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Abstract 
 
Uppsatsen är en komparativ studie av två barnhem i Halmstad, Östra barnhemmet och 

Ljungbergska stiftelsen. Frågeställningarna lyder: Hur och varför tillkom Östra barn-

hemmet och Ljungbergska stiftelsen?, Hur skilde sig verksamheterna åt mellan ett kom-

munalt barnhem och en privat stiftelse i Halmstad?, Hur såg verksamheterna i Halmstad 

ut i förhållande till andra barnhem och det ideala barnhemmet? Syftet är att bidra med ny 

kunskap om barnhem genom att göra en lokal studie. Undersökningen är avgränsad till 

åren 1940 – 1950.  De primärkällor som har använts är fattigvårdens protokoll och hand-

lingar, barnavårdsnämndens förteckningar över barn på barnhemmen samt protokoll från 

stadsfullmäktiges årliga årsmöten. År 1940 konstaterades det att de vanligaste orsakerna 

till att barnen i Sverige hamnade på barnhem berodde på föräldrars sjukdom, fattigdom 

samt olämpliga hemförhållanden, vilket också gällde barnen i Halmstad. 
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1. Inledning 
 

Mamma var mycket sjuk och hon frågade mig vad jag ville. Ville jag stanna hemma med mam-

ma och pappa eller ville jag åka till mina syskon på barnhemmet? Det var ett svårt val. Jag 

hade inga kamrater där uppe i skogen och jag var otroligt leksugen. Kom jag till barnhemmet, 

skulle jag få leka så mycket jag ville. Men risken fanns att jag inte kunde få komma hem mer. 

Jag var fullt medveten om vilken stor risk jag tog, men jag tog den. Leklusten tog överhanden. 

Och barnavårds- nämnden hade lovat att vi syskon skulle få komma hem till julen. Jag kom ald-

rig hem mer. Varken till jul eller någonsin.1 

 
 
Under lång tid var barnhem samhällets enda sätt att ta hand om barn som av en eller an-

nan anledning inte kunde vara med sina föräldrar. Livet som barnhemsbarn kunde vara 

riktigt svårt, inte bara på barnhemmet, utan också senare ute i samhället. Många barn 

hade det bra, dock har många, idag femtio år senare, berättat att de blev utsatta för våld, 

kränkningar och även sexuella övergrepp. Beroende på dessa barns situation på olika 

barnhem runt om i samhället under mitten av 1900-talet har det väckts en debatt, som har 

lett fram till att förhållandena på de svenska barnhemmen nu, år 2006, ska redas ut. De-

batten har i första hand fokuserat på vanvård, men även frågan om samhällets barnomsorg 

i stort har kommit fram. Denna debatt är en av anledningarna till att denna undersökning 

har gjorts. 

                                                
1 Broström, ”Tidigare liv” 070113 
http://www.svartinge.com/boken.htm 
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1.1 Syfte och frågeställning 

2006 väcktes den allmänna debatten om barnhem i Sverige. Detta via organisationen  

Stulen barndom. Medlemmarna anser sig ha blivit kränkta under sin uppväxt på barnhem 

runt om i Sverige, även i Halmstad. Detta har lett fram till studiens syfte som är att bidra 

med ny kunskap om Halmstads barnhem och detta genom att göra en lokal studie. I studi-

en är det barnhemmens organisation som är i centrum, inte barnen. De övergripande frå-

geställningarna för studien är: 

- Hur och varför tillkom Östra barnhemmet och Ljungbergska stiftelsen? 

- Hur finansierades verksamheterna? 

- Hur skilde sig verksamheterna åt mellan ett kommunalt barnhem och en privat 

stiftelse i Halmstad?  

- Hur såg verksamheterna i Halmstad ut i förhållande till andra barnhem och det 

ideala barnhemmet? 

1.2 Material och metod 

År 1926 blev man på alla barnhem i Sverige tvungna att föra förteckningar över vilka 

barn som bodde på barnhemmen. Förteckningarna över barnen på barnhemmen består 

emellertid enbart av spridda notiser, därför är inte allt material enhetligt. Detta innebär att 

en kvantitativ analys över barnens situation inte kan göras fullt ut. Det finns dock annat 

material om verksamheterna som kan behandlas kvantitativt, vilket kommer att redovisas 

i diagramform. Materialet kommer att behandlas kvalitativt, detta genom att ett försök 

görs att tolka helheten utifrån materialet. Studien är induktiv, vilket innebär att materialet 

har betraktats och därefter har slutsatser dragits. Den är också komparativ och jämför 

Östra barnhemmet och Ljungbergska Stiftelsen i Halmstad, alltså ett kommunalt och ett 

privatägt barnhem.  
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De primärkällor som har använts är fattigvårdens protokoll och handlingar, barnavårds-

nämndens förteckningar över barn på barnhemmen samt protokoll från stadsfullmäktiges 

årsmöten. Dessa förvaras i Halmstads kommunarkiv. De källor jag använt mig av har 

bearbetats, tolkats och bedömts. Under hela studien har källornas trovärdighet ifrågasatts. 

Jag har inte funnit någon anledning till att inte lita på mina källor utan materialet bedömer 

jag som trovärdigt. Dock är materialet skrivet för nära 70 år sedan och är till stor del 

handskrivet. Detta har i vissa fall medfört svårighet i att tyda olika handstilar. Jag har 

dock varit medveten om detta i bearbetningen av materialet. En annan problematik är att 

primärmaterialet som jag har studerat oftast har sammanfattats av folk vid makten, före-

ståndarinnan på barnhemmen, barnavårdsnämnden och fattigvårdsnämden. Därför kan 

materialet ha en tendens till att vara ur ett ovanifrånperspektiv, eftersom inget av barnen 

har kommit till tals i denna studie. 

 

De sekundärkällor som använts är litteratur som belyser barnhem. Även Statens offentliga 

utredningar 1944:45 (SOU) Barn på anstalt, Statistisk undersökning av barnhemmen i 

Sverige och SOU 1944:34, Revision av lagstiftningen om barnavårdsanstalter och foster-

barnsvård, ligger till grund för uppsatsen. 

1.3 Forskningsläge 

Inom detta specifika problemområde är forskningsläget mycket begränsat. Trots att det är 

många barn som har bott på barnhem är verksamheterna ett relativt outforskat område. 

Det material som finns om barnhem är antingen biografier gjorda av personer som har 

bott på barnhem själva eller skönlitterära böcker. Många av undersökningarna belyser 

barnhem idag i utomeuropeiska länder. Detta gör exempelvis Birgitta Gälldin Åbergs i sin 

bok Förändringsarbete på ett barnhem (1991) där hon tar upp ungdomsvård och barna-

vård i Jordanien. Det finns också en hel del studier gjorda om barnhem på senare år och 

då ofta i ett psykologiskt perspektiv. En av de psykologer som har skrivit mycket om 

barnhem är Gunvor Andersson som är professor i psykologi. Hon har exempelvis skrivit 

boken Barn i samhällsvård (1996) som belyser barnhem ur ett psykologiskt nutidsper-

spektiv. Gunnar Hyllienmark också psykolog och har skrivit boken Hemmen som blev 

mig givna (2003). Boken redogör för de två missionärs barnhemmen som fanns i Stock-

holm under 1900-talet, Drott och Granås.  

Hyllienmark var själv ett barn till missionärsföräldrar. Han skickades från Kongo när han 

var 13 månader till Sverige för att bo på ett av dessa barnhem. I sin bok skriver han att 
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dessa barn hade föräldrar som hade vigt sina liv till en större uppgift än föräldrauppgiften. 

Boken ger via Hyllienmarks minnen, citat ur brev skrivna av föreståndare från hemmen 

och föräldrar en insikt i hans trassliga barndom. Eftersom denna studie ligger i skärnings-

punkten mellan historia och sociologi har denna forskning valts bort från undersökningen. 

 

Institutionen Temabarn vid Linköpings universitet bedriver en tvärvetenskaplig forskning 

kring barn och ungdomar. Till Temabarn hör exempelvis Bengt Sandin som är professor i 

historia och Ingrid Söderlind fil doktor. Sandin har skrivit ett flertal böcker om barnavård, 

men hans studier berör inte mitt specifika område. Däremot Söderlind har skrivit böcker 

som är intressanta för denna studie. Exempelvis har hon skrivit doktorsavhandlingen 

Barnhem för flickor (1999). Detta är en genuspräglad undersökning som utreder varför 

det fanns ett förhållandevis stort antal barnhem enbart för flickor i Stockholm vid sekel-

skiftet 1900. Söderlind har valt att fokusera på ett visst barnhem där flickorna utbildades 

till tjänarinnor. Hennes slutsats är att anledningen till att dessa barnhem grundades kan ha 

varit att flickor var så pass utsatta i fosterfamiljer.2 Vid denna tidpunkt var det brist på 

tjänarinnor och eftersom arbetsförhållandena förändrades började kvinnor kliva in på ar-

betsmarknaden. Detta faktum kan vara en orsak till skapandet av flickbarnhemmen. 3  

 

Avhandlingen I barnens och nationens intresse (1992) är skriven av Kajsa Ohrlander.  

Syftet med den är att studera det nya utformandet av socialpolitiken som ersatte de gamla 

principerna kring familjerätt. Detta innebar ett nytt socialt territorium mellan familj och 

ekonomi. Med detta territorium menar hon att det på grund av socialstatens framväxt har 

växt fram nya opersonliga beroendeförhållanden. Hon har utifrån ett aktörsperspektiv 

studerat rörelsen i det barnavårdsfält som skapades mellan institutioner, föräldrar och 

barn. Hon konstaterar också att barnavårdsfältet har fungerat mycket effektivt i Sverige 

och att det fanns en ”våldsam optimism” kring det moderna samhällets möjlighet att om-

vandla människan så att hon skulle motsvara det moderna samhällets krav. 4 

 

KG Hammarlunds avhandling (1998) Barnet och Barnomsorgen: Bilden av barnet i ett 

socialpolitiskt projekt, undersöker barnet i samhället ur ett socialpolitiskt och ett histo-

riskt perspektiv. Hans slutsats är att familjen hade svårt att uppnå det som det gamla ag-

                                                
2 Söderlind, 1999, Barnhem för flickor, s. 296 
3 Söderlind, 1999, s 300 
4 Ohrlander, 1992, I barnen och nationens intresse, s.283 
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rarsamhället upprätthållit genom att familjen då innefattade mamma, pappa och barn. Han 

konstaterar också att föreställningen av barnets ”bästa” har förändrats från 1930-talet till 

1970-talet. De första decennierna var den bästa barnomsorgen för barnet inte alltid anpas-

sad för arbetsmarknadens villkor. Barnet hade det bäst ifall det fick vara hemma med mo-

dern de tre första åren, samhället genomgick sedan en förändring där barnomsorgen blev 

en omsorgsform som kunde mäta sig med hemmets.  

