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Stiftelsen Anna Geijers barnhem 
”Vi bedja de vänner, som följt och följa hemmet med sitt deltagande: ’Kom och 

se.’ Men för dem, som icke kunna det göra, vilja vi här nämna att Skyddshemmets 

gård är belägen å s. k. Luthagen, den äng der Sysslomansgatan mynnar ut, sedan 

den gått öfver den nya gata, som bär namnet Skolgatan.”  1

Inledning 
Den generella uppfattningen är att industrialiseringen av Sverige inleddes kring 1870 och fick sitt 

stora genombrott kring 1890. Fram till dess var Sverige ett outvecklat land som var beroende av  

ekonomiskt mer utvecklade länder som Frankrike och Storbritannien för att generera kapital. Det 

tog många decennier innan den svenska ekonomin  hade utvecklats på ett sådant sätt att den kunde 

ge en bas för de sociala skyddsnät som vi idag anser som självklara. Det är inom kontexten av det 

fattiga Sverige, som verkligen varit en realitet i vår historia, som denna uppsats rör sig. Fattigvård 

och omhändertagande av avsigkomna och ensamma barn var under denna tid ofta en uppgift för 

sammanslutningar av privata individer som gick samman i föreningar av olika slag.  Det var i ett 2

sådant sammanhang som undersökningens studieobjekt,  Anna Geijers barnhem, blev till.  

 Verksamheten startade som en stiftelse som såg det som sin uppgift att skapa ett skyddshem 

för ”fallna kvinnor”. Detta gjorde man också kort efter stiftelsens tillkomst när man upprättade ett 

barnhem 1868 i inhyrda lokaler på Svartbäcksgatan 35. År 1872 flyttade man till nummer 33 innan 

man 1875 köpte en tomt på en äng i Luthagen och påbörjade byggnationen av ett eget hus för sina 

syften. Huset blev klart samma år.  3

 Det är tiden från och med att verksamheten har sitt första år i det egna huset i Luthagen, 

1876 fram till 1895 (20 år) som denna uppsats ska undersöka.  

 Landsarkivet i Uppsala. Stiftelsen Anna Geijers barnhems arkiv, K:1, Tryck, 1868-1897.Berättelse och 1

Redovisning angående Skyddshemmet i Uppsala för år 1875, 1876 s. 2-3.
 Sköld, Johanna & Söderlind, Ingrid ; Fosterbarn i tid och rum - lokal och regional variation i svensk 2

fosterbarnsvård cirka 1850-2000. Stockholm Carlsson Bokförlag, 2014. s. 11
 Landsarkivet i Uppsala. Stiftelsen Anna Geijers barnhems arkiv, D:1:2, Matriklar, 1918-1942. Kort historik 3

över Stiftelsen Anna Geijers Barnhem 1867-1961, 1961.
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Syfte 
Det primära syftet med denna uppsats är att genom en mikrohistorisk skildring och en ekonomisk 

analys belysa en liten del av Sveriges sociala historia. Uppsala var under denna period ingen stor 

stad och flickorna på barnhemmet varierade till antalet mellan 4 och 24. Uppsatsen berör dock en 

viktig pusselbit av Sveriges historia innan vi blev den välfärdsstat vi är idag. Stiftelsen Anna Geijers 

barnhem var en filantropisk förening med tydligt kristen grund och mission. En kvantitativ och 

kvalitativ undersökning av verksamheten berör alltså många delar av Sveriges socialhistoria. 

Uppsatsens syfte är därför att i första hand komma med ett bidrag till denna forskning eftersom 

detta barnhem, författaren veterligt, inte har beforskats än.  

 Ett sekundärt syfte som uppsatsen vill uppfylla är att skapa en ingång till och förutsättningar 

för framtida forskning. Stiftelsen har lämnat efter sig ett omfattande arkiv, vilket denna författare  

använt delar av i sitt arbete med uppsatsen. Verksamheten pågick också ända in på 1940-talet, vilket 

öppnar upp för möjligheter att ställa barnhemmets verksamhet i relation till den svenska 

välfärdsstatens framväxt. Författarens förhoppning är att denna uppsats ska kunna skapa intresse för 

området och tillföra en bearbetning av material som kan underlätta för framtida forskning. 

Tidigare forskning 
När det kommer till forskning Uppsala stads historia, framförallt i denna undersökningskontext, bör 

”Uppsala stads historia” nr. 6:7, Människovård och människosyn : om omvårdnad i Uppsala före år 

1900 av Barbro Holmdahl från 1988 nämnas. Ytterligare en bok som använts för kontext bör 

nämnas: Fosterbarn i tid och rum - lokal och regional variation i svensk fosterbarnsvård cirka 

1850-2000 av Johanna Sköld och Ingrid Söderlind. Anna Geijers barnhem har, författaren veterligt, 

ännu inte beforskats. Denna undersökning önskar bidra till ovannämnda forskning. 

Frågeställning och avgränsning 
Avgränsningen i denna studie har gjorts mellan åren 1876 och 1895. Det finns både praktiska och 

kontextuella anledningar till detta. 1875 är det år som barnhemmet flyttar in i sina egna lokaler. 

Detta påverkar både stiftelsens ekonomiska belägenhet men också förutsättningarna för omsorgen. 

För att få en så enhetlig undersökning som möjligt har alltså de första åren då barnhemmet hyrde 

sina lokaler tagits bort från undersökningen. Slutdatumet motiveras rent praktiskt av att en 
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undersökning för hemmet alla år blir en undersökning på ungefär 70 år. Detta tidspann är för stort 

för en B-uppsats med en ambition som denna. 

 Det finns också en kontextuell motivering. 1902 fick Sverige sina första lagar för fosterbarns 

vård. Det är även under 1800-talets sista decennium som industrialiseringen får sitt stora 

genombrott i Sverige. 1895 kan därför anses som ett lämpligt slutår för undersökningen eftersom 

den samhälleliga kontext där barnhemmet verkade så småningom började förändras. Genom att ha 

slutåret 1895 blir kontexten otvivelaktigt det fattiga Sverige. Stiftelsen Anna Geijers barnhem blev 

till i en tid då staten inte engagerade sig i avsigkomna barn. Denna undersökning är främst inriktad 

på denna tid och därför utgör 1895 ett bra slutår. 

  Givetvis så öppnar detta upp för vidare forskning om barnhemmet där förändring mäts över 

längre tid och där fler kontextuella faktorer tas med i undersökningen. Detta har dock utelämnats i 

denna undersökning. 

 Undersökningens frågeställning är denna: Hur god kan man säga att omsorgen var på Anna 

Geijers barnhem i förhållande till levnadsstandarden i samhället i övrigt mellan åren 1876 och 

1895? Tanken är alltså att kunna säga något om hur flickorna som bodde på barnhemmet hade det i 

förhållande till samhället i övrigt. Omsorg blir i detta sammanhang något att jämföra med 

levnadsstandard. För att kunna göra detta behöver vi hitta data som tillåter en jämförelse. Ett 

mätvärde för levnadsstandarden i samhället skulle vi kunna få genom att titta på medelinkomsten i 

Uppsala stad.  Denna skulle sedan kunna jämföras med värdet på omsorgen per år och barn. Omsorg 

bör då definieras så att det tillåter en jämförelse med medelinkomsten i Uppsala. Eftersom 

medelinkomsten i Uppsala etablerats som ett mätvärde för levnadsstandard bör vi kunna undersöka 

sådan utgifter som höjde levnadsstandarden för barnen på barnhemmet och sedan jämföra värdet av 

dessa utgifter med medelinkomsten i Uppsala. Då kvarstår endast att avgöra vilka utgifter som kan 

anses ha höjt levnadsstandarden för flickorna på barnhemmet.  

 Man skulle kunna hävda att alla utgifter som ombesörjdes av barnhemmets stiftelse bidrog 

till flickornas levnadsstandard eftersom de alla möjliggjorde verksamheten och utan den hade dessa 

flickor befunnit sig i svår fattigdom. Ett sådant argument leder dock till en så generell definition av 

omsorg att den blir intetsägande. En viktig faktor bör dock beröras, nämligen värdet på det husrum 

som flickorna nyttjade. Datan för barnhemmets utgifter gör det svårt att räkna ut något värde för 

husrum eftersom man under tiden 1876-1895 inte hyrde sina lokaler utan ägde dem själva. Det 

skulle inte ge någon rättvisande bild om man slog ut kostnaden för att bygga det egna huset i 

Luthagen på antalet flickor på barnhemmet, detta skulle generera alldeles för stora värden. Denna 

faktor har av denna anledning behövts lyftas ut från ekvationen. 
!4



 Omsorg har därför definierats som utgifter för: mathållning, lyse, husgeråd, bohag och 

lagningar, kläder och vävnadsmaterial, skodon, såpa och aska för tvätt, ved, diverse som 

läroböcker, medicin och badning. De resterande utgifterna anses inte påverka levnadsstandarden 

direkt och kallas för andra utgifter. (Barnhemmets årsredovisningar har omvandlats till tabeller som 

finns bifogade som bilagor.) 

