds kyrka varje söndag. Enligt 

Karlsbrant fick bröderna ses ibland till helger och högtider.108 

                                                            
102 Intervju Karlbrant, Louise 2006‐12‐13 kl.17.00–19.00. 
103 Fattigvårdens utackorderingsbyrå; liggare över utackorderade huvudserien 1899‐1901 DIA:2 No 1478 
104 Anders Peter Bengtsson född 17 jan 1841 i Östra Ed.  
105 Lantz. 2006, s.87. 
106 Intervju Karlbrant, Louise 2006‐12‐13 kl.17.00–19.00. 
107 Intervju Karlbrant, Louise 2006‐12‐13 kl.17.00–19.00. 
108 Intervju Karlbrant, Louise 2006‐12‐13 kl.17.00–19.00. 
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Ett Stockholmsbarn bland många andra 

Einar ska ha berättat att han trivdes bra hos sin fosterfamilj, men enligt Karlsbrant var Einar 

inte det enda Stockholmsbarnet som paret Bengtsson tog hand om i Salkärr. ”De hade flera 

stycken, redan under min morfars tid. Det fanns ekonomiska skäl till varför man tog sig 

Stockholmsbarn. Familjen fick någon sorts ersättning. Hur mycket Bengtssons fick för att ta 

hand om Einar var i alla fall inget han själv visste något om, men han har berättat att 

ersättning utgick till fosterfamiljen. Oftast var det ont om kontanter och att ta ett 

Stockholmsbarn var ett sätt inbringa sådana”.109 I utackorderingsbyråns liggare står det 

noterat att Bengtssons fick 90 kr per år i ersättning för att ta hand om Einar. Understödet ska 

dock ha upphört till följd av utackorderingsbyråns styrelses beslut den 19 december 1902. 110  

En konflikt tycks ha uppstått vad det gäller den ekonomiska ersättningen för Einar år 1902. 

Utackorderingsbyråns lokalombudsman, herr Kihlqvist hade då noterat att fosterfadern tagit 

sig ytterligare ett fosterbarn som byrån inte haft kännedom om. Kihlqvist hade även 

betänkligheter kring huruvida Einar var tagen som fosterbarn för att hans arbete skulle bereda 

fosterfadern en årlig inkomst. Lokalombudsmannen ansåg att Einar inte skulle få bli kvar i sitt 

fosterhem.111 I ett brev från kyrkoherden Herman Brillioth i Östra Ed, står det att han 

ifrågasätter utackorderingsbyråns bedömning av Einars fosterhem. Enligt hans uppfattning 

som grundar sig på en 16-årig kännedom om hemmet och dess medlemmar intygar Brillioth 

att hemmet är ”som torparhem betraktad fullt mönstergillt”. Fosterfadern ska enligt Brillioth 

vara ”en stilla och skötsam man, absolut nykter, mycket välbärgad samt av ett särdeles vänligt 

och välgörande sinnelag, samt hela huset i samma stil.” Brillioth bekräftar att familjen 

Bengtsson tagit sig ytterligare ett fosterbarn, med vilken något slags frändskapsförhållande 

finns. Familjen tog sig an barnet helt ovetandes om att det stred mot byråns regler. ”Men 

varför icke underrätta fosterföräldrarna om denna omständighet genom kontrakt eller 

annorledes. De flesta svävar i okunnighet härom, kan inte Byråns reglemente möjligen anses 

moget för att utsläppas i allmänhetens händer?” Brilloth skriver även att det andra barnet är 

litet och ”näppeligen inkräktar på den 13-åriga Reslows rättigheter. För övrigt tolereras andra 

fosterbarn jämte eder egna, i andra hem, varför denna partiskhet?” Brilloth lovar dock att 

delge fosterfadern, utackorderingsbyråns bedömning om att Einar inte ska få stanna i hemmet 

                                                            
109 Intervju Karlbrant, Louise 2006‐12‐13 kl.17.00–19.00. 
110 Fattigvårdens utackorderingsbyrå; liggare över utackorderade huvudserien 1899‐1901 DIA:2 No 1478. 
111 Redogörelse, daterat 1902‐06‐20, personakt 4521 socialregistreringsbyråns arkiv SSA. 
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men uppger att det bör finnas en möjlighet för fosterfamiljen att rentvå sig från ”lögnaktiga 

beskyllningar”. Brillioth tycks ha delgivit Bengtssons informationen. 112 

Fosterfadern skriver i sin tur till Kyrkoherden Brillioth att man inte får komma och hämta 

pojken innan han får veta orsaken till varför pojken ska hämtas. ”… jag vill veta orsaken, 

varför han ska hemtas. Det är ju rentav en skam, för i samhället, då seger dem att di har 

hushållat så illa med honom, som dom komma och hemtade honom från dem, di må gerna 

komma från Stockholm”.113 I ett brev till utackorderingsbyrån, skrivet av ledamoten av 

riksdagens första kammare herr Lybeck, intygas att Bengtsson och dennes fru sedan mars år 

1901 enligt kontrakt vårdat gossen Einar Reslow och att de är ”synnerligt ordentligt folk som 

med all omsorg ägnar sig åt gossens uppfostran”. Brevskrivaren anser att det är helt 

omotiverat att flytta Einar från hemmet, det strider dessutom mot det kontrakt som finns 

upprättat. ”Är helt enkelt en fara att gossen, skall lämna det hem där han nu vistas och där han 

trives. Det skulle dessutom se egendomligt ut för Bengtsson om gossen skiljas från 

hemmet”.114 Einar tycks ha fått stanna kvar hos familjen Bengtsson men år 1904 skickade 

fosterfadern ett brev till utackorderingsbyrån där han frågade om han kunde få betalt för 

gossen som han så länge haft utan betalning. Om han inte fick betalt skulle han att anlita en 

jurist i ärendet.115 

Vardagslivet  i Salkärr 

Under sin tid som fosterbarn i Salkärr fick Einar hjälpa till i vardagsgöromålen. På gården 

fanns det får och det var barnens syssla att passa dem. Einar ska ha berättat att det först 

kändes lite ovant, då han inte var van vid att ta hand om djur, som den stadspojke han var. Det 

tog ett tag innan Einar vande sig men med tiden kom han att bli fäst vid dem, berättar 

Karlsbrant. Einar ska även ha hjälpt till med att bära in ved. Barnen skulle hjälpa till med 

djuren både innan och efter skoldagens slut och det kunde bli långa dagar.116 

En händelse som Einar ofta återkom till när han berättade om livet på gården var den gången 

det var hans tur att ta hand om fåren, ute i en av hagarna. Han skulle locka tillbaka ett 

bortsprunget får men misslyckades. I ilska kastade Einar i väg en sten som oturligt nog 

träffade ett av fåren i huvudet så illa att det dog. Einar ska ha varit bestört över det han gjort 

                                                            
112 Brev från Herman Brilloth till utackorderingsbyrån, daterat 1902‐08‐16 personakt 4521, 
socialregistreringsbyråns arkiv SSA. 
113 Brev från Anders Peter Bengtsson, daterat 1902‐10‐07, personakt 4521, socialregistreringsbyråns arkiv SSA. 
114 Brev från Lybeck, Windö, daterat oktober 1902, personakt 4521, socialregistreringsbyråns arkiv SSA. 
115 Brev från Anders Peter Bengtsson, daterat 1904‐05‐14, personakt 4521, socialregistreringsbyråns arkiv SSA. 
116 Intervju Karlbrant, Louise 2006‐12‐13 kl.17.00–19.00. 
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och ska enligt egen utsago ha gått hem till fosterföräldrarna i rädsla, berättar Karlsbrant. Paret 

Bengtsson förstod dock att det hela var en olyckshändelse och tröstade Einar. ”De var bra och 

hyggliga vid honom. En del fosterbarn fick stryk av sina fosterföräldrar, men det hände aldrig 

Einar”. I övrigt vet inte Karlsbrant hur Einar fick det med skolan men hon vet att han 

konfirmerades i Östra Eds kyrka.117 

Mor Sofia Reslow på besök  

Einar hade kontakt med sin mor Sofia Reslow under sin tid i Salkärr. Han ska ha berättat att 

hon kom och hälsade på i fosterhemmet. Sofia ska ha varit en kvinna som besatt ett häftigt 

humör och hon reagerade starkt på om hon såg att barnen inte hade det bra och drog sig inte 

för att påpeka det till fosterföräldrarna. Sofias egna barn hade stor respekt för modern och 

enligt Einar upplevdes hon som sträng och hård. Han var själv lite rädd för sin mamma då hon 

ofta kunde bryta ut i ilska. Einar ska dock som vuxen kommenterat saken med att det nog var 

Sofias sätt att hantera hela situationen, att inte kunna ta hand om sina egna barn. Förutom 

moderns övervakning tycks det inte ha förekommit någon annan kontroll av Einar och hans 

fosterhemsplacering, enligt Karlsbrant.118 I utackorderingsbyråns liggare blev dock Einars 

fosterhem inspekterat den 29 juli 1901. Inspektören har noterat att Einar upplevts som ”trotsig 

och näsvis” av sina fosterföräldrar. Einar ska ha varit så trotsig att modern blivit tillkallad.119 

Sofia besökte alla sina barn både år 1901 och 1902. Vid ankomsten ska fru Reslow ha varit 

onykter och hon ska ha skällt på fosterföräldrarna. Hon blev bortkörd från tre av fyra 

fosterhem. Dessutom ska hon ha skrivit flera brev till barnens fosterföräldrar som var fyllda 

med oförskämdheter, skriver utackorderingsbyråns landsortsinspektör.120 Ytterligare exempel 

där myndighetspersoner ansett att hon betett sig märkligt finns att finna i personakten. Hon 

ska ha besökt utackorderingsbyrån och på expeditionen uppträtt ”på ett i hög grad 

förargelseväckande sätt”, skriver föreståndaren.121 Hon ska dessutom skriftligen ogillat 

fattigvårdsnämndens beslut att omhänderta hennes fem barn.122 

Vad hände med Einar efter tiden i Salkärr? 

Einar blev kvar i trakterna kring fosterhemmet i Östra Ed en tid efter sin fosterhemsplacering. 

Han fick arbete på Fogelviks slott. ”Einar arbetade i stallet, där han hade liknande 

                                                            
117 Intervju Karlbrant, Louise 2006‐12‐13 kl.17.00–19.00. 
118 Intervju Karlbrant, Louise 2006‐12‐13 kl.17.00–19.00. 
119 Fattigvårdens utackorderingsbyrå; liggare över utackorderade huvudserien 1899‐1901 DIA:2 No 1478. 
120 Redogörelse av fosterhem, daterat 1902‐06‐20 personakt 1479 socialregistreringsbyråns arkiv SSA. 
121 Tillsyningsrapprapport, på Sofia Reslow, odaterat, personakt 4521 socialregistreringsbyråns arkiv SSA.  
122 Underhållsstöd från 1903 på Sofia Reslow, personakt 4521 socialregistreringsbyråns arkiv SSA. 
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arbetsuppgifter, som han var van vid från gården i Salkärr. Fogelvik var ett stort ställe på den 

tiden och ägarna hade många anställda”.123 Einar mötte sin hustru Elin som arbetade i köket 

på Fogelvik. Paret gifte sig år 1917 och flyttade samman i en lägenhet på ett rum och kök i 

Vasastaden i Stockholm. I rotemansarkivet står det noterat att Einar ska ha arbetat som 

hästskötare år 1917.124 År 1923 föddes Maud Reslow, Einars och Elins enda barn.125 

Einar hade enligt Karlsbrant kontakt med sina biologiska föräldrar, Sofia och August Reslow, 

då han återvänt till Stockholm. ”Om han hyste agg mot sina föräldrar visade han det aldrig. 

Han sa aldrig ett anklagande ord om varken sina biologiska föräldrar eller sina 

fosterföräldrar.” Han visade aldrig någon besvikelse över sitt öde, menar Karlsbrant.126 

Modern Sofia Reslow insjuknade i demens på äldre dagar. Hon var intagen på Sabbatsbergs 

sjukhus och en gång i veckan hälsade Einar på sin mamma på sjukhuset, tills det att hon gick 

bort år 1936, 77 år gammal. Fadern August Reslow ska gått bort den 25:e december 

1919.127Tätast kontakt bland sina syskon hade Einar med sin bror Birger som också återvänt 

till Stockholm. Den yngste brodern Helmer blev kvar i Tryserum. Till familjen Helmer 

Reslow i Östergötland åkte Stockholmsfamiljerna regelbundet, några gånger per år.128Vad 

som hände med Einars systrar vet inte Karlsbrant. I rotemansarkivet går det att läsa att den 

äldsta systern, Svea Reslow, återvände till Stockholm, år 1913, 18 år gammal, från Västra Ed 

dit hon utackorderats. Yngsta systern Sofia Reslow var intagen på sinnesjukhuset vid St. Eriks 

sjukhus och hon gick bort 25 år gammal den 15 april 1922. Hon ska ha lidit av 

manodepressivitet.129  

Karlsbrant berättar också att det var ytterst betydelsefullt för Einar att upprätthålla den kontakt 

han hade med familjen Bengtsson i Salkärr. Einar brevväxlade med familjen och till jul var 

det extra angeläget att se ut en fin present. När fosterföräldrarna gått ur tiden fortsatte Einar 

att hålla kontakt med systrarna Bengtsson. Om tid fanns besökte Einar Salkärr vid sina visiter 

hos brodern Helmer. ”Förhållandet mellan Einar och hans fosterhem tycks ha varit varmt.”, 

säger Karlsbrant. Systrarna Bengtsson förblev ogifta och vid deras bortgång fick det sista 

                                                            
123 Intervju Karlbrant, Louise 2006‐12‐13 kl.17.00–19.00. 
124 www.stockholmsstadsarkiv.se Hämtad:2012‐06‐30. 
http://www2.ssa.stockholm.se/rotemansarkivet/SearchResult.aspx?id=401960380220, och 224680280190  
125 Intervju Karlbrant, Louise 2006‐12‐13 kl.17.00–19.00. 
126 Intervju Karlbrant, Louise 2006‐12‐13 kl.17.00–19.00. 
127 Intervju Karlbrant, Louise 2006‐12‐13 kl.17.00–19.00. 
128 Intervju Karlbrant, Louise 2006‐12‐13 kl.17.00–19.00. 
129www.stockholmsstadsarkiv.se Hämtad: 2012‐02‐23. 
http://www2.ssa.stockholm.se/Dodbevis/Allaregistrerade.aspx?Tornado=_80|dofilter|x|x|15|1|0|0|170654|
19|3|19|0|applyfilter|filter|True|False|False|False|1|1|1|1|15|x   
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Stockholmsbarnet de tagit hand om ärva Salkärr. Einar Reslow gick ur tiden 1963, 74 år 

gammal.130                  

Helmer	Reslow	

Här följer berättelsen om Helmer Artur August Reslow. Vanja Jacobsson intervjuades den 30 

november år 2006 och hon är dotter till Helmer.  

