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Abstract 

 

 During the end of the nineteenth century and the beginning of the twentieth century Sweden 

experienced social changes. The proceeding industrialization led to a process of urbanization 

where people were forced, more or less, in to the cities to find work. The traditional 

agricultural self-sufficiency society was successively replaced by salaried employment. This 

meant that family and home was no longer the major centre of production, nurturance and 

care. In order to support themselves and their families, even women applied for industrial 

work. This led to further changes to the family. The women now worked away from home, 

and the children were left without anyone to look after them and care for them.  

These children tended to be regarded as a problem to the society, when they after school spent 

their time in the streets in the city, without any necessary forms of care or supervision. 

Through the ideas of the middle class or bourgeoisie, the philanthropic charity organizations 

came to act and solve the problems. Their work was based upon educational and moralizing 

aspects. A way of solving these problems for the society, as well as for mothers and children, 

was to establish child nursing institutions or activities. 

 This essay describes when and how the child nursing institutions or activities Arbetsstugan 

and Barnkrubban were established in Karlskrona, and the motives for the establishments. 

 As results of this study we can see that the motives and purposes of the establishments and 

the activities at the institutions, resemble with certain patterns of child nursing institutions 

during this special period.  
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1. Introduktion 

 

1.1 Inledning 

 

 Under slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet genomgick Sverige 

samhällsförändringar. Industrialiseringen hade tagit fart och med denna följde en inflyttning 

till städerna i syfte att finna arbete. Man gick nu från en jordbruksbaserad hushållning till 

lönearbete utanför hemmet. Därmed gav man upp den traditionella modellen med hemmet 

som en i stort sett självförsörjande enhet. Detta medförde att familjen och hemmet inte längre 

är den centrala punkten för produktion, reproduktion och omvårdnad. Av försörjningsskäl 

sökte sig många kvinnor till fabriks- och industriarbete, och när så även kvinnorna började 

arbeta, skedde ytterligare förändringar för familjen1. Barnen stod nu utan tillsyn. Dessa barn 

blev samhällets problem då de störde ordningen i städerna2. Nu agerar de filantropiska 

välgörenhetsorganisationerna med idéer med borgerliga förtecken, för att lösa problemen. 

Man arbetar utifrån uppfostrande och moraliserande utgångspunkter3. Ett sätt att lösa dessa 

problem för både samhälle, mödrar och barn, var att inrätta barnavårdande verksamheter4. 

 I denna uppsats undersöks när och hur de barnavårdande verksamheterna Arbetsstugan och 

Barnkrubban etablerades i Karlskrona, och motiven till detta, samt hur dessa utövade sin 

verksamhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Tallberg Broman, 1991, s. 54f 
2 Ibid, s.61 
3 Ibid, s.63f 
4 Heywood, s.278f 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

 

 Huvudsyftet med uppsatsen är att försöka se när, hur och varför tidiga former för 

barnomsorgsverksamhet som barnkrubbor och arbetsstugor etablerades i Karlskrona, med 

hjälp av följande frågeställningar: 

 

• När och hur etablerades barnkrubbor respektive arbetsstugor i Karlskrona? 

• Vilka motiv kan sägas ha funnits till etablerandet av verksamheterna? 

• Vem eller vilka låg bakom etablerande, organisation och finansiering av 

verksamheterna? 

• Hur såg verksamheterna ut och hur fungerade de? 

 

 

 

1.3 Källor, metod och avgränsningar 

 

 Källorna i undersökningen är arkivmaterial från Karlskrona kommunarkiv. Arkivmaterialet 

som gäller Föreningen för Arbetsstugor i Karlskrona innehåller protokoll, koncept, liggare 

och register, verifikationer, dagböcker mm. Arkivmaterialet från Föreningen Karlskrona 

Barnkrubba är lite mer omfattande, men är i princip uppbyggt på samma sätt. 

 I mitt grundarbete med arkivmaterialet har jag systematiskt genomläst det. Jag har därefter 

bedömt dess värde i egenskap av källa, och utvärderat dess innehålls betydelse för min 

undersökning. Arkivmaterialet är, enligt min uppfattning, ”berättande” på ett förhållandevis 

likriktat sätt, varför jag utgått från att framförallt försöka se förändringar hos verksamheterna, 

även om jag också tagit hänsyn till kontinuiteten. Detta innebär således att jag gjort ett urval 

baserat på vad jag ansett varit talande och viktigt för att kunna besvara undersökningens 

frågeställningar, och som grundar sig på mina förkunskaper och min förförståelse. I 

urvalsprocessen har jag även gjort bedömningar och tolkningar där både kunskaper från 

relaterad litteratur och förförståelse spelat in. Jag har därmed mer eller mindre använt mig av 

en hermeneutisk arbetsmetod, samtidigt som jag genom hela arbetet försökt ha allmän 

metodologisk och källkritisk medvetenhet, och försökt beakta rollen av min förförståelse. 
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 Den litteratur som ligger till grund för undersökningens teoretiska utgångspunkter och 

undersökningens bakgrund, har även den systematiskt genomlästs och bedömts gällande 

innehåll som är relevant för undersökningens framställning. 