 

Boken Barnhus (1991) behandlar inrättningar för barn i Norden från 1700-talet fram till 

idag. Denise Malmberg berättar i sin artikel ”Om barnhem och fosterbarn i Uppsala vid 

sekelskiftet 1900” om ett barnhus som inrättades i Uppsala år 1895. Där fick barn vara 

tills de hade uppnått mogen ålder och kunde ta hand om sig själva. Malmberg skriver 

vidare att industrialiseringen medförde att kvinnorna började arbeta och därför ökade 

trycket på barnhuset. Barnhuset betraktades som en övergångsanstalt där barnen bodde 

tills de kunde placeras i fosterhem. Den vanligaste intagningsorsaken på barnhuset var att 

föräldrarna var fattiga och därför inte kunde ta hand om sina barn, eller att föräldrarna var 

sjuka. De barn som hamnade på barnhuset var oftast mycket unga, ibland nyfödda.  

 

Det finns ett flertal minnesskrifter om barnhem av personer som på något sätt har varit 

engagerade i barnhemmet, exempelvis Ett barnhems historia (1951) av Carl Mangård. 

Detta är en minnesskrift om Kumla barnhem utgiven av Västmanlands läns landsting. 

Skriften beskriver Kumla barnhemsverksamheten från det att det filantropiska barnhem-

met grundades år 1909, till dess att landstinget övertog verksamhet år 1948. Barnhem-

mets verksamhet bedrevs av barnen, de skulle lära sig mjölka, stoppa, koka, spinna etc. 

Meningen var att barnen på barnhemmen skulle komma bort från staden och ut på lands-

bygden. Till en början var Kumla barnhem uppdelad i ett flick- och ett pojkbarnhem, men 

under 1930-talet slogs verksamheterna samman. Mangård skriver i slutklämmen av boken 

att barn som skolkar, föräldrar som är sjuka, en fader som inte vill kännas vid sitt barn, 

hemlöshet etc. Även i de fall då föräldrar vill behålla sitt barn men inte kan sköta dem på 

rätt sätt skall barnen hamna på anstalt. Han poängterar att det är viktigt att sätta barnen i 

centrum.   
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Barnhem i Karlskoga (1991) skriven av Nils Thuvander är också en minnesskrift som 

belyser Karlskoga barnhem och har skrivits inför dess 100-års jubileum. Thuvander ger 

en återblick över verksamheten från dess att den grundades år 1890. Den tar upp barn-

hemmets verksamhet under dess verksamma tid, från barns hälsa till innebörden av nya 

lagar om aga etc. Det är mot denna bakgrund detta arbete tar vid. 

 

1.4 Avgränsning och begrepp 

Det har funnits tre barnhem i Halmstad: Sällskapet Halmstads barnhem, Ljungbergska 

Stiftelsens barnhem och Östra barnhemmet. Sällskapet Halmstads barnhem var ett flick-

barnhem där flickor skulle uppfostras i kristlig lära.5 Eftersom barnhemmet endast mottog 

flickor har detta barnhem valts bort i studien. Detta beroende på att föreliggande studie 

berör tvåkönade barnhem. Denna undersökning behandlar Östra barnhemmet och Ljung-

bergska stiftelsen. 

 
År 1940 väcktes frågan om fler barnhem behövdes för en eventuell ökad differentiering 

av barnen. Detta innebar att staten hade i åtanke att dela in barnhemsbarnen efter kön, 

ålder, uppfostringssvårigheter och utbildningsbarhet.6 En tillsatt utredning ledde till att 

många barnhem lades ner i slutet av 1940-talet. Sveriges strukturella förändring bidrog 

till en utbyggnad av hjälpåtgärder vilket ledde till möjligheten att fostra barnet i föräldra-

hemmet istället för på institution. Detta faktum medför att studien avgränsas till åren 

1940 – 1950.7 

 

Centrala begrepp som används i uppsatsen är barnhem, anstalt och institution. Definitio-

nen av barnhem utgår från barnavårdslagen från 1940 där man delat in barnhem i två 

grupper:  

1. Barnhem för stadigvarande vård: Hit räknas alla anstalter där stadigvarande vård be-

drivs, förutom skyddshem och allmänna uppfostringsanstalter.  

2. Upptagningshem: Dessa barnhem har tre ändamål; tillfällig vård, vård av späda barn 

och deras mödrar och observation av barn som ska överlämnas till fosterhem.8 

Anstalt används ofta i historiskt inriktade studier och teoretiskt för ett resonemang om 

personer samlade i en och samma byggnad, avskilda från verkligheten.  
                                                
5Kommunarkivet i Halmstad, Halmstads stad, A1:1 
6 SOU 1965:55, s.23 
7 SOU 1942:45, s.7 
8 SOU 1942: 45, s.7 
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Institution är ett vanligt förekommande begrepp inom sociologin. Det innebär större verk-

samheter inrättade i lokaliteter i större skala, byggda för att vissa människor skall vistas 

där under längre eller kortare tid för eventuell behandling, vård eller straff. När man talar 

om institution associeras uttrycket oftast till det som Goffman (1961) benämner som ”den 

totala institutionen” med vilket han menar stora, opersonliga och socialt avskärmade in-

rättningar.9 Begreppet institution utgår i denna uppsats från Goffmans definition.  

2. Historisk bakgrund 

År 1633 i Stockholm grundades det första barnhuset i Sverige, Allmänna Barnhuset. Det-

ta kom att bli en föregångare till många av dagens barnhem. På Allmänna barnhuset såg 

man till att barnen så småningom fick komma till nya familjer, vilket skulle säkra barnens 

väg ut i samhället. Barnhuset skulle kunna uppfattas som en förvaringsplats där barnen 

kunde hållas, så att allmänheten slapp barn som tiggde på gatan.  Tiggeriet uppfattades 

under denna tidpunkt som ett stort samhällsproblem och därför vidtogs drastiska åtgärder. 

Genom att institutionalisera barnen försvann problemet.10  Allmänna barnhuset fungerade 

vidare som en sluss där barnen förvarades tills de hamnade i fosterhem. Anledningen till 

att de slussades vidare var att man hade konstaterat att barnen for illa av långvariga vistel-

ser på institutioner. Förhållandena på barnhuset var inte de bästa, spädbarnsdödligheten 

skall ett tag ha uppnått näst intill 100 %.11 

 

Många mödrar, som inte kunde försörja sina barn, dödade och begravde barnen efter det 

att de hade fött dem i hemlighet. För att minska antalet barnamord utfärdades därför 1778 

Barnamordsbrevet, vilket medförde att mödrar hade rätt att skriva in sina barn i kyrko-

böcker som födda av okänd moder. Barnet lämnades sedan till institution.12 Under 1800-

talet började man tillämpa en inlösensumma för de barn som togs omhand och detta sy-

stem fick efterhand en stor omfattning. Vemsomhelst kunde, mot en liten summa pengar, 

lämna bort sitt barn. Det enda villkoret var att barnet var friskt och inte vanskapt. Föräld-

rarna var inte ens skyldiga att uppge sina namn. 13 

 

                                                
9 Goffman, 1961, Asylum 
10 SOU 1965:55, s.14  
11 SOU 1965:55, s.14  
12 Allmänna barnhuset, historik. 
www.barnhuset.a.se/index.php?id=12&language=svenska 061225 
13 SOU, 1965:55,  s.15 
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Av anledningen av barnens situation i Sverige under 1800-talet grundades ”Sällskapet för 

uppmuntran af öm och sedlig modersvård”14 vilket prins Carl stod som initiativtagare till. 

Han gjorde år 1832 följande retoriska utspel angående förhållandena i Stockholm.15 

 
Vad skall det bliva av dessa barn, som alldeles lämnas åt sig själva, under den försupne fadern, 

ifall han är känd, och den liderliga modern hålla till var på sin krog och endast sammanträffa i 

hemmet för att gräla, svärja och rivas? Vad skall det bliva av dessa arma barn, som uppväxande 

bland sådana efterdömen, i övrigt ej lära sig annat än bettla, ljuga, snatta, föra oljud på gatorna 

och ju mer de tilltaga ålder, desto mer även i lastbarhet, fräckhet och förhärdelse?16  

 

Barnhemmen kom under 1900-talet att uppleva en differentiering: Först nu började man 

dela in barnen på barnhemmen efter ålder och kön. Staten kom då också till insikt att alla 

barn hade rätt till en ”normal” hemmiljö. 17  

 

2.1 Nya barnavårdslagar 
Under 1900-talet växte befolkningen snabbt och det föddes också allt fler utomäktenskap-

liga barn i Sverige. Detta bidrog till att en kraftig opinion växte fram för de utsatta bar-

nen. Detta resulterade i stiftandet av nya barnavårdslagar som blev klara 1902. Den första 

lagen handlade om uppfostran av vanartiga och försummade barn. Den andra lagen regle-

rade fosterbarnsvården och den tredje berörde minderåriga förbrytare. Dessa lagar med-

förde en ökad differentiering och kategorisering av såväl barn som institutioner för barn. 

