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Ett hem för barn 
En etnologisk studie av sociala förutsättningar för två barnhemsbarn i Leksand 

omkring 1900 av Clara Strandros Berdén 

 

 

Sammanfattning 
I denna uppsats undersöker jag om en kortare barnhemsvistelse på omkring ett år kan påverka 

livet för två barn. Uppsatsen utgår från Leksands barnhem som var i bruk mellan 1886 och 

1947, den fokuserar till största del på Leksands kommun från 1800-talets andra hälft till 

1900-talets första hälft. Undersökningen görs genom att jämföra barnen med deras syskon 

och föräldrar samt sätta dom i en social, historisk och geografisk kontext. Detta har inneburit 

att jag även undersökt situationen för barn födda utanför äktenskapet och deras mammor. 

Även situationen för pigor och drängar har undersökts till viss del. Slutsatserna handlar till 

största del om vikten av ett socialt skyddsnät. De personer som levde längst var de som hade 

många människor omkring sig. Men att det ibland även är andra saker som sjukdomar och 

liknande som avgör hur länge en person lever.  

 

Nykelord: Barnhemsbarn, utomäktenskaplig sexualitet, kapital, stigma, respektabilitet 
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Inledning 
Bakgrund 

Någon gång under 1887 blir den då elvaåriga Per inskriven på Leksands barnhem. Redan den 

1 januari 1889 lämnar Per barnhemmet och flyttar till sin fem år äldre bror. Drygt 23 år 

senare, 1910 blir den knappt två år gamla Astrid inskriven på Leksands barnhem. I oktober 

1911 skrivs hon ut, tre månader innan sin fyraårsdag. Leksands barnhem är ett av alla 

institutioner runt om i landet som tog hand om de barn som av någon anledning inte kunde bo 

kvar i sitt hem. Det handlar om barn vars föräldrar dött eller blivit allvarligt sjuka, de som var 

födda utanför äktenskapet, de som var vanvårdade och de vars föräldrar inte hade råd att 

försörja dom.  

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om en barnhemsvistelse kan ha påverkat hur livet kom 

att te sig för två barn. Det kommer jag göra genom att göra en jämförande livsloppsstudie av 

två barn som varit inskrivna på Leksands barnhem under omkring ett år vardera, och jämföra 

dom med sina syskon. Jag kommer också studera deras respektive familjer för att undersöka 

om några av barnen gått samma väg som sina föräldrar i form av levnadslängd, 

familjekonstellation (eventuella barn och partner), bostadsort och yrkesval.  

Med detta som bakgrund är mina frågeställningar följande: 

- Hur såg hushållet ut och förändrades under personernas liv? Med hushåll menar jag 

de personer som är skrivna på samma adress.  

- Var bodde och arbetade personerna med efter uppväxten i Leksand? 

- Går det med den tillgängliga biografiska information, såsom bakgrund, säga 

någonting om hur den årslånga perioden kommit att prägla de två "barnhemsbarnens" 

fortsatta levnad? 
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Teoretisk utgångspunkt 

I den här uppsatsen kommer jag att utgå ifrån Pierre Bourdieu och dennes tankar om kapital. 

Samt begreppen stigma och respektabilitet. Tanken är att studera de som bott på barnhemmet 

utifrån deras kulturella, sociala och ekonomiska kapital för att förstå deras förutsättningar och 

hur det sedan gick i deras liv. Bourdieu är mest känd för sina begrepp habitus, kapital och 

fält. Jag kommer endast att använda mig av kapital för att förstå och analysera mitt material. 

Bourdieu delar in begreppet kapital i tre olika delar som i sin tur även omvandlas till ett 

fjärde (Pettersson, Wolanik Boström & Öhlander 2017:137).  

 

Ekonomiskt kapital innefattar individens materiella tillgångar i form av inkomst och 

förmögenhet samt förväntade tillgångar i form av arv eller en bra anställning (Pettersson, 

Wolanik Boström & Öhlander 2017:138). I denna studie handlar det om antalet anställda vid 

en gård samt hyresgäster i ett hushåll. Det första vittnar om ett större ekonomiskt kapital 

medan det andra vittnar om ett mindre ekonomiskt kapital. Begreppet kommer att användas 

för att förstå Pers och Astrids materiella resurser och om de kan knytas samman med 

kulturellt och socialt kapital.  

 

Det finns olika former av kulturellt kapital. Ett stort kulturellt kapital kan till exempel 

manifesteras genom ett examensbevis, det kan i sin tur ses som ett intyg på att individen 

besitter kompetens inom ett specifikt område. Kulturellt kapital kan innefatta materiella ting i 

form av konstverk och böcker, ting som handlar mer om en förståelse av föremålen än dess 

ekonomiska värde. En ytterligare form av kulturellt kapital handlar om allmänbildning och 

förståelse för olika sammanhang, det påverkar i sin tur hur individer för sig och agerar i olika 

former av sammanhang (Pettersson, Wolanik Boström & Öhlander 2017:138). Att erhålla ett 

ekonomiskt kapital men inte ett kulturellt kapital kan till exempel innebära att en individ inte 

välkomnas i ett visst sammanhang om individen saknar kunskap om hur denne ska föra sig 

där.  

 

Socialt kapital handlar om det som vi brukar kalla för kontakter eller att känna rätt 

människor (Pettersson, Wolanik Boström & Öhlander 2017:139). Genom att känna rätt 

personer kan individer få fördelar genom att till exempel få ett jobb för att individen känner 
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en av cheferna, trots att andra individer som inte känner en av cheferna är bättre lämpade för 

tjänsten. Huruvida en person har ett stort socialt kapital eller inte beror dock på 

sammanhanget, i vissa sammanhang kan en viss typ av kontakter ge stora fördelar men inte 

betyda någonting i andra. Ett stort socialt kapital kan också innebära en social trygghet då 

dessa kontakter kan erbjuda hjälp om något skulle gå fel på något sätt för en person. Risken 

att bli arbetslös kan till exempel minska om en person känner rätt människor.  

 

Symboliskt kapital blir till när dessa kapital anses legitima och därmed skapar makt 

(Pettersson, Wolanik Boström & Öhlander 2017:138). Det kan yttra sig i form av titlar och 

liknande. I denna studie handlar det till exempel om en individ som går från att vara piga till 

gårdsägare. Det symboliska kapitalet kommer jag använda mig av för att analysera 

individernas liv på ett mer övergripande plan. Att försöka förstå huruvida de uppnådde ett 

symboliskt kapital genom till exempel en flytt till storstaden.  

 

Stigma 

Stigma är ett begrepp som sociologen och antropologen Erwin Goffman använder sig av för 

att sätta ord på det som händer när en person reduceras till en egenskap eller liknande som 

avviker från normaliteten i ett visst sammanhang (Goffman 2014:10). Goffman har urskiljt 

tre olika typer av stigman: Den första är rent kroppslig i form av missbildningar av olika 

slag. Den andra beskriver Goffman som “olika fläckar på den personliga karaktären” 

(Goffman 2014:12), det handlar om allt från olika psykiska sjukdomar till arbetslöshet, 

avvikande sexualitet och fängelsevistelse. Den tredje typen av stigma handlar om ras, nation 

och religion (Goffman 2014:12). I denna uppsats är det framförallt den andra typen av stigma 

som kommer att användas. Jag kommer att använda mig av begreppet för att förstå huruvida 

en barnhemsvistelse, att föda ett barn utanför äktenskapet eller att själv vara född utanför 

äktenskapet skapar ett stigma. Detta för att undersöka om det eventuella stigmat påverkat en 

flytt från födelseorten eller andra typer av val, samt om det kan ha påverkat hur personerna 

behandlades av sin omgivning.  
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Respektabilitet 

Ett annat begrepp som jag valt att använda mig av är respektabilitet som sociologen 

Bevereley Skeggs skriver om i Att bli respektabel - Konstruktioner av klass och kön (2006). 