Helmer Reslow föddes den 16 augusti 1892 i Adolf Fredriks församling.131 Föräldrarna var 

Sofia och August Reslow och Helmer var lillebror till Einar, som nämnts i tidigare 

avsnitt.132Det första Jacobsson tar fram vid intervjutillfället är det fotografi som togs på 

modern Sofia och barnen Reslow innan barnen utackorderades till Småland, år 1901, 

”skilsmässan ödelade familjen”.133 

Helmer utackorderas till Tryserum 

Den 7 mars 1901 remitterades Helmer till utackorderingsbyrån i Stockholm och liksom sin 

bror Einar tillbringade Helmer 25 dagar på utackorderingsbyråns barnhem innan han 

utackorderades.134 ”Pappa kom med någon av ångbåtarna Tjust eller Gamleby hit ned, själva 

resan pratade pappa inte om”. Enligt Vanja Jacobsson ska dock Helmer berättat att det 

kommit en hästskjuts och hämtat upp samtliga bröder som sedan körde dem vidare till 

respektive fosterhem.135 Äldste brodern Einar kom till Salkärr i Östra Ed och näst äldste 

brodern Birger kom till Wästerum, även det beläget i Östra Ed.136 ”Helmer blev utplacerad 

sist av bröderna, sent på kvällen”.137 Fosterfadern hette Karl Anton Antonsson138 och 

fostermodern Karolina139 och de bodde i Långsveden i Tryserum.140  

                                                            
130 Intervju Karlbrant, Louise 2006‐12‐13 kl.17.00–19.00. 
131www.stockholmsstadsarkiv.se Hämtad:2012‐06‐30. 
http://www2.ssa.stockholm.se/rotemansarkivet/SearchResult.aspx?id=071780120100 
132www.stockholmsstadsarkiv.se Hämtad:2012‐06‐30. 
http://www2.ssa.stockholm.se/rotemansarkivet/SearchResult.aspx?id=091210230230 
och idnr: 071780120120,076750020150. 
133 Intervju Jacobsson, Vanja 2006‐11‐30 kl. 15.00‐ 16.00. 
134 Fattigvårdens utackorderingsbyrå; liggare över utackorderade huvudserien 1899‐1901 DIA:2 No 1480. 
135 Intervju Jacobsson, Vanja 2006‐11‐30 kl. 15.00‐ 16.00. 
136 Fattigvårdens utackorderingsbyrå; liggare över utackorderade huvudserien 1899‐1901 DIA:2 No 1479. 
137 Intervju Jacobsson, Vanja 2006‐11‐30 kl. 15.00‐ 16.00. 
138 Karl Anton Antonsson, född den 19 juni 1853.  
139 Karolina Antonsson född Reinholdsson, född den 1 oktober 1838.  
140 Tryserums kyrkoarkiv, Församlingsböcker SE/VALA/00388/A II a/2 (1897‐1910). 
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Fosterfamiljen Antonssons i Långsveden 

Enligt Jacobsson ska Helmer ha varit i skolåldern när han utackorderades till paret Antonsson 

i Tryserum.141 Helmer var 9 år när han kom till det äldre paret som var 48 respektive 63 år 

gamla.142 Antonssons var baptister och djupt troende, ” pappa hade det bra hos sin 

fosterfamilj, men att det ska ha varit lite strängt…man kan ju inte veta helt säkert hur det var, 

men det är vad han berättat”, säger Jacobsson.143  

En händelse som Helmer ofta återkom till var den gången han som barn sköt på tuppen i 

hönshuset. Helmers barnstreck skulle bestraffas och fosterföräldrarna beslöt att han fick välja 

på att få stryk eller läsa Bibeln en hel dag och Helmer valde det sistnämnda. Att Helmer blev 

hårt bestraffad för sina barnupptåg var inte någon vanlig företeelse annars. Helmer kom 

senare i livet att skämta om att han var både bibelsträng och bibelsprängd.144 Huruvida det 

fanns fler fosterbarn i Antonssons hem kan inte Jacobsson svara på. Enligt kyrkböckerna var 

Helmer det enda fosterbarnet paret Antonsson hade.145 Paret hade inga egna barn uppger 

Jacobsson. 146 Helmer gick i skolan i Tryserum och han konfirmerades i Tryserums kyrka år 

1907.147 Till nattvardsgången hade Helmer erhållit tyg till nattvardskläder av 

utackorderingsbyrån.148Sedan blev det tråkigheter i familjen, berättar Jacobsson, fostermodern 

Karolina gick bort men fosterfadern Karl Anton gifte senare om sig med Beda, som städade i 

skolan.149 

Helmer återkom också allt som oftast till minnet av då han som tonåring insjuknade i spanska 

sjukan. Helmer bodde fortfarande kvar hos Karl Anton och dennes nya hustru Beda i 

Långsveden. Helmer huserade på övervåningen i det lilla torpet, ”det fanns en smal liten 

trapp, som ledde upp till rummet där, pappa låg sjuk”. När Helmer låg där i sin bädd ska han 

ha hört sina fosterföräldrar diskutera hur de skulle få ut kroppen om han dog, ”det värsta är ju 

att få ner honom”, ska Beda ha sagt. Helmer tillfrisknade dock men att fosterföräldrarna hade 

diskuterat hans död satt djupt förankrat i honom.150   

                                                            
141 Intervju Jacobsson, Vanja 2006‐11‐30 kl. 15.00‐ 16.00. 
142 Tryserums kyrkoarkiv, Församlingsböcker SE/VALA/00388/A II a/2 (1897‐1910). 
143 Intervju Jacobsson, Vanja 2006‐11‐30 kl. 15.00‐ 16.00. 
144 Intervju Jacobsson, Vanja 2006‐11‐30 kl. 15.00‐ 16.00. 
145 Tryserums kyrkoarkiv, Församlingsböcker SE/VALA/00388/A II a/2 (1897‐1910). 
146 Intervju Jacobsson, Vanja 2006‐11‐30 kl. 15.00‐ 16.00. 
147 Tryserums kyrkoarkiv, Församlingsböcker SE/VALA/000388/A II a/2(1897‐1910). 
148 Fattigvårdens utackorderingsbyrå; liggare över utackorderade huvudserien 1899‐1901 DIA:2 No1480. 
149 Intervju Jacobsson, Vanja 2006‐11‐30 kl. 15.00‐ 16.00. 
150 Intervju Jacobsson, Vanja 2006‐11‐30 kl. 15.00‐ 16.00. 
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Vardagslivet i Långsveden 

Helmer fick vara med i det vardagliga livet på torpet, menar Jacobsson. Fosterfadern Karl 

Anton var stenmurare och hela stugan i Långsveden omringas av en bred och lång stenmur. 

”Pappa fick hjälpa sin fosterfar med det arbetet, dessutom skulle han hjälpa till med djuren. 

Att bära in ved och vatten var också barnsysslor”, ”kontrasten måste ha varit stor från att ha 

bott i Stockholm till att leva i Långsveden”.151Huruvida Helmers utackordering inspekterades 

någon gång kan inte Jacobsson svara på. ”Pappa berättade aldrig om något sådant men man 

kan nog anta att det var prästen Fagerlin, som såg ut vilka hem Stockholmsbarnen skulle 

till”.152 Det är dock Herman Brillioth som beslutade att Helmer skulle fosterhemplaceras hos 

Antonssons.153 Enligt en inspektionsanteckning från utackorderingsbyrån står det att Helmer 

upplevts som trotsig och näsvis.154 Huruvida fosterföräldrarna Antonsson fick någon 

ekonomisk ersättning för Helmer kan inte Jacobsson redogöra för, men säger att det troligen 

fanns en sådan.155Paret Antonsson fick 100 kr per år för omhändertagandet av Helmer från 

utackorderingsbyrån, det står noterat att Helmers omhändertagande från den 11 februari 1901 

till den 16 augusti 1907 kostade byrån 660 kr och 38 öre.156 Fosterhemmet kontrollerades 

även av lokalombudsmannen Brillioth, den 16 juni 1903. I redogörelsen över fosterhemmet 

står det att fosterföräldrarna levde klanderfritt, att de hade ett snyggt och välskött hem och att 

pojken vårdats med ömhet. Helmers uppförande liksom flit ansågs tillfredställande och han 

besöker även skolan regelbundet. Fosterföräldrarna hade ingen invändning mot pojken och 

Brillioth rekommendation var att Helmer skulle bli kvar i fosterhemmet.157  

Vad hände med Helmer efter tiden i Långsveden? 

Helmer flyttade inte tillbaka till Stockholm likt sina bröder då han blivit äldre utan stannade 

kvar i fosterhemmet. Att Helmer blev kvar i trakterna kring sitt fosterhem berodde på Anna 

Andersson. Helmer och Anna blev ett par och de gifte sig år 1924 och de flyttade till 

Valdemarsvik och fick två döttrar. Helmer blev sedan anställd på Lundbergs läderfabrik, i 

folkmun kallat garveriet, där han arbetade som elektriker, berättar Jacobsson. Kontakten med 

sina syskon var viktig för Helmer och om somrarna kom hans bröder med familjer på besök. 

                                                            
151 Intervju Jacobsson, Vanja 2006‐11‐30 kl. 15.00‐ 16.00. 
152 Intervju Jacobsson, Vanja 2006‐11‐30 kl. 15.00‐ 16.00. 
153 Förslaget fosterhem, Herman Brillioth den 1901‐03‐06, personakt 4521 socialregistreringsbyråns arkiv SSA. 
154 Fattigvårdens utackorderingsbyrå; liggare över utackorderade huvudserien 1899‐1901 DIA:2 No 1480. 
155 Intervju Jacobsson, Vanja 2006‐11‐30 kl. 15.00‐ 16.00. 
156 Fattigvårdens utackorderingsbyrå; liggare över utackorderade huvudserien 1899‐1901 DIA:2 No 1480. 
157 Redogörelse av fosterhem daterat 1903‐06‐16, personakt 1480 socialregistreringsbyråns arkiv SSA. 
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En gång i 18-årsåldern ska Helmer ha rest till Stockholm för att träffa sina föräldrar, men han 

talade aldrig om det, säger Jacobsson Den 4 juli 1973 gick Helmer Reslow ur tiden. 158 

Hildur	Karlsson	

Här följer berättelsen om Hildur Valborg Katarina Karlsson född Andersson. Maj Jonsson 

intervjuades den 30 november 2006 och Britt Weström intervjuades den 29 november 2006. 

Båda döttrar till Hildur.  

Stockholmsbarnet Hildur Karlsson, född Anderson, kom till världen på allmänna 

barnbördshuset den 19 juni 1895 i Adolf Fredriks församling.159 Hon var barn till 

porslinsarbetaren Anders Agaton Anderson160 och dennes hustru Edla Blomqvist161.162 Hildur 

hade flera syskon, äldsta systern hette Anna163 och hon följdes av bröderna Karl Agaton164 

och Gustav Adolf165. Därefter föddes Dagny166, Erik167, Hildur själv och Anna 

Wilhelmina168.169  

Rörstrands i Stockholm 

Familjen Anderson hade sin hemort på porslinsbruket 1-3, vid Rörstrand 15. Anders Agaton 

arbetade vid Rörstrands fabrik,170han var med i själva produktionen och göt porslin i formar. 