 Till denna jämförelse mellan omsorgen på barnhemmet och medelinkomsten i Uppsala 

kommer att läggas en tredje jämförelse. I Uppsala fanns det under åren 1876-1895 mellan knappt 

700 och drygt 2000 biståndstagare med tillhörande barn. Dessa barn varierade till antalet mellan 

nästan 200 och drygt 600. Eftersom syftet är att kunna säga något om kvalitén på omsorgen på Anna 

Geijers barnhem genom att jämföra den med det omkringliggande samhället kan denna jämförelse 

ge en värdefull referenspunkt.  

Metod och material 
Målet med denna undersökning är alltså att kunna säga något om omsorgen på Anna Geijers 

barnhem och därigenom något om levnadsstandarden för flickorna på barnhemmet. För att göra det 

kommer en jämförelse med samhället runt om barnhemmet att göras. För att kunna göra en 

jämförelse behöver jämförbara mätvärden etableras. Dessa mätvärden är medelinkomst i Uppsala 

stad och medelvärdet för bidrag till understödstagare. Datan för dessa understödstagare kommer 

från SCBs historiska data som finns digitaliserad på deras hemsida. Rapporter kallade ”underdåniga 

berättelser” ställdes till kungen årligen mellan åren 1874 och 1917  och utgör källmaterialet för den 4

del av undersökningen som behandlar bidrag och biståndstagare i Sverige och Uppsala.  

 Det huvudsakliga materialet för denna undersökning är det arkivmaterial som Stiftelsen 

Anna Geijers barnhem lämnat efter sig. Där finns en inbunden årsbok  med årsberättelser och 5

redovisningar för de angivna åren för undersökningen. Posterna för utgifter har delats upp i två 

kategorier, utgifter för omsorg och andra utgifter.  

 Uppgifterna för utgifter för omsorg jämförs senare med beräkningar för medelinkomsten i 

Uppsala. Dessa beräkningar är genomförda i ett par steg. Först har data för befolkning tagits fram 

från SCBs historiska databaser.  Sedan har den taxerade inkomsten för Uppsalas befolkning tagits 6

 SCB. Bidrag till Sveriges officiella statistik. U. Kommunernas fattigvård och finanser. P.A. Norstedt & 4

söner, 1877-1920. Kungliga boktryckeriet, Stockholm. Täckningsår: 1874-1917.
 Landsarkivet i Uppsala. Stiftelsen Anna Geijers barnhems arkiv, K:1, Tryck, 1868-1897.Berättelse och 5

Redovisning angående Skyddshemmet i Uppsala för år 1876, 1876 s. 1
 SCB. Bidrag till Sveriges officiella statistik. U. Kommunernas fattigvård och finanser. 1877-19206
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fram från Kronokamreraren i Uppsala.  Slutligen har folkmängden i Uppsala kompenserats för hur 7

befolkningen i Sverige var fördelad över åldrar och civilstånd med hjälp av data från SCBs 

historiska statistik över Sverige.  Dessa siffror gäller för Sverige som helhet och är redovisade för 8

vart 10:e år. Dessa har antagits vara tillräckligt representativa för Uppsala under samma tid för att 

kunna överföras på datan för befolkningen i Uppsala. Vad som visar sig är att befolkningen mellan 

1860 och 1900 bestod till ungefär en tredjedel av människor i åldern 0-14 år och till 25% av gifta 

kvinnor. Detta är relevant eftersom dessa personer inte kan antas ha arbetat, åtminstone i någon 

vidare utsträckning. Dessa måste därför räknas bort från den befolkningsmängd i Uppsala som den 

taxeringsbara inkomsten slås ut på. Vad dessa uträkningar slutligen bidrar med är ett sätt att jämföra 

levnadsstandarden på barnhemmet med det kringliggande samhället. 

 För att komplettera bilden av barnhemmet och skänka klarhet till vad siffrorna över 

omsorgen betydde i praktiken kommer ett inledande avsnitt om själva omsorgen på barnhemmet att 

skrivas i början av undersökningen. Denna deskriptiva undersökning kommer att basera sig på de 

årsberättelser som finns redovisade i barnhemmets årsbok för åren 1868-1897. Datan som denna 

framställning bygger på finns prydligt redovisad i stiftelsens årsberättelser. Därtill finns även just 

berättelser om verksamheten år för år. För att få en bättre förståelse för verksamheten och skänka 

siffrorna mer mening ska jag här sammanfatta dessa med kvalitativa berättelser. Även här har en 

avgränsning gjorts. Eftersom det rör sig om mycket material för dessa 20 år som undersökningen 

täcker så har jag valt att beskriva vart 5:e år med början 1876 och med undantag för 1895 som är 

undersökningens slutår. (Mellan 1891 och 1895 är det 4 år och inte 5.) Jag kommer alltså härunder 

att beskriva verksamheten kvalitativt med grund i den skriftliga berättelsen om barnhemmets 

verksamhetsår. Det finns två motiveringar till varför endast ett fåtal år valts för att beskriva 

verksamhetens kvalitativa sidor. Den första är att en uppteckning år för år skulle ta alldeles för 

mycket plats i denna uppsats. Den andra har att göra med hänsyn till materialets omfång och den 

tidsbegränsning som råder för en B-uppsats. Jag har därför valt att göra några år representativa för 

hela tidsperioden. Dessa år är: 1876, 1881, 1886, 1891 och 1895. Valet att ha några få år är alltså 

motiverat av tids- och omfångsbegränsningar. Valet att ta vart femte år är för att få en spridning över 

hela undersökningens tidsperiod. 

 För att avgöra hur god omsorgen var på barnhemmet kommer alltså undersökningen bestå 

av en kvalitativ del och en kvantitativ. Beskrivningen av verksamheten som sådan är den kvalitativa 

 Landsarkivet i Uppsala. Kronokamreraren i Uppsala stad, E III a:7, Taxeringslängder för inkomst 1876, 7

Taxeringslängd öfver inkomstbevillningen uti Uppsala stad för år 1876-1895.
 SCB. Historisk statistik för Sverige Del 1. Befolkning. Andra upplagan 1720-1967. KL Beckmans 8

Tryckerier AB, Stockholm 1969. s. 68
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delen av uppsatsen, medan värdet på omsorgen, som jämförs med medelinkomst och medelbidrag, 

är den kvantitativas delen.  

Undersökning 
Fattigvård i Sverige och Uppsala 
För att få en inledande överblick över fattigvården i Sverige har en mycket värdefull källa kunnat 

studeras. Statistiska centralbyrån i Sverige ställde årligen en ”underdånig berättelse” till konungen 

om kommunernas finansiella belägenheter och fattigvårdens utbredning och beskaffenhet. Detta 

gjordes i denna form mellan åren 1874 och 1917.  Vad som kan utläsas av denna omfattande 9

statistik är först och främst att den svenska staten tog de fattigas situation på allvar. Rapporterna 

som ställdes till kungen var flera hundra sidor långa med noggranna tabeller över förändringar i 

kommunernas finanser, civilstånd och kön på de biståndstagande personerna, dess tillväxt i absoluta 

och relativa tal mm.  

 Vad som kan tjäna som en första ingång till Uppsala stads belägenhet vad gäller fattigvård är 

den jämförelse som presenteras i diagram 1. Här presenteras andelen understödstagare av hela 

Sveriges befolkning, den lägsta nivån och den högsta av Sveriges län samt nivån för Uppsala län 

och stad. Vad vi kan läsa ut av diagram 1 är att Uppsala stad låg en bra bit över rikssnittet och även 

högre än den högsta nivån för landets olika län. I Uppsala stad fanns det också  relativt sett många 

fler biståndstagare än i länet på landsbygden. Att Uppsala stad har så stor andel biståndstagare 

relativt länen och landsbygden ligger i linje med hur fördelningen såg ut under denna tid mellan 

städer och landsbygd. Trenden var att städerna hade många fler biståndstagare relativt sin 

folkmängd än vad landsbygden hade. Det kan nämnas att år 1885 hade Stockholm 5,9% 

biståndstagare, Göteborg 8,5%, Malmö 6,8% och Norrköping 9,5% och snittet för städerna i 

Sverige var 6,67%.  Uppsala var inget undantag från de andra städerna.   10

 Vad gäller fattigvården mer specifikt för Uppsala har jag sammanställt en del data i tabell 1. 

här nedan. Här kan vi se dels medelvärdet för bidraget till de biståndstagare som fanns i Uppsala 

under undersökningens tidsperiod, vilket kommer användas längre fram för jämförelse med 

medelinkomst i Uppsala och omsorgen på barnhemmet, men vi kan också se att det var ett stort 

antal barn som hörde till dessa understödstagare. Detta gör jämförelsen med omsorgen på 

barnhemmet än mer relevant. 