Enligt Skeggs handlar respektabilitet om klass, hen ser det som det mest utmärkande tecknet 

på någons klasstillhörighet. Det handlar alltså om att vara respektabel, något som präglar hur 

vi pratar, hur vi ser på andra människor, yrkesval och så vidare (Skeggs 2006:9). De som 

strävar efter och bryr sig om respektabilitet är de som inte anses respektabla (Skeggs 2006:9), 

precis som många andra situationer är det personer som är i underläge som försöker uppnå 

det som ses som eftersträvansvärt. Alla de personer som valts att studera kommer från ett 

underläge, ekonomiskt, socialt och kulturellt. Därför vill jag undersöka om dessa kom att bli 

respektabla medborgare. Speciellt då det handlar om kvinnor som fött barn utanför 

äktenskapet, respektabilitet handlar nämligen även om relationen mellan kön och klass. 

Kvinnor ur arbetarklassen är de som måste göra mest för att anses vara respektabla 

medborgare, då de kodas som avvikande (Skeggs 2006:159). Medel- och överklassens 

kvinnor förknippades istället med ideal som stod i rak motsats till arbetarklassens kvinnor. 

Kvinnorna från medel- och överklassen förknippas med en fysisk skörhet medan 

arbetarklassens kvinnor sågs som härdade och robusta medan (Skeggs 2006:159). 

 

Tidigare forskning 

Sedan tidigare finns det två uppsatser om Leksands barnhem, dels Leksand barnhem 

1886-1902 av etnologen Margaretha Hedblom från 1989 och sedan Leksands barnhem 

1903-1947 av studenten i historia Leif Bröms från 2004. Tillsammans med arkivmaterialet 

som består av Leksands barnhems register över intagna barn, husförhörslängder, 

födelseböcker och liknande är deras uppsatser mina primära källor. Margaretha Hedbloms 

uppsats från 1989 använder barnhemmets första föreståndarinna Back Karin för att undersöka 

dess historia och verksamhet. Jag använder mig av en artikel som Hedblom skrev 1997 med 

uppsatsen som utgångspunkt. Artikeln är en del av Dalarnas hembygdsbok från samma år. 

Leif Bröms uppsats från 2004 är mer övergripande, många delar av barnhemmets verksamhet 

diskuteras men någon djupare analys görs inte.  
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Det finns mycket forskning kring olika barnhem runt om i landet. Jag använder mig 

framförallt av Främlingar i vardagen - Liv och pedagogik vid Stora Barnhuset i Stockholm 

på 1700-talet (2004) av pedagogikhistorikern Per-Johan Ödman och historikern Mats Hayen, 

då de precis som jag fokuserar på ett antal av de barn som bott på det aktuella barnhemmet. 

De fokuserar på 40 barn och följer deras liv genom arkivkällorna. 

 

Synen på barn är relevant i uppsatsen för att få en helhetsbild. I Barnen och välfärdspolitiken 

- nordiska barndomar 1900-2000 (Andresen, Garðarsdóttir, Janfelt, Lindgren, Markkola & 

Söderlind 2011) beskrivs till exempel förändringen av barns och ungdomars position i 

familjen som sker under perioden 1900-1970. Boken är ett nordiskt forskningsprojekt om att 

vara barn i norden under 1900-talet, de forskare som medverkar är historikern Astri 

Andresen, socialhistorikern Olöf Garðarsdóttir, den tidigare lektorn i historia Monika Janfelt, 

Cecilia Lindgren som forskar om barn, historikern Pirjo Markkola och Ingrid Söderlind som 

är docent och lektor vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier vid Linköpings 

universitet. Boken ger en bred överblick och intressanta jämförelser mellan de nordiska 

länderna. De skriver bland annat om när, hur och varför de lagar som rör barn och familjer 

instiftades (ex: Andresen & Söderlind 2011:16), detta är relevant i min uppsats på så sätt att 

det just ger en överblick.  

 

För att få en såväl historisk som geografisk kontext har jag dels valt att använda mig av 

Leksandsbygden - En vägvisare av den tidigare chefen för Statens Historiska museum samt 

etnologen Olov Isaksson, boken gavs ut 1991 i samarbete med Leksands kulturnämnd. 

Isaksson skriver övergripande om Leksands historia från istiden fram till det sena 1900-talet. 

Genom att beskriva utvecklingen i Leksand förklarar Isaksson varför bygden sett ut som den 

gör idag samt under olika tider genom historien. Boken är bland annat gjord för turister, detta 

märks inte minst i de stundvis romantiserande beskrivningarna av bygden. Därför har jag 

också använt mig av Byar och fäbodar i Leksands kommun av arkivarien Roland Andersson 

(1983) för att få en bredare bild av Leksand. En bok med betydligt färre värderande 

beskrivningar. Förutom en historisk bakgrund av kommunen skriver Andersson om de byar 

och fäbodar som är av riksintresse, de som är av regionala intressen och de som är av lokala 

intressen. Andersson skriver bland annat om byarnas geografiska läge och förutsättningar, 

utformningen i form av vägar och gårdstyper samt befolkningsmängd.  
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De texter jag använt mig av är de som rör byarna Heden (Andersson 1983:182), Sör Lindberg 

(Andersson 1983:199) och Laknäs (Andersson 1983:272).  

 

En piga bland pigor (2012) är en reportagebok där journalisten Ester Blenda Nordström 

undersöker hur pigorna på landet hade det, en bok som gavs ut första gången 1914. Jag har 

använt mig av den här boken för att få en bild av hur det kunde se ut för pigor på landet under 

1900-talets början. Nordström blandar vardagsliv med berättelser om enskilda individer, 

bland annat om Anna som blev rösträttskvinna (Nordström 2012:100). Boken har varit 

nödvändig i min egen förståelse för pigornas liv, för att förstå hur arbetsvillkoren också blev 

deras livsvillkor. Nordström beskriver till exempel hur det såg ut i rummet hon bodde då hon 

arbetade på en mellanstor gård, de detaljerade beskrivningarna gör att jag riktigt kan känna de 

hårda sängarna och sträva golvet (Nordström 2014:17).  

 

Då det förekommer barn födda utanför äktenskapet i mitt material har jag även använt mig av 

Horan i bondesamhället (1977) av etnologen Jonas Frykman. Boken sätter dessa kvinnor i en 

historisk, social och juridisk kontext. Det vill säga hur lagstiftningen såg ut, hur de 

behandlades av sin omgivning och hur det förändrats över tid. Frykman jämför även olika 

delar av landet, skillnader, likheter och förändringar som skett. Dalarna och området kring 

Siljan nämns specifikt i och med de arbetsvandringar som skedde, vilket kunde innebära att 

utomäktenskapliga barn blev till (Frykman 1977:205).  

 

Material och insamlingsmetod 

Materialet till min uppsats består nästan uteslutande av olika former av arkivmaterial, vilket 

också speglar min metod. Det material som rör Leksands barnhem kommer ursprungligen 

från Leksands kyrkoarkiv, nu finns dock materialet på Landsarkivet i Uppsala. Det materialet 

består till största del av mötesprotokoll och register över intagna barn. Många typer av 

arkivmaterial som rör individer, familjer och dess materiella förhållanden kommer 

ursprungligen från just kyrkan (Götlind & Kåks 2014:76). De materialkategorier jag använt 

mig av är födelseböcker, dödböcker, husförhörslängder, in och utflyttningslängder och 

bouppteckningar. Jag har även använt mig av databaser i form av Sveriges dödbok samt 

Sveriges befolkning. 
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På Landsarkivet i Uppsala är allt material om Leksands barnhem samlat i en arkivmapp. Lösa 

papper är blandade med mindre anteckningsböcker och större och mer rejäla böcker, dessa är 

färdigtryckta register om specifikt barnhem. Dessa register liknar journaler, de innehåller 

personuppgifter, när barnen skrevs in respektive ut, information rörande barnets hälsa innan, 

under och efter tiden på barnhemmet. Såväl sjukdomar som utmärkande egenskaper nämns, 

till exempel om barnet varit duktig i ett speciellt skolämne, det allra vanligaste är dock att 

sjukdomar nämns.  