Edla arbetade också hon vid fabriken som porslinsmålerska.171Den 8 november 1897 avlider 

Anders Agaton på arbetsplatsen,172enligt Britt Weström var orsaken till hans frånfälle 

stenlunga. Att porslinstillverkarna dog i sviterna av inandningen av stenmjölet var vanligt.173 

När Anders Agaton går bort är Edla gravid med barnet Anna Vilhelmina som föds den 28 

januari 1898.174 Enligt Maj Jonsson ska äldsta dottern Anna också ha gått bort i 

                                                            
158 Intervju Jacobsson, Vanja 2006‐11‐30 kl. 15.00‐ 16.00. 
159 Adolf Fredriks kyrkoarkiv, födelse och dopböcker SE/SSA/0001/c 1a/19(1895‐1897). 
160 Anders Agaton Andersson, född den 7 december 1850 i Askersund . 
161 Edla Andersson född Blomqvist den 15 maj 1855 i Lammhult. 
162 http://nad.ra.se/ Hämtad: 2012‐02‐27 sökt i: Folkräkningen 1890 sökord: Edla Blomqvist. 
163 Anna Andersson född 24 april 1880. Adolf Fredriks kyrkoarkiv, inflyttningslängder SE/SSA/0001/B 1a/17 
(1883). 
164 Karl Agaton Andersson född  1883. 
165 Gustav Adolf Andersson född 1884. 
166 Dagny Andersson född 1887. 
167 Erik Andersson född 1893. 
168 Anna Vilhelmina Andersson född 1898. 
169 http://nad.ra.se/ Hämtad: 2012‐02‐27 sökt i; folkräkningen 1890 och 1900. 
170 http://nad.ra.se/ Hämtad: 2012‐02‐27 sökt i; folkräkningen 1890 och 1900. 
171 Intervju Jonsson, Maj 2006‐11‐30 kl.11.00–12.00. 
172 Adolf Fredriks kyrkoarkiv, Död & begravningsboken SE/SSA/0001/F 1/15 (1895‐1899). 
173 Intervju Weström, Britt 2006‐11‐29 kl.13.00–15.00 . 
174 Adolf Fredrik Cia:20 (1897‐1899) Bild 880/sid 84 (AID:v81701.b880.s84; NAD : Se/SSA/0001. 
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lunginflammation vid den här tidpunkten.175 Den 43-åriga änkan är nu ensam försörjare av 

familjen. Edla kan ha haft hjälp av sina föräldrar Karl Gustav och Gustava Blomqvist, som 

bodde i Uppsala, med barntillsyn, enligt Weström.176 

Att Hildur tillbringade en tid i Uppsala hos sina morföräldrar har noterats av 

tillsyningsmannen Hagberg i en rapport till fattigvården. I rapporten står det att änkan Edla 

Andersson fortfarande arbetar vid Rörstrand Aktiebolag. ”Hon har dock blivit klen till hälsan, 

vilket påverkat hennes arbetsförmåga. Hon tjänar blott 25-30 kronor per månad men besitter 

fri bostad samt får en årlig pension efter maken på 50 kronor”. Tillsyningsmannen skriver att 

äldste sonen Karl Agaton blivit mycket oredlig och att han avhjälpts att resa till Amerika. 

Näst äldste sonen Gustav Adolf arbetar även han på Rörstrand och tjänar 60-70 kronor per 

månad. Dottern Dagny arbetar som tjänarinna och har en inkomst på 10 kronor per månad.  

Dottern Hildur som vanligtvis bor hos modern vistas vid tidpunkten hos sina morföräldrar i 

Uppsala utan kostnad för sökande.177 

För att Edla ska kunna tillfriskna och få lite vila får hon genom arbetsgivarens bemedling 

komma att åtnjuta en kostnadsfri vistelse på konvalescenthem i Sigtuna under 6 veckor, 

perioden 17 augusti-28 september 1904. Men Edla är inte i stånd att bekosta utackordering för 

sina hemmavarande barn Erik och Anna på sin arbetsförtjänst. Edla ansöker om ett tillfälligt 

omhändertagande av barnen för att hon ska kunna vistas på konvalescenthemmet. Sonen 

Gustav Adolf lovar att bidra med 25 kronor för kostanden av barnens vård. Edlas ansökan 

förordas livligt av hennes arbetsgivare.178 Syskonen Erik och Anna var båda intagna på 

utackorderingsbyråns barnhem för tillfällig vård i 41 dagar 1904.179 

Senare samma år inkommer det ett brev daterat 10 oktober till barnavårdsnämnden där en 

Anna Cederblad verksam på Adolf Fredriks Folkskola skriver att änkan Edla Anderssons ena 

son Erik Andersson bör omhändertas. Enligt brevskrivaren är det moderns egen önskan att 

gossen ska ”tagas om hand om”. Edla har sex barn, av vilka tre är söner. De två vuxna 

sönerna har hon hittills haft omsorg om, men den äldste är i Amerika och den andra som 

fortfarande bor i hemmet ”för ett supigt och oordentligt levnadssätt”. Den yngste sonen Erik 

har nu visat sig vara lättledd då det gäller det ”onda”. Anna Cederblad skriver att man kan 

                                                            
175 Intervju Jonsson, Maj 2006‐11‐30 kl.11.00–12.00. 
176 Intervju Weström, Britt 2006‐11‐29 kl.13.00–15.00.  
177 Tillsyningsrapport, skrivet av Hamberg, daterat, 1904‐08‐06, personakt 1228, Socialregisterbyråns arkiv, SSA. 
178  Tillsyningsrapport, skrivet av Hamberg daterat, 1904‐08‐06, personakt 1228, Socialregisterbyråns arkiv, SSA. 
179 Fattigvårdsnämndens utackorderingsbyråsarkiv; Liggare över utackorderade, huvudserien 1904‐1906 DIA:5 
No 2591 och No 2592. 
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befara att gossen kommer på avvägar om han får stanna i omgivningen under moders ledning. 

Erik Andersson ska enligt Anna Cederlund ”ha låtit narra sig att mottaga penningar, som han 

visste vara stulna”. Pojken visar också böjelse för osanningsenlighet. Hon poängterar dock att 

pojken från terminens början till och med den 26 september 1904 var tillfälligt intagen på 

fattigvårdsnämndens barnasyl, en vistelse som verkat gott på honom. ”Ty från att ha varit 

slapp och ouppmärksammad i skolan, samt försumlig med sina uppgifter, inträdda ett motsatt 

förhållande som ännu fortfar.”180Barnavårdsnämndens beslut blev att skilja Erik från hemmet. 

Beslutet verkställdes den 8 november 1904.181 

Efter att sonen Erik remitterats till utackorderingsbyrån har Edla endast sina yngsta flickor 

boende hos sig. I en tillsyningsrapport skriven den 1 april 1905 står det att änkan Edla ansöker 

om barnhjälp då hon fortfarande förtjänar 25-35 kr i månaden. Den näst äldste sonen Gustav 

Adolf som tidigare bidragit har nu flyttat hemifrån och lämnar inte längre något bidrag. 

”Barnen saknar inte nödtorftig vårdnad men att de skulle med hänsyn till uppfostran och 

behov av exempel på ordning och snygghet, utan tvivel ha nytta av få byta ut sitt nuvarande 

hem mot ett annat och behålla sådant”.  Fattigvårdsnämnden beslutar att remittera Hildur till 

utackorderingsbyrån och Edla kallas upp för avsägning av målsmanskapet.182 

Hildur utackorderas till Tryserum 

Hildur remitterades till utackorderingsbyrån den 3 maj 1905. Hon var intagen på byråns 

barnhem i 29 dagar innan utackorderingen den 4 juni 1905.183 Hildur kom som fosterbarn till 

Tryserum i Kalmar län.184 Enligt Jonsson ska även brodern Erik ha utackorderats vid samma 

tidpunkt och hamnat hos en familj på Öland eller Gotland.185 Erik utackorderades till 

hemmansägaren Per Nilsson och dennes familj i Sandby, Kalmar län.186Meningen var att 

barnen endast skulle tillbringa sommaren i dessa familjer, uppger Jonsson. Vad som hände 

med de andra syskonen vet inte Jonsson helt säkert. Dagny hade uppnått en ålder av 18 år och 

var nog så pass vuxen att hon kunde stanna kvar i Stockholm och försörja sig själv. Den enda 

av barnen som undkom utackordering var yngsta dottern Anna, enligt Jonsson. ”Henne behöll 

                                                            
180 Brev till fattigvården skrivet av Anna Cederblad, daterat 1904‐10‐08, personakt 1228, Socialregisterbyråns 
arkiv, SSA. 
181 Delegerade för beviljande av fattigvård, daterat 1904‐09‐11, personakt 1228, Socialregisterbyråns arkiv, SSA. 
182 Delegerade för beviljande av fattigvård, daterat 1905‐05‐03, personakt 1228, Socialregisterbyråns arkiv, SSA. 
183 Fattigvårdsnämndens utackorderingsbyråsarkiv; Liggare över utackorderade, huvudserien 1904‐1906 DIA:5 
No 2792. 
184 Adolf Fredriks utflyttningslängder, huvudserien SE/SSA/0001/B II a/50 (1905). 
185 Intervju Jonsson, Maj 2006‐11‐30 kl.11.00–12.00. 
186 Rapport till Stockholms barnavårdsnämnd, rapporter mellan åren 1905‐1909, personakt 2591, 
Socialregisterbyråns arkiv, SSA. 
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Edla i hemmet, mamma ifrågasatte alltid varför Anna fick stanna medan hon och brodern 

tvingades iväg”.187 I registret från 1910 års folkräkning står Anna Vilhelmina dock som 

medlem i Karl Edvard Kristoferssons hushåll i Spånga vid Hesselby i Stockholm.188 

Fosterfamiljen Gustavsson i Segersrum 

Den 14 maj 1905 ansöker torparfolket Klas och Margareta Gustafsson om en fosterflicka 

omkring 10 år. Det är komministern Fagerlin som undertecknat skrivelsen till 

utackorderingsbyrån. Han skriver att paret har tre egna flickor som alla är över tjugo år, en av 

flickorna bor kvar i hemmet medan två är gifta. Paret Gustafsson beskrivs som välbärgade och 

uppehåller inget eget underhållsstöd. Boendet består av 2 rum och kök och fosterbarnet 

kommer att få egen sängplats. Det finns inga andra inneboende i hemmet. Det enda som kan 

tala emot att paret förordas vårdnaden om ett fosterbarn är deras höga ålder skriver Fagerlin. 

Han poängterar att paret Gustafsson ”äro förträffliga” och att deras egna döttrar ”äro 

förtjusande” och han rekommenderar familjen ”o det varmaste”. Gustafssons kan välkomna 

och ta emot en fosterflicka närhelst och flickan kan sändas med tåg till Nelhammar eller med 

ångbåt till Valdemarsvik. Fagerlin avslutar ansökan med att han hoppas att fosterföräldrarnas 

höga ålder inte ska hindra att ansökan beviljas.189 Det står noterat på ansökan att den tillstyrks 

och den 19 juli 1905 skriver Klas Gustafsson på att åta sig vård och uppfostran av barnet 

Hildur.190 

Hildur kom med ångbåten Tjust eller Gamleby till bryggan i Fågelvik sommaren 1905. Där 

ska hon ha hämtats upp av fosterfadern Klas Gustavsson som tog Hildur till hennes nya hem i 

Segersrum.191 Fosterfamiljen Gustavsson bestod av fosterfadern Klas och hans hustru Maja 

och deras tre egna döttrar Anna, Hulda och Emelie. Fostersyskonen var vuxna när Hildur kom 

till hemmet och det vara bara den yngsta fostersystern Emelie som bodde kvar i Segersrum, 

då hon arbetade som piga där.192 

Segersrum som Gustavssons arrenderade var en liten gård under herresätet Hornsberg. För 

arrendets skull var Klas tvungen att hålla med drängar som gick och gjorde dagsverken på 

                                                            
187 Intervju Jonsson, Maj 2006‐11‐30 kl.11.00–12.00. 
188 http://nad.ra.se/ Hämtad: 2012‐02‐27 sökt i folkräkningen 1910 sökord: Edla Blomqvist. 
189 Redogörelse av förslaget fosterhem, daterat 1905‐05‐14, personakt 1228, Socialregisterbyråns arkiv, SSA. 
190 Stockholms Stads fattigvårdsnämnds utackorderingsbyrå, daterat 1905‐07‐19 Personakt 1223, 
Socialregisterbyråns arkiv, SSA. 
191 Intervju Jonsson, Maj 2006‐11‐30 kl.11.00–12.00. 
192 Tryserums kyrkoarkiv, husförhörslängder SE/VALA/ (1895‐1917). 
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Hornsberg.193 I husförhörslängden över Tryserums socken står det att Klas hade tre stycken 

drängar hos sig år 1905.194Arrendet var högt för den lilla gården, uppger Jonsson. När 

sommaren var slut 1905 beslutades det att Hildur skulle stanna i Segersrum. Enligt Jonsson 

var det ett önskemål både från modern Edla som från Gustavssons själva. ”Det smusslades en 

del med det där, mamma fick aldrig veta hur det bestämdes. Hon hade ingen talan i det som 

skulle ske.”195  

I Segersrum fick Hildur liksom övriga familjemedlemmar hjälpa till i de vardagliga bestyren. 

Innan Hildur gick till skolan fick hon hjälpa till i ladugården, det var hennes uppgift att 

mjölka korna. Skolan låg i Lövbo och för att kunna ta sig dit fick Hildur gå igenom flera 

hagar och genom skogar för att ta sig fram. ”De fick inte vara knusslige inte, att komma direkt 

från Stockholm och vara med om sådant här, det förste de fick.”196 Kontrasten mellan 

stadslivet och livet på landet måste ha varit stor, menar Jonsson. En arbetsuppgift som Hildur 

lär ha gjort och tyckt om var textilarbete, hon fick i fosterhemmet lära sig att spinna och väva. 