 SCB. Bidrag till Sveriges officiella statistik. U. Kommunernas fattigvård och finanser 1877-1920.9

 SCB. Statistiska centrabyråns underdåniga berättelse för år 1885. s. III10
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Diagram 1. Andel biståndstagare i Sverige och Uppsala län samt nivå för högst och 
lägst andel biståndstagare i Sveriges län

Andel understödstagare i Sverige Andel understödstagare i Uppsala län
Högsta andel biståndstagare bland länen detta år Lägst andel biståndstagare bland länen detta år
Andel biståndstagare i Uppsala stad

Källa: SCB. Bidrag till Sveriges officiella statistik. U. Kommunernas fattigvård och finanser. P.A. Norstedt & söner, 1877-
1920. Kungliga boktryckeriet, Stockholm. Täckningsår: 1874-1917.



Tabell 1. Understödstagare och deras barn samt medelvärde för bidraget i Uppsala 
1876-1895

År Folkmängd 
Uppsala

Totalt antal 
understöds-
tagare i 
Uppsala

Andel av 
befolkningen 
som 
understöds-
tagare i 
procent

Totalt antal 
barn till 
understöds-
tagare

Medelvärde 
för bidrag 
fasta priser 
(1876 = 
basår)

1876 13049 693 5,31 180

1877 13466 743 5,52 175 135

1878 14069 768 5,46 187 152

1879 15808 945 5,98 289 155

1880 15675 1012 6,46 313 147

1881 16436 1206 7,34 364 137

1882 16854 1276 7,57 366 146

1883 17682 1205 6,81 337 145

1884 18762 1193 6,36 313 149

1885 20202 1326 6,56 320 153

1886 20933 1549 7,40 433 164

1887 21249 1681 7,91 516 168

1888 21710 1905 8,77 610 161

1889 21846 1874 8,58 576 157

1890 21511 2049 9,53 615 157

1891 21441 2128 9,92 664 150

1892 21109 2141 10,14 658 160

1893 21021 2160 10,28 668 164

1894 21147 1997 9,44 610 169

1895 21428 1997 9,32 527 166
Källor: 
Befolkning SCB. Bidrag till Sveriges officiella statistik. U. Kommunernas fattigvård och finanser. P.A. Norstedt & 
söner, 1877-1920. Kungliga boktryckeriet, Stockholm. Täckningsår: 1874-1917. 
Understödstagare och värdet på bidraget SCB. Bidrag till Sveriges officiella statistik. U. Kommunernas fattigvård 
och finanser. P.A. Norstedt & söner, 1877-1920. Kungliga boktryckeriet, Stockholm. Täckningsår: 1874-1917.  
Kpi SCB Levnadskostnadsindex/KPI, historiska tal, 1830–2017. https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-
amne/priser-och-konsumtion/konsumentprisindex/konsumentprisindex-kpi/pong/tabell-och-diagram/
konsumentprisindex-kpi/kpi-historiska-tal-1830/ - Hämtad 2/12-21017
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Stiftelsen Anna Geijers barnhem 
”I början af hösten 1867 uppstod hos åtskilliga personer i Uppsala en önskan, att der 

måtte bildas en tillflyktsort företrädesvis för sådana unga qvinnor omkring 

konfirmationsåldern, hvilka stode i synnerlig fara för förförelse eller ville upprättas från 

fall. Äfven äldre qvinnor, t.o.m. djupare fallna, skulle dock ej, derest de visade sig i 

någon mån tillgängliga för sann hjelp, ovilkorligt vara från den tillämnade 

verksamheten uteslutna. För ändamålets vinnande ämnade man inrätta ett hem under 

namn af Skyddshem, der man skulle söka att med Guds bistånd och på Guds ords och 

vår kyrkas bekännelses grund till sedliga och dugliga tjernarinnor bilda de qvinnor, som 

i enlighet med anstaltens ändamål der intagits.”  11

På detta sätt beskriver stiftelsen själv sin tillblivelse. Här finns tydligt formulerat det som skulle bli 

barnhemmets kärnverksamhet. Den tydliga kopplingen till kristendomen speglas i att även dessa 

flickor fick konfirmeras kring 15 års ålder. Undervisningen bestod i skrivning, läsning och räkning 

samt kristendomskunskap vilket tillhandahölls av två diakonissor från Samariterhemmet i 

Stockholm.  

Verksamheten på barnhemmet 

”Sedan styrelsen under hösten och vintern 1867-1868 fått kännedom om åtskilliga unga 

qvinnor, som voro i behof af dess omsorg, och sökt så vidt sig göra lät på 

ändamålsenligt sätt bereda dem hjelp i deras nöd, öppnades ett eget hem för vård av 

behöfvande unga qvinnor förliden vår.”  12

År 1876 
Årsberättelsen från detta år beskriver förtjänsterna med det egna huset som stiftelsen lät uppföra i 

slutet av 1875. I jämförelse med de lokaler som man hyrde från att barnhemmet började sin 

verksamhet så beskrivs det egna huset som mer rymligt med plats för rum för tvätt av kläder, 

bakning och ett eget planteringsland. Det framgår inte av berättelsen vem som är författaren bakom 

men denna skriver att lokalernas goda kvalitet medfört att alla flickor på barnhemmet varit friska 

hela året. Författaren påpekar att inga utgifter gjorts för medikamenter, vilket syns i 

årsredovisningen. Vidare så beskrivs planteringslanden som positiva för verksamheten i två 

 K:1, Tryck, 1868-1897. Berättelse och Redovisning angående Skyddshemmet i Uppsala för år 1877, s.1- 211

 Ibid. s. 3-412
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bemärkelser. Dels så ger de ett tillskott till matförråden på barnhemmet, dels ger de också möjlighet 

för flickorna att uträtta ”friskt, rörligt kroppsarbete”.  I berättelsen för året innan beskrivs att 13

lokalerna är större än vad antalet flickor för det året krävde (12 flickor vid årsskiftet 1875-76) . 14

 Undervisning var även under detta år en stor del av verksamheten. När flickorna kom i 

konfirmationsålder så undervisades de 2 ggr i veckan av en präst från församlingen som besökte 

hemmet.  Eftersom undervisningen år för år beskrivs som att den följer den som föregick 15

föregående år måste vi sökas oss längre bakåt i berättelserna för att få en beskrivning av den. Om vi 

går tillbaka till årsberättelsen för 1869 finner vi att flickorna lärde sig räkna, skriva, läsa och 

kristendom.  Vi får anta att detta är den huvudsakliga undervisning som förekom på barnhemmet 16

och att så även var fallet 1876. Detta stämmer väl överens med stiftelsens stadgar där stiftelsen 

beskriver sin mission som ett uttryckligt kristet arbete. Vidare så har syftet med barnhemmets 

verksamhet varit att få ut flickorna i tjänst. Oftast som någon form av husbiträde eller kanske 

sekreterare. Till dessa uppgifter behövs vissa kunskaper om räkning och skrivning.  

 Utöver undervisning så arbetade man med att sy, väva, trädgårdsarbete och att tvätta och 

mangla åt andra. Mycket av arbetet kretsade kring att göra, laga och vårda kläder, egna som andras. 

Denna verksamhet tjänade tre syften. För det första så inbringade syverksamheten pengar till 

barnhemmet, 600 kr för år 1876. De tog betalt för de kläder de lagade, tvättade och manglade och 

de sålde även kläder som de själva sydde. För det andra så sparades pengar in på att man tillverkade 

kläder till flickorna på hemmet. För det tredje så gavs flickorna träning och färdigheter som skulle 

kunna användas den dag de gick ut i tjänst.  17

År 1881 
Detta år förflöt likt det tidigare nämnda med vissa förändringar som är värda att ta upp. År 1877 

hade man köpt in två kor till gården. Skötsel av dessa lades till de dagliga sysslor som flickorna 

utförde på gården.  För det första så var utbildningen detta år utvidgad till att innehålla 18

”qvinnoslöjder”, läsning, skrivning, räkning och geografi. Med denna utökade undervisning bidrog 

några kvinnor som stod utanför hemmet men som erbjöd sitt biträde kostnadsfritt. Årsberättelsen 

 K:1, Tryck, 1868-1897.Berättelse och Redovisning angående Skyddshemmet i Uppsala för år 1876, 1876 13

s. 1
 E:1:1, Korrespondens, 1868-1951. Förteckning över antalet flickor på hemmet 1868-1892.14

 K:1, Tryck, 1868-1897. Berättelse och Redovisning angående Skyddshemmet i Uppsala för år 1875, s. 415