 

Det finns bara en sådan bok bevarad, vilket berör barn intagna 1912-1941. Övriga register 

över barnen finns i mer enkla anteckningsböcker där endast barnens personuppgifter i form 

av födelsedatum och ort, året de kom till barnhemmet och datumet då de skrevs ut finns 

antecknat. Materialet har många gånger varit tunt om enskilda individer, därför har jag även 

valt att studera personer i deras närhet för att få en bredare bild av hur deras liv såg ut. Men 

även det material som lätt uppfattas som tunt har bidragit med viktiga pusselbitar, exempelvis 

kan ett födelsedatum och födelseort ge information om personens föräldrar och var de bodde 

när personen föddes, vilket i sin tur kan ge viktig information om hela personens familj. I 

många fall kan alltså ett födelsedatum och födelseort göra att det går att hitta 

husförhörslängden för hushållet som personen tillhörde.  

 

Reflexivitet 

Mitt beslut att studera Per och Astrid skedde i några olika steg. Till en början valde jag ut de 

personer som bott en kortare tid på barnhemmet, upp till ungefär 1,5-2 år. Jag valde den korta 

perioden då det var vanligast, vilket förvånade mig då det strider mot den allmänna bilden av 

barnhem (mer om det under rubriken Leksands barnhem i kapitlet Historisk kontext). Sedan 

valde jag ut en handfull personer från byar som det finns tidigare forskning och 

dokumentation om, detta för att lättare kunna sätta personerna i en geografisk kontext och få 

en bild av deras liv och arv. I nästa steg gjorde jag en enkel sökning i Sveriges dödbok och 

Sveriges befolkning (de årtal som var relevanta för de olika personerna). Efter det valde jag 

helt enkelt de personer som jag upplevde att det gick att forska vidare på. Att det blev just Per 

och Astrid har även att göra med deras olikheter i form av födelseår, kön och levnadslängd.  
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Det är svårt att vara neutral till ett material, detta gäller även äldre arkivmaterial från 

myndigheter och institutioner. Det svåraste med detta arkivmaterial är just att det inte finns 

någon möjlighet att fråga berörda personer om förtydliganden eller helt enkelt mer 

information. Min ambition har alltså varit att vara så ödmjuk och öppen för materialet som 

möjligt för att kunna dra trovärdiga slutsatser. I boken Mikrohistoria - En introduktion för 

uppsatsskrivande studenter (2014) skriver historikern Anna Götlind och etnologen Helena 

Kåks om just detta. De menar att problemet med ambitionen att försöka skildra enskilda 

individer som människor av kött och blod är att det kan uppstå en konflikt ”med behovet att 

skydda enskilda individer” (Götlind & Kåks 2014:178).  

 

En till viktig aspekt rörande arkivmaterial handlar om att det redan skett ett urval när jag tog 

mig an det här materialet. Detta gäller speciellt materialet om Leksands barnhem, min första 

uppfattning var att materialet kändes tunt. Detta då det inte finns protokollen från alla årtal, 

jag hittade inte heller några anställningskontrakt eller liknande för de som arbetat på 

barnhemmet. 1950 skänktes stiftelsen Leksands barnhem till Leksands diakonikrets, vilket 

gjorde att jag hittade mer material om barnhemmet på pastorsexpeditionen i Leksand. 

I fotoarkivet på det lokala arkivet i Leksands kommun fanns dessutom tre bilder på olika 

föreståndarinnor tillsammans med de barn som bodde på barnhemmet just då, klädda i 

Leksandsdräkten hos en lokal fotograf. I slutändan har jag valt att inte använda mig av 

bilderna eller materialet från pastorsexpeditionen då de helt enkelt inte varit relevant, men det 

berättar om de svårigheter som jag stött på längs vägen. 
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Etik 

De forskningsetiska aspekterna handlar främst om hänsyn till de personer som jag valt att 

studera. Den information som finns om personerna i registren är ibland personlig. Därför har 

jag endast möjlighet att använda mig av uppgifter som är över 70 år gamla, detta i enlighet 

med 24 kap. 2 a § i Offentlighets- och sekretesslag (SFS 2009:400). På grund av detta har jag 

kunnat kartlägga endast de yttre ramarna när de gäller de individer som föddes på 1900-talet. 

När det gäller individer födda på 1800-talet har det varit lättare att få tag på material som rör 

hela deras liv. Med yttre ramar menar jag födelsedatum och födelseort respektive dödsdatum 

och dödsort, i dessa databaser förekom ibland även civilstatus. Det har varit viktigt för mig 

att ge personerna en röst utan att lämna ut dom allt för mycket. Därför har jag valt att endast 

använda mig av förnamn, det är också av den anledningen som jag inte valt att anonymisera 

genom fingerade namn. Personerna går att identifiera men jag har valt att inte ha med deras 

efternamn som ett sätt att inte lämna ut dom alldeles för mycket. Detta är ett sätt för mig att 

göra dom till riktiga människor men samtidigt behålla viss integritet.  

 

Disposition 

Uppsatsens första empiriska kapitel är en beskrivning av en historisk kontext för att ge 

läsaren en grundförståelse för hur orten, barnhemmet och lagstiftningen såg ut under den 

aktuella tidsperioden. I de två följande kapitlen Per från Laknäs och Astrid från Heden 

presenteras och beskrivs dessa individer och deras familjer på ett mer djupgående plan. I 

kapitlet Teoretisk diskussion vävs teorin in i empirin, det är dessutom i detta kapitel som en 

jämförelse sker mellan individerna och deras familjer. I kapitlet Avslutning görs en 

sammanfattande diskussion om resultatet, jag diskuterar också möjlig vidare forskning och 

fördjupning inom ämnesområdet.  
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Historisk kontext 
Leksand och byarna 

Leksands kommun är belägen vid sjön Siljans södra del mitt i Dalarna. Siljan är troligen 

anledningen till att människor bott i området så långt tillbaka som till vikingatiden (Isaksson 

1991:19). Det var fortfarande det traditionella jordbruket som dominerade i Leksand under 

1800-talets senare hälft. Bättre hygien och föda ledde dessutom till en befolkningsökning i 

socknen. Byarna växte sig större än någonsin, en storlek som de varken uppnått innan eller 

efter (Isaksson 1991:34). Skördarna blev dessutom större och “livet lättare att leva” (Isaksson 

1991:34) efter att myndigheterna uppmanat bönderna att driva ett mer “rationellt” jordbruk. 

Detta är en av orsakerna till att befolkningen i Leksands och Siljansnäs socken var störst i 

hela Dalarna vid 1800-talets slut (Andersson 1983:47). Under 1910-talet var jordbruken 

fortfarande många och små men Andersson menar att åkerbruket stod “ovanligt högt i 

förhållande till förutsättningarna” (Andersson 1983:47). Precis som i resten av landet var 

alltså 1800-talets senare hälft och 1900-talets början en tid av förändring, även om denna 

förändring kom lite senare till Leksand.  