Oftast fick Hildur göra det fina handarbetet då hon var duktigt på sömnad. Hantverket hade 

hon lärt sig vid arbetsstugan i Adolf Fredriks församling.197 

Hildur yttrade aldrig ett negativt ord om Gustavssons, enligt både Jonsson och 

Weström.198”Hon fick det nog tämligen bra där. Att hon stod sina fosterföräldrar och 

fostersyskon nära, var det ingen tvekan om”. Men hon hade ingen talan i beslutet om hennes 

fosterhemsplacering. Vem som hade hand om själva utackorderingen och hur mycket 

Gustavssons fick i ekonomisk ersättning för Hildur är inte känt.199I utackorderingsbyråns 

liggare står det att Gustafsson erhöll 70 kr om året för Hildurs omvårdnad och att understödet 

ska ha upphört år 1910. Inspektören har också antecknat att Hildurs mor Edla varit på besök 

en gång år 1906 och att det hade blivit omtyckt av fosterföräldrarna.200 I den rapport som 

lokalombudsmannen Fagerlin gjorde varje år mellan 1905-1911 står det att modern Edla även 

var på besök år 1911. I rapporten står det att Hildur var flitig, snäll, och lillgammal. 

Lokalombudsmannen skriver att Hildur fått en god uppfostran och att hennes fosterhem 

                                                            
193 Intervju Jonsson, Maj 2006‐11‐30 kl.11.00–12.00. 
194 Tryserums kyrkoarkiv, husförhörslängder SE/VALA/ (1895‐1917) s.258. 
195 Intervju Jonsson, Maj 2006‐11‐30 kl.11.00–12.00. 
196 Intervju Jonsson, Maj 2006‐11‐30 kl.11.00–12.00. 
197 Intervju Weström, Britt 2006‐11‐29 kl.13.00–15.00. 
198 Intervju Jonsson, Maj 2006‐11‐30 kl.11.00–12.00 och Intervju Weström, Britt 2006‐11‐29 kl.13.00–15.00. 
199 Intervju Weström, Britt 2006‐11‐29 kl.13.00–15.00. 
200 Fattigvårdsnämndens utackorderingsbyråsarkiv; Liggare över utackorderade, huvudserien 1904‐1906 DIA:5 
No 2792. 
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bedöms som ett gott hem.201Enligt husförhörslängden i Tryserums socken var Hildur inte det 

enda fosterbarnet i Segersrum. Tre år efter Hildurs ankomst tog sig familjen Gustavsson 

ytterligare ett fosterbarn. År 1908 kom en pojke vid namn Fritz S från Engelbrekt församling i 

Stockholm till deras hem.202 

Hildur hade sporadisk kontakt med sin biologiska mor och sin syster Dagny under sin tid i 

Segersrum.203 Till Hildurs konfirmation år 1909 skickades det tyg från familjen till Hildur. 

Enligt Jonsson kom det tyg två gånger.204 Sköld skriver att utackorderingsbyrån i Stockholm 

brukade stå för tyget till konfirmationskläderna för de barn som utackorderats via dem.205 

Förutom att Hildur var duktig i sömnad hade hon också fallenhet för sång. Under 

ungdomsåren sjöng hon i kyrkan. När herrskapet på Fogelviks slott skulle till kyrkan, 

skickades det bud efter Hildur. För sånguppdraget fick hon tjugofem öre i betalning, det var 

ett sätt för henne att få egna kontanter.206 

Vad hände med Hildur efter tiden i Segersrum? 

Hildur förblev i fosterhemmet efter utackorderingens slut då hon arbetade som piga hos 

fosterfamiljen.207Även i lokalombudsmannens årliga rapport står det att flickan stannar i 

fosterhemmet efter utackorderingens slut.208Hildur träffade Karl Filip Karlsson och de gifte 

sig år 1919.209 Enligt Jonsson ska Hildur innan giftermålet varit bosatt i Stockholm en tid. Där 

ska hon ha arbetat på en syateljé och haft kontakt med sin biologiska familj.210 Gällande 

Hildurs bror Erik som utackorderades till Sandby i Kalmar län ansökte modern Edla om att få 

återta vården av sonen den 15 oktober 1908. En tillsyningsman från barnavårdsnämnden 

skriver att Edlas hem vid inspektionen var snyggt och ordentligt och att den halvvuxna dottern 

som bodde i hemmet föreföll trevlig och välskött. Den tidigare oordentligheten var nu borta, 

varför tillsyningsmannen kunde rekommendera att modern skulle kunna återfå vårdanden av 

sin son som fått löfte om arbete i Stockholm.211 Erik liksom systrarna Dagny och Anna 

Vilhelmina emigrerade under 1920-talet till Amerika, Hildur flyttade dock tillbaka till 

                                                            
201 Redogörelse, daterat varje år mellan 1905‐1911, personakt 1223, Socialregisterbyråns arkiv, SSA. 
202 Tryserums kyrkoarkiv, husförhörslängder SE/VALA/ (1895‐1917) s.258. 
203 Intervju Weström, Britt 2006‐11‐29 kl.13.00–15.00. 
204 Intervju Jonsson, Maj 2006‐11‐30 kl.11.00–12.00. 
205 Sköld. 2006, s.305. 
206 Intervju Jonsson, Maj 2006‐11‐30 kl.11.00–12.00. 
207 Tryserums kyrkoarkiv, husförhörslängder SE/VALA/ (1895‐1917) s.258. 
208 Redogörelse, daterat varje år mellan 1905‐1911, personakt 1223, Socialregisterbyråns arkiv, SSA. 
209 Intervju Weström, Britt 2006‐11‐29 kl.13.00–15.00. 
210 Intervju Jonsson, Maj 2006‐11‐30 kl.11.00–12.00. 
211 Tillsyningsrapport, oderat, personakt 1228, Socialregisterbyråns arkiv, SSA. 
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Tryserum och fick tjänst som piga i Gullebo i Tryserum. Det var sedan Hildurs arbetsgivare 

som höll bröllop för Hildur och Karl år 1919. I äktenskapet föddes sedan barnen Alf, Maj, 

Anna-Greta, Karin, Bo och Britt.212 

Hildur hade tät kontakt med sina fostersystrar i vuxen ålder, speciellt med fostersystern 

Emelie. Emelie gifte sig aldrig och brukade komma och hjälpa Hildur med barnen, ”Emelie 

var den enda av mammas fostersystrar vi kallade för moster”. Hildur hade även lite kontakt 

med sin biologiska mor Edla som vid något tillfälle kom och besökte familjen Karlsson. 

Hildur kom dock på äldre dagar att ifrågasätta moderns beslut om att utackordera sina barn, 

enligt Jonsson ska Hildur vid upprepade tillfällen sagt att ”det där att lämna bort sina barn, det 

är nog inte riktigt att göra så”. I ett brev till Edla ska Hildur gett utlopp för sina känslor och 

det var ett ledsamt brev, uppger Jonsson.213Hildur ska också ha sagt att hon aldrig förlät sin 

mor för att hon blev ivägskickad. Kontakten med syskonen Erik, Dagny och Anna Vilhelmina 

som emigrerat till Amerika, upprätthölls via brev. Erik och hans familj hälsade vid ett tillfälle 

på hos Hildur och Karl.214Hildur blev kvar i Tryserum i trakten av sitt fosterhem resten av 

livet.215 Hildur avled den 3 augusti 1980 i Valdemarsvik.216 

Emil	Weström	

Här följer berättelsen om Frans Emil Weström. Arne Weström intervjuades den 20 november  

2006 och han är son till Emil.   

Frans Emil Weström föddes den 10 december 1897 i Hedvig Eleonora församling i 

Stockholm och var barn till den ensamstående arbeterskan Elin Weström217.218 Mellan år 1896 

till 1899 bor Elin på Grefturegatan 28 på Östermalm och där föds Emil år 1897. Båda står 

som boende på samma adress fram till år 1898.219 I födelseboken för Hedvig Eleonora 

                                                            
212 Intervju Jonsson, Maj 2006‐11‐30 kl.11.00–12.00. 
213 Intervju Jonsson, Maj 2006‐11‐30 kl.11.00–12.00. 
214 Intervju Weström, Britt 2006‐11‐29 kl.13.00–15.00. 
215 Intervju Jonsson, Maj 2006‐11‐30 kl.11.00–12.00. 
216 Sveriges dödbok 1901‐2009 post;18950619‐2963. 
217 Elin Augusta Weström föddes den 9 september 1871 i Visby på Gotland. 
218 www.stockholmsstadsarkiv.se Hämtad:2012‐06‐30. 
http://www2.ssa.stockholm.se/rotemansarkivet/SearchResult.aspx?id=139090100190 
219www.stockholmsstadsarkiv.se Hämtad: 2012‐06‐30. 
http://www2.ssa.stockholm.se/rotemansarkivet/SearchResult.aspx?id=104910030100   
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församling står det att Emil är född på Södra BB och att fadern är okänd.220I de sociala 

anteckningarna för år 1898 står det att Elin ansökt om hjälp från fattigvården. 221 

Flera fosterhem i Stockholm 

Orsaken till Elin och Emils splittring och varför Elin inte kunde ta hand om sin son är inte 

känt, enligt Arne Weström.222 År 1898 ingick Emil i tvätterskan Amalia Rydbergs hushåll och 

efter den 10 juni 1899 ingick han i den ensamstående Maria Lundholms hushåll. I hennes hem 

på Skånegatan på Södermalm fanns också Lundholms egen son samt tre andra barn.223   

Senare samma år kom Emil till familjen Åkerman, även den familjens hushåll var beläget på 

Skånegatan och familjen hade sju egna barn. Emils sista boende inom Stockholms stad blev 

återigen hos Amalia Rydberg, till henne på Bondegatan 38 på Södermalm kom Emil år 1899. 

Den 30 juli 1900 utackorderas Emil till Tibble i Håbo.224Elin Weström fanns kvar i 

Stockholm då Emil fosterhemsplacerades första gången. I rotemansarkivet står det att Elin är 

anställd utan familj hos Sveasalens tjenare från och med den 25 januari år 1899 till och med 

den 6 juni 1899.225 Mellan den 16 juni och den 21 december 1899 är Elin anställd i ett hushåll 

benämnt som pelikan.226 Enligt Sköld var många mödrar sysselsatta med att arbeta i andras 

hushåll eller inom den informella ekonomin.227 

Emil utackorderas till Näs  

Den 17 juli år 1900, då Emil var 3 år gammal, kom han till statardrängen Johan Gottfrid 

Johansson och hushållerskan Johanna Johansson i Näs i Håbo.228 Från Tibble hade Emil sina 

första fosterhemsminnen. Enligt Emil fanns det ytterligare en fosterpojke där och hemmet var 

fattigt. Emil hade minne av att fosterfadern blev elak när han druckit alkohol, ”vid de 

tillfällena gjorde Emil klokast i att hålla sig ur vägen, då han riskerade få stryk av fosterfadern 

annars”.229Enligt inflyttningslängden för Tibble fanns det dock inte någon mer fosterson i 

                                                            
220 Födelse och Dopbok för Hedvig Eleonora församling.  
221 www.stockholmsstadsarkiv.se Hämtad: 2012‐06‐30. 
http://www2.ssa.stockholm.se/rotemansarkivet/SearchResult.aspx?id=104910030100 
222 Intervju Weström, Arne 2006‐11‐20 kl.13.00–14.00. 
223 www.stockholmsstadsarkiv.se Hämtad: 2012‐06‐30. 
http://www2.ssa.stockholm.se/rotemansarkivet/SearchResult.aspx?id=139090100050 och idnr 125270150080 
224 www.stockholmsstadsarkiv.se Hämtad:  2012‐03‐04. 
http://www2.ssa.stockholm.se/rotemansarkivet/SearchResult.aspx?id=125280050120 och idnr 210090010010 
225 www.stockholmsstadsarkiv.se Hämtad: 2012‐03‐04. 
http://www2.ssa.stockholm.se/rotemansarkivet/SearchResult.aspx?id=070130180120 
226 www.stockholmsstadsarkiv.se Hämtad: 2012‐03‐04. 
http://www2.ssa.stockholm.se/rotemansarkivet/SearchResult.aspx?id=134950100200 
227 Sköld. 2006, s.130. 
228 Tibble Håbo kyrkoarkiv; Inflyttningslängder SE/VALA (1895‐1910) s, 233.  
229 Intervju Weström, Arne 2006‐11‐20 kl.13.00–14.00. 
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hemmet, utan däremot en fosterdotter vid namn Märta. Hon hade kommit till familjen året 

innan Emil och liksom Emil kom Märta ifrån Stockholm.230 Enligt Weström stannade Emil 

kvar i fosterhemmet i Tibble fram till fostermoderns död.231 I församlingsboken över 

Kungsängen står det att Emils fostermor Johanna dog den 23 december år 1907.232 Emil 

utackorderas återigen, denna gång till Östra Ed i Kalmar län.233 

Svaga minnen av en mor 

Under Emils utackorderingstid i Tibble fanns Elin kvar i Stockholm. I rotemansarkivet står 

hon år 1902 som ogift, utan familj och hushåll.234 Enligt Weström hade Emil minnen av sin 

mor om än vaga. Elin ska vid några tillfällen ha besökt Emil under hans utackorderingstid. 

Emil har berättat att han alltid väntade på att hon skulle komma och hämta honom, vilket hon 

hade lovat honom att göra.235 Den 18 januari 1903 lämnar Elin Stockholm och Sverige för 

gott och den 4 mars år 1903 när hon uppnått en ålder av 31 år utvandrar hon från Göteborg, 

utan några medpassagerare. I passagerarlistan över fartyget Cameo går det att utläsa att 

emigranterna färdats mot Grimsby i Storbritannien, därifrån tog sig Elin vidare till Liverpool 

och fartyget Ivernia för resan vidare till New York. Elin anlände till staden den 17 mars 1903 

och slutdestination var Brooklyn, där hennes bror redan bodde.236  

Elin kom aldrig och hämtade Emil som hon lovat honom, dock skickade hon brev till honom. 