 Ibid. s. 716

 Ibid.17

 K:1, Tryck, 1868-1897. Berättelse och Redovisning angående Skyddshemmet i Uppsala för år 1877.18
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beskriver hur detta kommer att minska hemmets kostnader för arbete. Ytterligare en person som 

minskar hemmets kostnader är Herr Doktor O. V. Petersson. Han bidrar med kostnadsfri läkarvård 

av flickorna men även av föreståndarinnan som detta år blev allvarligt sjuk.  19

 Vidare så berättar årsboken om ett första dödsfall som inträffat på barnhemmet. En flicka 

vid namn Maria Lundqvist som beskrivs som en ”idiot” (ordet ska tolkas som att Maria hade en 

utvecklingsstörning eller nedsatt begåvning). Hon hade kommit till barnhemmet från mycket fattiga 

förhållanden som 13-åring. I den undervisning som gavs gick det inte så bra men enligt årsboken 

var det inget som bekom henne så mycket. Hon verkar ha trivts med att utföra praktiska sysslor som 

att såga ved, städa och tvätta och såg ofta leende och förnöjd ut. Hon dög dock inte till att gå ut i 

tjänst som många andra flickor gjorde och hon hade återkommande epileptiska anfall sedan 

barndomen. Det verkar som att ett sådant anfall har varit det som ledde fram till hennes död. Det 

ska ha uppstått en blodpropp i hjärnan under ett anfall från vilket hon aldrig mer vaknade. Hennes 

föräldrar verkar inte ha varit på begravningen.  20

År 1886 
Även detta år står Herr Doktor O. V. Petersson för kostnadsfri läkarvård. När undervisningen 

beskrivs detta år så hänvisar årsboken till att det rör sig om de vanliga ämnena i folkskolan. Vidare 

berättas det att hemmets båda förestående diakonissor stått för undervisningen.  I årsredovisningen 21

står dock detta år inget om lön specifikt till två diakonissor vilket det gör periodvis i 

årsredovisningarna.  Detta leder till ett antagande om att de år då bara ”lön” skrivits upp (som detta 22

år 1886) gäller det just lön för dessa två diakonissor.  

År 1891 
Detta år beskrivs undervisningen som att den ges kostnadsfritt till hemmets flickor av kvinnor 

utanför hemmet i folkskolans ämnen. Diakonissorna verkar detta år endast hjälpa barnen med 

kvinnlig slöjd. Fyra flickor från hemmet konfirmerades och gick efter det ut i tjänst. Djurhållningen 

på gården utökades år 1888 med höns. Skötseln av dessa fogades till flickornas dagliga sysslor.  23

Årsberättelsen berättar om minskade inkomster p.g.a att flera av de tidigare givare som gett bidrag 

till hemmet har dött.  Herr Doktor O. V. Petersson har blivit Herr Professor O. V. Petersson och han 

 K:1, Tryck, 1868-1897. Berättelse och Redovisning angående Skyddshemmet i Uppsala för år 1881, s. 319

 K:1, Tryck, 1868-1897. Berättelse och Redovisning angående Skyddshemmet i Uppsala för år 1876.20

 K:1, Tryck, 1868-1897. Berättelse och Redovisning angående Skyddshemmet i Uppsala för år 1881, s. 1-221

 Ibid. s. 522

 K:1, Tryck, 1868-1897. Berättelse och Redovisning angående Skyddshemmet i Uppsala för år 1888.23
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fortsätter att ge hemmet kostnadsfria läkarundersökningar. Hemmet har också fått liknande hjälp av 

Herr Tandläkare V. Ollander.  24

År 1895 
Detta år är mycket likt de ovanstående. Undervisning i folkskolans ämnen och kvinnlig slöjd sköts 

av diakonissorna, läkarvård och tandvård av Herr Professor O. V. Petersson och Herr Tandläkare V. 

Ollander. Intäkterna kommer fortfarande från årliga bidrag från flickornas föräldrar och från gåvor 

av filantropiska givare. Gåvor ges också in natura: mat, ved och kläder samt diverse annat. Arbetet 

med djuren och kläderna fortgår och flickorna konfirmeras och går ut i tjänst allt eftersom de blir 

äldre.  25

Inkomster och utgifter 
Diagram 2 visar Stiftelsen Anna Geijers barnhems sammanlagda inkomster och utgifter. Det bör 

noteras att den stora ökningen i inkomster och andra kostnader är på grund av en byggnation och ett 

stort reparationsarbete. För detta ändamål lyckades styrelsen få in mer bidrag av privatpersoner.   

 För att få ytterligare insikt i barnhemmets verksamhet kan vi studera fördelningen av 

Stiftelsens intäkter. Fördelningen mellan omsorg och andra utgifter framgår av diagram 3. 

 Även här kan vi se de höga värdena för andra utgifter åren 1884-1886 från byggnationen 

och  de omfattande reparationerna på huset. Vad vi vidare kan se är att andelen av stiftelsens 

inkomster som gick till omsorgen, med undantag för året 1881, låg mellan 20 och 30 procent och att 

det först mot slutet av tidsperioden ökade till mellan 30 och 40 procent av intäkterna. Eftersom detta 

är relativa siffror kan den höga andelen av utgifterna som gick till byggnationen påverka andelen av 

intäkterna som lades på omsorgen. Det kan därför vara relevant att titta på förändringen av värdet 

på omsorgen och de andra utgifterna som visas i diagram 2.  

 En sista sak kan vara av värde att undersöka. Hur fördelade sig kostnaderna inom det som 

har definierats som omsorg? Diagram 4 visar denna fördelning. Vad vi kan läsa ut av diagram 4 är 

att den största andelen av kostnaderna för omsorgen kommer från matkostnader och att dessa 

kostnader tillsammans med de för kläder och skor utgör den allra största delen av kostnaderna.  

 K:1, Tryck, 1868-1897. Berättelse och Redovisning angående Skyddshemmet i Uppsala för år 1891, s. 224

 K:1, Tryck, 1868-1897. Berättelse och Redovisning angående Skyddshemmet i Uppsala för år 1895, s. 1-225
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Diagram 2. inkomster och utgifter 1876-1895

Inkomster Utgifter omsorg Andra kostnader Sparade pengar till nästa år 

Källa: Landsarkivet i Uppsala. Stiftelsen Anna Geijers 
barnhems arkiv, K:1, Tryck, 1868-1897
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Diagram 3. Fördelning av barnhemmet inkomster i procent

Utgifter omsorg Andra utgifter

Källa: Landsarkivet i Uppsala. Stiftelsen Anna Geijers barnhems arkiv, K:1, 
Tryck, 1868-1897
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Diagram 4. Procentuell fördelning av utgifter för omsorg på 3 poster, mat, kläder och övrigt
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Källa:
Landsarkivet i Uppsala. Stiftelsen Anna Geijers barnhems arkiv, K:1, 
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Antal flickor på barnhemmet och utgifter för omsorg per capita 
Antalet flickor på barnhemmet har kunnat fastslås med hjälp av två källor, en förteckning över 

antalet flickor på barnhemmet för åren 1868-1892 vilken sedan har kompletteras med uppgifter från 

årsberättelserna. Detta har möjliggjort att slå ut värdet på omsorgen per capita. Värdet på omsorgen 

är uttryckt i fasta priser med basår 1876. Resultatet presenteras i tabell 2. 

Tabell 2. Antal barn på barnhemmet och omsorg per capita i fasta priser

År Antal barn Utgifter omsorg fasta 
priser (1876=basår)

Omsorg per capita 
fasta priser 

1876 14 1297 93

1877 19 1728 91

1878 18 2028 113

1879 21 2014 96

1880 24 2141 89

1881 17 2796 164

1882 18 1804 100

1883 21 1906 91

1884 21 2644 126

1885 17 2182 128

1886 20 2112 106

1887 18 2690 149

1888 19 2383 125

1889 19 2427 128

1890 16 2511 157

1891 16 2378 149

1892 18 2566 143

1893 17 2654 156

1894 17 2679 158

1895 16 2635 165
Källor: 
Antal flickor Landsarkivet i Uppsala. Stiftelsen Anna Geijers barnhems arkiv, E:1:1, Korrespondens,   
1868-1951. Förteckning över antalet flickor på hemmet 1868-1892 samt Landsarkivet i Uppsala. 
Stiftelsen Anna Geijers barnhems arkiv, K:1, Tryck, 1868-1897 
Utgifter omsorg Landsarkivet i Uppsala. Stiftelsen Anna Geijers barnhems arkiv, K:1, Tryck, 1868-1897 
Kpi SCB Levnadskostnadsindex/KPI, historiska tal, 1830–2017. https://www.scb.se/hitta-statistik/
statistik-efter-amne/priser-och-konsumtion/konsumentprisindex/konsumentprisindex-kpi/pong/tabell-och-
diagram/konsumentprisindex-kpi/kpi-historiska-tal-1830/ - Hämtad 2/12-21017
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Befolkning och medelinkomst i Uppsala 1876-1895 

Befolkning och inkomster i Uppsala 
För att kunna skapa oss en uppfattning om medelinkomsten i Uppsala kan vi börja med en enkel 

uppställning av hur stor befolkningen var och de inkomster som beskattades i  Uppsala stad (se 

tabell 3.). För detta ändamål har två källor använts. SCBs underdåniga berättelser och 

Kronokamreraren i Uppsala stad. Detta ger oss dock inte den korrekta bilden. Det går inte att anta 

att alla människor som bodde i Uppsala stad arbetade. För att få en mer rättvisande bild av 

medelinkomsten måste alltså vissa personer räknas bort. Eftersom Kronokamreraren inte gjorde 

några sammanfattande beräkningar av hur många människor som betalade skatt hade det enda sättet 

att få ut den beskattade befolkningens antal från detta material varit att räkna personerna i tabellerna 

för hand. Detta hade varit för tidskrävande, varför en annan metod valts.  