 

 Vad gäller den tidsmässiga avgränsningen ligger undersökningens fokus på tiden för 

bildandet av de barnavårdande inrättningarna, år 1899 till omkring år 1902. Jag menar att man 

här kan se vilka utgångspunkter och grundtankar man har haft med verksamheterna och 

därmed verksamheternas initiala och egentliga syften. Den bortre tidsmässiga avgränsningen 

är satt till år 1943, då denna tid innebär ett avslut för de barnavårdande inrättningarna 

Karlskrona arbetsstuga och Karlskrona Barnkrubba. Inrättningarna upphör som föreningar 

och uppgår istället i en centraliserad och samordnad kommunstyrd verksamhet5. 

 Jag har medvetet valt att vid vissa tillfällen gå utanför min tidsmässiga avgränsning. Detta för 

att få information om historisk bakgrund och utveckling. 

 

  Jag har vidare avgränsat mig genom att göra ett urval gällande de inrättningar som skall 

undersökas. Jag har endast sett till inrättningarna i Karlskrona stad, eller stadskärna. Vidare 

har undersökningen fått gälla endast verksamheterna Arbetsstugan och Barnkrubban. Dels på 

grund av att undersökningen annars hade blivit för omfattande, och dels för att dessa 

verksamheter senare togs upp i en kommunal centraliserad barnavårdsverksamhet, och 

därmed i viss mån kan sägas vara grunden till modern barnomsorg. 

 

 Vidare har jag medvetet valt att på ett flertal ställen citera delar av texter, eftersom jag har 

ansett det viktigt och belysande för undersökningen att i dessa fall återge texten i sin 

ursprungsform. 

 Jag har i arbetet utgått från att etablerandet och drivandet av de barnavårdande 

verksamheterna tillkom på grund av ändrade förhållanden och förutsättningar i samhället. 

Således har den kontext i vilken verksamheterna växte fram betydelse för deras utformning 

och syften. Därför har det varit viktigt att visa vissa viktiga faktorer i kontexten, som 

påverkade etablerandet och utformningen av de barnavårdande verksamheterna. Detta gör jag 

i den del av arbetet som jag valt att kalla ”Kontextuell bakgrund”. 

 

 

                                                 
5 Karlskrona kommunarkiv, Styrelsen för Karlskrona Arbetsstugor, A1:1 Protokoll, verksamhetsberät. 1943 



 7 

1.4 Forskningsläge, litteratur och teoretiska utgångspunkter 

 

De ämnesområden som berör undersökningen och som jag utgått från i val av litteratur är; 

barnavårdande inrättningar, fattigvård, välgörenhetsarbete och filantropi, kvinnligt lönearbete, 

synen på barnet och slutligen lokalhistoria gällande Karlskrona. Samtliga ämnen ska ses i ett 

historiskt perspektiv. Jag har valt att föra fram samma litteratur i ett forskningsläge då jag 

anser att de är representativa här. 

  

 När det gäller barnavårdande inrättningar har Ingegerd Tallberg Broman och Ann-Katrin 

Hatjes arbeten varit aktuella för min undersökning. Ingegerd Tallberg Broman, professor i 

pedagogik, diskuterar i När arbetet var lönen. En kvinnohistorisk studie av 

barnträdgårdsledarinnan som folkuppfostrare från 1991, hur den samhällsutveckling med 

industrialisering och kvinnligt yrkesarbete som skedde i Sverige under 1800-talet, bidrog till 

behovet av barnomsorg och utformade folkbarnträdgårdarna och barnträdgårdsledarinnornas 

uppgifter. Hon diskuterar hur folkbarnträdgårdsverksamheten byggt på ideologier och 

tankegångar av både borgerlig och filantropisk karaktär, där barnträdgårdsledarinnan kan 

sägas ha fått en roll som folkuppfostrare. Hon visar här hur man samtidigt som man skulle 

fostra till att värna om hemmet och moderskärleken, blev en möjlighet för yrkesverksamma 

mödrar att sköta sina arbeten och samtidigt få tillsyn av barnen.  

 Tallberg Bromans uppgifter är viktiga för min undersökning då den gäller de barnavårdande 

inrättningarnas uppkomst, verksamhetsområde och karaktär. 

 Tallberg Bromans idéer har dessutom betydelse för mina metodologiska och teoretiska 

utgångspunkter då hon ”… försöker nå en historisk förståelse…” genom att få kunskap om 

den omgivande kontexten, dvs. de samtida samhälleliga förutsättningarna och förhållandena6. 

 

 Ann-Katrin Hatje, professor emerita, är i grunden historiker men arbetar även inom 

pedagogikens områden. Hon diskuterar i Från treklang till triangeldrama. Barnträdgården 

som ett kvinnligt samhällsprojekt under 1880-1940-talen delvis ur ett genusperspektiv, hur 

barnträdgårdens ideologiska och politiska idéer om samhället kom att påverka synen på 

kvinnligt yrkesarbete, och hur barnträdgårdsverksamheten i det avseendet har kommit att 

påverka den moderna samhällsutvecklingen. Även Hatje, likt Tallberg Broman, diskuterar 

dilemmat för folkbarnträdgården gällande folkuppfostran kontra moderskapsideal. Hatje utgår 

                                                 
6 Tallberg Broman, 1991, s.20 
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dock från ett konfliktperspektiv där barnet, modern och den yrkesarbetande kvinnan är 

representanter. 