Enligt Weström pratade Emil om att han hade fått brev ifrån Amerika. Brevskrivandet 

upphörde dock utan att Emil fick någon förklaring till varför, han blev itutad att Elin skulle ha 

omkommit i en jordbävning i San Francisco. 237 Elin var dock aldrig bosatt på den 

amerikanska västkusten, utan stannade i New York och gifte sig senare i livet med Charles 

Anderberg. Paret fick aldrig några gemensamma barn. I tidningen Nordstjernan står det i Elins 

dödsannons att hon avled hastigt i hemmet i Brooklyn den 28 november år 1917. I annonsen 

går det att utläsa att hon var djupt sörjd av maken och en broder i Amerika, samt två systrar i 

Sverige och övriga släktingar i hemlandet.238 Att Elin fanns kvar i livet fram till 1917 var inte 

                                                            
230 Tibble Håbo kyrkoarkiv; Inflyttningslängder SE/VALA (1895‐1910) s, 233.  
231 Intervju Weström, Arne 2006‐11‐20 kl.13.00–14.00. 
232 Kungsängens kyrkoarkiv, Församlingsböcker SE/SSA/1566/A II a/2 (1897‐1910). 
233 Östra Eds kyrkoarkiv, Inflyttningslängder SE/VALA/00484/B 1/3 (1895‐1919). 
234www.stockholmsstadsarkiv.se Hämtad:2012‐03‐04. 
http://www2.ssa.stockholm.se/rotemansarkivet/SearchResult.aspx?id=096870220030 
235 Intervju Weström, Arne 2006‐11‐20 kl.13.00–14.00. 
236 List or manifest of alien immigrants for the commissioner of immigration, Svenska emigrantinstitutet i 
Växjö,2006‐12‐19. 
237 Intervju Weström, Arne 2006‐11‐20 kl.13.00–14.00. 
238 Svenska emigrantinstitutet i Växjö, 2006‐12‐19 ur Nordstjernan tisdagen den 4 december, 1917. 
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något Emil hade vetskap om, inte heller kände han till att han hade två mostrar i Sverige, 

varav en av dem bodde i samma landskap som han själv. Han levde parallellt med sina 

släktingar i livet utan att veta om dem, uppger Weström239. 

Emil utackorderas till Östra Ed 

Emil remitterades till utackorderingsbyrån den 23 oktober år 1907. Ombudsmannen H von 

Sculzenheim skriver den 28 september 1907 brev till fattigvårdens herrar delegerade för 

beviljande av fattigvård, att förordna om vård av Emil Weström. Ombudsmannen skriver att 

pojken vårdas hos änkan Johanna Johansson i Näs socken och att hans vård fallit 

fattigvårdsstyrelsen till last då ersättning på 10 kronor i månaden ska utgå till fosterfamiljen, 

räknat från september månad 1907 fram till dess att pojken fyller 15 år. Fattigvården gör en 

eftersökning av modern Elin samma år och kommer fram till att Elin Weström senast var 

inneboende hos sömmerskan Alfrida Holmberg på Jungfrugatan 16 i Stockholm. Holmbergs 

hörs men hon har inga uppgifter om var Elin Weström har sin senaste vistelseort eller vem 

som är fader till hennes barn. Fattigvårdsnämnden skriver att Elin lär ha avrest till 

Nordamerika den 18 februari 1903.240 

I personakten står det att fosterföräldrarna i Tibble i Näs socken inte längre vill behålla gossen 

Emil för en årlig ersättning av 90 kronor, ”det finns skäl till att utackorderingsbyrån bör 

ombesörja annan inackordering för pojken”, skriver ombudsmannen Kihlqvist.  Förslaget tas 

upp hos Stockholms stads utackorderingsbyrås styrelse den 21 december 1907.241Emil blev 

intagen på utackorderingsbyråns barnhem i 55 dagar, från den 27 april 1908 till den 20 juni 

samma år och den 21 juni utackorderades Emil till Östra Ed. 242 Emil kom som 

Stockholmsbarn till brukaren Karl Edvard Karlsson243, och hans hustru Matilda244. Han var 11 

år då han kommer till paret Karlsson i Herrvik, Östra Ed.245 Emil reste från Stockholm med 

någon av ångbåtarna Tjust eller Gamleby och anlände med den till Fågelviks brygga, därifrån 

skickades han vidare till det fosterhem han blivit tilldelad. Emil har berättat att det var 

                                                            
239 Intervju Weström, Arne 2006‐11‐20 kl.13.00–14.00. 
240 PM, daterat 1907‐10‐18, personakt 3911, Socialregisterbyråns arkiv, SSA.  
241 Delegerade för beviljande av fattigvård, daterat 1907‐10‐23, personakt 1938, Socialregisterbyråns arkiv, SSA 
242 Fattigvårdsnämndens utackorderingsbyråsarkiv; Liggare över utackorderade, huvudserien 1891‐1899 DIA;1 
No 3911. 
243 Karl Edward Karlsson född den 18 mars 1861.  
244 Matilda Karlsson född den 15 mars 1861. 
245 Östra Eds kyrkoarkiv; församlingsboken SE/VALA/00484/A II a/2 (1910‐1920). 
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kyrkoherde Brilliot och pastor Nordfeldt som var de styrande över hans 

fosterhemsplacering.246  

Den 10 juni 1908 skriver lokalombudsmannen Gertrud Brilliot i Östra Ed att brukaren Karl 

Edward och hans hustru vill ta sig an ett fosterbarn. I dokumentet framgår det att paret själva 

är barnlösa. De arbetar som lantbrukare och har en ungefärlig årsinkomst på 2000 konor. De 

upptar själva inget understöd av fattigvården och deras hem består av 3 rum. Fosterbarnet 

kommer erhålla egen säng och kommer att få sitta vid samma bord som fosterföräldrarna när 

mat intas. Ingen i familjen lider av lungsot eller annan smittosam sjukdom. De förslagna 

fosterföräldrarna har tidigare haft fosterbarn som de skött mycket väl. ”Gossen Emil Weström 

vore särskilt lämplig för ifrågavarande hem”, skriver Brilliot.247 

Ett Stockholmsbarn bland många andra 

Emils fosterbroder Sven Kruzenhage har berättat att fosterföräldrarna Karl och Matilda tog 

emot tretton stycken fosterbarn, allt som allt. I hemmet fanns förutom Emil, 4 andra 

fosterpojkar. En av dem hette Karl Albert Johansson och kom till paret år 1900, den andre 

Karl Erik Eriksson, men när han kom till Herrvik står inte skrivet. Kuno Vilhelm Löfholm 

kom till Karl och Matilda år 1907, ett år innan Emil.248 Emil pratade ofta om pojken Löfholm, 

minns Weström. Emil hade även minnen av en flicka som hette Britta Melin.249Ytterligare två 

pojkar kom till Herrvik, fastän vid senare tidpunkter. En Axel Gösta Fäldt kom år 1927 och 

Per Åke Martin Andersson kom så sent som år 1934 till Karlssons.250 Dessa pojkar talade 

aldrig Emil om dock.251 

Emil fick det bra i sitt nya fosterhem, enligt Weström, ”Emil var väldigt fäst vid sin 

fosterfamilj och pratade alltid med värme i rösten om dem”. Tant Matilda var väldigt barnkär 

och det var ett bra och kärleksfullt hem.” Paret Karlsson hade inga barn men kom enligt 

Weström att uppfostra sina fosterbarn som sina egna, ”pappa sade aldrig ett ont ord om sina 

fosterföräldrar”, utan Karl och Matilda blev hans trygghet”.252Karl och Matilda Karlsson fick 

90 kr om året för Emils omvårdnad av utackorderingsbyrån, understödet från byrån upphörde 

                                                            
246 Intervju Weström, Arne 2006‐11‐20 kl.13.00–14.00. 
247 Redogörelse angående förslaget fosterhem, daterat 1908‐07‐10 personakt 3911, Socialregisterbyråns arkiv, 
SSA. 
248 Intervju Lantz, Anna, 2006‐11‐12 kl 10.00–12.00. 
249 Intervju Weström, Arne 2006‐11‐20 kl.13.00–14.00. 
250 Lantz. 2006, s.41‐42. 
251 Intervju Weström, Arne 2006‐11‐20 kl.13.00–14.00. 
252 Intervju Weström, Arne 2006‐11‐20 kl.13.00–14.00. 
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1912.253 Den 21 juni 1908 skriver fosterfadern på att han åtar sig vårdnaden och uppfostrandet 

av Emil.254 I Emils personakt står det att lokalombudsmän gör årliga kontroller av 

fosterhemmet, perioden 1908-1913. Både Emil och fosterföräldrarna får goda betyg.255 

Vardagslivet i Herrvik 

Herrvik som var en av tre utgårdar till herrgården Åsvik, arrenderade Karl Karlsson från och 

med år 1901 av dåvarande godsägaren kapten Thore Lybeck. Arrendet var högt för gården 

och Karlsson var tvungen att hålla med dräng som gick och gjorde dagsverken. Karlsson 

skulle också producera vissa varor till Åsvik, de skulle kärna vissa kilon smör och plocka 

vissa liter bär, fisk av olika slag skulle förskaffas och lämnas till herrgården.256Som fosterbarn 

i Karlssons hem fick Emil hjälpa till med allahanda sysslor, ”alla fick hjälpa till med familjens 

försörjning. Det kunde handla om att ta hand om djuren, Emil fick med tiden lära sig att ta 

hand om hästar. Men han kunde även få hjälpa till med att plocka bär, bära in ved, eller hjälpa 

till när det var dags att skörda.” Barnen behövde dock inte arbeta på Åsvik, för de göromålen 

hade Karlsson anställda, berättar Weström.257 Förutom de vardagliga göromålen i lantbruket, 

som Emil fick hjälpa till med, gick han i skolan. Den 24 augusti 1908 är han inskriven i Östra 

Eds folkskola och genomgick där treans och fyrans årsklasser. Betyget är undertecknat av 

skolans lärare Rudolf Lindeskog samt skolrådets ordförande tillika kyrkoherde, Herman 

Brilliot.258 Den 15 juni 1912 konfirmerades Emil i Östra Eds kyrka.259 

När folkskolan var genomförd blev det ingen mer utbildning för Emil. Han stannade kvar hos 

Karl och Matilda under hela sin ungdomstid och kom sedan även att arbeta för dem ända fram 

till sitt giftemål med Frideborg Olofsson, 1926. Herrvik var ett så kallat skjutshåll, där kunde 

resande komma och lämna in sina hästar under långa resor. Folk kunde också få transport med 

hästdroska till önskad ort. Emil hjälpte sin fosterfar i arbetet och brukade ibland köra 

”långkörare”, bland annat till Västervik men även kortare sträckor som till Valdemarsvik, 

Gamleby eller Nehlhammar.”260 

                                                            
253 Fattigvårdsnämndens utackorderingsbyråsarkiv; Liggare över utackorderade, huvudserien 1891‐1899 DIA;1 
No 3911. 
254 Stockholms stads fattigvårdsnämnds utackorderingsbyrå, daterat den 1908‐06‐21, personakt 3911, 
Socialregisterbyråns arkiv, SSA. 
255 Redogörelse, mellan åren 1908‐1913, personakt 3911, Socialregisterbyråns arkiv, SSA. 
256 Intervju Weström, Arne 2006‐11‐20 kl.13.00–14.00. 
257 Intervju Weström, Arne 2006‐11‐20 kl.13.00–14.00. 
258 Betyg över avgångsexamen från Östra Eds folkskola den 13/12 1909. 
259 Östra Eds kyrkoarkiv, Längder över nattvardsgång SE/VALA/00484/D ½ (1897‐1962). 
260 Intervju Weström, Arne 2006‐11‐20 kl.13.00–14.00. 
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Vad hände med Emil efter tiden i Herrvik? 

Efter giftemålet med Frideborg bosatte sig paret Weström i Hummelviken, ett litet torp under 

gården Hjärnemåla, där de blev statare. Där föddes barnen Arne, Mary och Karl. Emil kom att 

arbeta med sådant han lärt sig som fosterbarn. Hummelviken låg nära Herrvik och familjen 

kunde ro över till Karl och Matilda, när de skulle hälsa på. Enligt Frideborg ska Emil dock 

berättat att deras hem var det första som kändes som hans riktiga.261 

Emil försökte som vuxen att besöka sina fosterföräldrar så mycket som möjligt, när han hade 

tid, ”så fort pappa hade råd eller tid över ville han åka och hälsa på hos Karl och 

Matilda”.262Att fosterbarnen var fästa vid Karlssons och vice versa bekräftats av Svens 

Kruzenhage. Han studerade till lantmästare på Bjärka Säby tack vare Karlssons som lånade 

honom studiepengar. Hur kontakten mellan fosterbarnen såg ut är svårt att säga något om, 

menar Weström. Emil hade sporadisk brevkontakt med fosterbrodern Vilhelm i vuxen ålder. 