 

Det finns en ytterligare aspekt som skiljer Leksand och resten av Dalarna (och Öland) från 

övriga landet. Laga skiftet som genomfördes på 1800-talet runt om i Sverige. Skiftet innebar 

att marken delades upp på nytt, istället för många små remsor av mark fick gårdarna stora och 

färre, detta för att rationalisera jordbruket. Detta innebar att gårdarna flyttades för att ligga i 

anslutning till marken och ledde till att byar splittrades, landskapet blev allt mer glesbyggt 

och levnadsförhållandena i byarna förändrades radikalt. Ett fåtal bymiljöer lämnades 

opåverkade runt om i landet men det är främst i Dalarna och på Öland som de gamla 

tätbebyggda byarna finns kvar. Inom Dalarna är det i Leksands kommun som dessa byar är 

allra bäst bevarade (Andersson 1983:38-39). En teori är att de täta byarna ledde till en större 

social kontroll, något som måste ha påverkat de familjer och hushåll jag tittat närmare på.  
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Byarna i Leksands kommun 

 

Bild: Roland Andersson 

 

Laknäs vid 1800-talets andra hälft 

Laknäs är beläget på ett halvcirkelformat näs vid sjön Siljans södra del, i den norra delen av 

Leksands kommun omkring en mil från Leksands Noret. 1830 och 1890 bodde det omkring 

400 personer i byn Laknäs. Årtalen utgör byns befolkningstoppar, åren däremellan bodde det 

inte fullt så många personer i byn (Andersson 1983:273). Under 1800-talet fanns det 

tegeltillverkning i byn, produktionen flyttades runt i området men på 1870-talet tog 

tillverkningen fart på nytt i byn. Dessutom uppfördes en byskola 1883-84 (Andersson 

1983:273). Detta trots att folkskolan lagstadgades av riksdagen redan 1842, så kallade mindre 

folkskolor instiftades 1856 för att sprida skolan på landsbygden (Populär historia 2000:nr5).  

 

Heden vid 1900-talets början 

Heden ligger nästan mitt i Leksands kommun med sin västra del vid Styrsjön, cirka fyra km 

söder om centralorten Leksands Noret. Det finns inte mycket information om byns historia 

men några viktiga delar finns dokumenterade. På 1860-talet sattes Gärds kvarn (eller 

Järskvarn) i drift. En andelskvarn av bönderna i byn som fortfarande är i drift (Andersson 
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1983:184). 1883 öppnade dessutom ett mejeri i byn, ett av de äldsta i Leksandsbygden 

(Andersson 1983:185).  

Byn är dock troligen mest känd för dubbelmordet som skedde i december 1909 då ett äldre 

par förgiftades med arsenik. Mordet utfördes av luffarna Frans Otto Eriksson (även känd som 

Svarta hästen) (Harding 1977:24) och Fredrik Valfrid Eriksson Vesterlund (Harding 1977:45) 

samt Karin Olsdotter, en kvinna med dåligt rykte i byn som de båda luffarna bodde hos 

(Harding 1977:25). Motivet var pengar då det äldre paret nyligen hade sålt en ko som de fick 

bra betalt för (Harding 1977:22).  

 

Sör Lindberg vid 1900-talets första hälft 

Sör Lindberg eller Södra Lindberg ligger på en höjd i den nordöstra delen av Leksands 

kommun omkring en mil nordöst om Leksands Noret. I början av 1900-talet växte jordbruket 

i byn tack vare nya maskiner och förbättrade åkrar, dessutom byggdes det nya vägar som 

innebar bättre kommunikation till kommunens centrum, detta gjorde att byn inte längre sågs 

som “en fattig avkrok” (Andersson 1983:201). Mycket mer finns inte skrivet om Sör 

Lindberg vid 1900-talets första hälft. De noteringar som finns om antal gårdar från tiden rör 

1830 (16 stycken) och 1970 (15 stycken) (Andersson 1983:199,201).  

 

Leksands Noret vid 1900-talets första hälft 

Leksands Noret är beläget vid Siljans södra spets och centralort i Leksands kommun. Efter en 

storbrand 1902 skedde det stora förändringar i Noret. Samhället växte och en ny stadsplan 

gjorde att orten fick allt mer “stadskaraktär”. Gator fick namn och gammal åkermark 

omvandlades till tomtmark (Isaksson 1991:65). Trots mängder av projekt och 

ombyggnationer finns det minst en handfull byggnader kvar från 1800-talets senare hälft och 

1900-talets början som vittnar om områdets historia.  
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Lagstiftningen 

Barnhem 

1871 antogs en fattigvårdslag som innebar att kommunerna fick ansvaret för fattiga och för 

barn under 15 år som var föräldralösa eller var i behov av stöd. I första paragrafen under 

rubriken Allmänna bestämmelser står följande (med enstaka ändringar i stavning för bättre 

läsförståelse gjorda av mig): 

 

“Befinnes minderårig eller den, som i följd af ålderdom, kropps - eller sinnessjukdom, 

vanförhet eller inte är oförmögen att genom arbete förvärva hvad till livets uppehållande 

oundgängligen erfordras, sakna egna medel samt underhåll och vård af annan;  

då ifall nödtorftig fattigvård honom lämnas.  

Med minderårig förstås i denna förordning den, som yngre är än femton år”  

(Svensk författningssamling 1871:Nr33)  

 

Barnhemmet i Leksand visar att kommunerna inte gjorde tillräckligt, om det inte hade funnits 

ett behov hade inte hjälpverksamheter såsom Leksands barnhem inrättas från första början.  

 

Barn utom äktenskap 

Under många år genom Sveriges historia, åtminstone från 1600-talet och fram till 1900-talets 

början hade barn födda utanför äktenskapet inte samma rättigheter som barn födda inom 

äktenskapet. Men vid 1900-talets början börjar det stiftas lagar till de oäkta barnen fördel 

(Andresen & Söderlind 2011:16). 1905 fick dessa barn samma arvsrätt av sin mor som de 

barn som var födda inom äktenskapet, det dröjde dock till 1970 tills det samma gällde 

arvsrätten efter pappan (Stockholmskällan). Uttrycket “oäkta” var kvar i svenska lagtexter 

fram till 1917 (Stockholmskällan).  

 

Leksands barnhem 

I slutet av september 1885 samlas 14 kvinnor för att upprätta ett barnhem i Leksands 

församling. Alla tillhörde samhällets övre skikt, de var alla gifta med män som dessutom 

hade en hög ställning i Leksand.  
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Detta gjorde att de hade kontakter, ekonomiska möjligheter och tid att ägna sig åt social 

verksamhet. De första barnen flyttade in i januari 1886. Till en början hölls verksamheten i en 

mindre lägenhet i väntan på att ett ordentligt barnhem skulle byggas. Ett år efter det första 

mötet, i oktober 1886 drog verksamheten igång på riktigt då föreståndarinnan Back Karin 

Olsdotter och sex barn i åldern tre till tio år flyttade in i den nya byggnaden (Hedblom 

1997:93). Finansieringen bestod till en början av den avgift som barnhemmet tog för varje 

barn, men barnhemmet fick även bidrag från såväl länet, kommunen och missionsföreningar. 

Få föräldrar kunde dock betala årsavgiften för sina barn (Hedblom 1997:95), vad detta 

innebar i praktiken har jag inte kunnat utläsa. Verksamheten var igång fram till 1946 då en ny 

lagstiftning infördes, den innebar att kommunen tog över ansvaret för barn i behov av 

barnhem och liknande (Bröms 2004:22).  

 

Det vanligaste var att barnen bodde en kortare tid på Leksands barnhem, från några veckor 

och upp till 1,5 år för att deras mamma var sjuk. Detta strider mot den allmänna bilden av 

barnhem. Många, inklusive jag själv, tänker på barnhem som en institution där föräldralösa 

barn bor tills de blir adopterade eller helt enkelt är mogna nog att klara sig själva.  

 

Detta stämmer på vissa barnhem, bland annat på Stora Barnhuset i Stockholm som 

historikerna Per-Johan Ödman och Mats Hayen skrivit om i Främlingar i vardagen (2004).  

De skriver bland annat om när barnen ansågs mogna nog för att skrivas ut från barnhemmet. 

Pojkarna skrevs i regel ut när de var 14 år för att “lämnas ut till någon hantverkare” (Hayen 

& Ödman 2004:83). Medan flickorna behövde kunna sina “kvinnosysslor” och även “blevne 

någorlunda stadige i sitt sinne” (Hayen & Ödman 2004:83) för att få skrivas ut. Stora 

Barnhuset i Stockholm fungerade alltså som en fostringsinstitution där barnens färdigheter 

avgjorde om de kunde skrivas ut. På Leksands barnhem handlade det däremot om familjens 

möjlighet att ta hand om barnet som avgjorde när de kunde skrivas ut.  