 Till att börja med kan det vara ett rimligt antagande att de flesta barn under 15 år inte 

arbetade i någon större utsträckning. Givetvis förekom barnarbete under denna tid i Sverige. Frågan 

som dock bör ställas i detta sammanhang är om det förekom ett sådant utbrett barnarbete i Uppsala 

och att dessa barn tjänade tillräckligt mycket för att påverka den totala medelinkomsten för Uppsala 

stad. Denna fråga kommer inte att besvaras i någon utförlig bemärkelse i denna uppsats. Författaren 

kommer att nöja sig med att anta att det barnarbete som säkerligen försiggick inte skulle ha påverkat 

siffrorna för medelinkomsten i Uppsala nämnvärt. Alltså kommer alla barn under 15 år räknas bort 

från den befolkningsmängd som den totala inkomsten i Uppsala ska jämföras med. 

 Vidare så bör de gifta kvinnor som inte arbetade räknas bort p.g.a sambeskattningen som 

rådde i Sverige. Samtidigt borde de kvinnor som arbetade och var gifta finnas kvar i beräkningen. 

Det siffror för förvärvsfrekvensen hos kvinnor som kunnat hittas är tidigast från 1920. Då låg 

förvärvsfrekvensen hos gifta kvinnor på 3,8 %.  Vi kan anta att denna siffra var liknande, om inte 26

ännu lägre för tiden 1876-1895. Av den anledningen kommer alla gifta kvinnor att räknas bort från 

den arbetande befolkningen i Uppsala. Detta gör att siffrorna tappar i noggrannhet. Dock gör 

författaren det antagandet att de siffror som kommer fram i slutändan ändå är såpass precisa att de 

kan anses som representativa.  

 Slutligen ska givetvis de personer som var understödstagare i Uppsala räknas bort. När alla 

dessa grupper är borträknade har vi alltså fått en grov uppskattning av den förvärvsarbetande 

befolkningen i Uppsala. Denna uppskattning är inte så noggrann som den skulle kunna ha varit men 

 Silenstam, P, (1970), Arbetskraftsutbudets utveckling i Sverige 1870-1965, Stockholm: IUI.26
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författaren gör det antagandet att den är så pass noggrann att den kan sägas vara representativ för en 

medelinkomst i Uppsala.  

Åldersfördelning och gifta kvinnor i Sverige och Uppsala  
För att få en uppfattning om hur många barn under 15 och hur många av befolkningen över 14 som 

var gifta kvinnor har ytterligare hinder behövts överbryggas. Eftersom det inte finns tillgängliga 

Tabell 3. Folkmängd, total inkomst och beskattningsbar inkomst i Uppsala 1876-1895

År Folkmängd Uppsala Total inkomst Beskattningsbar 
inkomst

1876 13049 1117041 974841

1877 13466 1225257 1074457

1878 14069 1184185 1038985

1879 15808 1208572 1047472

1880 15675 1454510 1213310

1881 16436 1579829 1226229

1882 16854 1585826 1315226

1883 17682 ingen data 1379428

1884 18762 1679075 1277225

1885 20202 1727349 1311249

1886 20933 1773130 1305130

1887 21249 1809664 1316364

1888 21710 1772077 1300927

1889 21846 1807961 1336011

1890 21511 1890699 1462699

1891 21441 1892841 1477291

1892 21109 1766496 1374446

1893 21021 1746300 1363150

1894 21147 1773341 1386291

1895 21428 1778521 1387591
Källor: 
 Inkomster Landsarkivet i Uppsala. Kronokamreraren i Uppsala stad, E III a:7, Taxeringslängder för inkomst 
1876-1895, Taxeringslängd öfver inkomstbevillningen uti Uppsala stad för år 1876-1895. 
Befolkning SCB. Bidrag till Sveriges officiella statistik. U. Kommunernas fattigvård och finanser. P.A. Norstedt & 
söner, 1877-1920. Kungliga boktryckeriet, Stockholm. Täckningsår: 1874-1917.
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siffror för dessa grupper i Uppsala för åren som denna undersökning behandlar har en mer indirekt 

metod behövt användas. Åldersfördelningen för hela Sverige har tagits fram med hjälp av siffror 

från SCB.  Siffrorna är presenterade med 10-års intervall men den procentuella fördelningen  är 27

snarlik från decennium till decennium. Med dessa siffror har alltså ett rikssnitt kunnat räknas fram. 

Detta rikssnitt har sedan avrundats och applicerats på Uppsala. Avrundningen har gjorts för att 

förenkla beräkningen. Eftersom det endast finns siffror per decennium har ett snitt gjorts för hela 

perioden 1876-1895. Detta kan inte sägas påverka slutresultatet nämnvärt. Att applicera ett avrundat 

rikssnitt på Uppsalas befolkning är inte detsamma som det exakta antalet barn under 15 som fanns i 

Uppsala. Men det kan ändå anses tillräckligt nära det verkliga antalet för att gå att använda i denna 

beräkning. Åldersfördelningen i Sverige presenteras i tabell 4. 

Utifrån tabell 4 har sedan fördelningen beräknats i procent. Detta redovisas i tabell 5. 

Tabell 4. Åldersfördelning i Sverige vart tionde år 1860-1900.

År 0-4 år 5-9 år 10-14 
år

15-19 
år

20-29 
år

30-39 
år

40-49 
år

50-59 
år

60-64 
år

65-69 
år 70- år Totalt

1860 13,31 10,57 9,63 9,17 16,06 14,72 10,91 7,42 3,00 2,41 2,80 100,00

1870 11,78 11,63 10,65 9,06 15,15 13,10 11,92 8,49 2,79 2,29 3,15 100,00

1880 12,33 10,65 9,62 9,90 15,70 12,29 10,71 9,43 3,48 2,55 3,34 100,00

1890 12,18 10,93 10,19 9,04 14,54 12,42 10,34 8,88 3,78 3,36 4,33 100,00

1900 11,47 10,67 10,31 9,45 15,20 11,92 10,51 8,56 3,55 3,17 5,20 100,00

Källa: Historisk statistik för Sverige Del 1. Befolkning. Andra upplagan 1720-1967. Statistiska centralbyrån. KL 
Beckmans Tryckerier AB, Stockholm 1969. s. 68

 Historisk statistik för Sverige Del 1. Befolkning. Andra upplagan 1720-1967. Statistiska centralbyrån. KL 27

Beckmans Tryckerier AB, Stockholm 1969. s. 68
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Efter att andelen av befolkningen som var under 15 har etablerats kan vi nu röra oss vidare mot att 

ta reda på hur många av de som var över 15 som var gifta kvinnor. Detta redovisas i tabell 6 och 7. 

Tabell 5. Andel av Sveriges befolkning över och under 15 år 1860-1900

År 0-14 år 15-70+ år Total

1860 33,50 66,50 100,00

1870 34,05 65,95 100,00

1880 32,60 67,40 100,00

1890 33,30 66,70 100,00

1900 32,44 67,56 100,00
Källa: Historisk statistik för Sverige Del 1. Befolkning. Andra upplagan 1720-1967. Statistiska centralbyrån. KL 
Beckmans Tryckerier AB, Stockholm 1969. s. 68

Tabell 6. Antal gifta och ogifta kvinnor över 15 år

År
Gifta 
kvinnor över 
15 år

Skilda och 
ogifta

Flickor 
under 15

Totalt antal 
kvinnor

Total 
befolkning

1860 641048 701122 643159 1985329 3859728

1870 682573 764237 705062 2151872 4168525

1880 759872 854615 735938 2350425 4565668

1890 804613 876685 786496 2467794 4784981

1900 847252 962392 820361 2630005 5136441
Källa: Historisk statistik för Sverige Del 1. Befolkning. Andra upplagan 1720-1967. Statistiska centralbyrån. KL 
Beckmans Tryckerier AB, Stockholm 1969. s. 69

Tabell 7. Andel gifta kvinnor över 15 år

Antal män över 15 år
Antal kvinnor över 
15 år

Gifta kvinnor över 
15 år

Andel gifta kvinnor 
av befolkningen över 
15 år

1224415 1342170 641048 0,25

1302150 1446810 682573 0,25

1462869 1614487 759872 0,25

1510367 1681298 804613 0,25

1660487 1809644 847252 0,24
Källa: Historisk statistik för Sverige Del 1. Befolkning. Andra upplagan 1720-1967. Statistiska centralbyrån. KL 
Beckmans Tryckerier AB, Stockholm 1969. s. 69
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Nu när andelen barn under 15 och gifta kvinnor över 15 i Sverige etablerats kan vi röra oss vidare 

mot att hitta en rimlig uppskattning över hur många i Uppsala som förvärvsarbetade. Denna 

beräkning redovisas i tabell 8. Notera att kolumnerna C och D är avrundade rikssnitt.  