Han försökte också hålla sig informerad om vad Sven Kruzenhage gjorde. Det var viktigt för 

Emil att veta hur det gick för de andra fosterbarnen.263 Emils fostermoder Matilda gick ur 

tiden den 8 augusti 1941 och fosterfadern Karl den 1 december 1942. Karl och Matilda 

sörjdes av en stor fosterbarnsskara, menar Weström. Paret adopterade aldrig något av de 

många fosterbarnen, dock hade de upprättat ett testamente som registrerats den 15 februari 

1926 av Tjust häradsrätt. Där det står att deras kvarlåtenskap skulle tillfalla Sven Kruzenhage, 

Britta Melin samt Emil Weström.264   

Emil och hans familj kom att flytta ofta, eftersom han arbetade som statare. ”Han hade lärt sig 

att ta hand om djur som barn och det var vanligt att man tog tjänst hos traktens bönder om 

man hade kunskap om djurskötsel, vilket pappa hade.” Familjen Weström flyttade till 

Valdemarsvik 1945. Den 28 juli 1973 gick Emil Weström ur tiden, utan att någonsin ha fått 

klarhet om vad som hände med hans biologiska mor Elin.265 

                                                            
261 Intervju Weström, Arne 2006‐11‐20 kl.13.00–14.00. 
262 Intervju Weström, Arne 2006‐11‐20 kl.13.00–14.00. 
263 Intervju Weström, Arne 2006‐11‐20 kl.13.00–14.00. 
264 Arvskifte upprättat i Skeppsgården den 1944‐05‐15, Förrättare; Rudolf Lindeskog.  
265 Intervju Weström, Arne 2006‐11‐20 kl.13.00–14.00. 
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Olof	Rönnlöf	

Här följer berättelsen om Olof Elias Rönnlöf.  Intervjun med Olof Rönnlöf genomfördes den 

22 november 2006. 

Olof Rönnlöf föddes den 4 november 1909 i Midsommarkransen i Brännkyrka församling.266 

Olof var ett av nio barn till plåtslagaren Frans Albert Rönnlöf267 och dennes hustru Davida 

Elisabet268.269Syskonen till Olof hette Fritz, Albert, Sven270, Karin271, Elna272, Ester273 och 

Märta.274Olof hade inte några klara minnen av sina föräldrar, ”pappa var borta mycket i 

arbetet”.275Modern Elisabeth avled när Olof var fem år gammal, modern var 38 år gammal 

och led av TBC. Förutom modern Elisabeth kom även Olofs två äldsta bröder, Albert och 

Sven, att gå bort då de avled i sviterna av spanska sjukan.276 

Barnen Rönnlöf kom att utackorderas som Stockholmsbarn till Östra Ed.277 I kolumnen för 

övriga anteckningar i rotemansarkivet står det att fadern Frans Albert inte ville försörja 

familjen.278 Olofs bror Fritz var det enda av syskonen som undkom utackorderingen. Han 

stannade kvar i Stockholm när de andra skickades iväg.279 Tre av barnen Rönnlöf kom till 

brukaren Johan Viktor Svensson och dennes hustru Anna, en av dem var Olof. 280 

Resan från Stockholm 

Olof minns dagen då han och systern Märta reste till Valdemarsvik och Småland, till det nya 

livet i fosterfamiljen, ”mamma stod vid kajen, vid stadshuset och vinkade av oss när båten 

åkte”. Strax efter barnens utackordering ska Elisabet ha gått bort. 281 Enligt 

                                                            
266www.stockholmsstadsarkiv.se Hämtad:2012‐03‐04. 
http://www2.ssa.stockholm.se/rotemansarkivet/SearchResult.aspx?id=258100010120 
267 Frans Albert Rönnslöf född den 31 juli 1867. 
268 Davida Elisabeth född Lindkvist den 30 december 1875. 
269 www.stockholmsstadsarkiv.se Hämtad:2012‐03‐04. 
http://www2.ssa.stockholm.se/rotemansarkivet/SearchResult.aspx?id=258100010120 
270 Sven Rönnlöf född den 23 september 1899. 
271 Karin Rönnlöf född den 29 juni 1902. 
272 Elna Rönnlöf född den 28 augusti 1904.  
273 Ester Rönnlöf född den 13 mars 1909. 
274 Lantz. 2006, s.141. 
275 Intervju Rönnlöf, Olof 2006‐11‐22 kl.14.00–15.00.  
276 Lantz. 2006, s.141. 
277 Intervju Rönnlöf, Olof 2006‐11‐22 kl.14.00–15.00. 
278 www.stockholmsstadsarkiv.se Hämtad:2012‐03‐04. 
http://www2.ssa.stockholm.se/rotemansarkivet/SearchResult.aspx?id=258100010120 
279 Lantz. 2006,s.141. 
280 Östra Eds kyrkoarkiv; Församlinsböcker SE/VALA/00484/A II a/2 (1910‐1920). 
281 Intervju Rönnlöf, Olof 2006‐11‐22 kl.14.00–15.00. 
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inflyttningslängderna över Östra Ed kom Olof och Märta Rönnlöf till Svenssons i Västrum 

den 24 november 1914.282 Den 5 december 1914 avled barnens mor.283 

Båten Olof och Märta reste med hette Tjust men själva båtresan minns inte Rönnlöf så mycket 

av. När Olof och Märta anlände till slutdestinationen var där en man med häst som väntade på 

dem. Den väntande mannen hette Johan Svensson och var barnens fosterfar. Han skulle ta 

dem till deras nya hem i Östra Ed, ”hästen var en liten svart en och hette Lärka. När allt var 

ipackat i vagnen bar det av till Västerum. När vi närmade oss en gård som heter Lövstad föll 

hästen nästan omkull.” Enligt Rönnlöf lade sig hästen helt plötsligt på vägen som den hade 

dött. Hästen behövde vatten, så sällskapet fick vänta en stund i Lövstad innan de kunde 

fortsätta sin resa.284  

Orsaken till barnen Rönnlöfs fosterhemplacering berodde dels på moderns Elisabets 

sjukdomstillstånd, dels på faderns alkoholproblem samt den ekonomiska situationen, ”pappa 

var väl mer eller mindre ett fyllo”. När det stod klart att föräldrarna Rönnlöf inte klarade av 

att ta hand om sina barn beslöts det att de skulle fosterhemplaceras. Vem som stod bakom 

beslutet vad det gäller placeringen av syskonen vet inte Rönnlöf, ”det var väl 

barnavårdsnämnden som utackorderade oss, sålde oss helt enkelt till bönderna i Östra Ed.” 

Rönnlöf tror att det var prästen Brilioth som hade hand om själva fosterhemsplaceringen i 

Östra Ed. Hur stor den ekonomiska ersättningen var för barnen Rönnlöf, vet han inte. Att 

paret Svensson blev kompenserade för fosterbarnen vet han dock med säkerhet, 

”fosterhemmen hade betalt för ett fosterbarn upp till det att barnet fyllt sexton år”.285 

Olof utackorderas till  Östra Ed 

Olof och Märta kom till Västrum i Östra Ed den 24 november 1914.286I fosterföräldrarnas 

hem fanns redan deras biologiska syster Karin Rönnlöf som kommit till paret Svensson ett år 

tidigare.287I Västrum bodde också fostermoderns dotter Dafne.288 Fostermodern Anna hade 

                                                            
282 Östra Eds kyrkoarkiv; Inflyttningslängder SE/VALA/00484/B 1/3 (1895‐1919). 
283  www.stockholmsstadsarkiv.se Hämtad:2012‐03‐04. 
http://www2.ssa.stockholm.se/rotemansarkivet/SearchResult.aspx?id=258100010130. 
284 Intervju Rönnlöf, Olof 2006‐11‐22 kl.14.00–15.00. 
285 Intervju Rönnlöf, Olof 2006‐11‐22 kl.14.00–15.00. 
286 Östra Eds kyrkoarkiv; Inflyttningslängder SE/VALA/00484/B 1/3 (1895‐1919). 
287 Lantz. 2006, s.141. 
288 Östra Eds kyrkoarkiv; Församlingsböcker SE/VALA/00484/A II a/2 (1910‐1920). 
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varit i Amerika tidigare i livet men återvände till hemlandet med dottern.289Fosterföräldrarna 

Svensson hade även två gemensamma barn Eivor och Rolf.290 

Det fanns även andra fosterbarn i hushållet, enligt Rönnlöf ska tre pojkar vid namn Hans, 

Edvin och Kalle varit fosterhemplacerade i Västrum samtidigt som han själv.291 Att det fanns 

andra fosterbarn med dessa namn bekräftas av församlingsböckerna över Östra Ed.292 

Fosterfamiljen bestod av elva personer i ett rum och kök. Huset var i och för sig ett 

tvåvåningshus men på övervåningen fick inte fosterbarn vistas. Fostermodern Anna var mest 

irriterad på alla barnen. Det var trångbott och det fanns inte mycket plats på bottenvåningen 

där alla höll till.293 

”Min fosterfar Johan, han var snäll, på det viset att han aldrig brydde sig om oss. Han slog oss 

aldrig och han talade överhuvudtaget inte med oss, vi var något som inte rörde honom. Inte 

förrän vi blev större och började hjälpa honom i jordbruket, på åkrarna, då började han tilltala 

oss och då var han bra.”294 

Olof och hans syskon kunde acceptera fosterfadern Johan men det var svårare med 

fostermodern Anna, ”hon var inte snäll”. Anna var elak mot sina fosterbarn och hon gav dem 

ofta stryk, ”mig slog hon för det mesta”. Rönnlöf berättar att Anna oftast använde 

spiselkroken och slog dem i huvudet med. Att Anna skrek skällsord åt dem var också 

vardagsmat för fosterbarnen, ”ut med dig ungjävel, och spring inte i vägen här inne”, kunde 

hon skrika.295 

Olof och hans syster Märta var fem respektive två år gamla när de kom till Västrum i Östra 

Ed. Tryggheten blev storasystern Karin som tog hand om sina småsyskon så gott hon kunde, 

”vi fick lära oss att ta hand om varandra”. Olof försökte skydda sin lillasyster Märta från 

Annas hugg och slag. Märta som var liten när hon kom till fosterföräldrarna Svensson grät 

ofta om nätterna, minns Rönnlöf. Dessutom höll hon inte tätt och kissade ofta på sig. För att 

Märta skulle hålla sig lugn fick hon sova hos Olof, ”vi hade en madrass på golvet och där låg 

                                                            
289 Intervju Rönnlöf, Olof 2006‐11‐22 kl.14.00–15.00. 
290 Östra Eds kyrkoarkiv; Församlingsböcker SE/VALA/00484/A II a/2 (1910‐1920). 
291 Intervju Rönnlöf, Olof 2006‐11‐22 kl.14.00–15.00. 
292 Östra Eds kyrkoarkiv; Församlingsböcker SE/VALA/00484/A II a/2 (1910‐1920). 
293 Intervju Rönnlöf, Olof 2006‐11‐22 kl.14.00–15.00. 
294 Intervju Rönnlöf, Olof 2006‐11‐22 kl.14.00–15.00. 
295 Intervju Rönnlöf, Olof 2006‐11‐22 kl.14.00–15.00. 
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vi tillsammans, för att Märta inte skulle störa Anna och Johan.” Olof tog ofta på sig skulden 

för den nedkissade madrassen, vilket resulterade i misshandel från fostermodern Anna.296  

I övrigt var det bara att hjälpa till med det som behövdes på gården för syskonen Rönnlöf och 

de andra fosterbarnen., ”Karin fick gå upp tidigt på morgnarna och mjölka i ladugården. Innan 

vi andra fick gå till skolan skulle vi mocka, rykta hästarna och utfodra korna”. Skolgången 

blev till en början en pina för Olof på grund av hans kläder. Barnen hade inte många byten 

och Olof fick använda sin skjorta som nattsärk också. Skjortan fick med tiden en viss odör då 

olyckan varit framme hos lillasyster Märta. Dessutom tog Olofs kläder lukt av arbetet i 

ladugården, ”de andra barnen i skolan sade elakheter om mig på grund av lukten”, minns 

Rönnlöf.297  

Skolgång i Östra Ed 

Det blev ingen förändring för Olof i skolan förrän de fick en ny skollärare. Då magister 

Hjalmar började sin tjänstgöring i Östra Eds skola fick Olof en mer dräglig tillvaro, ”jag 

började trivas i skolan. Annars var vi väl som barn är mest, vi hade en massa hyss för oss.” 

Skolan kom att betyda mycket för syskonen Rönnlöf på det viset att den fungerade som 

mötesplats för dem i vardagen. De äldre systrarna Ester och Elna var även de utackorderade 

till Östra Ed.298 Ester kom till ett ställe som hette Källberg299 och Elna kom till 

häradsdomaren Pettersson i Långrådna,300”hon hade det mycket bättre än vi, behövde inte 

arbeta på samma vis som vi gjorde och fina kläder hade hon också. Dessutom fanns det 

ordentligt med mat i det hemmet, till skillnad från vårt.” Eftersom barnen Rönnlöf bodde i 

samma trakt kunde de ibland åka och besöka varandra men den dagliga kontakten fick de via 

skolan.301 

Vardagslivet i Västrum 

Fosterföräldrarnas förväntning på fosterbarnen var att de skulle hjälpa till med 

vardagsgöromålen. Klockan sex gick Olof och de andra barnen upp för att hinna sköta 

ladugården innan skolan. När de sedan kom hem igen ifrån skolan fortsatte de med olika 

sysslor. Enligt Rönnlöf höll de på med arbetet fram till klockan sju eller åtta på kvällen. 