 

I Leksands barnhems styrdokument framgår det dock att ett av barnhemmets huvuduppgifter 

var att ersätta föräldrarhemmet tills barnen kunde klara sig själva, eller “skrivas ut i livet” 

(Hedblom 1997:97) som Hedblom uttrycker det. För pojkar innebar det att de skulle skrivas 

ut vid 10 års ålder och 16 års ålder för flickor. Men i praktiken såg det alltså annorlunda ut.  
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Per från Laknäs 

Per föddes den 10 november 1876 i byn Laknäs i det som idag är Leksands kommun. Per 

hade tre äldre syskon, Anders född i mars 1871, Anna född i juli 1872 och Carin född i 

september 1873. I slutet av februari 1879 föds familjens yngsta barn Margareta, Per var då tre 

år gammal. Föräldrarna var soldaten Halfvard, född 1836 och Margareta, född 1843, båda 

från byn Hjortnäs som ligger en halvmil söder om Laknäs där de bodde då alla barnen föddes. 

De flyttade till Laknäs samma år som de gifte sig, 1870, alltså ett år innan Pers äldsta bror 

Anders föddes. I husförhörslängden 1878-1888 framkommer det att även Pers mormor Carin, 

född i juli 1806 och faster Anna, född i januari 1845 ingick i hushållet. Någon anställd piga 

eller liknande fanns alltså inte i hushållet, detta kan betyda att gården var liten och att det helt 

enkelt inte fanns behov av hjälp, att de inte hade råd att anställa någon utan fick göra allt 

själva eller båda delarna. Om föräldrarna köpte gården framgår inte men med tanke på att 

ingen av dom var från Laknäs är det åtminstone inte troligt att de ärvde gården.  

 

Husförhörslängden vittnar även om en rad dödsfall under perioden mellan 1878 och 1888. 

Mormor Carin dog vid 73 års ålder 1879. 1882 när Per endast var sex år gammal dog den då 

39 åriga mamman Margareta i barnsäng. Pappan Halfvard hade då fem barn att ta hand om 

tillsammans med sin syster Anna som var 37 år gammal vid tidpunkten. I mars 1884 dog Pers 

syster Carin vid 11 års ålder i scharlakansfeber. Bara tre månader senare dog också den 48 

årige pappan Halfvard, dödsorsaken som anges i dödboken är svag. Troligen gav hans kropp 

upp efter att ha arbetat ett helt liv. Familjen bestod då av den 13 år gamla Anders, 12 åriga 

Anna, 8 åriga Per, den endast 5 år gamla Margareta och den då 39 åriga fastern Anna. Vad 

som hände under de nästan tre år från att pappan dog till att Per skrevs in på barnhemmet har 

inte materialet kunnat berätta. Kanske fick de äldsta syskonen hjälpa fastern Anna att ta hand 

om gården i Laknäs? Kanske gick syskonen i skolan som uppfördes i Laknäs 1883-84 

(Andersson 1983:273)? Folkskolestadgan från 1882 fastställde skolåldern till 7-14 år, 

avgångsprövning införs i samma stadga (skolmuseet.se). Därför är det troligt att Anders, 

Anna och Per gick i den nya byskolan.  
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Barnhemstiden 

Som jag skrev i inledningen kom Per när han var 11 år som enda syskon till Leksands 

barnhem någon gång under 1887 och skrevs ut den 1 januari 1889. Per kom som barn 

nummer åtta till det då rätt nybyggda barnhemmet på Hjortnäsvägen i Leksands Noret. Detta 

trots att det vid den tiden stod i barnhemmets styrdokument att pojkar skulle “skrivas ut i 

livet” vid tio års ålder (Hedblom 1997:97). Men eftersom det var barnhemmets styrelse som 

avgjorde om ett barn skulle tas in är det möjligt att de gjorde ett undantag, precis som några 

gånger förr (ex Hedblom 1997:99), eller helt enkelt att det som stod i styrdokumenten var 

rekommendationer snarare än regler. Hedblom skriver att den äldsta som intogs på 

barnhemmet mellan 1886 och 1902 var en elvaårig pojke, det är troligen Per som Hedblom 

syftar på och stärker min teori om att han var ett undantag med särskilda skäl (Hedblom 

1997:98). Det bekräftar också att Pers familj hade det tufft efter föräldrarnas och systerns 

död, som Hedblom skriver i samma stycke:  

 

“Nöden var stor och hjälp behövdes.”  

(Hedblom 1997:98) 

 

Baserat på det material jag tagit del av är det svårt att få en bild av hur livet och vardagen såg 

ut på barnhemmet i slutet av 1800-talet. Med en hyllningsdikt skriven till barnhemmets 

50-årsjubileum som grund av ett av de barn som bott där finns det skäl att tro att 

föreståndarinnan Back Karin tog väl hand om barnen (Hedblom 1997:102). En av verserna i 

dikten lyder: 

“Idag på Högtidsdagen vill jag hjärtligt tacka allesamman 

som för min barndom sörjde så, att jag då inte sörjde Mamman. 

Det var en kärleksgärning gjord uti det tysta, undangömda. 

Det var en bragd De utfört, som nu vila gömda men ej glömda.”  

(Hedblom 1997:102) 

 

Det gäller dock att vara källkritisk, det är mindre troligt att någon med en mindre bra 

upplevelse av tiden på barnhemmet skulle ha skickat en text om det, som barnhemmet i sin 

tur skulle ha valt att spara.  
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Tiden efter vistelsen på barnhemmet  

Per skulle snart fylla 13 år då han lämnade barnhemmet och flyttade hem till sin fem år äldre 

bror Anders som bodde ensam i byn Laknäs, Per var tillbaka i byn där han föddes. I 

november 1893 flyttade Anders till Kungliga Pontonjärbataljonen i Stockholm, ett 

ingenjörskompani som bytte namn till Svea ingenjörbataljon samma år (ne.se). Per stannade 

då kvar i Laknäs. Drygt två år senare, den 24 februari 1896 drunknade den 25 år gamla 

Anders i Mälaren.  

Jag har inte lyckats få fram vad Anders arbetade med innan han flyttade till Stockholm men 

kanske arbetade både han och Per på tegelbruket i byn.  

 

Livet som vuxen  

Per bodde kvar i Laknäs under några år efter Anders flytt. 1897 gjorde Per värnplikten vid 

Leksands kompani i Dalaregemente och flyttade året efter till byn Sör Lindberg (idag Södra 

Lindberg), även den i Leksands kommun. Södra Lindberg ligger ungefär en mil från Laknäs, 

Per höll sig alltså till sitt närområde. I byn började Per arbeta som dräng på gården 

S.Lindberg 38. På denna gård arbetade Per fram till i april 1917 då han dog vid 41 års ålder. 

Dödsorsaken är svår att tyda men det mest troliga är peritonit, det vill säga 

bukhinneinflammation (medibas.se). Vad Per gjorde mellan 1893 och 1897 har jag inte 

lyckats hitta men det är möjligt att han arbetade som springpojke, vid tegelbruket i byn eller 

något liknande med tanke på sin ålder.  

 

Per var den enda anställda vid i Södra Lindberg. Hushållet bestod av makarna Anders och 

Anna, födda 1864 och 1858 i Leksand, de var 34 respektive 40 år gamla när Per kom till 

gården. De gifte sig i april 1890, i september samma år föddes deras första barn Anna. Innan 

Per kom till gården föddes Anders i februari 1893, Maria född i oktober 1895 och Karin, född 

den sista december 1897, Karin levde dock inte i mer än en vecka utan dog den 6 januari 

1898. Samma år som Karin dog började Per arbeta som dräng hos familjen, han var då 22 år 

gammal. Inom några år födde mamman Anna tre barn till, Erik i januari 1899, Karin i maj 

1901 och Elin i juli 1904. Att Per var den enda som var anställd samt den bouppteckningen 
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som gjordes efter att maken Anders dog 1940 tyder på att hushållet hade ett litet ekonomiskt 

kapital. 