Lagen innebar att barnens beteenden kom att mätas och tolkas gentemot det som uppfat-

tades som ”normalt”.18 Det märkliga var såtillvida att samhället kunde ingripa, inte enbart 

mot föräldralösa och övergivna barn, utan även om föräldrar fanns, mot deras vilja. Om 

förebyggande åtgärder såsom aga, varning eller övervakning i hemmet inte hjälpte, kunde 

barnen omhändertas från sina föräldrar av barnavårdsnämnden. 19 Familjen stod enligt 

staten för problem, okunnighet och splittring medan institutionen stod för hjälp, kunskap 

och ansvar.20 Inrättandet av bland annat sommarlovskolonier, arbetsstugor, barnkrubbor 

och så kallade mjölkdroppar kan ses som ett sätt att hjälpa, men även att påverka famil-

                                                
14 Ramm, 1914, Några anteckningar om Sällskapet för uppmuntran af öm och sedlig modersvård 
15 SOU 1965:55, s.15 
16 Ibid:.15 
17 Ibid.: .20-21 
18 Söderlind, 1999, s.45 
19 Lönnroth, 1991,  Barnens rätt- rätten till barnen, s. 15 
20 Ohrlander, 1992, s.10 
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jerna. Den nya lösningen för de sociala problemen blev fosterhem och institutioner där 

barnen togs om hand under längre perioder. 21  

 

Ett barn som blev placerat på anstalt lydde under anstaltens stadgar vilket kanske inte 

alltid var bättre än föräldrahemmet. I lagen om tvångsuppfostran 6 § kan man läsa följan-

de: ”Under den tid elev är vid allmänna uppfostringsanstalt inskrifven, stånde han under 

dess styrelses förstånd och föreståndares husbondevälde samt vare underkastad discipli-

när bestraffning af dem.”22 Meningen var att skapa hem åt barnen som var organiserade 

efter några bärande principer, nämligen kärlek, disciplin, kristendomsundervisning, arbete 

samt utbildning. Sverige var unikt med att kommunalt behandla dessa frågor, vilket man i 

resten av Europa lät domstolar sköta. 23 

 

Man kan säga att det i början av 1900-talet rådde en ”institutionsoptimism” som resulte-

rade i att institutioner började växa upp med rekordfart i samhället. Mellan år 1919 och 

1929 byggdes 150 nya barnhem i Sverige.24 

 

2.2 Folkhemmet och befolkningsfrågan 
Under 1930-talet genomfördes en rad olika reformer, speciellt vad det gällde familjepoli-

tiken. Man ville förebygga och hjälpa istället för att moralisera och döma. Det nya folk-

hemmet innebar att man ville driva ut fattigvården ur socialpolitiken och istället få in bar-

navården. 25 Arbetslösheten under 1920- och 1930-talen bidrog till en rad besparingar 

inom barnhemmen, vilket medförde att nio barnhem lades ner i Stockholmstrakten under 

en tioårsperiod.26  

 

I början av 1930-talet ökade åldersgruppen 20- 29 år mycket kraftigt, och detta medförde 

att utbudet på arbetskraft ökade förhållande till hela befolkningen. Ökningen av arbets-

kraft ledde till en stor arbetslöshet i Sverige. Många som inte hade gift sig under 1920-

talet, beroende på första världskriget, valde nu att gifta sig. Allt fler giftermål ledde till att 

födelsetalen ökade. Dessa hade sjunkit under 1920-talet men började först nu vända uppåt 

                                                
21 Fahlberg & Magnusson, 1990, Socialtjänstlagarna- –bakgrund och tillämpning, s.11-13 
22 Sundberg, Lagstiftningen om barnavård, 1903, s.143 
23 Swärd,  2005, ”Barn och hem- en röd tråd i denna sociala barnavårdens historia”, s.6-10  
24 Ohrlander, 1992, s.165 
25 Myrdal, 1935, Stadsbarn, s.10 
26SOU, 1965:55, s.75 
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igen. Den stora ökningen kom dock först under 1940-talet.27 Detta på grund av att det 

föddes allt fler utomäktenskapliga barn under 1940-talet. 28 Alva Myrdal redogjorde för 

situationen i Sverige i boken Folk och familj år 1944. Där beskrev hon hur ungdomar 

tidigare hade fått relativt stor frihet till erotiska experiment, eftersom de ansågs som säkra 

och att de i de flesta fall ledde till giftermål. Industrialiseringen och urbaniseringen hade 

bidragit till att befolkningen hade börjat bli rörligare. De kringflyttande rallarna och indu-

striarbetarna hade inte samma respekt för flickor som ortsborna. Därför kunde de kringre-

sande männen undgå den sociala pressen, som annars kunde tvinga dem till giftermål ifall 

de hade gjort en kvinna gravid. 29   

 

År 1943 infördes ett pris- och lönestopp i Sverige. På grund av andra världskriget, åren 

1939-1945, var en stor del av de gifta männen inkallade. Detta bidrog till att kvinnorna 

kom ut i arbetslivet eftersom fabrikerna annars stod still. Detta faktum medförde att stan-

darden i samhället sänktes vilket innebar att många kvinnor tvingades ut i arbetslivet. 

Därför blev många ensamstående kvinnor tvungna att lämna bort sina barn till barnhem.30  

 

År 1945 började barnhemmen att genomgå en strukturell förändring. Parallellt med denna 

genomgick också hela samhället en förändring, med höjd levnadsstandard och en utbygg-

nad av stöd- och hjälpåtgärder av socialpolitisk karaktär. Detta bidrog till att möjligheter-

na för ett barn att kunna stanna i föräldrahemmet ökade och utvecklingen reducerades 

under åren 1940 - 1950.31 År 1945 genomgick barnavårdsanstalterna även en stor lagstift-

ningsreform vilket innebar att huvudmannaskapet för barnhemmen kom att tillhöra lands-

tingen. Krigsåren och efterkrigstiden kom också att medföra en hård belastning på barn-

hemmen beroende på den explosionsartade befolkningsökningen, kvinnornas inträde på 

arbetsmarknaden och dessutom urbaniseringen. Byggnadsrestriktionerna omintetgjorde 

en utbyggnad av kommunala barnhem vilket ledde till en enorm platsbrist på Sveriges 

barnhem under 1940-1950 –talen. 32 

                                                
27 Schön, 2007, En modern svensk historia del III, s. 353-354 
28 Dahlberg, 1983, I Sverige under 2:a världskriget, s.131 
29 Myrdal, 1944, Folk och familj, s.59-62 
30 Dahlberg, 1983, s.121-123 
31SOU, 1965:55, s.75 
32 Ibid.: 23-24 
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3. Barnavård i Norden 
I alla nordiska länder fanns ett nära samarbete mellan offentlig och privat barnavård.33 

Islands mål var att under åren 1936 till år 1947 försöka placera omhändertagna barn i 

privata hem, dock hade de problem med att hitta bra hem till barnen.34 I Danmark kom 

barn på anstalt att minska från år 1948 till år 1953.35 

 

Den ledande principen i Finland var att barnen som omhändertagits av samhället, enligt 

den finska barnskyddslagen, skulle i första hand placeras i det goda enskilda hemmet och 

i andra hand på anstalt.36  År 1944 hade Finland 7416 barn på anstalt, sammanlagt var 59 

% placerade i fostervård, och 40,5 % placerade på barnhem. Antalet barn på barnhem 

kom att öka från år 1944 till år 1946, då Finland kom att ha 46,4 % barn på barnhem och 

43,5 % barn i fostervård. I Finland drevs 52,5 % av barnhemmen kommunalt medan res-

terande 47,5 %, drevs av stiftelser.37 Tio år senare, år 1957, kom antalet barn på anstalt att 

ha minskat i Finland till c:a 5000 stycken.38 

 

År 1946 hade Norge ungefär 185 barnhem med omkring 5000 platser. I Norge drevs de 

flesta barnhemmen inte av kommuner utan vanligtvis av stiftelser och privatpersoner.39 

Antalet barnhem minskade från år 1946 fram till år 1957, då det fanns 150 stycken barn-

hem i Norge. I Norge ansåg man att det behövdes göra en större differentiering på barn-

hemmen, så att de barn som bara skulle stanna en kortare tid kunde skiljas från de barn 

som skulle växa upp på barnhemmen.40 

 

                                                
33 Den 6. Nordiske Barnevernskongress, 1949, Oslo, s.22-23 
34 Ibid., 1949, s. 55 
35 Den 8:e Nordiska Barnavårdskongressen, 1958, Helsingfors, s.104 
36 Den 6. Nordiske Barnevernskongress, 1949, Oslo, 144 
37 Ibid., 1949, s.45-46 
38 Den 8:e Nordiska Barnavårdskongressen, 1958, Helsingfors, s. 120 
39 Den 6. Nordiske Barnevernskongress, 1949, Oslo, s. 64 
40 Ibid., 1958, s. 129 
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När den 8:e barnavårdskongressen hölls i Helsingfors hade utvecklingen gått framåt och 

man konstaterade att barn inte mådde bra av att bo på anstalt. Dick Blomberg gjorde föl-

jande utlägg under kongressen:  

 
Som typiska drag brukar anföras känslomässig underutveckling med oförmåga att nå 

djupare kontakt med andra människor och med en allmän torftighet i känsloreaktio-

nerna, försenad språkutveckling, nedsatt förmåga till abstrakt eller begreppsligt tän-

kande och sämre social mognad.41 

4. Halmstads utveckling under 1900-talet 
Industrialiseringen i Sverige bidrog till en ökad social och geografisk rörlighet. I och med 

omflyttningen och övergången från jordbrukarsamhälle till industristat ledde detta till att 

nya yrkesgrupper bildades. Detta gav i sin tur större möjlighet till samhälleliga föränd-

ringar. Beroende på industrialismens utveckling ledde detta till en boendesegregation i 

Halmstad, och även övriga Sverige. De som inte hade mycket pengar hamnade utanför 

städerna där hyrorna var lägre.42 

 

Halmstad kom att bygga ut järnvägsnätet mellan Halmstad och de inre delarna av 

Hallands län och Småland under början av 1900-talet. Järnvägarna gynnade uppkomsten 

av industrier i Halmstad. På järnvägen transporterades produktionen från industrin till 

hamnen. Den ökade produktionen bidrog till att sysselsättningen ökade i hamnen, vilket i 

sin tur ledde till en utbyggnad av Halmstads hamn. Beroende på den stora inflyttningen 

till staden från landet var det inga problem att finna arbetskraft, däremot rådde bostads-

brist. 

                                                
41 Den 8. Nordiska Barnavårdskongressen, 1958, Helsingfors, s.23 
42 Nilsson, Öhngren, 1987, s.551-552 
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 Halmstad genomgick under hela 1900-talet en enorm befolkningsutveckling vilket fram-

går av diagrammet nedan.43 

Diagram 1: Halmstads befolkning 1850- 1995 
 

 
Källa: Källa: Cybercity / Halmstad / Historia 
http://www2.historia.su.se/urbanhistory/cybcity/stad/halmstad/bild/halmstad1BbefB.gif 

 

En av de stora industrierna i Halmstad under 1900-talet var Wallbergs fabriksanläggning. 