Syskonen Rönnlöf och de andra fosterbarnen undkom aldrig att märka av att de var fosterbarn 

                                                            
296 Intervju Rönnlöf, Olof 2006‐11‐22 kl.14.00–15.00. 
297 Intervju Rönnlöf, Olof 2006‐11‐22 kl.14.00–15.00. 
298 Intervju Rönnlöf, Olof 2006‐11‐22 kl.14.00–15.00. 
299 Lantz. 2006, s.141. 
300 Lantz. 2006, s.71. 
301 Intervju Rönnlöf, Olof 2006‐11‐22 kl.14.00–15.00. 
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i Västrum. Fostermodern utövade ofta våld mot dem, ”ibland slog det upp stora bulor i 

huvudet efter spiskroken och dessa sprack ibland så att var och blod rann ner för huvudet och 

ansiktet.” Enligt Rönnlöf hade fosterfamiljen Svensson det tämligen bra ekonomiskt, ”de hade 

det bra ställt. De hade allting, allt vad de behövde själva, som andra i regel lånade.” 

Fosterfadern Johan hade eget tröskverk i sin ägo, ”men vi fosterbarn fick aldrig något. Köptes 

det något var det till dem själva eller till deras egna biologiska barn.” Till jul kunde barnen 

Rönnlöf få paket nedskickat till sig från en faster i Stockholm, ”det var det enda vi fick.” 

Anna och Johan Svensson adopterade aldrig något av de fosterbarn de tog hand om. De tillät 

heller inte att barnen kallade dem för mor eller far, ”vi skulle kalla dem tant och farbror.” 

Rönnlöf berättar också att det var torftigt med maten i fosterhemmet, ”hon var snål, vi fick 

inte äta oss mätta. Kött förekom väldigt sällan, vanlig mat var gröt, välling eller soppa.” 

Enligt Rönnlöf fick fosterbarnen heller inte sitta och äta med familjen kring köksbordet.302 

Att bära in vatten och ved var en av Olofs första sysslor, ett arbete som skulle göras varje dag. 

Vid ett tillfälle höll fostermodern Anna på att duka fram tallrikar på bordet. Enligt Rönnlöf 

var det trångt i köket och han slog ned en tallrik med ett vedträ, vilket gjorde Anna 

arg.303”Hon tog vedträt och jag slängde mig mot dörren, för jag tänkte att här är det bäst att 

rädda livet om det går. Och när jag slängde mig mot dörren så fick jag inte upp den, så jag 

sprang mot ett av fönstren och tänkte hoppa ut den vägen, då kom det där vedträt farande i 

luften, vet du. Det skulle naturligtvis slå mig i huvudet men jag bockade mig ner och det 

fortsatte förbi mitt huvud mot spisen. Där det slog omkull grytan som hon hade där, så att hela 

vällingen rann över spisen. Det enda jag minns var att hon stod där och att det rann tårar på 

hennes kind. Själv sprang jag ut. Sedan när det var mat på kvällen vågade jag inte gå in, jag 

var så rädd.”304Olofs fosterbroder Kalle kom till slut ut och berättade att fosterfadern Johan 

var i huset och att det antagligen var lugnt för Olof att komma in, då Anna inte vågade slå 

barnen när Johan var i närheten.305 

En annan händelse som Rönnlöf berättar om var den gången han fick följa med fosterfadern 

och hugga timmer i skogen en vinter. Under arbetets gång hade han på sig ett par stövlar som 

var för små, vilket orsakade skoskav. Dessa utvecklades med tiden till stora sår på hans fötter. 

Trots att han beklagade sig över stövlarna och värken för sina fosterföräldrar fick han varken 

byta stövlar eller besöka läkare, då fostermodern Anna motsatte sig det. En grannkvinna 

                                                            
302 Intervju Rönnlöf, Olof 2006‐11‐22 kl.14.00–15.00. 
303 Intervju Rönnlöf, Olof 2006‐11‐22 kl.14.00–15.00. 
304 Intervju Rönnlöf, Olof 2006‐11‐22 kl.14.00–15.00. 
305 Intervju Rönnlöf, Olof 2006‐11‐22 kl.14.00–15.00. 
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förstod tillslut att det inte stod rätt till med Olof och först då fick han uppsöka läkare. Det 

visade sig att det uppstått benröta och blodförgiftning. Olof hamnade på Västerviks lasarett 

där han blev inlagd i ett par månader och trivdes så bra att han inte ville återvända till 

Västrum, ”det var så bra där, så att när läkaren kom och berättade att jag skulle skriva hem 

och be att de kunde komma och hämta mig, gjorde jag det inte.” Under lasarettvistelsen hade 

Rönnlöf fått äta upp sig. Läkaren kallade slutligen på fosterföräldrarna som skickade en 

fiskare att hämta Olof. På hemfärden åkte Olof och fiskaren med häst och släde på isen, ”vi 

fick övernatta hos folk på någon ö som fiskaren kände. Trots att jag varit sjuk fick jag sätta in 

hästen på kvällen och ge den vatten och fodra den”.306En positiv effekt av sjukhusvistelsen 

var att Olof växt till sig så att fostermodern Anna inte längre vågade ge sig på honom fysiskt. 

Olof märkte av skillnaden och vågade ibland trotsa Anna. Enligt Rönnlöf vågade han be om 

mer mat till sig själv och sina syskon. Annas psykningar fortsatte dock som vanligt.307 

Under sin tid hos Svenssons var Olof med om att det kom barnavårdskontrollanter från 

utackorderingsbyrån i Stockholm för att kontrollera att fosterhemmet var ett gott sådant och 

att barnen hade det bra. Enligt Rönnlöf hade dessa kontroller ingen större betydelse då Johan 

och Anna hade kännedom om besöken i förväg. Barnen kläddes upp i finkläder och de fick 

sitta med familjen vid matbordet. När kontrollanten väl återvänt till Stockholm återgick livet 

till det vanliga igen.308 

Vad hände med Olof efter tiden i Västrum? 

Olof tog sin nattvardsgång i Östra Eds kyrka innan han flyttade därifrån. Han läste för 

kyrkoherde Brillioth men det dröjde inte länge efter konfirmationen innan Olof gav sig av 

från Västrum. Innan dess arbetade han hos fosterfadern Johan, ”jag tröskade åkrarna hos de 

andra bönderna runt omkring Västrum med Johans tröskverk”. Som ansvarig för tröskan fick 

Olof en krona i betalning. För fosterfadern fick Olof behålla pengarna han tjänade, 

fostermodern beklagade sig dock över det beslutet, ”jag ska ta hand om dom där pengarna åt 

dig, sa hon, så att du inte går och förstör dom.” Olof gömde pengarna i ett litet skrin i skogen 

minns han.309 

Olof stannade inte kvar hos Svenssons i Västrum tills han fyllt sexton år, ”Anna deklarerade 

en dag att jag var så pass gammal att jag kunde försörja mig själv. Antagligen fick de inte 

                                                            
306 Intervju Rönnlöf, Olof 2006‐11‐22 kl.14.00–15.00. 
307 Intervju Rönnlöf, Olof 2006‐11‐22 kl.14.00–15.00. 
308 Intervju Rönnlöf, Olof 2006‐11‐22 kl.14.00–15.00. 
309 Intervju Rönnlöf, Olof 2006‐11‐22 kl.14.00–15.00. 
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betalt för mig mer från barnavårdsnämnden”. Johan önskade dock att Olof stannade över 

hösten då fosterfadern behövde hjälp med gårdens arbete, ”jag blev inte kvar utan tog mina 

saker och stack iväg.” Olof tog sig till Valdemarsvik där han tog en av ångbåtarna tillbaka till 

Stockholm. Åter i huvudstaden tog Olof kontakt med sin faster som bodde på Upplandsgatan 

7. Hos henne fick Olof bo tills han hittade något eget. Olof hade olika ströjobb som 

springschas för olika firmor och i 18-årsåldern sökte Olof arbete på en cirkus.310 

Olof trivdes med sitt arbete på cirkusen, det kringflackande livet passade honom. Olof berättar 

också att han aldrig känt någon bitterhet gentemot sina föräldrar, fosterföräldrar eller sin 

barndom, ”jag har alltid försökt hålla humöret uppe.” Olof gifte sig senare i livet med sin Lily 

från Boden och tillsammans fick de sonen Kurt, ”han blev en bra grabb till slut.” Rönnlöf 

berättar att han var sträng som förälder men att Kurt fick ganska fria tyglar ändå, ”jag visste ju 

i alla fall hur man inte skulle vara som förälder.”311 Olof blev 99 år gammal och gick bort den 

10 november 2008.312 

 

 

                                                            
310 Intervju Rönnlöf, Olof 2006‐11‐22 kl.14.00–15.00. 
311 Intervju Rönnlöf, Olof 2006‐11‐22 kl.14.00–15.00. 
312 Sveriges dödbok 1901‐2009 id; 19091104‐0871. 
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Analys	och	diskussion		

 

 Vad var orsaken till att barn placerades i fosterhem, i dessa fall Östra Ed och Tryserums 

socken, och vad var orsaken till att just dessa barn blev fosterhemsplacerade? 

 

Den teoretiska utgångspunkten till varför barn hamnade i fosterhem är lånad av historikern 

Johanna Sköld och grundar sig i ett ekonomiskt perspektiv, det vill säga att utbytena av 

fosterbarn formade en marknad. Det som karaktäriserar en marknad är opersonliga utbyten 

mot ersättning.313 Jag anser att den teorin stämmer väl överens med varför dessa barn 

hamnade i fosterhem i Östra Ed och Tryserums socken under tidigt 1900-tal. Mina intervjuer 

visar att dessa barn var del av en fosterbarnsmarknad då de utackorderades via 

utackorderingsbyrån i Stockholm och hamnade i okända hem, hos okända personer, som blev 

ekonomiskt ersatta för barnens vård. Anna Lantz material visar att bara ett barn av 413 kom 

till personer som barnet kände eller var släkt med. Fosterbarnen i min intervjudel kom alla till 

helt okända människor. I mina intervjuer framgår det 4 fall av 5 att barnen inte var medvetna 

om eller kände till att, eller hur mycket, fosterföräldrarna blev ersatta vid den tiden de blev 

fosterhemsplacerade. Däremot framgår det att de intervjuade, så som barn och barnbarn till 

fosterbarnen, samt i ett fall fosterbarnet själv var medvetna om att det utgick en fosterlega, 

exempelvis uttrycker sig Olof Rönnlöf med ”fosterhemmen hade betalt för ett fosterbarn upp 

till att barnet fyllt sexton år”. De intervjuade uppger att den kontanta ersättningen säkerligen 

spelade roll för fosterfamiljen att ta sig ett fosterbarn, Louise Karlbrant uttrycker till exempel 

”det var enda sättet för fosterfamiljen att få kontanta medel”. Att det förekom en ersättning för 

samtliga fosterbarn i studien styrks genom dokument från fattigvårdens utackorderingsbyrå. 

Om ersättningen för barnens vård var den primära orsaken till varför fosterföräldrarna valde 

att skaffa sig fosterbarn är svår att helt belägga men att den var mycket viktig exemplifieras i 

berättelsen om Einar Reslow. Där tar fosterfadern strid mot utackorderingsbyrån när det 

uppdagas att han kanske inte ska få ersättning för Einars vård. Fosterfadern skriver till och 

med att han överväger att skaffa juridisk hjälp, för att få betalt. Fosterlegan upphörde 1902 

och det finns ingen mer notering om att fosterfadern fick den ersättning han efterfrågade, men 

exemplet visar att ersättningen var viktig för fosterfamiljen och att den inte bara fick upphöra 

utan ifrågasättande.  

 
                                                            
313 Sköld.2006, s.24‐25, 314. 
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En annan orsak till varför dessa barn hamnade i fosterhem i Östra Ed och Tryserums socken 

var att Kalmar län led stor brist av arbetsför befolkning inom jordbruket under den här tiden. 

Jag har funnit indikationer på att dessa barn användes som arbetskraft i fosterhemmen. I 

samtliga intervjuer framkommer det att barnen fick arbeta då de intervjuade kan redogöra för 

arbetsuppgifter och vardagssysslor som dessa barn skulle utföra, exempelvis beskriver 

Karlbrant om Einar Reslow ”på gården fanns får och det var barnens syssla att passa dem”. I 

Olof Rönnlöfs fall, som själv var fosterbarn, beskriver han att innan de gick till skolan skulle 

de utföra göromål som att mocka, rykta hästarna och utfodra korna. Det framgår också att 

barnen arbetade långa dagar med tunga arbetsmoment, Vanja Jacobsson beskriver bland annat 

”pappa fick hjälpa sin fosterfar med det arbetet (som stenmurare)… dessutom hjälpa till med 

djuren och bära in ved och vatten…”, Rönnlöf beskriver när de kom hem från skolan fortsatte 

de med olika sysslor och de höll på med arbetet till klockan sju eller åtta på kvällen. I Emil 

Weström och Hildur Anderssons fall arrenderade fosterföräldrarna sina gårdar och var 

belagda med ett högt arrende för dessa. Varken Emil eller Hildur behövde utföra något arbete 

hos arrendatorn men däremot utförde de arbetsuppgifter för det egna hushållet. Maj Jonsson 

berättar om hur Hildur till exempelvis fick utgöra vardagliga sysslor så som att mjölka korna. 

I Emils fall berättar Arne Weström att Emil fick hjälpa till med allehanda sysslor, ”alla fick 

hjälpa till med familjens försörjning, det kunde handla om djuren, Emil fick med tiden lära sig 

att ta hand om hästar”. Även om Emil och Hildur inte behövde utföra arbete för arrendatorn, 

är det möjligt att dra slutsatsen att deras sysslor i hemmet frigjorde vuxen arbetskraft. 