 

Ester Blenda Nordström beskriver bland annat hur inomhusmiljön såg ut på en av de gårdar 

som hon arbetade som piga hos, gården var mellanstor och med betydligt fler anställda än på 

gården i Södra Lindberg (Nordström 2012:17). Men Nordströms beskrivningar ger ändå en 

inblick i hur det kunde se ut på en gård i början av 1900-talet. Nordström skriver om grova 

och hårdskurade golv täckta av färgglada trasmattor, om överlakan som en okänd lyx, 

vaddtäcken och lakan som endast byttes vid större högtider (Nordström 2014:17).  

Men Nordströms reportage går att applicera ännu bättre på Pers systrar och fastrars liv i byn 

Vika där de yttre likheterna är betydligt fler. Gården är större, de anställda fler och dessutom 

arbetar systrarna som pigor, precis som Nordström själv.  

 

Syskonen från Laknäs 

Året efter Per skrevs in på barnhemmet flyttade hans systrar Anna och Margareta tillsammans 

med deras faster Anna till en gård i byn Vika i Falun. Till gården flyttade också fastern 

Katrina, född 1830 och boende i Falun fram till flytten. I det material jag tittat på går Katrina 

även under namnet Karin/Carin, det är mycket möjligt att hon kallades det men jag väljer att 

benämna henne som Katrina eftersom det är vad som står i födelseboken. På gården arbetade 

de som pigor, i husförhörslängden står dessutom fastern Anna samt syskonen Anna och 

Margareta som Katrinas fosterbarn. Margareta står som “flicka” 1888 när hon var nio år 

gammal och de flyttade till gården, men det är troligt att hon började arbeta som piga när hon 

blev äldre. Baserat på den här informationen får jag en bild av en faster som tar med sig sin 

yngre syster och syskonbarn till gården för att ge dom en trygghet i form av jobb och bostad 

när såväl föräldrar som syskon dött under bara några år.  

 

Systern Anna 

Anna föddes i juli 1872 och var fyra år gammal när Per föddes 1876. Närmast i syskonskaran 

var Anders som föddes i mars 1871. Detta betyder att Anna var tio år gammal när mamman 

Margareta dog 1882 och tolv år när pappan Halfvard och systern Carin dog 1884. Det är 
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troligt att hon gick några år i byskolan som uppfördes i Laknäs 1883-1884 (Andersson 

1983:273).  

Fem år efter flytten till gården till Vika, i september 1893 födde den då 21 år gamla Anna en 

oäkta son vid namm Johan Henrik, pappan var okänd. 1897 köpte fastern Katrina en gård i 

den mindre orten Östantjärna, bara några kilometer från Vika.  

Dit flyttade Anna tillsammans med sina båda fastrar och sin son. 1898 vid 26 års ålder, gifte 

sig Anna med den 28 år gamla jordbruksarbetaren Karl August, född 1870 i Vika. Efter 

giftermålet flyttade även han till gården i Östantjärna, Annas son Johan Henrik tog dessutom 

över styvpappans efternamn. 1910 föddes deras son Karl Sigfrid, Anna var då 38 och Karl 

August 40 år. Katrina var gårdsägare men efter hennes död 1917 tog Anna och Karl August 

över gården. Katrina var 67 år när hon köpte gården och levde alltså fram till att hon var 87 år 

gammal. Tre år senare, 1920 flyttade den då 70 år gamla fastern Anna till en gård i Hjortnäs i 

Leksands kommun, samma by som hon, Katrina och Halfvard växte upp i. I 

husförhörslängden för gården i Hjortnäs står Anna som “fd.Tjänarinna”, i en anteckning som 

troligen kommit till något senare beskrivs hon dessutom som “sinnesslö”. Det är första 

gången i det material jag tittat på som Anna beskrivs som sinnesslö, därför tror jag att hon 

kanske hade blivit dement. När hon sedan dog 1931 vid 86 års ålder står “ålderssvaghet” som 

dödsorsak.  

 

Efter fastern Annas flytt bestod hushållet i Östantjärna av Anna 48 år, Karl August 50 år, 

Johan Henrik 27 år och Karl Sigfrid 10 år. Kanske arbetade Johan Henrik som dräng på 

gården. Femton år senare, 1935 när Anna var 63 år gammal blev hon änka då Karl August 

dog vid 65 års ålder, på grund av sekretess vet jag inte vad han dog av. Sonen Johan Henrik 

gifte sig någon gång, när vet jag inte men jag vet att de bodde i Vika. Både han och hans 

maka dog 1952, Johan Henrik var då 59 år gammal. I november 1958 dog sedan Anna vid 86 

års ålder, hon blev alltså lika gammal som sin faster med samma namn. Den andra fastern, 

Katrina blev dessutom 87 år gammal. I familjen från Laknäs och Hjortnäs var det alltså 

kvinnorna som levde längst bland de som nådde vuxen ålder, med mamman Margareta som 

undantag. Ett ytterligare undantag är Annas son Karl Sigfrid som dog 1998, 88 år gammal. 
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Astrid från Heden 

Astrid Linnea föddes den 11 januari 1908 i byn Heden i Leksands kommun. Astrid föddes 

som oäkta barn av mamman Anna, född 1888 och 20 år gammal när Astrid föddes, pappan 

var okänd. I hushållet bodde även morföräldrarna Erik, född 1860 och Karin, född 1868 och 

alltså 48 respektive 40 år gamla när Astrid föddes. I hushållet fanns också Annas syskon Karl 

Erik, född 1890 och Fredrik Martin, född 1902. Nästan exakt ett år efter Astrid, den 9 januari 

1909 föddes Annas yngsta bror Sven Gunnar. I husförhörslängden står Anna som piga, hon 

arbetade alltså på gården där hon bodde med sin familj. Morföräldrarna Erik och Karin 

flyttade till Heden och gifte sig samma år som Anna föddes, det vill säga 1888. De gifte sig 

knappt en månad innan Anna föddes, vilket betyder att Karin var höggravid vid tidpunkten 

för giftermålet. Astrids morbröder Karl Erik och Fredrik Martin var 18 år respektive 6 år när 

Astrid föddes, hennes yngsta morbror Sven Gunnar var till och med ett år yngre. Detta visar 

att Anna troligen sågs som väldigt ung när hon födde Astrid. Samma år som Sven Gunnar 

föddes, i december 1909 skedde det kända dubbelmordet i Heden. Ett mord som skapade oro 

i den lilla byn (Harding 1977).  

 

Ca var 10:e/15:e barn som föddes i Heden mellan 1906 och 1909 var oäkta. I resten av landet 

var siffrorna nästintill identiska då 13,52% av alla barn som föddes mellan 1906 och 1910 var 

oäkta (Statistiska centralbyrån 1914:9). Men det säger inte mycket utan en kontext och 

förståelse för vad det faktiskt innebar. De oäkta barnen saknade de rättigheter som de barn 

födda inom äktenskapet hade, mammorna till barnen drabbades av ryktesspridning och andra 

sociala straff (Frykman 1977:33). Astrids mamma Anna var dessutom ung när hon födde 

Astrid.  

 

Barnhemstiden 

Som jag skrev i inledningen skrevs den drygt två år gamla Astrid in på Leksands barnhem 

någon gång under 1910, redan i oktober 1911 skrevs hon ut. I det som motsvarar 

barnhemmets styrdokument mellan 1886 och 1912 har Hedblom urskiljt tre huvuduppgifter, 

varav ett är “att vara upptagningshem för utomäktenskapliga barn” (Hedblom 1997:97). 