Denna fabrik bedrev ylletextilindustri och hade mest kvinnor som arbetskraft. Kvinnorna 

inom textilbranschen ansågs som okvalificerad arbetskraft och rekryterades från omkring-

liggande socknar.44 

 

I Halmstad bestämde industrins lokalisering befolkningens plats för boende. Eftersom de 

flesta industrier låg på Väster i Halmstad bodde 85- 90 % av arbetarbefolkningen där i 

början av 1900-talet. På Väster i Halmstad bodde under hela 1900-talet invånare som 

tillhörde de högre socialgrupperna i jämförelse med på Öster. På Öster bodde istället de 

invånare som i regel tjänade mindre än genomsnittet för Halmstads lönetagare. 45 

 

År 1930 fick socialdemokraterna majoritet i Halmstad och först då började en socialde-

mokratisk politik genomföras. I och med detta började problem som bostadsbrist och ar-

betslöshet bli prioritet.46 Halmstads kommunalpolitik kom att ha socialdemokratisk prägel 

                                                
43 Nilsson, Öhngren, 1987, s. 551-552 
44 Ibid.,1987, s. 552- 555 
45 Ibid., 1987, s.262- 263 
46 Ibid., 1987, s. 421 
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från år 1930 fram till år 1974. Socialdemokraterna hade makten och förde en modernare 

och mer social politik än de borgliga.47  

 

 

5. Östra barnhemmet och Ljungbergska stiftelsen 

År 1921 konstaterade Fattigvårdskommittén att det var olämpligt att kommuner upprätta-

de barnhem för stadigvarande vård. De skulle istället i första hand fokusera på att tillfäl-

ligt omhänderta och fostra barnen. Kommunerna skulle uppmuntra föreningar eller en-

skilda personer till att upprätta barnhem för stadigvarande vård. Detta berodde på att bar-

nen som hamnade på upptagningshemmen skulle placeras ut i fosterhem och medan de 

var på hemmet kunde en fosterfamilj väljas ut med större omsorg. Barnen som var i dåligt 

tillstånd kunde också undersökas av läkare och ifall de var för klena kunde de hållas kvar 

på upptagningshemmet.48 De valda studieobjekten i denna uppsats, Östra barnhemmet 

och Ljungbergska stiftelsen, var två barnhem med olika inriktningar. Östra barnhemmet 

var ett barnhem som drevs kommunalt medan Ljungbergska stiftelsen drevs filantropiskt. 

 

Östra barnhemmet grundades av fattigvården år 1925 för att det vid den tidpunkten fanns 

ett överflöd av barn som var tvungna att omhändertas av fattigvårdsnämden. I hela Sveri-

ge var det svårt under 1920-talet att finna lämpliga fosterhem. Karlskoga barnhem grun-

dades av samma orsak som Östra barnhemmet beroende på bristen på fosterhem.49 Andra 

länder i Norden hade vid denna under slutet av 1920-talet, exempelvis Island hade också 

svårt att finna lämpliga fosterhem. 

 

I Halland, och även i resten av Sverige, skedde åren innan andra världskriget en urbanise-

ring bland ungdomar. I stället för att stanna kvar på landsbygden valde de att flytta in till 

städerna där det fanns mer frestelser för oerfarna ungdomar.50 Halmstad tillhörde ett av 

Sveriges just då snabbast växande samhällen. Halmstad kom att på kort tid växa från en 

liten stad till en medelstor stad. Från år 1890 då det bodde 11 825 personer i staden till år 

1930 då staden kom att ha 23 886 invånare, en ökning med 100 %.  I slutet av 1930-talet 

ökade kraftigt antalet födda barn. Detta illustreras i diagrammet nedan. 

                                                
47 Nilsson, Öhngren, 1987, s.427 
48 SOU 1944:34, sid. 36. 
49 Thuvander, 1991, Barnhem i Karlskoga, s.16,  
50 Bjurling, 1962, Hallands läns landsting 1938-1962, s.11 
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Diagram 2: Halmstad, födda, döda och födelsenetto 1836-1950 

 
Källa: Cybercity / Halmstad / Historia  
http://www2.historia.su.se/urbanhistory/cybcity/stad/halmstad/befolkning.htm#10 
 

Befolkningsökningen och urbaniseringen bland unga kan vara en anledning till att det i 

Halmstad fanns ett överflöd av barn som ingen kunde ta hand om. I början av 1920-talet 

var det svårt att finna lämpliga fosterhem på landsbygden och därför var Halmstad i stort 

behov av ett nytt barnhem.51 Fattigvården hade ett barnhem som låg i samma byggnad 

som fattigvårdsnämden men det ansågs som otillräckligt och otidsenligt. Därför föreslogs 

att ett nytt barnhem skulle byggas i försörjningshemmets närhet. Försörjningshemmet låg 

på Öster i Halmstad och var den plats dit fattiga människor kom för att få mat eller bo-

stad. De som bodde på Öster i Halmstad under denna tid, tillhörde den del av befolkning-

en som hade det dåligt ekonomiskt. 

 

Anledningen till att det nya barnhemmet skulle byggas i försörjningshemmets närhet var 

att det skulle bidra till att barnhemmet och försörjningshemmet skulle kunna dela på vissa 

kostnader. Tanken var att maten skulle lagas gemensamt. 52 Pengar skulle också sparas på 

hushållerskor och biträden. Barnhemmet skulle ha plats för högst 30 barn.53 

 

År 1940 konstaterades det att 40 % av barnhemmen som var i bruk i Sverige hade grund-

lagts före år 1920.54 Ljungbergska stiftelsen var ett av dessa barnhem i Sverige.  Det 

grundlades år 1879 i Halmstad genom ett testamente från fru Kristina Ljungberg. Kristina 

och hennes man Peter Ljungberg hade haft ett barnlöst äktenskap och var mycket förtjusta 

                                                
51 Halmstads kommunarkiv, Fattigvårdsstyrelsen Halmstads stad A1:24 
52 Fattigvårdsstyrelsen Halmstads stad, A1:40- A1:51 
53 Fattigvårdsstyrelsen Halmstads stad, A1:24 
54 SOU 1944:34, sid. 44 
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i barn. Därför testamenterade de hela sin förmögenhet till ett barnhem i Halmstad vilket 

skulle få namnet Ljungbergska Stiftelsen. Barnhemmet öppnades 1916 och skulle ha plats 

för 30 barn såsom Östra barnhemmet. Dessa barn skulle uppfostras i en kristen anda. Syf-

tet med barnhemmet var att upprätta ett riktigt barnhem och inte ett barnhus. Det innebar 

att barnen skulle känna att barnhemmet var deras hem och därför skulle föreståndarinnan 

kallas för mor. Detta till skillnad mot Östra barnhemmet där barnen enbart stannade kor-

tare perioder.55 Det var väldigt vanligt att barnhem i Sverige drevs i ett religiöst syfte. 

Exempelvis Kumla barnhem i Västmanland drevs av ett prästpar och barnhemmet hade 

därför också en religiös anda. Kumla barnhems verksamhet liknar på många sätt Ljung-

bergska stiftelsen.56 

 

Barnen på Ljungbergska stiftelsen skulle till skillnad från Östra barnhemmet inte motta-

gas förrän efter fyra års ålder beroende på att spädbarn var dyrare att ha hand om och de 

ville inte ha blöjbarn. SOU 1944:34 konstaterade att på Sveriges barnhem var det 4 % av 

barnen år 1937 som var sängvätare och detta hade ökat till 6 % år 1939. Vanligt var att 

barn som var sängvätare ofta ansågs ha andra problem, så som klenhet.57  

 

Östra barnhemmet däremot tog emot barn i alla åldrar. Barnen på Ljungbergska stiftelsen 

skulle stanna på barnhemmet till dess att de var fyllda 14 år eller tills de upplevde att de 

var mogna att börja ett eget liv.58 I praktiken innebar det att barnen fick stanna tills de 

hade gått ut skolan. För att barnen skulle få bo på barnhemmet var föräldrarna, ifall de var 

i livet, tvungna att skriva på ett intyg där de överlämnade vården av barnen till stiftelsen. 
59 I Sverige år 1940 drevs hälften av barnhemmen av stiftelser och föreningar, vilket det 

även gjorde i Norge vid samma tidpunkt.60 Ljungbergska var en av dessa stiftelser som 

drevs filantropiskt. Ljungbergska stiftelsens barnhem bedrev stadigvarande vård och i 

Sverige år 1940 fanns det 53 barnhem som bedrev denna verksamhet. I Stockholm skall 

det vid denna tidpunkt ha funnits tre barnhem som bedrev stadigvarande vård, i Malmö 

två och i Jönköping ett.61 

                                                
55 SOU 1944: 34, sid. 45 
56 Mangård, 1951, Ett barnhems historia, s.8 
57 SOU 1942:45, s. 92-93 
58 A. de B-y, 1931, ”Ett gammalt halmstadshem”,  s.159-161 
59 Halmstads kommunarkiv, Stadsfullmäktige Halmstads stad, A1:74- A1:85 
60 SOU 1944: 34, sid. 45 
61 SOU 1944: 34, sid. 48 
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5.1 Barnen på barnhemmen 
På Östra barnhemmet togs det in ett flertal barn per år. Många kom att stanna kortare pe-

rioder medan andra stannade längre. De flesta barnen vårdades på barnhemmet då deras 

förälder exempelvis var inlagd på lasarettet, eller av andra skäl inte kunde ta hand om 

sina barn.62 De föräldrar som vårdades för sjukdom kom nästan alltid och hämtade hem 

sina barn när de blev utskrivna från lasarettet. Barnen som kom till Östra barnhemmet var 

för det mesta unga, ibland nyfödda. I förteckningarna kan man läsa att vissa barn knappt 

var en månad gamla då de togs in på barnhemmet, de flesta var även födda utanför äkten-

skapet. Det var också många barn som inte var döpta, vilket troligtvis beror på att de fles-

ta barn som bodde på barnhemmet var så unga när de blev intagna och därför inte hunnit 

döpas.63  

 

Utifrån diagrammet nedan kan man se att det under studieperioden 1940-1950 togs in fler 

pojkar än flickor på barnhemmet. Orsaken till det kan vara att fosterfamiljer hellre ville 

ha flickor än pojkar, eftersom pojkarna uppfattades som besvärliga samt dyrare i maten 

och därför var det svårare att utackordera dem i fosterfamilj. Fosterfamiljerna fick en 

högre ersättning för att ta emot pojkar, vilket tyder på att det var svårare att utackordera 

dem.64 Enbart åren 1946 och 1950 dominerar antalet flickor på barnhemmet. Detta är re-

presentativt gentemot resten av Sverige år 1940, eftersom det var flest pojkar som bodde 

på de barnhem i Sverige som bedrev tillfällig vård vid det tillfället. 65 

                                                
62 Barnavårdsnämnden Halmstads stad, D5:3- D5:5 
63 Ibid., D5:3- D5:5 
64 Söderlind, 1999, s.109 
65 SOU 1942:45, s.16-20 
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Diagram 3: Antal pojkar och flickor inskrivna på Östra barnhemmet år 1940- 

1950  
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Källa: Halmstads kommunarkiv, Barnavårdsnämnden Halmstads stad, D5:3-D5:5 
 

Ur diagrammet kan uttydas att barnhemmet hade många in- och utskrivningar av barn per 

år. Dock är det svårt att uttyda ur materialet hur många barn som samtidigt bodde på Öst-

ra barnhemmet. År 1949 skrevs det in över 60 barn vilket tyder på att det var ett stort 

tryck på barnhemmet vid denna tidpunkt. Det sker även en ökning av intagna barn under 

krigsperioden eftersom antalet intagna barn ökar mycket från år 1940 till 1941. 66 Orsaken 

till det var att det i slutet av 1930 talet rådde platsbrist på Sveriges barnkrubbor. Detta 

bidrog till att ensamstående mödrar blev tvungna att lämna bort sina barn till barnhem 

eftersom de inte kunde försörja dem.67 Östra barnhemmet var ett kommunalt barnhem, 

och barnhem som i likhet med detta bedrev tillfällig vård hade oftast fler platser än före-

ningar och stiftelser som bedrev stadigvarande vård.68 Det kan man se eftersom Östra 

barnhemmet hade många fler barn än vad Ljungbergska stiftelsen hade. 