Tabell 8. Slutgiltig beräkning av den totala beskattade befolkningen i Uppsala

År Folkmängd 
Uppsala

Procentuell 
andel barn 
under 15 
år

Uppsalas 
folkmängd 
över 15 år

Procentuell 
andel gifta 
kvinnor av 
befolk-
ningen 
över 15 år

Befolkning 
över 15 
som ej var 
gifta 
kvinnor i 
Uppsala

Totalt 
antal 
understöds
-tagare i 
Uppsala

Total 
beskatt-
ningsbar 
befolkning 
i Uppsala

1876 13049 33 8743 25 6557 693 5864

1877 13466 33 9022 25 6767 743 6024

1878 14069 33 9426 25 7070 768 6302

1879 15808 33 10591 25 7944 945 6999

1880 15675 33 10502 25 7877 1012 6865

1881 16436 33 11012 25 8259 1206 7053

1882 16854 33 11292 25 8469 1276 7193

1883 17682 33 11847 25 8885 1205 7680

1884 18762 33 12571 25 9428 1193 8235

1885 20202 33 13535 25 10152 1326 8826

1886 20933 33 14025 25 10519 1549 8970

1887 21249 33 14237 25 10678 1681 8997

1888 21710 33 14546 25 10909 1905 9004

1889 21846 33 14637 25 10978 1874 9104

1890 21511 33 14412 25 10809 2049 8760

1891 21441 33 14365 25 10774 2128 8646

1892 21109 33 14143 25 10607 2141 8466

1893 21021 33 14084 25 10563 2160 8403

1894 21147 33 14168 25 10626 1997 8629

1895 21428 33 14357 25 10768 1997 8771

Källor: 
 Andel barn och gifta kvinnor över 15 Historisk statistik för Sverige Del 1. Befolkning. Andra upplagan 1720-1967. 
Statistiska centralbyrån. KL Beckmans Tryckerier AB, Stockholm 1969. s. 68-69 
Folkmängd Uppsala SCB. Bidrag till Sveriges officiella statistik. U. Kommunernas fattigvård och finanser. P.A. 
Norstedt & söner, 1877-1920. Kungliga boktryckeriet, Stockholm. Täckningsår: 1874-1917.
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Medelinkomst i Uppsala  
Vad som har gjorts för att nå denna uppskattning av medelinkomsten i Uppsala för åren 1876-1895 

är alltså följande. Efter ett antagande om att barn under 15 borde gå att räkna bort från den 

befolkning som ska jämföras med stadens totala inkomster från arbete har ett rikssnitt för antal barn 

i Sverige etablerats. Detta har avrundats till 33% eller en tredjedel. Vidare så har antagandet gjorts 

att gifta kvinnor arbetade i sådan liten utsträckning att deras utelämning ur beräkningen inte bedöms 

påverka slutresultatet på ett sådant sätt att en orimlig bild av medelinkomsten i Uppsala framträder. 

Detta leder fram till en beräkning där alla gifta kvinnor över 15 år räknas bort från den befolkning 

som ska jämföras med inkomsterna i Uppsala. Återigen har ett rikssnitt etablerats och avrundats. 

25% eller en fjärdedel av befolkningen över 15 år antas ha varit gifta kvinnor över 15. Genom dessa 

operationer kan nu slutligen en mindre befolkning än den totala för Uppsala jämföras med de totala 

inkomsterna. Dessa siffror har sedan deflaterats utifrån 1876 års prisnivåer för att få fram en real 

medelinkomst för Uppsala för åren 1876-1895. Resultatet presenteras i tabell 9. 

 Slutligen kan vi fråga oss, efter alla dessa operationer, om det resultat vi nått är rimligt. Är 

det rimligt att medelinkomsten i Uppsala 1876 var 190 kr? För att få ett svar på den frågan skulle vi 

kunna jämföra denna siffra med daglöner för jordbruksarbetare under samma tid. Erik Bengtsson, 

lektor i ekonomisk historia vid Lunds universitet, har uppskattat att en sådan lön under denna tid låg 

mellan 1-1,5 kronor och att antal arbetade dagar var ungefär 300 om året.  Detta ger en årslön på 28

mellan 300 och 450 kronor före justering för KPI. En sådan lön skulle som sämst ligga en bra bit, 

ungefär 100 kronor, eller 50% över medelinkomsten i Uppsala före justering för KPI. Jämförelsen 

kan anses rimlig ur ett perspektiv, nämligen att jordbruksarbete var den vanligaste formen av 

förvärvsarbete i Sverige vid denna tid och att jämförelsen då anknyter till något som skulle kunna 

anses vara den vanligaste inkomsten i Sverige. Samtidigt lider jämförelsen av att de flesta i Uppsala 

stad inte arbetade med jordbruk. Om vi antar att en betydande andel av Uppsalas befolkning både 

hade sämre löner än jordbruksarbetare och att de arbetade färre dagar om året går det att se siffrorna 

för medelinkomsten i Uppsala som rimliga. Författaren anser det därför fullt möjligt att gå vidare 

med att jämföra dessa siffror för medelinkomst i Uppsala med omsorgen på Anna Geijers barnhem 

och med övriga biståndstagare i Uppsala stad. 

 http://erikbengtsson.blogspot.se/2014/10/loner-och-priser-i-skandinavien-ca-1800.html - Hämtad 1/1-201828
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Tabell 9. Real medelinkomst i Uppsala 1876-1895

År Folkmängd 
Uppsala

Beskattnings
-bar 
befolkning i 
Uppsala

Total 
inkomst

Medlinkomst 
total

KPI 
(1876=100)

Real medel-
inkomst 

1876 13049 5864 1117041 190 100,00 190

1877 13466 6024 1225257 203 99,48 204

1878 14069 6302 1184185 188 92,98 202

1879 15808 6999 1208572 173 87,21 198

1880 15675 6865 1454510 212 91,72 231

1881 16436 7053 1579829 224 94,03 238

1882 16854 7193 1585826 220 91,51 241

1883 17682 7680 0 90,99 0

1884 18762 8235 1679075 204 87,63 233

1885 20202 8826 1727349 196 83,54 234

1886 20933 8970 1773130 198 79,45 249

1887 21249 8997 1809664 201 76,62 263

1888 21710 9004 1772077 197 79,35 248

1889 21846 9104 1807961 199 82,91 240

1890 21511 8760 1890699 216 84,70 255

1891 21441 8646 1892841 219 87,32 251

1892 21109 8466 1766496 209 85,74 243

1893 21021 8403 1746300 208 82,29 253

1894 21147 8629 1773341 206 78,09 263

1895 21428 8771 1778521 203 79,56 255

Källor: 
 Inkomster Landsarkivet i Uppsala. Kronokamreraren i Uppsala stad, E III a:7, Taxeringslängder för inkomst 
1876-1895, Taxeringslängd öfver inkomstbevillningen uti Uppsala stad för år 1876-1895. 
Befolkning SCB. Bidrag till Sveriges officiella statistik. U. Kommunernas fattigvård och finanser. P.A. Norstedt & 
söner, 1877-1920. Kungliga boktryckeriet, Stockholm. Täckningsår: 1874-1917. 
Beskattningsbar befolkning i Uppsala Historisk statistik för Sverige Del 1. Befolkning. Andra upplagan 1720-1967. 
Statistiska centralbyrån. KL Beckmans Tryckerier AB, Stockholm 1969. s. 68-69 
KPI SCB Levnadskostnadsindex/KPI, historiska tal, 1830–2017
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Slutlig jämförelse 
I diagram 5 kan vi nu se en jämförelse mellan värdet på omsorgen på Anna Geijers barnhem, 

medelinkomsten i Uppsala samt medelvärdet på bidraget till understödstagare i Uppsala. Enligt 

dessa jämförelser går det att se att både nivån för medelbidraget i Uppsala och omsorgen på 

barnhemmet liknar varandra och att de ligger en bit under medelinkomsten i Uppsala. Detta får 

anses som ett väntat resultat. Vad som bör poängteras är att den inkomst som lönearbetare tjänade i 