Hedblom menar att mödrarna till oäkta barn många gånger visade ett mod och ansvar för 
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barnen när de begärde att få dom placerade på barnhemmet, att de tänkte på barnens bästa 

(Hedblom 1997:99). Jag är inne på samma spår, att bli inskriven på barnhemmet var troligen 

det bästa alternativet för Astrid och hennes mamma just då. På det sättet stack alltså inte 

Astrid ut bland de andra barnen som varit inskrivna på barnhemmet. Precis som Per var 

Astrid dock ett undantag när det handlade om ålder, detta då det i stadgarna stod: 

  

“att man endast i särskilt ömmande fall kunde intaga barn, som var under fyra år”  

(Hedblom 1997:98)  

 

Precis som med Per har jag svårt att dra några slutsatser om hur livet såg ut på barnhemmet 

baserat på de material jag tagit del av, trots att Astrid var inskriven drygt 25 år senare. På det 

kulturhistoriska arkivet i Leksand finns det en berättelse av ett barnhemsbarn men denna 

berättelse berör tre år på 1930-talet, eftersom det är så pass lång tid efter att både Per och 

Astrid bodde där vågar jag inte dra några slutsatser baserat på den berättelsen. Astrid befinner 

sig dessutom på barnhemmet under en form av mellantid, det är efter att föreståndarinnan 

Back Karin arbetade där men innan de stora förändringarna i styrdokumenten som skedde 

1912.  

 

Tiden efter barnhemmet 

Efter tiden på barnhemmet flyttade Astrid till sin mamma i Noret. Astrids mamma var då 

höggravid, i slutet av januari 1912 när Astrid var fyra år föddes systern Anna. Knappt två 

månader efter att Anna föddes, den 13 mars 1912, gifte sig Astrids mamma med änkemannen 

Anders. Det kan ha varit så att Astrid blev inskriven på barnhemmet för att mamman behövde 

tid att skapa en trygghet för henne. Att Astrid kunde komma hem till mamman då det fanns 

någon form av trygghet och stabilitet. Även Astrids syster Anna föddes alltså utanför 

äktenskapet även om pappan var känd denna gång. Mamman Anna var då 24 år gammal och 

styvpappan Anders var 52. Innan flytten till Noret arbetade styvpappan som dräng, men efter 

flytten arbetade han med lite olika saker, i husförhörslängden beskrivs han som 

“diversearbetare”. I hushållet ingick även tre av styvpappans tidigare barn, tvillingarna Erik 

och Axel födda 1901 samt Hilda, född 1903. Men Astrid fick fler syskon, mellan 1912 och 

1929 födde mamman 10 barn. Anders hade dessutom ytterligare två barn men som inte ingick 
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i hushållet i Noret, Gunnar född 1899 och Karolina född 1909, det var när hon föddes som 

Anders blev änkeman då mamman dog i barnsäng. De två barnen födda utanför äktenskapet 

innebar troligen en låg social status för mamman Anna, något som eventuellt förändrades 

efter att hon födde nio barn inom äktenskapet. Efter att Astrid flyttat 1920 och fram till 1931 

bodde det sammanlagt tio stycken hyresgäster under kortare perioder tillsammans med 

familjen. Hyresgästerna var allt från en ensam mamma med sina tre barn till en sjukgymnast 

och en köpman. Att hyra ut sängplatser var troligen en nödvändig inkomst för den stora 

familjen.  

 

Fosterhemmet och flytten till Stockholm 

1920 flyttade Astrid som 12-åring och blev fosterbarn hos en annan familj i Noret. 

Omständigheterna kring fosterhemmet är inte speciellt tydliga, jag vet inte heller varför 

Astrid flyttade dit. I hushållet bodde det en förälder och två syskon i vuxen ålder, födda 1867 

och 1879, alltså 53-60 år och 41-48 år under tiden som Astrid bodde där. Föräldern hette 

Karin, född 1840 och alltså 80 år när Astrid flyttade in. I hushållet ingick också olika 

hyresgäster som bodde där under kortare perioder, vanligast var att de bodde där i några år. 

Under åren som Astrid bodde där bodde det sammanlagt sex hyresgäster i hushållet, samt ett 

barn som dog tre veckor efter att den föddes. Varför hon blev fosterbarn efter nästan nio år 

tillsammans med sin mamma, styvfar, styvsyskon och halvsyskon har inte materialet kunnat 

berätta. Kanske var fosterfamiljen i behov av en “lillpiga” som hjälpte till i hushållet eller 

liknande.  

 

1927 flyttade Astrid till St. Matteus församling i Vasastan i centrala Stockholm. Åtta år 

senare, den 27 april 1935 gifte hon sig med Erik, född 1910 i Siljansnäs i Leksands kommun. 

Ytterligare tolv år senare, 1947 föddes sonen Lars-Erik, då bodde familjen i 

Stockholmsförorten Sundbyberg. Astrid var 28 år när de gifte sig och 40 år när sonen föddes. 

Vid 78 års ålder blev Astrid änka. 1986 dog den då 76 år gamla maken, de bodde då i den 

mindre orten Yttergran i Håbo kommun söder om Uppsala. I januari 2003 dog sonen, endast 

56 år gammal. Sonen fick inga egna barn och förblev ogift. Ett år senare, i mars 2004 dog 

Astrid vid 96 års ålder i Yttergran. Hela familjen är begravd på den lokala kyrkogården i 
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Yttergran. I och med den Offentlighets- och sekretesslag som finns är det inte möjligt för mig 

att få fram mer specifika uppgifter om Astrid, hennes familj och livet i Stockholm.  

 

 

Systern Anna 

Även Astrids halvsyster Anna föddes alltså utanför äktenskapet, trots att pappan var känd i 

det fallet. Hon föddes 1912 och var alltså fyra år yngre än Astrid. Anna växte upp i huset i 

Noret, 1928 när hon var 16 år flyttade hon till Stockholm men flyttade tillbaka till Noret 

1930. Exakt vad hon gjorde i Stockholm vet jag inte kanske arbetade hon som hembiträde hos 

en familj eller liknande med tanke på sin ålder. Kanske arbetade hon med något helt annat 

och bodde hos Astrid under tiden? Någon gång mellan 1930 och 1938 gifte hon sig med Erik 

Gustaf, född 1905 i Stora Kopparberg i Falu kommun. I oktober 1938 föds sonen Lars, Anna 

var 26 år gammal vid tiden och Erik Gustaf 33 år gammal. Familjen bodde i Grycksbo i Falu 

kommun, båda makarna bodde där fram till sin död. I september 1983 dog den då 78 årige 

maken Erik Gustaf och Anna blev änka. Tre år senare, i juli 1986 dog Anna vid 76 års ålder.  

 

Under Annas levnadstid fick hon även tre barnbarn som föddes mellan 1961 och 1970. Precis 

som med Astrid har det inte varit möjligt att få fram mer specifika uppgifter om Annas liv. 

När det handlar om de yttre ramarna i vuxenlivet verkar Astrids och Annas liv rätt lika. De 

gifter sig, får söner och dör efter 65, även om Anna dog 20 år tidigare än Astrid. Eftersom jag 

inte vet dödsorsaken för de båda kan jag inte göra den typen av jämförelse. Men med tanke 

på hur gamla de var när de dog är dödsorsaken inte nödvändigtvis relevant. Både Anna och 

Astrid följer de mönster som fortfarande är normen i vårt samhälle och vad som förväntades 

av dom. Att de föddes utanför äktenskapet har alltså inte gjort att de själva födde barn innan 

de gifte sig eller liknande. Men de uppgifter som jag fått fram är långt ifrån tillräckliga för att 

kunna dra några fullständiga slutsatser gällande just den frågan. Det är endast de själva som 

verkligen kan besvara detta.   
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Teoretisk diskussion 
Att föda ett barn utanför äktenskapet innebar ett stigma då dessa personer blev starkt 

ihopkopplade med en händelse förknippades med samhällsfara (Frykman 1977:25). Bland 

annat fanns det en utbredd tro att dessa personer spred sjukdomar till barn, så pass att 

sjukdomen kallades för horeskävern (Frykman 1977:25). Hor är det ord som i olika 

sammansättningar syftar på den som fött ett barn utanför äktenskapet, i de fall pappan är känd 

syftar det även på honom (Frykman 1977:33). I de fall pappan var okänd är det något oklart 

vilken benämning kvinnan fick men klart är att det avvek från normaliteten och innebar ett 

stigma för både modern och barnet. Det senare stämmer in på Pers syster Anna som födde 

sonen Johan Henrik 1893 och då Astrid föddes av sin mamma 1908. Det kan vara så att Pers 

syster Anna och Astrids mamma Anna försökte undkomma stigmat och ses som respektabla 

genom att gifta sig och föda barn inom äktenskapet.  