 

Under krigstiden kom många krigsbarn från Finland till Sverige. Sammanlagt skickades 

62 345 stycken barn till Sverige från Finland och 3 982 till Danmark.69 Till Hallands län 

kom sammanlagt 1600 barn. Halland kom att vara det län i Sveriges som i förhållande till 

sin yta mottog flest finska krigsbarn. Även fast det fanns en välvilja hos den svenska be-

folkningen att ta emot finska barn som fosterbarn, fanns det inte tillräckligt med foster-

                                                
66 Barnavårdsnämnden Halmstads stad, D5:3- D5:5 
67 Cederström, Friman, 1979, Barn i stan, s. 197 
68 SOU, 1942:45, s.16-20 
69 Den 6. Nordiske barnevernskongress, 1949, Oslo, s.45 
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hem till alla barnen. Detta bidrog till att en del av dessa barn hamnade på barnhem. De 

finska krigsbarn som kom till Halland hamnade inte på Östra barnhemmet eller Ljung-

bergska stiftelsen, utan kom istället till andra barnhem runt om i Halland som upprättades 

provisoriskt eftersom många barn bara stannade kortare perioder. Exempel på dessa barn-

hem i Halmstad är Finlandshemmet, Villa Anneberg m.fl.70 

 

Vanliga orsaker till att barnen skrevs in på Östra barnhemmet var vanvård, att modern var 

sjuk, att fadern lämnat hemmet, att familjen var vräkta från bostad etc. Detta skilde sig 

mot resten av Sverige, där vanligaste orsaken till att barn hamnade på barnhem på 1940-

talet var moderns arbete.71 

 

Barnen som blev intagna på Östra barnhemmet var oftast i dåligt tillstånd när de kom till 

barnhemmet. De hade i de flesta fallen ohyra. Ett exempel på ett barn som kom i ett dåligt 

tillstånd var en pojke som skrevs in år 1944. Han var så smutsig att personalen blev 

tvungen att bränna alla hans kläder.72  

 

Personalen på barnhemmet antecknade om barnen var sängvätare eller om de tyckte att 

barnen var efterblivna. Även positiva saker antecknades om barnen då de tyckte att 

hon/han var vacker eller om barnet uppträdde bra. Exempelvis har föreståndarinnan skri-

vit ”prima unge” 73om ett barn som ansågs som snällt. När barnet inte skötte sig eller 

ansågs ouppfostrat antecknades exempelvis; ”Snattade och ljög - tråkig flicka”.74 Att 

barnen misskötte sig var vanligt på barnhemmen i Sverige. Exempelvis på Karlskoga 

barnhem bedrev föreståndarinnan kollektiv bestraffning. Ett par pojkar från barnhemmet 

hade en sommardag kastat ut jordkokor på vägen mot folk som gick förbi. När förestån-

darinnan fick veta detta och ingen av pojkarna erkände hade hon ställt upp dem i ett led 

och beordrat att de skulle dra ner byxorna, sedan hade hon gett alla varsitt slag med rot-

tingen. Pojkarna fick ligga under sina sängar, detta var dock inte ett straff mot att de kis-

sade i sängen utan enbart ett experiment.75 

 

                                                
70 Rosssi, 2006, Barnhem för finska krigsbarn i Sverige, s. 15 
http://terve.rossi.se/4b1305e5-81ec-4eb1-afb2-538edd14546b-29.html 070111 
71 Söderlind, 2002, Barnen i SOU, s.81 
72 Barnavårdsnämnden Halmstads stad, D5:3- D5:5 
73Ibid., D5:4 
74 Ibid., D5:4 
75 Thuvander,1990, s. 16 
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Anhöriga kunde inte komma och hälsa på vilken tid som helst utan Östra barnhemmet 

hade besökstid på söndagarna mellan 15.30-16.30. Det behöver inte enbart ha varit för-

äldrar som kom på besök, utan det kan ha varit släktingar eller vänner till barnen.76 För-

äldrarna hade rätt att besöka barnen enbart under dessa tider, vilket innebar att de kunde 

välja ifall de ville ha kontakt med sina barn eller inte. I Sverige hade 62 % av barnen på 

barnhemmen sporadisk kontakt med sina föräldrar genom personliga besök. Det gällde de 

barn, som hade en eller två föräldrar i livet vilket 97 % av barnen hade.77 

 

Många barn som blev förflyttade från Östra barnhemmet hamnade på Ljungbergska stif-

telsen. Dessa barn hade inte någon familj som kunde ta hand om dem, och vanligt var att 

antingen modern eller fadern lämnade bort sitt barn till stiftelsen. Det hände till och med 

att föräldrarna gjorde det tillsammans. 78 Den vanligaste intagningsorsaken i resten av 

Sverige på barnhem som bedrev stadigvarande vård var vanvård och olämpliga hemför-

hållanden. Vanligaste orsaken till att de inomäktenskapligt födda barnen kom till upptag-

ningshemmen däremot berodde på faders eller moders sjukdom eller fattigdom.79 De ut-

omäktenskapligt födda barnens vanligaste intagningsorsak var vanvård, oförmåga att fost-

ra barnet, olämpliga hemförhållanden eller kroppslig alternativt andlig svaghet hos bar-

net.80 

Diagram 4:Antal pojkar och flickor inskrivna på Ljungbergska Stiftelsen 1940-1950 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Källa: Halmstads kommunarkiv, Stadsfullmäktige Halmstads stad, A1:74- A1:85 

 
                                                
76 Barnavårdsnämnden Halmstads stad, A1:6- A1:15 
77 Ibid.: 36-38 
78 Barnavårdsnämnden Halmstads stad, D5:3- D5:5 
79 SOU 1942:45, s. 30-34 
80 Ibid.: 30-34 
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Utifrån diagram 4 kan man se att de flesta barnen stannade på stiftelsen en längre period. 

Det är inte som Östra barnhemmet där barnen skrevs ut efter en kort tid. Stiftelsen hade 

också en jämn fördelning över intagna flickor och pojkar, vilket inte är representativt med 

resten av Sverige där de flesta barnhem som bedrev stadigvarande vård hade ett övertag 

av flickor intagna. 81 Ur diagrammen kan man se att det skrevs in ett flertal barn under 

åren 1948 –1950. Detta kan förklaras med att Östra barnhemmet då genomgick ett flertal 

gulsotsfall och därför fick stänga ner intagningen av barn till barnhemmet. Dessa barn 

hamnade då istället på Ljungbergska stiftelsen. 82 

 

Under de första decennierna av 1900-talet i Sverige fanns det ett missnöje mot underklas-

sens barnuppfostran. Därför ansågs placering på institution som ett sätt för de fattiga bar-

nen att få tillgång till något av samhällets goda i form av utbildning och fostran. 83 Kumla 

barnhems ordförande skriver i boken Ett barnhems historia: 

 
Det finns barn som har svårt att anpassa sig, skolkar från skolan o. s. v., och även om 

föräldrarna inte kan sköta dem på rätt sätt. För alla dessa barn behövs anstaltsvård, 

differentiering med hänsyn till ålder eller andra omständigheter.84 
 

Genom placering på institution kunde bristerna rättas till.85 Ljungbergska stiftelsen kan 

ses som en sådan institution, där barnen förvarades. Många av de barn som vistades på 

Ljungbergska stiftelsen kom dit beroende på att de inte ”platsade” i fosterhem och därför 

istället blev lämnade till stiftelsen. Anledningen var att fosterföräldrarna ganska ofta var 

missnöjda med sina fosterbarn och därför lämnade tillbaka dem. Här kan ett exempel ses 

på att samhället ansåg att institutionen var den plats där barnets brister skulle rättas till.86 

 

De flesta barn som kom till barnhemmet var döpta och födda inom äktenskapet. Anled-

ningen till att det var döpta kan bero på att barnen som togs in på stiftelsen var äldre och 

därför hade hunnit döpas innan de lämnades bort. I de flesta fall var barnen som kom till 

barnhemmet friska. Vanligaste orsaken till att de kom dit var att någon av deras föräldrar 

var död, eller att föräldrarna genomgick en skilsmässa och därför inte kunde ta hand om 

                                                
81 SOU, 1942:45, s.16-20 
82 Stadsfullmäktige Halmstads stad, A1:74- A1:85 
83 Ohrlander, 1992, s.107 
84 Mangård, 1951, s. 23 
85 Ohrlander, 1992, s. 107 
86 Ibid., 1992, s.107 
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sitt barn. Det hände dock att föräldrar som var sjuka lämnade sina barn till barnhemmet. I 

förteckningarna står det: ”På grund av moderns sjukdom lämnats till barnhemmet”.87 

 

Else Kleen som undersökte barnhem under 1930-talet ansåg däremot att anledningen till 

att barn bodde på barnhem och skyddshem inte var där på grund av att de behövde institu-

tionaliseras, utan på grund av fattigdom eller för att de hade blivit övergivna.88 

 

Mestadels var det mor- och farföräldrarna som lämnade in barnen på barnhemmet. För-

äldrarna kom oftast från arbetarklassen. De var till exempel sjömän, snickare eller måla-

re.89 År 1944 lämnades fyra barn in till stiftelsen av fadern. Det var tre pojkar och en 

flicka. Året efter kom både modern och fadern tillbaka till barnhemmet och fördelade 

barnen mellan sig. Modern tog en flicka och en pojke med sig hem, medan fadern tog 

hem de andra två pojkarna.90  

  

 

 

 

 

 

 

                                                
87 Stadsfullmäktige Halmstads stad, A1:80 
88 Kleen, Skyddshemmen,1936, sid. 16 
89 Barnavårdsnämnden Halmstads stad D5:3- D5:5 
90Barnavårdsnämnden Halmstads stad D7:2 
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5.2 Barnens hälsa på barnhemmen 
Varje år redovisade barnavårdsnämnden förslag på hur mycket pengar som Östra barn-

hemmet skulle använda till sjukvård. Exempelvis i barnavårdsnämndens förslag för år 

1942 redovisades att 500 kronor skulle gå till hälsovård av den sammanlagda budgeten på 

26 691 kronor. I budgeten ingick även förslag på pengar till beklädnad, tvätt och renhåll-

ning, löner, semesterarvoden etc. 91 Östra barnhemmet hade bestående 500 kronor till 

hälsovård fram till år 1944 då det fördubblades. Detta år kom barnavårdsnämnden att 

beräkna budgeten för barnhemmet till 34 965 kronor,92 en ökning med nästan 10 000 kro-

nor för barnhemmets kostnader. Varför höjning görs framgår tyvärr inte av materialet. 