Uppsala och det bidrag som tillföll stadens understödstagare antagligen behövde läggas på fler 

saker än mat och kläder (den absolut största delen av värdet på omsorgen på barnhemmet kommer 

från pengar för kläder och mat, se diagram 4). Denna jämförelse tar helt enkelt inte hänsyn till 

kostnader för hyra eller andra saker som en lönearbetare eller en bidragstagare kan antas ha haft 

utgifter för, vilket en flicka på Anna Geijers barnhem inte hade. 
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Diagram 5. Jämförelse mellan medelinkomst och bidrag i Uppsala, samt omsorgen på Anna 
Geijers barnhem 1876-1895 i fasta priser (basår = 1876)

Medelinkomst Uppsala fasta priser Medelvärde för bidrag fasta priser Omsorg per capita fasta priser

Källor:
Medelinkomst Egna beräkningar, se tabell 7.
Värdet på bidraget SCB. Bidrag till Sveriges officiella statistik. U. Kommunernas fattigvård och finanser. P.A. Norstedt & söner, 1877-
1920. Kungliga boktryckeriet, Stockholm. Täckningsår: 1874-1917.
Värdet på omsorgen per capita Landsarkivet i Uppsala. Stiftelsen Anna Geijers barnhems arkiv, K:1, Tryck, 1868-1897 samt 
Landsarkivet i Uppsala. Stiftelsen Anna Geijers barnhems arkiv, E:1:1, Korrespondens, 1868-1951. Förteckning över antalet 
flickor på hemmet 1868-1892 samt Landsarkivet i Uppsala. Stiftelsen Anna Geijers barnhems arkiv, K:1, Tryck, 1868-1897



Diskussion 
De mätvärden som presenteras i diagram 5 under avsnittet ”slutlig jämförelse” har etablerats för att 

göra en jämförelse möjlig. Denna jämförelse visar dock inte en komplett bild av levnadsstandarden 

hos varken biståndstagare, lönearbetare eller barnhemsflickor. Däremot utgör denna jämförelse en 

utgångspunkt för att föra en vidare diskussion om hur god man kan säga att omsorgen på 

barnhemmet var, i förhållande till levnadsstandarden i samhället i övrigt  åren 1876-1895. (Omsorg 

är alltså något som jämförs med levnadsstandard.) Vad som ytterligare bidrar till att fördjupa bilden 

är den kvalitativa beskrivningen av verksamheten på barnhemmet så som den beskrivs i 

undersökningen här ovan.  

 Det som etablerats av den jämförelse som gjorts mellan medelinkomst, värdet på omsorgen 

på barnhemmet och medelvärdet för bidraget i Uppsala är att nivåerna för bidrag och omsorg är 

någorlunda lika medan medelinkomsten är betydligt högre. Eftersom den absolut största delen av 

värdet för omsorgen utgörs av kostnader för kläder och mat brister denna jämförelse på en tydlig 

punkt, kostnad för husrum. Eftersom datan för barnhemmets kostnader gjorde det svårt att räkna 

med värdet på det husrum som flickorna nyttjar, har detta inte räknats med i undersökningen. Detta 

medför att det redovisade värdet på omsorgen blir lägre än det faktiska värdet. Vi får anta att en del 

av pengarna som lönearbetarna tjänade och som biståndstagarna fick lades på hyror. Den slutliga 

jämförelsen saknar alltså vissa element som hade kunnat medföra bättre exakthet och ett 

noggrannare svar på uppsatsens frågeställning. Vi får helt enkelt nöja oss med vissa antaganden och 

den kvalitativa beskrivningen av verksamheten på barnhemmet för att fylla ut den sista biten av 

bilden av omsorgen och levnadsstandarden. 

 Vi kan alltså, utifrån vissa generella antaganden om vad bidragstagare och lönearbetare 

rimligtvis borde ha lagt vissa delar av sina inkomster på, sluta oss till att värdet på omsorgen på 

barnhemmet låg närmare medelinkomsten i Uppsala än medelbidraget. Nu återstår att säga något 

om de kvalitativa delarna av omsorgen på barnhemmet. Det finns några viktiga saker att ta fasta på, 

utöver värde på det husrum där de bodde , som antagligen var i någon mån unika för barnhemmet 

och därför skiljer ut flickornas levnadsstandard från den hos biståndstagare och lönearbetare.  

 Flickorna fick för det första undervisning. Vi kan anta att detta ingöt någon form av 

framtidstro hos flickorna eftersom utbildningens syfte var att göra dem lämpliga för att gå ut i 

tjänst. Att någon, eller i det här fallet några (stiftelsen, diakonissorna och de andra som arbetade på 

hemmet), visade att dessa flickor var värda att investera tid i måste ha betytt mycket, särskilt med 

tanke på att flickorna kom från sådan utbredd fattigdom.  
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 För det andra så hade flickorna sysselsättning på gården och på barnhemmet. De arbetade 

med tvätt av kläder, de sydde och lagade kläder och de arbetade med djuren på gården. Nu har inte 

denna undersökning visat vad flickorna själva ansåg om det arbetet, men vi kan anta att det skapade 

en någorlunda meningsfull vardag, främst med tanke på att även dessa sysslor förberedde dem för 

att gå ut i tjänst.  

 För det tredje så fick flickorna gratis undersökningar av både läkare och tandläkare. Inga 

försök har gjorts att uppskatta värdet på dessa undersökningar. Författaren väljer att istället lägga 

dessa fakta till det kvalitativa värdet på omsorgen. Återigen är detta något som vi kan anta att de 

understödstagare som fanns i Uppsala inte hade tillgång till.  

Slutsats 
Denna undersökning har sökt svar på frågan Hur god kan man säga att omsorgen var på Anna 

Geijers barnhem i förhållande till levnadsstandarden i samhället i övrigt åren 1876-1895? För att 

göra det har en jämförelse gjorts mellan levnadsstandarden på barnhemmet, för biståndstagare och 

lönearbetare. För att göra detta har tre mätvärden etablerats: medelinkomst i Uppsala stad, 

medelvärdet för bidrag till understödstagare och värdet på omsorgen på Anna Geijers barnhem. 

Dessa har skapat en kvantitativ grund för en vidare diskussion om omsorgen var god på Anna 

Geijers barnhem i förhållande till levnadsstandarden i samhället i övrigt. Till denna diskussion har 

även fogats en kvalitativ del som behandlar saker som inte gått att mäta kvantitativt. Av denna 

slutliga diskussion har följande slutsats dragits: 

 Omsorgen på Anna Geijers barnhem kan antas ha varit så pass god att levnadsstandarden för 

flickorna som bodde där översteg den som den genomsnittlige biståndstagaren i Uppsala stad hade 

men på en nivå markant lägre än den för den genomsnittlige lönearbetaren.  
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Källor 
Primärkällor 
Stiftelsen Anna Geijers Barnhems arkiv 

- Landsarkivet i Uppsala. Stiftelsen Anna Geijers barnhems arkiv, D:1:2, Matriklar, 1918-1942. 

Kort historik över Stiftelsen Anna Geijers Barnhem 1867-1961, 1961. 

- Landsarkivet i Uppsala. Stiftelsen Anna Geijers barnhems arkiv, K:1, Tryck, 1868-1897 

- Landsarkivet i Uppsala. Stiftelsen Anna Geijers barnhems arkiv, E:1:1, Korrespondens, 

1868-1951. Förteckning över antalet flickor på hemmet 1868-1892. 

Taxeringslängder för inkomst 1876-1895. Landsarkivet i Uppsala. Kronokamreraren i Uppsala 

stad, E III 

- a:7, Taxeringslängder för inkomst 1876, Taxeringslängd öfver inkomstbevillningen uti Uppsala 

stad för år 1876. 1876 

- a:8, Taxeringslängder för inkomst 1877, Taxeringslängd öfver inkomstbevillningen uti Uppsala 

stad för år 1877. 1877 

-  a:9, Taxeringslängder för inkomst 1878, Taxeringslängd öfver inkomstbevillningen uti Uppsala 

stad för år 1878. 1878 

- a:10, Taxeringslängder för inkomst 1878-1881, Taxeringslängd öfver inkomstbevillningen uti 

Uppsala stad för år 1878, 1879, 1880, 1881. 1878-1881 

- a:11, Taxeringslängder för inkomst 1882-1884, Taxeringslängd öfver inkomstbevillningen uti 

Uppsala stad för år 1882, 1883, 1884. 1882-1884 

- a:12, Taxeringslängder för inkomst 1885, Taxeringslängd öfver inkomstbevillningen uti Uppsala 

stad för år 1885. 1885 

- a:13, Taxeringslängder för inkomst 1886, Taxeringslängd öfver inkomstbevillningen uti Uppsala 

stad för år 1886. 1886 

- a:14, Taxeringslängder för inkomst 1887-1888, Taxeringslängd öfver inkomstbevillningen uti 

Uppsala stad för år 1887, 1888. 1887-1888 

- a:15, Taxeringslängder för inkomst 1889-1890, Taxeringslängd öfver inkomstbevillningen uti 

Uppsala stad för år 1889, 1890. 1889-1890 

- a:16, Taxeringslängder för inkomst 1891-1892, Taxeringslängd öfver inkomstbevillningen uti 

Uppsala stad för år 1891, 1892. 1891-1892 
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- a:17, Taxeringslängder för inkomst 1893, Taxeringslängd öfver inkomstbevillningen uti Uppsala 

stad för år 1893. 1893 

- a:18, Taxeringslängder för inkomst 1894-1897, Taxeringslängd öfver inkomstbevillningen uti 

Uppsala stad för år 1894, 1895. 1894-1897 

SCB. Bidrag till Sveriges officiella statistik. U. Kommunernas fattigvård och finanser. P.A. 