 Hatje menar i sin teoretiska och metodologiska ansats att den empiriska framställningen och 

det ständiga analyserandet av fakta är viktigast, och att det i detta måste finnas en, om än 

outtalad, teoretisk medvetenhet7. Jag ansluter mig till detta resonemang, även om jag anser att 

det finns flera faktorer att ta hänsyn till. 

 Jag har även i viss mån utgått ifrån Hatjes diskussion om en borgerlig harmoniseringsprocess 

i samhället, där det både handlat om moralisering och folkuppfostran för att lösa sociala 

problem och förändra samhället med borgerliga medel8.  

 

 När det gäller filantropi och fattigvård har jag i mitt arbete använt mig av Staffan 

Förhammars Med känsla eller förnuft. Svensk debatt om filantropi 1870-1914 från 2000, och 

Birgitta Plymoths Fostrande försörjning. Fattigvård, filantropi och genus i fabriksstaden 

Norrköping 1872-1914 från 2002. Staffan Förhammar, professor i historia, diskuterar den 

offentliga debatten i Sverige gällande den filantropiska verksamheten och bakomliggande 

socialpolitiska och allmänna ideologier och värderingar. I uppsatsen har jag refererat till 

Förhammar bl.a. när det gäller filantropins utveckling. 

 Plymoth, fil dr och knuten till historieämnet, diskuterar i ovanstående titel hur borgerligheten 

i Norrköping under perioden 1872-1914 bedrev fattigvårdspolitik, både normativt och 

praktiskt. Hon utgår både från klass- och genusperspektiv, då hon även vill undersöka om 

detta bidrog till en klasspräglad genusordning. I sitt arbete har Plymoth haft som 

utgångspunkt att borgerlig aktivitet styrdes mot vissa sociala förhållanden som framställdes 

som sociala problem. Arbetarbefolkningens fattigdom problematiserades av borgerligheten 

som utarbetade egna idéer om hur problemen skulle lösas9. Jag ansluter mig till Plymoths 

resonemang, och även om jag inte använt de teoretiska utgångspunkterna explicit, har jag haft 

dem i beaktande och de har genom arbetet funnits i mina tankegångar. 

 

 Jag har i uppsatsen även sett synen på barnet som en viktig faktor i den kontext som de 

barnavårdande inrättningarna uppkom och verkade. Jag har därför utgått från viss litteratur 

rörande diskussionen om barnet i samhället. Här har jag använt Bilden av barnet, 1994, av 

Anne Banér, och Barndomshistoria, 2005, av Colin Heywood.  

                                                 
7 Hatje, 1999, s.20 
8 Ibid, s.48, 55 
9 Plymoth, 2002, s.14f 
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 Anne Banér, fil dr i konstvetenskap, skildrar bilden av barnet genom historien, från antika 

Grekland fram till vår tid, sett genom konsten. Konsten kan vara ett medium för en 

förmedling av historiska företeelser och uppfattningar, och kan vara till stor hjälp även vid 

historieskrivning. I uppsatsen har jag primärt använt mig av den del som diskuterar 1800-

talets arbetarbarn10.  

 Jag har vidare refererat till Susanna Hedenborgs tillägg i Heywood. I boken diskuteras hur 

tankar och idéer om barn och barndom har förändrats och förändras över tid, och Susanna 

Hedenborg, bl.a. docent i ekonomisk historia, har gjort ett tillägg om svensk 

barndomshistoria.  

 Jag har använt ytterligare en titel rörande synen på barn. Detta är Ur barndomens historia, 

1995. Här görs en framställning rörande barnet och barndomen ur ett historiskt perspektiv. 

Till denna litteratur har jag refererat rörande medborgarfostran. 

 

 Rörande kvinnors arbete och kvinnodominerade arbetsplatser har jag utgått från och refererar 

till Kvinnoarbete i Europa 1789-1950. Genus, makt och arbetsdelning, 2006, av Ulla 

Wikander, professor i ekonomisk historia. Ulla Wikander visar här hur villkoren och 

förutsättningarna för kvinnors lönearbeten har förändrats under perioden 1789-1950. 

 Eftersom kvinnors lönearbete är en av de bakomliggande orsakerna till utvecklingen av 

barnavårdande inrättningar, har Wikander här givit en bakgrund och förförståelse i mitt 

uppsatsarbete. Jag refererar till henne gällande kvinnodominerade arbetsplatser. 

 

  Undersökningen är även beroende av en bild av den lokalhistoriska kontexten och 

samhällsutvecklingen. För att ge en bild av detta har jag använt Karlskrona stads historia Del 

3, 1862-1930, 1930, av Janrik Bromé. Janrik Bromé, 1879-1960, skrev ett antal verk om 

svensk historia under sin levnad. Han titulerades under en tid skriftställare. Jag har i uppsatsen 

använt Bromé i fråga om Karlskrona stads industriella och befolkningsmässiga utveckling, 

men även gällande lokala fattigvårdsrelaterade inrättningar. 