Efter det steg hälsokostnaderna för barnhemmet markant.93 

Diagram 5: Hälsovård Östra barnhemmet 1940-1950 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Halmstads kommunarkiv, Barnavårdsnämnden Halmstads stad, A1:6- A1:15 

 

Ur diagram 5 kan uttydas att år 1948 och år 1949 var kritiska år för barnhemmet eftersom 

mycket pengar då gick till hälsovård. Det kan tolkas som att många barn var sjuka eller 

att det var många barn intagna på barnhemmet. I detta fall handlade det om gulsotsfall. I 

en skrivelse till styrelsen år 1948 har läkaren på barnhemmet avrått från att ta in nya barn 

på barnhemmet under denna tid beroende på rådande gulsot. 94 Nämnden skall ha accep-

terat och bestämt att de barn som behövdes tas om hand istället skulle tas in på barnhem-

met Ljungbergska stiftelsen. 95 Dock kan det ifrågasättas ifall det utfördes eftersom det år 

1948 fanns ett högt antal barn inskrivna på Östra barnhemmet, enligt barnhemmets för-

teckningar. Faktumet att nämnden beslöt att barnen istället skulle komma till Ljungbergs-

                                                
91 Barnavårdsnämnden Halmstads stad, A1: 6 
92 Barnavårdsnämnden Halmstads stad, A1:7 
93 Ibid., A1:11 
94 Ibid.,  A1:11 
95 Ibid., A1:11 
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ka stiftelsen tyder på ett nära samarbete barnhemmen emellan, vilket var vanligt bland 

Sveriges barnhem och även övriga nordiska länder.96 

 

Året när hälsokostnaderna steg var det år som Östra barnhemmet valde att anställa två 

nya biträden, vilket tyder på att barnhemmet var i behov av fler vårdare. År 1949 började 

siffran dock sjunka och barnhemmet fick ordning på gulsoten. 97 

 

Även Ljungbergska Stiftelsen redovisade utförligt varje år hur mycket pengar som gick 

till hälsovård. Till skillnad mot Östra barnhemmet hade inte Ljungbergska stiftelsen en 

budget som gick till hälsovård. Styrelsen skrev i sin årliga rapport att man utifrån detta 

kunde se hur barnen mådde på barnhemmet, eftersom summan speglar till viss del bar-

nens hälsotillstånd.98  

Diagram 6: Hälsovård Ljungbergska stiftelsen 1940- 1950 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Halmstads kommunarkiv, Stadsfullmäktige Halmstads stad, A1:75- A1:85 

 

Diagram 6 visar att stiftelsen använde mycket pengar till hälsovård under åren 1943, 1947 

och 1950. År 1940 uppgick kostnaden till 410 kronor till skillnad mot år 1943 då kostna-

den var 1063 kronor för barnens hälsovård. Ljungbergska stiftelsen har, till skillnad mot 

Östra barnhemmet, ingen fast budget. Eftersom Östra barnhemmet till en början använde 

500 kronor per år till hälsovård och Ljungbergska stiftelsen enbart 410 kronor, kan man 

konstatera att Östra barnhemmet lade mer pengar på sjukvård än Ljungbergska. Åren 

1947 och 1948 har stiftelsen många intagna från Östra barnhemmet eftersom de hade gul-

sot, vilket kan vara en förklaring till den höga hälsokostnaden dessa år. Att kostnaden för 
                                                
96 SOU, 1942:45, s.16-20, Den 6. Nordiske Barnevernskongress, 1949, Oslo, s.22-23 
97 Barnavårdsnämnden Halmstads stad, A1:11 
98 Stadsfullmäktige Halmstads stad, A1:74- A1:85 

Hälsovård

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

1
9
4
0

1
9
4
1

1
9
4
2

1
9
4
3

1
9
4
4

1
9
4
5

1
9
4
6

1
9
4
7

1
9
4
8

1
9
4
9

1
9
5
0

Hälsovård



 25 

hälsovård var så hög år 1943 kan bero på situationen i samhället. Att stiftelsen levde på 

donationer har varit orsaken till att många barn fick det sämre på stiftelsen och därför 

blev sjukare. 

5.3 Barnhemmens ekonomi 

Östra barnhemmets verksamhet stöddes främst genom bidrag från landsting samt bidrag 

från andra kommuner som hade sina barn på barnhemmet. Barnhemmet hade en budget 

för varje år där fattigvårdsnämnden redovisade hur mycket pengar som skulle gå till un-

dervisningsmaterial, kläder, löner etc. 99 Dock var det mestadels kläder som redovisades, 

kostnader för undervisningsmaterialet har enbart redovisats vissa år. 

 

Personalen på barnhemmet bestod till en början av en föreståndarinna, ett första biträde, 

ett andra biträde samt en kokerska. Till hjälp med tvätt eller trädgård hyrdes extra perso-

nal in.100 Den första föreståndarinnan som barnhemmet anställde hette Ebba Larsson. 

Hennes lön skulle till en början vara 800 kronor per år, med ålderstillägg.101  I diagram-

met nedan kan man se hur lönerna för de anställda på Östra barnhemmet förändrades mel-

lan åren 1940- 1950. 

Diagram 7: Anställdas löner per år, Östra barnhemmet 1940- 1950 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Källa: Halmstads kommunarkiv, Barnavårdsnämnden Halmstads stad A1:6-A1:15 

 

År 1942 beslöts det att barnhemmet skulle anställa en examinerad barnsköterska som med 

hjälp av de två biträdena skulle ha hand om barnen. Detta kan man se i diagram 7. Denna 

barnsköterska var enbart anställd på barnhemmet mellan åren 1942 till 1944, sedan åter-

                                                
99 Halmstads kommunarkiv, Barnavårdsnämnden Halmstads stad A1:13 
100 Stadsfullmäktige Halmstads stad, A1:74- A1:85 
101 Fattigvårdsstyrelsen Halmstads stad, A1:22  
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gick de till att ha två biträden och kokerska igen, tills år 1948 då ytterligare två biträden 

anställdes. 102 Av diagrammet kan man uttyda att kokerskan under vald studieperiod, hade 

mer lön än biträdena, men år 1949 vände det dock och biträdena fick mer i lön än kokers-

kan.103 Varför kokerskan hade mer lön än de andra anställda kan man inte utläsa av mate-

rialet. 

 

Den utvalda föreståndarinnans lön redovisades inte i rapporterna utan där stod enbart bi-

trädenas och kokerskans löner. Under studerad tid skedde en enorm löneökning som kan 

förklaras med att Sverige då upplevde kapitalismens guldålder och att välfärdssamhället 

byggdes upp. Beroende på en allmän hög efterfrågan skapades full sysselsättning i sam-

hället, vilket ledde till stora löneförhöjningar.104 Sveriges löner var i förhållande till andra 

länder ett land med relativt höga löner.105 

 

Ljungbergska stiftelsen var, till skillnad från Östra barnhemmet, beroende av donationer 

för att kunna fungera som verksamhet. Detta var vanligt bland Sveriges barnhem, Kumla 

barnhem exempelvis är ett annat barnhem i Sverige som också finansierade sin verksam-

het på donationer. Donationerna var inte enbart pengar utan kunde även vara natura, så-

som bröd kläder etc.106 

 

Ljungbergska stiftelsen var placerat centralt i Halmstad, Söderlind redogör i sin avhandlig 

om Barnhem för flickor att anledningen till att barnhemmen var placerade i staden berod-

de på att där var de synliga. Det var en fysisk närvarande byggnad som kunde visas upp, 

inte enbart verksamheten, utan även barnen. Genom att bidragsgivarna såg barnhemmet 

och barnhemsbarnen visste de vad deras pengar gick till. Östra barnhemmet var däremot 

placerat på en mer avskild plats, men det var inte heller beroende av donationer som 

Ljungbergska stiftelsen. 107 

 

För dem som arbetade på Ljungbergska stiftelsen ingick både bostad, pensionsbidrag och 

fri kost i lönen. Föreståndarinnan, biträdenas och kokerskans löner har varierat. Alla de 

som arbetade på hemmet var kvinnor, dock var det män som hyrdes in för trädgårdsarbe-

                                                
102 Fattigvårdsstyrelsen Halmstads stad A1: 12  
103 Barnavårdsnämnden Halmstads stad A1:13 
104 Thullberg, Östberg, 1994, Den svenska modellen, s.37-38 
105 Schön, 2007, s.383 
106 Mangård, 1951, s. 13, 15 
107 Söderlind, 1999, s. 110-111 
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te. Även i Söderlinds studie över fyra barnhem i Stockholm var all personal kvinnor för-

utom trädgårdspersonal vilket visar att kvinnliga arbetare på barnhem var vanligt i Stock-

holm liksom i Halmstad.108 År 1958 konstaterade Dick Blomberg i ett tal under Nordiska 

Barnavårdskongressen att det var skadligt för barnet att bara ha en kvinnlig förebild, vil-

ket barnet inte skulle ha i en fosterfamilj. Det vanligaste på barnhemmen i Sverige vid 

denna tid var att personalen enbart var kvinnlig eller manlig.109  

 

Diagrammet nedan visar en enorm löneökning för personalen på Ljungbergska stiftelsen 

under studerad period.  