Norstedt & söner, 1877-1920. Kungliga boktryckeriet, Stockholm. Täckningsår: 1874-1917.  29

- Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse för år 1876. Stockholm, 1879-1895 

Sekundärkällor 
- Historisk statistik för Sverige Del 1. Befolkning. Andra upplagan 1720-1967. Statistiska 

centralbyrån. KL Beckmans Tryckerier AB, Stockholm 1969.  

- Sköld, Johanna & Söderlind, Ingrid ; Fosterbarn i tid och rum - lokal och regional variation i 

svensk fosterbarnsvård cirka 1850-2000. Stockholm Carlsson Bokförlag, 2014. 

- Silenstam, P, (1970), Arbetskraftsutbudets utveckling i Sverige 1870-1965, Stockholm: IUI. 

E-källor 
- http://erikbengtsson.blogspot.se/2014/10/loner-och-priser-i-skandinavien-ca-1800.html - Hämtad 

1/1-2018 

- SCB Levnadskostnadsindex/KPI, historiska tal, 1830–2017. https://www.scb.se/hitta-statistik/

statistik-efter-amne/priser-och-konsumtion/konsumentprisindex/konsumentprisindex-kpi/pong/

tabell-och-diagram/konsumentprisindex-kpi/kpi-historiska-tal-1830/ - Hämtad 2/12-21017 

 BISOS U digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) med stöd från Riksbankens Jubileumsfond, 2007.29
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Bilagor 

Bilga 1. Tabell över inkomster till Stifelsen Anna Geijers barnhem 1876-1895

År Behållning från 
föregående år

Intäckter bidrag 
och inkomster

Räntor oh 
Övrigt

Totalt

1876 1865,73 2524,34 262,25 5002,32

1877 2061,79 3435,67 1412 6909,46

1878 2029,85 4213,61 763 7006,46

1879 2037,28 3825,84 690 6553,12

1880 1924,68 3371,26 1900 7195,94

1881 1278,62 3595,85 1900 6774,47

1882 490,79 4562,97 1200 6253,76

1883 1835,31 4729,74 900 7465,05

1884 2938,07 8412,09 11350,16

1885 2645,53 3750,84 6396,37

1886 1446,9 5933,98 7380,88

1887 2337,02 3951,11 10000 16288,13

1888 12232,75 3604,8 924,69 16762,24

1889 12724,19 3470,4 1925,3 18119,89

1890 14292,44 3563,21 751,25 18606,9

1891 14417,49 3302,88 1020,98 18741,35

1892 1893,75 3783,93 62,48 5740,16

1893 1554,45 3525,91 728,58 5808,94

1894 1706,8 4463,46 592,37 6762,63

1895 1599,23 2956,41 600,41 5156,05
Källa: Landsarkivet i Uppsala. Stiftelsen Anna Geijers barnhems arkiv, K:1, Tryck, 1868-1897
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Bilaga 2. Tabell över utgifter för omsorgen på barnhemmet 1876-1895

År Mathåll
ning Lyse

Hus-
geråd 
bohag 
och lag-
ningar

Kläder 
och 
vävnads
material

Skodon
Såpa, 
aska 
m.m för 
tvätt

Ved

Diverse,
så som 
läro-
böcker, 
medicin 
och 
badning

Summa 
för 
utgifter 
för 
omsorg

1876 1042,2 22,13 29,5 149,05 33,1 20,67 1296,65

1877 1210,69 23,13 78,2 149,58 132,15 37,09 87,75 1718,59

1878 1214,25 19,25 38,01 271,5 183 25,5 110,34 23,93 1885,78

1879 1056,63 17,93 39,33 409,63 119,5 33 80 1756,02

1880 1261,98 25,68 52,62 399,97 145 40 38,37 1963,62

1881 1665,14 29,7 49,34 549,64 85,7 35,25 214 2628,77

1882 983,3 27,05 79,77 121,92 208,45 48,45 175,75 6,12 1650,81

1883 1092,18 29,45 54,83 181,57 227,25 63,75 71,75 13,18 1733,96

1884 1556,03 27,14 107,05 183,37 272 33,95 137 2316,54

1885 885,49 28,94 118,07 569,82 65,9 155 1823,22

1886 822,61 33,4 128,16 439,74 44,74 150,25 59,56 1678,46

1887 1013,64 27,77 90,26 661,69 47,41 156 64,61 2061,38

1888 1072,75 28,64 88,37 369,66 47,48 218 65,64 1890,54

1889 1099,02 23,75 74,18 533,05 49,67 203,5 28,8 2011,97

1890 1224,73 24,73 86,86 548,6 48,82 179,75 13,1 2126,59

1891 1301,19 22,09 39,35 468,91 41,36 193,5 9,93 2076,33

1892 1348,74 27,66 34,02 550,21 58,03 171,75 9,65 2200,06

1893 1314,62 27,54 65,89 453,72 67,55 214 40,14 2183,46

1894 1070,95 19,19 88,39 622,4 64,38 210,9 15,57 2091,78

1895 1172,37 26,23 69,34 575,03 55,13 174,25 24,37 2096,72

Källa: Landsarkivet i Uppsala. Stiftelsen Anna Geijers barnhems arkiv, K:1, Tryck, 1868-1897
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Bilaga 3. Tabell över andra utgifter på barnhemmet 1876-1895

Utgifter 
huset, för 
gården och 
trädgårde
n

Räntor och 
kapitalbet
alning

Avlöningar 
och 
arvoden

Betalning 
till 
diakonissa
anstalten 
för 2 
systras 
tjänstgörin
g

Insatt i 
sparbanke
n

Övrigt
Summa 
andra 
utgifter

221,3 372,5 300 250 150,22 1294,02

445,03 904,47 350 300 261,52 2261,02

979,9 894,75 400 450 58,75 2783,4

1207,57 505 400 50 209,85 2372,42

767,5 295 400 550 591,2 2603,7

926,38 245 525 700 58,53 2454,91

967,78 295 260,85 1100 44,01 2667,64

1125,05 295 430 900 42,97 2793,02

4535,21 295 430 1127,88 6388,09

2215,82 405 430 75,43 3126,25

2500,49 335 430 99,91 3365,4

980,2 435 475 103,8 1994

1299,52 335 430 82,99 2147,51

969,87 335 430 80,61 1815,48

1225,02 335 430 72,8 2062,82

1239,48 335 400 296,79 2271,27

1089,65 335 400 161 1985,65

1004,77 335 500 78,91 1918,68

1109,24 335 500 127,38 2071,62

744,63 335 500 162,86 1742,49
Källa: Landsarkivet i Uppsala. Stiftelsen Anna Geijers barnhems arkiv, K:1, Tryck, 1868-1897
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Bilaga 4. Tabell över totala utgifter, avskrivningar och sparade pengar 

Totala utgifter Avskrivningar Sparade pengar Totalt

2590,67 350 2061,65 5002,32

3979,61 900 2029,85 6909,46

4669,18 300 2037,28 7006,46

4128,44 500 1924,68 6553,12

4567,32 1350 1278,62 7195,94

5083,68 1200 490,79 6774,47

4318,45 100 1835,31 6253,76

4526,98 2938,07 7465,05

8704,63 2645,53 11350,16

4949,47 1446,9 6396,37

5043,86 2337,02 7380,88

4055,38 12232,75 16288,13

4038,05 12724,19 16762,24

3827,45 14292,44 18119,89

4189,41 14417,49 18606,9

4347,6 14393,75 18741,35

4185,71 1554,45 5740,16

4102,14 1706,8 5808,94

4163,4 2599,23 6762,63

3839,21 1316,84 5156,05
Källa: Landsarkivet i Uppsala. Stiftelsen Anna Geijers barnhems arkiv, K:1, Tryck, 1868-1897
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