 

 I undersökningen har jag även använt och haft stor nytta av Arbetsstugor för barn, 1897, av 

Anna Hierta-Retzius, 1841-1924. Hierta-Retzius var under sin tid bl.a. aktiv i kvinnofrågor, 

fattigvård och välgörenhet, och stod bakom etablerandet av de första arbetsstugorna i Sverige. 

I boken berättar hon om arbetsstugverksamhetens syften, mål och verksamhetsutövning. 

                                                 
10 Banér, 1994, s. 170 
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Jag har i stor omfattning använt Hierta-Retzius som referens gällande utvecklingen av 

arbetsstugverksamheten. 

 

 Som ovan nämnts vill jag påpeka att jag inte explicit använt mig av de teoretiska perspektiv 

eller utgångspunkter som forskningen ovan erbjudit. Dock har jag i mina tankegångar under 

arbetets gång beaktat dessa teoretiska utgångspunkter genom en teoretisk medvetenhet. 

Jag har valt att inte formulera någon hypotes, utan utgår från frågeställningarna. 
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2. Kontextuell bakgrund 

 

2.1 Förändrade samhällsförhållanden 

 

Tiden runt slutet av 1800-talet och sekelskiftet i Sverige brukar ses som en 

industrialiseringsfas med en medföljande urbanisering och en tid av begynnande 

modernisering. I stället för den agrara modellen med hushållet som en produktionsenhet, kom 

nu lönearbetet att vara viktigt11. Denna förändrade näringsstruktur och expansion var delvis 

beroende av en befolkningstillväxt. Man söker sig nu in till städerna i syfte att finna arbete 

och utkomst, och detta medför att städerna växer markant både till storlek och 

befolkningsmängd. Man kan här tala om en framväxt av en ny familjeform och att familjen 

upplöstes som ekonomisk samarbetsenhet. Familjen avskildes nu från produktionen och 

särskilt kvinnorna hänvisades till reproduktion och omsorg12. 

   

 En annan omständighet kring de förändrade sociala förhållanden som industrialiseringen och 

inflyttningen till städer innebar var kvinnors arbete. Vanligt var att många yngre kvinnor 

sökte sig till städerna i hopp om arbete. Överhuvudtaget sökte kvinnor från arbetarklassen sig 

till arbeten inom industrin. I flera av de större städerna fanns ett överskott av kvinnor och 

antalet utomäktenskapliga barn var stort13.   

 

 Denna nya levnadsform för familjer där även modern arbetade utanför hemmet, leder vidare 

till frågan om vem som skulle ta hand om barnen och till frågan om etablerandet av de 

barnavårdande inrättningarna. Men innan jag berör dessa frågor vill jag först redogöra för 

några viktiga faktorer som var av betydelse för inrättandet av de barnavårdande 

verksamheterna; synen på barnet, filantropisk verksamhet och samhällsideal. Utifrån kunskap 

om dessa faktorer kan man förstå de samtida samhälleliga förutsättningarna för och den 

kontext i vilken de barnavårdande inrättningarna etablerades. 

 

  

  

 

                                                 
11 Plymoth, 2002, s.167 
12 Tallberg Broman, 1991, s.55f 
13 ibid 
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2.2 Barnet i samhället – förändrad syn på barnet 

 

När mönstren för försörjning förändrades från jordbrukarsamhälle till industrisamhälle 

medförde detta att produktionen flyttades ut från hemmet. Hemmet hade tidigare fungerat som 

en sammanhållande produktionsenhet, och vård, omsorg och barnuppfostran hade varit en 

naturlig del. När då hemmet inte längre var centrum för försörjning uppstod enligt Tallberg 

Broman en reproduktionskris. Barnet och barnuppfostran blev ett problem. Statsmakten, som 

från kyrkan successivt tagit över vissa skyddsfunktioner gentemot familjer, hade även visst 

ansvar för kontroll och integration. Dock kom det statliga och offentliga engagemanget för 

yngre barn och problemen kring fostran och tillsyn mycket sent. Staten tar till uppgift att 

snarare skydda produktionen än reproduktionen. Reproduktionen och frågor kring denna blir 

således ett problem i det nya samhället. Barnen blir ett samhälleligt orosmoment genom bland 

annat tiggeri och oövervakat leverne, och man inser att de på något sätt måste integreras i 

samhället för att få bukt med problemen. Man talar här om ett behov av att uppfortra folket 

och folkets barn14.  

 Vad hade man då för syn på barnet, barnets relation till vuxna och de vuxnas ansvar för 

barnet? Enligt Hedenborg har barns och föräldrars relationer till varandra styrts av 

lagstiftning. När man ser till den svenska lagstiftningen har föräldrar sedan lång tid tillbaka 

ansvarat för sina barns uppfostran, och föräldrarna skulle straffa barnen om de gjorde något 

olagligt. Föräldrarna var även ekonomiskt ansvariga. Samhället har dock med tiden förändrat 

och begränsat föräldrarnas makt över barnet och när föräldrarna betraktats som otillräckliga 

har samhället gripit in. Ett exempel är den lag som kom år 1902; Lag angående sedligt 

försummade och vanartade barn, vilken innebar att barnavårdsnämnden kunde omhänderta 

barn som inte skötte sig. Lagen visar enligt Hedenborg på medelklassens uppfattning om den 

goda barndomen. Barn skulle leka och gå i skolan. Dock överensstämde inte detta med 

arbetarklassens behov av att barnen skulle hjälpa till med försörjningen. Dessutom fanns ju 

problemet med att arbetarklassföräldrarna ofta arbetade båda två, och därmed fanns ingen 

tillsyn för barnen. Barnen fick då vistas på gatan, vilket av de bättre bemedlade 

samhällsklasserna ansågs opassande15.  