Diagram 8: Anställdas löner per person, Ljungbergska Stiftelsen 1940-1950 

 
Källa: Halmstads kommunarkiv, Stadsfullmäktige Halmstads stad, A1: 74- A1:85 

 

År 1948 höjdes allas löner på Ljungbergska stiftelsen radikalt, framförallt föreståndarin-

nans lön som höjdes från 4591 kronor till 7069 kronor per år. Snittlönen för kvinnor i 

Sverige var vid denna tid 5500 kronor per år.110 Det tyder på att föreståndarinnan hade en 

relativt bra lön. De som arbetade inom anstaltsvård ansågs tillhöra en låglönegrupp i jäm-

förelse till lönemarknaden enligt barnavårdskongressens beräkningar, vilket inte verkar 

stämma med Ljungbergska stiftelsen.111 

 

Anledningen till höjningen av lönerna var att landstinget köpte tomten den första augusti 

1947. Landstinget valde att köpa tomten beroende på att man planerade en utvidgning av 

                                                
108 Söderlind, 1999, s.127 
109 Den 8:e Nordiska Barnavårdskongressen, 1958, Helsingfors, s.26 
110 Lagerqvist, Nathorst-Böös, 1985, Vad kostade det?, s.106 
111 Den 8:e.Nordiska Barnavårdskongressen, 1958, Helsingfors, s 26 
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länslasarettet i Halmstad och Ljungbergska stiftelsen låg i lasarettets närhet. Barnhemmet 

kom då indirekt att tillhöra landstinget och därför höjdes lönerna efter landstingets löne-

plan, vilken var ett kollektivt löneavtal mellan landstigets centrala lönenämnd och svens-

ka kommunala arbetarförbundet. Det var dock inte bara föreståndarinnans lön som höj-

des, utan även kokerskans och biträdenas. Föreståndarinnan på hemmet lämnade 1948 in 

sin pensionsansökan, vilken beviljades samma år. 112  

 

Det var inte enbart Ljungbergska stiftelsen som kom att övertagas av landstinget. Detta 

berodde på den lagändring som skedde i Sverige år 1945. Detta medförde att landstiget 

övertog all omsorg för de värnlösa barnen eftersom den frivilliga barnavårdsverksamhe-

ten kännetecknades av dålig ekonomi. 113 Kumla barnhem i Västerås kom att året efter 

Ljungbergska stiftelsen bli uppköpta av landstinget. Barnhemmet hade då sista åren haft 

ett samarbete med kommunen och bedrev därför inte längre enbart stadigvarande vård 

utan fungerade också som ett upptagningshem. Anledningen till samarbetet med kommu-

nen berodde på att barnhemmet verksamhet hade svårt ekonomiskt.114 

 

Ljungbergska stiftelsen upplevde en ekonomisk kris under slutet av krigsåren. Ordföran-

den för stiftelsen kommenterade den ekonomiska situationen i 1944 års stadsprotokoll 

med orden: 
 

Står en återgång till fred samt normala prislägen skulle dock nästan till hälften kunna minska 

utgifterna, varigenom en bättre balans och stabilisering skulle kunna återvinnas i stiftelsens 

ekonomiska förhållanden.115 

 

                                                
112 Stadsfullmäktige Halmstads stad, A1:74- A1:85 
113 Mangård, 1951,  s.6-7 
114 Ibid., 1951, s. 20 
115 Stadsfullmäktige Halmstads stad,  A1:81 
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Kriget görs också tydligt i protokollen år 1941 då styrelsen lät inreda ett skyddsrum på 

barnhemmet.116 De undersökta tio åren var en svår tid för stiftelsen. Det diskuterades om 

landstinget skulle ta över tomten, och frågan ställdes vart barnhemmet skulle ta vägen.117  

 
Hallands läns landstings förvaltningsutskott intygar härmed, att stadsägan nr 410 A. 

i Halmstad, som landstinget enligt köpekontrakt den 9 mars 1940 köpt av Ljung-

bergska stiftelsen i Halmstad, är avsedd att tagas i anspråk för utvidgningen av läns-

lasarettets i Halmstad tomt och anhåller därför att, då med köpet avses allmän sjuk-

vårdsinrättnings behov… 118 

 

Detta eftersom Hallands läns landsting hade som krav att stiftelsen måste förvärva en ny 

lämplig fastighet till ett nytt barnhem.119  
 

Det kostade ingenting för barnen att bo på Ljungbergska stiftelsen, men barnhemmet tog 

emot donationer för kläder och dylikt. Barnen beräknas ha kostat i snitt 6 kronor per dag 

att ha på hemmet. Detta till skillnad mot resten av Sveriges barnhem där barnen beräkna-

des ha kostat 2 kronor per dag år 1940. 120 I SOU:s undersökning 1944:34 kan man se att 

barnhemsbarnen kostade mer att ha i storstäder än vad de kostade på barnhemmen på 

landsbygden.121 Ljungbergska stiftelsens barnhemsbarn hade det ganska bra ställt om man 

jämför med resten av barnhemsbarnen i Sverige. Beroende på införskaffade pris och löne-

stopp i Sverige år 1943, kan man se att utgifterna per barn inte ökade förrän 1948 igen, då 

samhället kom att uppleva en högkonjunktur. Beroende på att många barnhem kom att 

köpas upp av landsting år 1945, höjdes den ekonomiska standarden genom statliga bi-

drag.122 

                                                
116 Stadsfullmäktige Halmstads stad, A1:75 
117 Stadsfullmäktige Halmstads stad, A1:80 
118 Landstingets köpeavtal, 1945 
119 Landstingets köpeavtal 1940 
120 Lövkrona, 1997, s.166-167 
121 SOU 1944: 34 
122 Söderlind, 2002, s.80 
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Diagram 9: Kostnad per barn och dag på Ljungbergska Stiftelsen 1940-1950 
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Källa: Halmstads kommunarkiv, Stadsfullmäktige Halmstads stad A1:74- A1:85 

 

Utifrån diagrammet kan man se att stiftelsen lade mindre pengar på barnen mellan åren 

1944-1947. 1948 ökade kostnaden per barn till 8 kronor per dag för att öka ännu mer år 

1950 till 9 kronor. På Sveriges barnhem beräknades barnen ha kostat i medeltal två kro-

nor om dagen, vilket visar att barnen på Ljungbergska stiftelsen hade det relativt bra 

ställt.123 

 

 
 

                                                
123 Lövkrona, 1997, s. 166-167 
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6. Avslutande diskussion och sammanfattning 

 
Östra barnhemmet och Ljungbergska stiftelsen grundades av olika anledningar. Ljung-

bergska stiftelsen grundades för att barnen skulle få vara på ett riktigt barnhem medan 

Östra barnhemmet grundades för att fånga upp överflödet av barn i Halmstad. Östra barn-

hemmet ägdes av fattigvården och grundade sin verksamhet på 1920-talet. Fattigvården 

hade redan ett barnhem, men på grund av situationen i Halmstad byggde man ett nytt i 

anslutning till försörjningshemmet. Orsaken till att barnhemmet byggdes i närheten av 

försörjningshemmet var att man skulle spara pengar på matlagning och personal. Ljung-

bergska Stiftelsen däremot grundades år 1869 av ett barnlöst par genom arv. Syftet var att 

barnhemmet inte skulle vara ett barnhus utan ett barnhem. Ljungbergska Stiftelsen öpp-

nades år 1916, nästan tio år före Östra barnhemmet.  

 

Enligt SOU 1942:45 var det över 52 % av Sveriges barnhem som år 1940 drevs av stiftel-

ser och föreningar medan 30 % drevs av landsting och kommuner. Dessa stiftelser och 

föreningar stod de kommunala barnhemmen nära och det hände att de fick kommunalt 

understöd. Även de övriga nordiska länderna hade ett utarbetat samarbete mellan privat 

och offentlig barnavård. Denna undersökning visar att även i Halmstad kommun hade 

barnhemmen, Ljungbergska stiftelsen och Östra barnhemmet, ett samarbete, eftersom 

barnen fick komma till Ljungbergska stiftelsen när Östra barnhemmet drabbades av gul-

sotsfall. 

 

Ekonomiskt styrdes verksamheterna i Halmstad på olika sätt. Östra barnhemmet levde på 

bidrag från landsting och på medel från olika kommuner, medan Ljungbergska stiftelsen 

levde på ett arv, men även på enskilda donationer. Man kan konstatera, som Söderlind 

skriver i sin avhandling, att Ljungbergska stiftelsen fick fler bidragsgivare eftersom det 

låg i staden och därför hade en fysisk närvaro. Faktumet att stiftelsen levde på donationer 

var orsaken till att Ljungbergska stiftelsen upplevde en ekonomisk kris under krigstiden, 

då folket hade det svårt. 
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Barnen på Östra barnhemmet stannade inte under några längre perioder. Deras föräldrar 

var oftast sjuka och kunde därför inte vårda sina barn. Det hände också att de blev 

tvångsomhändertagna av Barnavårdsnämnden för att de hade blivit vanvårdade av sin 

moder eller fader. Denna undersökning tyder på att Östra barnhemmet tillhörde SOU 

1942:45 definition för upptagningsanstalt. Ljungbergska stiftelsen däremot bedrev stadig-

varande vård eftersom barnen vårdades där en längre period och stannade på hemmet tills 

dess de blev bortadopterade eller hade gått ut skolan.  

 

De flesta barnhemmen i Sverige hade en åldersgräns för barnen som togs in på anstalter-

na. Det hade även Ljungbergska stiftelsen. Anledningen till att de valde att inte ta emot 

barn under fyra år gamla var av rent ekonomiska skäl eftersom blöjbarn kostade mer. Öst-

ra barnhemmet däremot hade ingen åldersgräns, de tog emot väldigt unga barn, ibland 

enbart några veckor gamla. 

 

Antalet intagna barn på Östra barnhemmet ökade från år 1940 till 1950. Max antal in-

skrivna barn var år 1949, då det skrevs in 63 barn. Enligt SOU 1965:55 av barnhemmen i 

Sverige kom krigsåren och efterkrigstiden att medföra en hård belastning på barnhem-

men, vilket berodde på den explosionsartade befolkningsökningen, kvinnornas inträde på 

arbetsmarknaden, samt urbaniseringen. Detta kan man även uttyda på de finska barn-

hemmen då antal barn på anstalt ökade från år 1944-1946. 