  

Även en barnhemsvistelse kan uppfattas som ett stigma då vistelser på olika former av 

institutioner innebar att en person behövde någon form av hjälp som inte föräldrahemmet 

kunde bidra med och alltså avvek från normen genom att inte bo tillsammans med sin familj. 

Men till skillnad från utomäktenskaplig sexualitet är det inte lika lätt att avgöra om en 

barnhemsvistelse innebar ett stigma. Då en barnhemsvistelse inte var ett lika uttalat stigma 

som utomäktenskaplig sexualitet eller att vara född utanför äktenskapet, även om 

verkligheten kanske såg annorlunda ut innebar inte en barnhemsvistelse begränsningar i arv 

och liknande. Astrid var visserligen både barnhemsbarn och född utanför äktenskapet men 

hon var så pass liten under vistelsen att hon troligen inte hade några egna minnen från den 

tiden. Astrids eventuella utanförskap hade alltså troligen att göra med att hon var född utanför 

äktenskapet, inte hennes vistelse på barnhemmet.  

 

Det kan vara så att ett eventuellt stigma var en bidragande orsak till Pers lilla ekonomiska 

kapital. Att hans bakgrund innebar att han hade svårt att hitta en gårdsägare som var villig att 

betala honom så pass bra att han själv kunde bli gårdsägare. Att Per stannade så pass länge på 

gården i Södra Lindberg kan också betyda att det nya hushållet blev hans sociala skyddsnät. 

Trots gårdens lilla ekonomiska kapital kan det vara så att anställningen innebar ett socialt 
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kapital. Genom att till exempel arbeta hårt eller komma bra överens med familjen kan det 

vara så att Per fick så pass många fördelar att han valde att stanna på gården. 

Bouppteckningen efter gårdsägaren Anders i Södra Lindberg visade att gården hade små 

ekonomiska resurser. Bouppteckningen berättar också om ett hushåll med få materiella ting, 

deras lilla ekonomiska kapital kan också ha bidragit till att de hade ett litet kulturellt kapital. 

Vilket ger en bild av en gård med små förutsättningar att växa och bli respektabla. Det finns 

inte heller något som tyder på att någon annan person började arbeta på gården efter Pers död. 

Men det kan lika gärna ha att göra med att barnen var gamla nog att hjälpa till, vid Pers död 

var de yngsta barnet 13 år gammal. I och med det bristfälliga materialet som rör Pers liv är 

det lätt att börja spekulera. Att Per dog av bukhinneinflammation kan ha att göra med att han 

inte fick vård i tid, att hans lilla ekonomiska kapital gjorde att han fortsatte att arbeta istället 

för att besöka en läkare. Eller så var det en inflammation som dåtidens sjukvård hade svårt att 

behandla då det fortfarande är ett tillstånd med hög dödlighet (medibas.se).  

 

En tolkning som kan göras är vikten av ett socialt skyddsnät. Pers familj splittrades tidigt men 

de som levde längst i familjen var också de som hittade eller skapade en ny familj, de fick ett 

starkare skyddsnät. Det samma med Astrid som trots att hon föddes utanför äktenskapet av en 

ensam mor alltid hade någon form av familj runt sig, oavsett om det var morföräldrar, 

styvsyskon, fosterföräldrar eller hennes egen man och son. Astrid hade alltså ett stort socialt 

kapital i form av många nära människor omkring sig medan Per saknade det.  

 

Astrids flytt till Stockholm kan tolkas som ett sätt att undkomma stigmat och ett försök att bli 

respektabel. I den nya staden var hon troligen inte lika förknippad med sitt ursprung och hade 

då en chans att bli just respektabel. Flytten innebar även ett ökat kulturellt kapital i och med 

att Stockholm är landets huvudstad, det kan också ha inneburit ett större socialt kapital i och 

med stadens storlek. Huruvida Astrid uppnådde ett symboliskt kapital är svårt att avgöra.  

 

En person som troligen uppnådde ett symboliskt kapital var Pers faster Katrina. Genom att bli 

gårdsägare vid 67 års ålder fick hon den titel och makt som ett symboliskt kapital innebär. 

Genom att bygga upp ett ekonomiskt kapital och ett socialt kapital hade hon tillslut möjlighet 

att köpa gården i Östantjärna.  
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Detta spred sig sedan till Pers syster Anna då hon och hennes man Karl August tog över 

gården. Genom att köpa gården kunde Katrina säkra ett ekonomiskt kapital och troligen göra 

livet lite lättare för kommande generationer.  
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Avslutning 
Avslutande diskussion  

Utifrån sett gick det bra för Astrid i livet, hon flyttade till Stockholm, gifte sig, fick barn och 

levde tills hon blev 96 år gammal. Egentligen är det svårt att veta om Astrid upplevde att det 

gick bra i livet. Det jag kan få fram är endast ramen, inte hela bilden av hennes liv. Hon 

föddes som oäkta barn till en ung mamma på 20 år med en okänd pappa. På samma sätt kan 

Pers liv tolkas som mindre lyckat eftersom han dog ung och ogift. Att Per arbetade och bodde 

på samma gård i 19 år avvek från normen, men i övrigt kan jag inte dra några slutsatser 

utifrån det. Det kan vara så att han trivdes bra eller att han inte kunde få jobb på någon annan 

gård. 

 

Det finns tydliga skillnader mellan Per och hans syskon, även om de sociala förhållandena 

följer hela familjen. Det jag syftar på är att föräldrarna dog unga, precis som Per och hans 

bror Anders. Systern Anna fick en oäkta son men gifte sig senare med en man som hon fick 

ett barn med. Anna dog vid 86 års ålder. Systern Margareta gifte sig och dog 1961 då hon var 

73 år gammal, hon sticker alltså ut då hon varken fick ett oäkta barn eller dog som ung.  

 

En annan skillnad som finns mellan syskonen och föräldrarna handlar om yrke, Per och alla 

hans systrar arbetade under någon period i deras liv som dräng eller piga. Vad mamman 

Margareta arbetade med vet jag inte, hon kan ha arbetat som piga under en period men 

eftersom uppgifter saknas kan jag inte dra några slutsater. Endast Pers bror Anders valde 

samma väg som pappan Halfvard som var soldat, exakt vad Anders gjorde vet jag inte men i 

och med att han gick med i militären rörde han sig i samma yrkesområde som sin pappa. 

Förutom just Anders stannar alla syskon i Dalarna, Per är dock den enda som bodde kvar i 

Leksand.  
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Vidare forskning 

För att få en mer övergripande bild och se eventuella mönster hade det varit intressant att 

studera betydligt fler barn som bott omkring ett år på barnhemmet. Vad händer egentligen 

med de barn som bott en kortare tid på barnhem? Finns det någon skillnad mellan dessa barn 

och de som bott betydligt längre på barnhem? Det vore även intressant att jämföra olika delar 

av landet, landsbygd och stad, söder och norr, inland och kustområde.  

 

Personligen hade jag gärna forskat vidare om Pers faster Katrina. Undersöka vad hon gjorde 

innan hon flyttade till gården i Vika tillsammans med sin syster och sina syskonbarn. Det jag 

vet är att hon bodde i Falun innan flytten, men inte mer än så. Jag får bilden av en stark och 

handlingskraftig person som gick sin egen väg, men eftersom det är rena spekulationer vore 

det intressant att undersöka hur det faktiskt låg till. Att göra en mer djupgående 

livsloppsstudie av denna person.  
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