 

 Redan tidigare, från 1500-talet och framåt, hade en rad författare ägnat sig åt barns 

uppfostran i olika typer av uppfostringslitteratur. Här finns flera exempel på vad som var 

                                                 
14 Tallberg Broman, 1991, s.61 
15 Heywood, 2005, s.257f 
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faderns respektive moderns roll gällande barnets uppfostran i familjen, och dessutom hur 

barnet borde uppfostras och förhålla sig till föräldrarna. Här handlar det både om varaktiga 

mönster och om förändring. Barnet skulle fortfarande lyda sina föräldrar, men småningom 

kan men se mera empati gentemot barnet16. 

 Från mitten av 1800-talet, i Sverige, skedde en förändring där man upptäckte barndomen som 

fenomen och en särskild period i livet. Därefter, åren 1860-1920, skedde ett successivt 

särskiljande av barnet. De nya kunskaperna om barndomen, och diskussionerna kring denna, 

medverkade till att specialiserade institutioner och yrkeskategorier utvecklades, just för att ta 

hand om barnen. Ju mer barnen på flera sätt skiljs från de vuxna, blir de alltmer 

uppmärksammade i sin egenskap av barn. Man har ett intresse av att fostra och utveckla, 

internalisera moraliska regler och ge barnet ett kulturellt kapital, och detta skall nås genom 

undervisning och fostran. Senare tog man intryck av kunskaper och upplysning om barn och 

barns utveckling, vilket bidrog till en humanare behandling och inställning till barn17.  

 

 Således bör det ha funnits flera skäl till att inrätta barnavårdande verksamheter. Både för att 

investera i barnen och att ge dem uppfostran och undervisning, men även för att ta itu med 

problemen med barn utan tillsyn som sprang runt och skapade oro och oreda på gatorna.  

Dessutom fanns en påverkan av förändrade inställningar till barnet och barndomen. 

 

 

2.3 Filantropisk verksamhet 

 

  I Sverige bildades under 1800-talet ett stort antal sammanslutningar eller organisationer vars 

främsta mål var att ge stöd av olika slag till fattiga människor18. Under halvsekelskiftet 1850 

angrep de filantropiska sammanslutningarna de olika fattigdomsproblemen genom att med 

moraliska utgångspunkter påverka de fattiga. Man intresserade sig mycket för barnets 

situation och målet för filantropin var att hjälpa både barn och vuxna att bli goda 

samhällsmedborgare19. Under framväxten av den liberala ideologin som i flera avseenden 

kom att sätta prägel på samhället, utvecklades och förändrades även filantropin. Från att ha 

varit kyrkligt orienterad med religiösa motiv av barmhärtighet och kärlek till sin nästa, 

utvecklades filantropin nu till en s.k. vetenskaplig variant där hjälparbetet byggde på en 

                                                 
16 Heywood, 2005, s.260f 
17 Tallberg Broman, 1991, s.62f 
18 Heywood, 2005, s.278 
19 Förhammar, 2000, s.43 
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objektiv bedömning i mötet med de hjälpbehövande20. Istället för allmosor och allmänt stöd 

utgår man nu ifrån att klienten ska hjälpas till självhjälp, och hjälpen skulle vara mer 

individanpassad. Man började nu samarbeta med de offentliga verksamheterna, och man 

utgick i sitt arbete från idéer om samhällsnytta21. Från 1900-talets början kan man hos olika 

filantroper se en tendens till ett större perspektiv på samhället. Målet var att genom 

rehabiliterade samhällsmedborgare skapa ett samhälle med färre sociala problem och med 

oberoende samhällsnyttiga medborgare22. 

 

 En stor del av de barnavårdande verksamheter som inrättades, etablerades och drevs av 

filantropiska organisationer eller föreningar. Den filantropiska verksamheten specialiserade 

sig på olika områden och flera föreningar kom att speciellt intressera sig för barn. Exempel på 

verksamheter som etablerades av filantropiska organisationer är arbetsstugor, barnkrubbor, 

sommarkolonier och s.k. Mjölkdroppeföreningar. Mjölkdroppeföreningarna fokuserade på 

spädbarnen och deras mödrar, och erbjöd steriliserad mjölk för att förbättra de fattiga barnens 

hälsa23. 

 En annan verksamhet som byggde på filantropiska tankegångar var folkbarnträdgården eller 

kindergarten. Den första kindergarten i Sverige öppnades i Stockholm år 189624. 

Verksamheten var i det pedagogiska avseendet inspirerad av och byggde på Friedrich Fröbels 

pedagogik, men hade även till syfte att påverka människor till viss tanke och handling. 

Verksamheten representerade vissa ideologiska tankegångar och värderingar som man 

försökte implementera i verksamheten och föra över till barnen och föräldrarna. De 

filantropiska idéerna var till en början framträdande i verksamheten men kom senare att 

luckras upp till förmån för ett mera professionellt och för tiden vetenskapligt tänkesätt25. 