 

När landstinget tog över verksamheterna i Sverige skulle platserna reduceras på barn-

hemmen, föräldrarna skulle genom socialpolitiska åtgärder kunna fostra barnen i hemmet 

istället. Detta stämmer med Ljungbergska stiftelsens diagram över in- och utskrivna barn, 

då det i slutet av 1940-talet hade färre intagna barn. På Östra barnhemmet däremot ökade 

det intagna barn vid slutet av 1940-talet. Detta barnhem sköttes vid denna tidpunkt av 

fattigvården och genomgick därför inte samma platsreducering.  

 

Under vald studietid arbetade två biträden på Östra barnhemmet tills år 1948 då ytterliga-

re två biträden anställdes, vilket innebär att det i slutet av studien sammanlagt arbetade 

fyra biträden på barnhemmet. Anledningen till varför dessa biträden anställdes var gulso-

ten som härjade på Östra barnhemmet under dessa år. 
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I de anställdas löner på Ljungbergska stiftelsen ingick både kost och logi, vilket det inte 

gjorde för de anställda på Östra barnhemmet. Personalen på Ljungbergska stiftelsen hade 

också hela tiden mer i lön än vad personalen på Östra barnhemmet hade. År 1948, då 

landstinget tog över stiftelsens tomt, höjdes lönerna radikalt för dem på Ljungbergska 

stiftelsen. Föreståndarinnans lön överskred då genomsnittet för kvinnors lön i Sverige vid 

den tidpunkten. Hennes lön höjdes till 7069 kronor per år och medeltalet för kvinnors 

löner i Sverige var 5500 kronor per år. Personalen på Östra barnhemmet år 1948 hade 

4121 kronor per år vilket tyder på att de hade sämre löner än vad andra kvinnliga löneta-

gare hade i Sverige. Man kan dock uttyda att även Östra barnhemmets anställda genom-

gick en stor löneförhöjning i slutet av 1940-talet. Detta kan förklaras av samhällets hög-

konjunktur och rådande löneförhöjningar. Denna undersökning tyder dock på att Ljung-

bergska stiftelsens personal både hade högre lön och bättre förmåner än Östra barnhem-

mets anställda. 

 

Avliden moder eller fader var vanliga intagningsorsaker på både Östra barnhemmet och 

Ljungbergska Stiftelsen. Men de barn som hamnade på Östra barnhemmet i Halmstad var 

inte enbart barn som hade avlidna föräldrar utan vanligare var att föräldrarna var inlagda 

på lasarettet eller att barnen togs omhand på grund av vanvård eller fattigdom. På Ljung-

bergska stiftelsen däremot hamnade ofta fosterbarn, vilka hade blivit tillbakaskickade av 

sin fosterfamilj beroende på att de inte var nöjda med barnet. I SOU utredning 1944:34 

kunde man konstatera att de vanligaste orsakerna till att de inomäktenskapligt födda bar-

nen hamnade på barnhem var faders eller moders sjukdom samt fattigdom. De utomäk-

tenskapligt födda barnens vanligaste intagningsorsak var vanvård, oförmåga att fostra 

barnet, olämpliga hemförhållanden eller kroppslig alternativt andlig svaghet hos barnet. I 

Söderlinds artikel om Barnen i SOU skriver hon att den vanligaste intagningsorsaken år 

1940 var moderns arbete. Enligt denna studie var det vanligare att barn som lämnades till 

barnhemmen hade sjuka föräldrar. Att modern lämnade bort sitt barn beroende på arbete 

stämmer inte överens med denna studie och de utvalda barnhemmen i Halmstad. Detta 

kan dock bero på att de barnhem som Söderlind har undersökt ligger i en storstad medan 

denna studie berör två barnhem på en liten ort. 
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På barnhem i Sverige hade 62 % av barnen sporadisk kontakt med sina föräldrar genom 

personliga besök. Detta gällde de barn, som hade en eller två föräldrar i livet, vilket 97 % 

av barnhemsbarnen i Sverige hade år 1940. Barnen på Östra barnhemmet hade besökstid 

varje söndag. Det innebar att föräldrar, släktingar eller vänner fick komma och hälsa på 

barnen på barnhemmet. Ljungbergska stiftelsen däremot hade inga uttalade besökstider. 

Detta beroende på att föräldrarna, om de var i livet, fick skriva över vården till stiftelsen 

när de lämnade bort barnet. Dessa fakta visar på att Östra barnhemmet var ett av de barn-

hemmen i Sverige som hade barn som hade sporadisk kontakt med sina föräldrar. 

 

Ljungbergska stiftelsen upplevde en ekonomisk kris under åren 1940 - 1950. Anledning-

en till detta har stiftelsens ordförande meddelat i en årsrapport till stadsfullmäktige, där 

han år 1944 förklarade att en återgång till fred skulle bidra till att Sverige skulle få nor-

mala priser igen, vilket skulle underlätta stiftelsens ekonomi. Stiftelsen investerade också 

i ett skyddsrum vilket var en extra kostnad för barnhemmet. Östra barnhemmet har inte 

beskrivit någon ekonomisk kris under åren 1940 – 1950. Det kan ses mot bakgrund av att 

verksamheten inte vilade på donationer.  

 

År 1940 beräknades barnen på barnhemmen i Sverige ha kostat i medeltal två kronor om 

dagen. På Ljungbergska stiftelsen vid samma tidpunkt kostade barnen fyra kronor. Kost-

naden för barnen ökade därefter till att år 1943 bli sex kronor per barn och dag. Denna 

ökning beror på de ökade levnadskostnaderna under kriget, samt den högkonjunktur som 

Sverige genomgick efter kriget. Det visar även på att Ljungbergska stiftelsen i Halmstad 

hade en bra materiell standard jämförelsevis med andra barnhem i Sverige.   

 

Problemet med gulsot som Östra barnhemmet hade kan uttydas i hälsodiagrammen efter-

som vårdkostnaden ökade från 1500 kronor per år 1946 till 2500 kronor per år 1947.  De 

barn som inte fick komma till Östra barnhemmet fick då istället komma till Ljungbergska 

stiftelsen. När man tittar på diagrammen över intagna barn på Ljungbergska kan man 

märka en ökning av intagna barn just detta år. In- och utskrivningar per år ökar då radi-

kalt. Denna studie visar att Östra barnhemmet var en upptagningsanstalt, vilket innebär 

att de barn som i vanliga fall lades in en månad på Östra barnhemmet, när deras föräldrar 

vårdades på lasarettet eller under andra omständigheter inte kunde ta hand om sitt barn, 
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nu istället hamnade på Ljungbergska stiftelsen. Underligt är att Östra barnhemmet under 

denna period skrev in nya barn i barnhemmets förteckningar, trots att läkaren hade sagt 

till att nya barn inte skulle intagas på hemmet. En av orsakerna kan vara att barnen regi-

strerades på Östra barnhemmet innan de togs in på Ljungbergska stiftelsen.  

 

Man kan också konstatera att barnhemmen i Halmstad speglade det ideala barnhemmet. 

Barnhemmet var den plats där barn som for illa hamnade för att kunna fostras. De utsatta 

barnen i Sverige placerades på institution för att få tillgång till samhällets goda fördelar i 

form av utbildning och fostran. Genom placering på institution kunde brister rättas till. 

Många av de barn som kom till Ljungbergska stiftelsen platsade inte i fosterhem. Även 

Östra barnhemmet var ett typiskt ideal av en stor institution, ett hem där barn förvarades 

tills de kunde placeras ut i samhället. Under studietid uppgår antalet intagna barn till 60 

stycken, vilket visar på en typisk institution, eftersom barn som lever under de omstän-

digheterna verkligen inte kan uppleva någon hemkänsla.  

 

För att anknyta till tidigare forskning kan jag fastställa att Denise Malmbergs undersök-

ning av Gillbergska barnhuset i Uppsala visade att de barn som hamnade på barnhuset var 

barn som tillhörde fattiga föräldrar som inte kunde vårda sitt barn. Man kan se att detta 

barnhus i Uppsala påminde väldigt mycket om Östra barnhemmet i Halmstad. Barnen 

som blev intagna på Gillbergska barnhuset var oftast mycket unga vid intagning. Vanligt 

var även att föräldrarna inte hade förmåga att fostra sitt barn eftersom de var för fattiga. 

Föräldrarna till barn på Gillbergska barnhuset var av arbetarklass, vilket överensstämmer 

med föräldrarna till barn på Östra barnhemmet och Ljungbergska stiftelsen. 

 

Ohrlanders konstaterar i sin avhandling I Barnens och Nationens intresse att i slutet av 

1920-talet börjar samhället se till den ”lilla människan” vilket förändrade synen på rela-

tionen mellan miljö och individ. Utifrån denna studie kan jag konstatera att genom lands-

tingets övertagande av Ljungbergska stiftelsen år 1945 och statens införande av socialpo-

litiska åtgärder, bidrog detta till att färre barn togs in på stiftelsen eftersom föräldrarna 

fick möjlighet att fostra barnen i hemmet. 
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Söderlind konstaterar i sin avhandling Barnhem för flickor att anledningen till att barn-

hem låg i städer var för att de där var synliga för allmänheten, vilket var bra för de barn-

hem som levde på donationer. Hon konstaterar också att många föräldrar ville att deras 

barn skulle hamna på barnhem istället för i fosterfamilj eftersom de kunde komma och 

hälsa på. Denna undersökning visar att Östra barnhemmet hade besökstider och låg på 

Öster utanför stan vilket bidrog till att släktingar och vänner kunde komma och besöka 

barnen. Ljungbergska stiftelsen låg också i staden men ännu mera centralt än Östra barn-

hemmet och var beroende av befolkningens donationer, därför var det viktigt för dem att 

synas så folket kunde se vad deras donationer gick till. 

 

Utifrån Mangårds redogörelse om Kumla barnhem i boken Ett barnhems historia kan jag 

konstatera att Ljungbergska stiftelsen och Kumla barnhems verksamheter hade många 

likheter. Dock skiljer de sig från varandra eftersom Kumla barnhems verksamhet låg på 

landsbygden och barnen var tvungna att arbeta på barnhemmet för att verksamheten skul-

le gå runt. Ljungbergska stiftelsen låg i staden och barnen behövde inte driva verksamhe-

ten på samma sätt som på Kumla barnhem. Båda barnhemmen drevs dock filantropiskt 

och i kristen anda. Verksamheterna grundades också i början av 1900-talet av barnlösa 

par. 
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