Fosterbarnens ålder när de anlände till Östra Ed och Tryserum var i ett spann mellan 5 till 11 

år. Deras ålder kan tänkas säga något om i vilken utsträckning de kunde hjälpa till med arbete 

eller sysslor på gården. I Lantz material framgår att merparten av barn som kom till Östra Ed 

var äldre barn, dessutom kom det fler pojkar än flickor till området, vilket skulle kunna 

indikera på att det var arbetskraft som fosterföräldrarna till viss del var ute efter när de 

ansökte om fosterbarn. Hildur Anderssons fosterföräldrar efterfrågade specifikt efter en 10-

årig flicka när de ansökte om fosterbarn vilket kan tyda på att de önskade hjälp i hushållet 

med tanke på barnets ålder. Olof Rönnlöf fick med ökad ålder hjälpa till allt mer i det 

produktiva arbetet, han berättar också att det var först mot slutet av sin vistelse i 

fosterhemmet, vid 15-16 års ålder, som han fick en liten betalning för arbetet.  
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Enligt Sköld utesluter inte det ekonomiska perspektivet att det fanns sociala och 

känslomässiga orsaker till att fosterföräldrarna tog sig fosterbarn.314 Jag har i min studie 

funnit att två av fosterfamiljerna saknade egna biologiska barn, vilket indikerar på att de hade 

sociala och känslomässiga motiv, snarare än ekonomiska. Exempelvis berättar Jacobsson att 

Helmer Reslow blev utackorderad till det barnlösa paret Antonsson i Tryserum, och att han 

var ensamt fosterbarn i hemmet. I Emils fall berättar Weström att även Emil hamnade hos ett 

barnlöst par och att han trivdes bra där, ”…tant Matilda var väldigt barnkär och det var ett 

kärleksfullt hem”, enligt Weström hade de inga egna barn och kom att uppfostra sina 

fosterbarn som sina egna. I Emils fall tog fosterföräldrarna sig an 13 fosterbarn allt som allt 

under sin levnad. I Olof Rönnlöfs, Einar Reslows och Hildur Anderssons fall fanns där andra 

fosterbarn jämte dem i hemmet.  Antalet fosterbarn som fosterföräldrarna tog sig an kan visa 

på att de ekonomiska incitamenten var ledande, men ovan nämnda exempel visar på att 

barnlöshet också kan ha varit en orsak.  

 

Varför barnen hamnade i Östra Ed och Tryserum kan också förklaras genom enskilda aktörers 

handlande. Lokalombudens arbete spelar stor roll till att så många barn kom till dessa 

socknar. I Anna Lantz material liksom i mina intervjuer samt i Johanna Skölds avhandling 

uppmärksammas speciellt en person som den ledande i fosterhemsplaceringen av dessa barn 

under tidigt 1900-tal, Herman Brillioth, kyrkoherde i Östra Eds församling. Sköld har 

uppmärksammat att även lokalombudsmännen kunde få en ekonomisk ersättning för de barn 

de fosterhemplacerade, vilket tyder på att de kan ha haft ekonomiska motiv till varför barn 

skulle fosterhemplaceras i deras trakter. Förutom kyrkoherden Brillioth ska prästen Fagerlin, 

häradsdomaren Pettersons fru och godsägarfrun Märta Lybeck också varit inblandade i 

organisationen kring omhändertagandet av fosterbarnen. Enligt Lantz ska en av inspektörerna 

på utackorderingsbyrån i Stockholm hetat Lybeck i efternamn och om det var så att 

inspektören var släkt med godsägarfrun Märta Lybeck kan även det varit en orsak till varför 

barnen hamnade i Östra Ed och Tryserum. Vikten av god kommunikation kan också förklara 

varför barnen kom till dessa socknar, under den här tiden gick det ångbåtstrafik mellan 

Stockholm och Västervik och i flera av mina intervjuer framgår det att barnen kom med 

båtarna Gamleby eller Tjust när de utackorderades till landsbygden.   

 

                                                            
314 Sköld.2006, s.318‐348.  
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Att beskriva ur ett samhällsperspektiv hur myndigheter och myndighetspersoner tog beslut om 

fosterbarnens öden möjliggör också ett svar till varför de fosterhemsplacerades. Lantz 

material visar att fattigdom är en av de viktigaste orsakerna till förändrade livsvillkor. I mina 

intervjuer framgår det att samtliga fosterbarn kom från fattiga förhållanden och att deras 

biologiska föräldrar var av arbetarklass. I Einar och Helmer Reslows fall uppger 

tillsyningsmannen i en rapport på fattigvårdsnämnden att fattigvården bör beakta 

omhändertagande av barnen Reslow. I Hildur Anderssons fall ansöker modern själv om 

tillfälligt omhändertagande då hon för en kortare period själv behöver vård. Senare ansöker 

dock modern på nytt om ett permanent omhändertagande, först för sonen som hon önskar ska 

”tagas om hand”, och sedan även för dottern Hildur. Gällande Emil Weström rekommenderar 

ombudsmannen på utackorderingsbyrån att förordna om vård då hans vård fallit 

fattigvårdsstyrelsen till last. Även att fattigdom kan beskrivas som den främsta orsaken till att 

barnen omhändertogs, kan den också kombineras med andra förklaringar. I Reslows fall 

handlade det om förändrade familjeförhållanden på grund av föräldrarnas skilsmässa. I Emil 

Weströms fall kan noteras att han var utomäktenskapligt född och att hans mor emigrerat till 

Amerika. I Hildur Anderssons och Olof Rönnlöfs fall kan den bakomliggande orsaken ha 

berott på att den ena föräldern avlidit och lämnat den andre som ensam försörjare. Detta visar 

att även skilsmässor, emigration, sjukdom och dödsfall är orsaker till att barnen 

fosterhemsplacerades. Historikern Anita Nyberg har fokuserat på det ensamma föräldraskapet 

som en orsak till varför barn fosterhemsplacerades och då har hon tittat på de ogifta 

mödrarnas utsatthet och svårighet att försörja sig och sina barn. Enligt Nyberg var det 

avsaknaden av barntillsyn som var en bidragande orsak till att barn togs om hand och 

placerades i fosterhem.315 I min studie går det att finna ett sådant exempel, då Emil Weström 

var placerad i olika hushåll i Stockholm under sina första år i livet. Eftersom det saknas 

material från fattigvården om dessa hem kan hans mor Elin har placerat honom själv i dessa 

hushåll, i ett försök att på egen hand ordna med barntillsyn. Elin som var ensamstående mor 

arbetade själv inom den så kallade informella ekonomin. Dock visar min studie också att 

änkor, änklingar och skilda personer kämpade lika mycket de för att kunna försörja sig själv 

och sina barn, vilket tyder på att föräldrarnas begränsade ekonomiska resurser ändå är den 

främsta orsaken till varför deras barn blev fosterbarn. Bristen på barntillsyn kan ha varit ett 

problem även dessa människor då de arbetade och säkerligen behövde barntillsyn lika mycket 

                                                            
315 Nyberg. 1996, s.98.  
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som ensamstående mödrar. Till exempel försökte Edla Andersson lösa sin barntillsyn genom 

att försöka få hjälp av sin mor och far.   

 

En ytterligare aspekt som diskuterats av historikern Birgitta Playmoth är att en bidragande 

orsak kan ha varit att de biologiska föräldrarna mött föräldraskapet på ojämlika villkor. I den 

rådande kontexten kring sekelskiftet ansågs mannen vara familjeförsörjare medan kvinnan 

skulle vårda och ta hand om familjen.316 I min studie framgår ett exempel gällande detta, då 

det i Olof Rönnlöfs fall var så att barnens far blev änkling och att han då uppgav att han inte 

ville sörja för barnen mer. Barnen blev omgående utackorderade till fosterhem, redan innan 

modern gått bort. Det kan tyda på att utackorderingsbyrån ansåg att vården av barnen inte 

kunde tillskrivas mannen. I Hildur Anderssons fall där fadern gick bort, klarade änkan Edla 

att försörja sig och barnen i ett par år innan två av barnen utackorderades. Edla klarade initialt 

försörjningen genom att få ekonomiskt bidrag från de äldre barnen samt genom att hon hade 

hjälp av sin mor och far med barntillsyn.  

 

 Hur upplevde fosterbarnen sin fosterhemsplacering och vad blev konsekvensen av att de 

hamnade i ett fosterhem?  

 

Svaret på frågan ovan ger ingen entydig bild, då jag utgår ifrån intervjuer med människor som 

samtliga beskriver olika livshistorier, dock med gemensamma öden. Fördelen har trots detta 

varit att det möjliggjort för mig att fånga personens egen beskrivning av verkligheten som 

annars lätt försvinner i historiska analyser om endast administrativa dokument studeras. 

 

Det som framträder i min studie är hur de intervjuade beskriver hur barnen bör ha upplevt en 

kontrast i att som ”Stockholmsbarn” komma till en familj på landsbygden där de förväntades 

sköta agrara arbetsuppgifter som de inte var vana vid. De intervjuade kan alla redogöra för 

arbetsuppgifter eller vardagssysslor som fosterbarnen utförde. Einar Reslow beskrev, enligt 

Karlbrant, ”att det först var lite ovant att ta hand om djur, som den stadspojke han var”. 

Rönnlöfs vidhåller till och med att de blev ”sålda till bönderna i Östra Ed”. Ett liknande 

utryck återfinns även i den skönlitterära boken av Ivan Oljelund. En återkommande fras i 

Oljelunds bok är att bönderna tog sig Stockholmsbarn för att få drängar och slippa betala för 

arbetet. Det som Olof Rönnlöf uttrycker anser jag tyder på att barnen själva var medvetna om 

                                                            
316 Playmoth. 2002, s.136‐140. 
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att de till vis del var arbetskraft. Olof Rönnlöfs beskrivning ”min fosterfar Johan var snäll, på 

det viset att han aldrig brydde sig om oss…vi var något som inte rörde honom, inte förrän vi 

var större och började hjälpa honom i jordbruket…började han tilltala oss och då var han bra”, 

tyder också på hur Olof upplevde mycket litet känslomässigt engagemang från sin fosterfar så 

länge Olof inte kunde bidra med arbetskraft.  

 

Att barnen kände oro när de anlände till fosterfamiljen finns exempel på utifrån mina 

intervjuer, till exempel berättar Karlbrant att Einar var ledsen den dagen han kom till sitt 

fosterhem och hans oro bestod av att inte veta vart hans syskon hamnat. Exempel på 

fosterfamiljer där det fanns värme och närhet går också att finna, exempelvis berättar Arne 

Weström om hur Emil Weström fick det bra i fosterhemmet ”Emil var väldigt fäst vid sin 

fosterfamilj…tant Matilda var väldigt barnkär och det var ett bra och kärleksfullt hem”, vidare 

berättar Weström ”pappa sa aldrig ett ont ord om sina fosterföräldrar…de blev hans trygghet”.  

 

Den berättelse som skiljer sig från övriga vad som kan sägas belysa brist på värme och 

trygghet i fosterhemmet är däremot Olof Rönnlöfs historia. Han beskriver istället ett 

fosterhem där det förekom både psykisk och fysisk misshandel från fostermoderns sida. Enligt 

Rönnlöf var hon elak mot sina fosterbarn och gav dem ofta stryk, ”mig slog hon för det 

mesta”. Den psykiska misshandeln ska enligt Olof Rönnlöf ha pågått hela den period han var i 

fosterhemmet, däremot ska den fysiska misshandeln ha upphört när han blivit äldre. I Lantz 

material finns inget exempel på misshandel men däremot finns det en berättelse som visar på 

barns utsatthet i fosterhemmen, då hon beskriver hur en av de utackorderade flickorna blir 

sexuellt utnyttjad av sin fosterfar. Det är möjligt att tänka sig att barnens möjlighet att skydda 

sig mot exploatering i fosterhemmen var relativt liten. Fosterhemmen blev kontrollerade, 

vilket framgår i mina intervjuer. Det finns dock exempel på att dessa kontroller inte alltid 

innebar det skydd och trygghet de var ämnade till. Till exempel vittnar Olof Rönnlöf om hur 

fosterföräldrarna i förväg hade vetskap om när kontrollerna skulle genomföras och på så sätt 

kunde förbereda sig genom att låta klä upp barnen och låta dem sitta vid middagsbordet, för 

att visa upp omsorgsfull familj för lokalombudet.  
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Slutligen går det att se en långtgående konsekvens av att barnen hamnade i Östra Ed och 

Tryserum socken. I vuxen ålder blev flertalet av dem kvar i dessa trakter, så som Helmer 

Reslow, Emil Weström och Hildur Andersson. Samtliga barn hade i vuxen ålder nytta av sina 

kunskaper om jordbruk och djurkötsel. Emil Weström och Hildur Andersson kom att arbeta 

inom jordbruket som piga och dräng. Einar Reslow blev hästskötare och Olof Rönnlöf 

arbetade på en cirkus med att sköta om djuren. Det är endast Helmer Reslow som inte kom att 

arbeta inom jordbruk, trots att han blev kvar i trakten. De tre barn som blev kvar i Östra Ed 

och Tryserum, hittade med tiden en partner och skapade egna familjer, vilket i sig kan ha varit 

en orsak till att de stannade i trakten. I fyra av fem fall visar också berättelserna att de knöt 

relationer med fosterfamiljen och att kontakten varade livet ut.  
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