Bakom folkbarnträdgårdens etablerande låg bland annat en önskan om att framhålla kvinnans 

reproduktiva uppgifter, och göra barnuppfostran och moderskap professionaliserat, medan 

man samtidigt möjliggjorde för kvinnan att ha ett arbete och en karriär. Vidare tryckte man på 

det viktiga i att se till barnet som en värdefull och känslig individ. Folkbarnträdgården kom 

således att bli en verksamhet med både sociala och pedagogiska syften26.   

 

                                                 
20 Förhammar, 2000, s.46f 
21 Ibid, s.195 
22 Ibid, s.197 
23 Heywood, 2005, s.278ff 
24 Hatje, 1999, s.39 
25 Ibid, s.34 
26 Ibid, s.33 
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 Vidare kan sägas om den filantropiska verksamheten att information från viss forskning tyder 

på att den vetenskapliga filantropin ”… rymmer embryon till modern social omsorg”27.  

 Birgitta Plymoth menar, då hon skriver om Norrköping, att den borgerliga filantropiska 

verksamheten, efter den ökade aktiviteten från 1880-talet, kan ses som samtidens handlingar 

för att göra stadens socialt orienterade insatser mera moderna. Filantropisk verksamhet var 

således något som kompletterade den offentliga sociala verksamheten och som möjliggjorde 

för borgerligheten att motverka fattigdomen med andra medel28.  

 Det borgerliga välgörenhetsarbetet kan ses ur ett flera perspektiv. Att medverka i styrelser 

och ge gåvor och donationer var troligen relaterat till viss status, och att delta i olika styrelser 

sågs under denna tidsperiod som en medborgerlig plikt. Enligt Birgitta Plymoth, som delvis 

utgår från borgerliga styrelseuppdrag i Norrköping, fanns inga särskilda krav på vidare 

engagemang av personliga sociala eller filantropiska former. Man kunde inneha styrelseposter 

utan att överhuvudtaget behöva engagera sig i de klienter man diskuterade, och man behövde 

inte heller röra sig utanför sin egen klass eller miljö29. 

 

 

2.4 Samhällsideal 

 

När det gäller de samhälleliga och socialpolitiska diskussionerna vid tiden för min 

undersökning vill jag visa, med folkbarnträdgårdsverksamheten som exempel, hur 

samhälleliga tankegångar och ideologiska motiv såg ut. Jag väljer folkbarnträdgården för att 

denna verksamhet är ett ganska tydligt exempel på hur borgerliga idéer om hur 

samhällsmedborgare skulle uppfostras påverkade en barnavårdande verksamhet. Man ser hur 

de filantropiska tankegångarna praktiserades och hur synen på barnet successivt påverkar och 

förändrar folkbarnträdgårdens verksamhet30. Dessutom har folkbarnträdgårdsverksamheten 

beröringspunkter med både barnkrubb- och arbetsstugverksamheterna. Jag kommer nedan att 

knyta an till dessa mönster i min egen undersökning av de aktuella barnavårdande 

inrättningarna i Karlskrona. 

 

 Omkring slutet av 1800-talet och början av 1900-talet kan man se en tid av social och politisk 

oro, med framväxten av industrikapitalism, folkomflyttningar och ökad inflyttning till 

                                                 
27 Förhammar, 2000, s.13 
28 Plymoth, 2002, s.242 
29 Ibid, s.47f 
30 Hatje, 1999, 91ff 
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städerna, men även klassmotsättningar och ett markant kvinnoöverskott. Samhällsdebatten 

rörde i stor utsträckning de samhällsproblem som kom att sortera under benämningarna; den 

sociala frågan, arbetarfrågan och kvinnofrågan. Man arbetade i olika delar av samhället för att 

lösa dessa problem. Här fanns bland andra initiativtagarna till folkbarnträdgårdarna som 

försökte angripa dessa problem med filantropitänkande och idéer om harmoni, utifrån 

borgerliga utgångspunkter31. 

 Man har i folkbarnträdgårdsverksamheten kunnat se avtryck av borgerlighetens diskussioner 

om moral och förfasan över den ökande osedligheten och fattigdomen, under tiden runt 

sekelskiftet. De personer ur de borgerliga bättre bemedlade klasserna som var socialt 

engagerade, hade synpunkter på de barn som inte tycktes veta bättre än att driva omkring inne 

i städerna. Folkbarnträdgårdarnas verksamhet, vilken mer eller mindre uttalat byggde på 

borgerliga och filantropiska tankegångar och ideologier, var här ett sätt att förebygga barnens 

dåliga beteenden och förhindra att de fick en opassande eller oönskad typ av uppfostran. Dock 

fanns en ambition att integrera barn ur olika samhällsklasser, och folkbarnträdgårdarna hade 

både ett socialt förebyggande syfte likaväl som ett pedagogiskt syfte32. Den barnuppfostran 

som folkbarnträdgården utövade, kan således ses i ljuset av den allmänna debatten av 

medborgarfostran som pågick i samhället under delar av 1900-talet. Man tryckte på idéer om 

medborgarfostran som utgick från industrisamhällets krav, och byggde på viljan till att arbeta, 

samarbeta och även förmågan till ordning. I grunden utgick man från tankar om humanitet 

och demokrati33.  

 

 Man hade tidigare ansett att människors fattigdom och nödställdhet berott på en bristande 

moral och sedlighet hos den enskilda individen, men småningom kom detta synsätt att 

förändras och man ansåg nu att det fanns strukturella faktorer som var orsaker till omoral och 

andra problem. Av skäl som bottnade i både samhällsekonomi och samhällsideal, försökte 

man i stället för att ge stöd åt alla, skilja ut och särskilt ge hjälp åt dem som oförskyllt led nöd.  

Speciellt barnen. Man baserade sitt stöd både på vetenskaplig kunskap och aktivt handlande. 

Detta nya synsätt fanns att återfinna i det frivilliga sociala arbetet och likaså i olika 

utredningar som vid denna tid påbörjades både från offentligt och enskilt håll34. 

 

 

                                                 
31 Hatje, 1999, s.48 
32 Ibid, s.91ff 
33 Ur barndomens historia, 1995, s.148 
34 Hatje, 1999, s.48f 
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2.5 Staden Karlskrona  

  

För att ge en uppfattning om de samhällsförhållanden och den kontext som förelåg i samband 

med etablerandet av vissa barnavårdande inrättningar i Karlskrona, ger jag här en bakgrund 

genom stadens utveckling av yrkesverksamheter och industrier. Detta är av betydelse 

eftersom man i en industrialiserad stadsmiljö kan se att familjens ekonomiska och sociala 

förhållanden ofta byggde på lönearbete utanför hemmet, och detta inbegrep inte sällan både 

mannen och kvinnan. 

 

2.5.1 Stadens utveckling av industri och arbetsliv 

 

 Staden Karlskrona grundades år 1680, och kan sägas vara en artificiell skapelse som från 

början endast existerade för flottans och krigsmaktens behov. Staden och flottan har fram till 

mitten av 1800-talet haft ett ömsesidigt beroendeförhållande, men genom moderna 

kommunikationer och handelsförbindelser kom situationen att förändras. De största 

verksamheterna, förutom de till flottan knutna örlogsvarvet och militära institutionerna, var 

runt 1860 kofferdivarvet, rederier, en kolonialvarufirma och stenhuggeriverksamheten på 

Tjurkö35. Härefter skedde en ökning av näringsverksamheter av olika slag och nu sker en 

stadig utveckling av fabriksindustrier i Karlskrona36. Sverige genomgick under den här 

perioden en industrialisering med en ökad produktionstillväxt. Nödvändigt för denna tillväxt 

var även en befolkningstillväxt, och här är det främst befolkningen i städerna som ökar37.   

Även Karlskrona var ett exempel på denna industrialiserings- och urbaniseringsprocess. Från 

att det år 1875 funnits 18 fabriker, hade antalet fabriker fram till 1910 vuxit till 48. Antalet 

fabriksarbetare ökar samma årsintervall från 247 till 229638. Den här tiden innebar även en 

befolkningsökning för staden. Befolkningen ökade mellan åren 1875 och 1910 från 15666 till 

27448 invånare39. Bland de många verksamheter som etablerades i staden kan nämnas 

Wahlqvistska klädesfabriken för maskinsömnad, Karlskrona Lampfabrik, Karlskrona 

Trikåfabrik, Karlskrona Porslinsfabrik, Karlskrona Hattfabriks AB och Karlskrona 

Kakelfabrik40. 

 

                                                 
35 Bromé, 1930, s.342ff 
36 Ibid, s.354 
37 Tallberg Broman, 1991, s.54 
38 Bromé, 1930, s.354 
39 Ibid, s.79 
40 Ibid, s.352, 355, 357ff 
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 Många av dem som sökte sig till städerna var unga kvinnor i hopp om att få arbete och 

inkomst41. Kvinnor var väl behövda inom industrin och arbetade här redan från dess början. 

Flera typer av industriell verksamhet dominerades av kvinnor, och vissa yrken kom att 

betraktas som typiskt kvinnliga. Exempel på kvinnodominerade verksamheter är 

porslinsindustrin, konfektions- och textilindustrin och tvättinrättningar42. I Karlskrona fanns 

en stor representation av denna typ av industrier. Som exempel på andelen kvinnor i 

fabriksarbete finns siffror från 1869 då antalet fabriksanställda arbetare i staden var 251, 

varav 140 kvinnor43. Ett annat exempel längre fram i tiden är Marinens centrala 

beklädnadsverkstad som åren 1928-1929 hade 180 arbetare varav 110 kvinnor44. 

 

 Detta är bara några men väl representativa exempel på kvinnoarbete i Karlskrona. En slutsats 

man kan dra av detta är att det troligen förelåg ett behov av barntillsyn då ett stort antal 

kvinnor verkar ha arbetat utanför hemmet. 

 

 

2.5.2 Tidig barnavård i Karlskrona 

 

 Vid den tid då denna undersökning tar sin början, dvs. strax före sekelskiftet 1900, fanns 

redan ett antal barnavårdande inrättningar etablerade i Karlskrona. Janrik Bromé som skrivit 

om Karlskrona stads utveckling, har beskrivit de verksamheter som fanns. Flera av dessa 

verksamheter sorterar här under begreppet ”fattigvård”, eftersom de antingen var kopplade till 

den kommunala, kyrkliga eller frivilliga fattigvården45. I reglementet för Karlskrona stads 

fattigvård från år 1815, men som kom att gälla betydligt längre fram, står det att;  

 

”Direktionens ifrigaste bemödande bör syfta därhän, att uppfylla konungens och 

allmänhetens önskan och afsikt med denna barmhärtighetsinrättning, som är 

tiggeriets utrotande, …, de arbetsföras sysselsättande och framför allt de fattiga 

barnens uppfostran och undervisning till nyttiga medlemmar i samhället” 46   

 

                                                 
41 Tallberg Broman, 1991, 54f 
42 Wikander, 2006, s. 77, 80, 99 
43 Bromé, 1930, s.351 
44 Ibid, s.367 
45 Ibid, s.189 
46 ibid 
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 Enligt Bromé hade den frivilliga hjälpverksamheten bland stadens fattiga, tagit fart mot slutet 

av 1800-talet, och varit av stor betydelse. En verksamhet som blev viktig i staden var den 

Enskilda småbarnsskolan47. Verksamheten tillkom redan år 1849, och i stadgarna ser man att 

man som syfte hade att ta hand om barn under sex års ålder, till mödrar vilka arbetade utom 

hemmet. Barnen, som företrädesvis kom från fattiga familjer, skulle i verksamheten vårdas, 

uppfostras och undervisas. Lärarinnan som var anställd skulle ha intyg om att vara ”… 

gudfruktig, stilla vandel och ett evangelisk-lutherskt sinne i kyrkligt hänseende samt ega 

kärlek till och vana vid att vårda och undervisa barn.” 48. Här fanns således en kyrklig eller 

religiös prägel, men även undervisning. 

 Vidare fanns att nämna i Karlskrona runt sekelskiftet spädbarnsvården Karlskrona 

Mjölkdroppe. Denna förening gav dagligen speciellt tillredd mjölk till ett stort antal fattiga 

barn. Vid besök hos Mjölkdroppen undersöktes barnen av en speciell läkare, och mödrarna 

gavs råd om skötsel och vård av sina spädbarn. Verksamheten stod under förste stadsläkarens 

tillsyn49.  

 För de fattiga barnen fanns även, för att nämna några verksamheter, Föreningen för fattiga 

skolbarns bespisande och Föreningen för skollovskolonier50.  

 För att täcka ytterligare behov bildades år 1899 även en arbetsstugverksamhet, och år 1902 

etableras en barnkrubba51. Dessa verksamheter återkommer jag till nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
47 Bromé, 1930, s.210 
48 Karlskrona kommunarkiv, Föreningen Karlskrona Barnkrubba, D2:1 protokoll, stadgar för Enskilda 
Småbarnsskolan, 1896 
49 Bromé, 1930, s.210 
50 Ibid, s.211 
51 Ibid, s.331, 210 
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3. De barnavårdande inrättningarna 

 

3.1 Arbetsstugor 

 

 År 1887 etablerades arbetsstugverksamheten i Sverige. Den första arbetsstugan låg i 

Stockholm och bakom dess inrättande låg Anna Hierta-Retzius. Hon hade hämtat sina idéer 

från arbetsstugverksamheter i Norge och Finland52. År 1897 skriver Anna Hierta-Retzius 

Arbetsstugor för barn som är en sammanfattande berättelse över organisationen och 

utvecklingen av arbetsstugverksamheten under de tio år den funnits. Hon skriver här att 

genom den förändring som samhällslivet har genomgått, ”… synnerligen inom den stora 

obemedlade samhällsklassen…”, där båda föräldrarna arbetar och inte längre finns tillgängliga 

i hemmen, har barnen stora delar av dagen förlorat tillsyn och omhändertagande från 

föräldrarna. Detta innebar då att barnen lämnades att sysselsätta sig själva vilket kunde leda 

till att de drev omkring på gator och torg, och eventuellt utsattes för dåliga kamratskaper och 

även frestelser att stjäla eller tigga. En sådan typ av uppfostran som detta liv gav var inte 

önskvärd och den sortens leverne kunde ju även rendera i brott, vilket man kunde se i 

brottmålsstatistiken för barn. Anna Hierta-Retzius menade att i stället för att ge statsmedel till 

anstalter för att försöka hjälpa unga brottslingar tillbaka till ett dygdigt liv, vore det ”… 

vigtigare att söka förekomma de ungas fall än att först låta dem falla…”53. Dessa problem 

kunde istället förebyggas med arbete och sysselsättning. Man hade i undervisningen i allt för 

stor utsträckning fokuserat på det intellektuella och teoretiska lärandet, till förmån för 

utvecklingen av andra kroppsliga färdigheter. Skolan hade dessutom åsidosatt den praktiska 

uppfostran som rörde hemmets göromål54. 

 Hierta-Retzius skriver att barnen från de mindre bemedlade klasserna vistas flera timmar om 

dagen i folkskola, men att övrig tid antingen tillbringas i hemmet eller i egen vård. Det bästa 

alternativet var naturligtvis, för de barn som hade ett riktigt hem och ansvarstagande föräldrar, 

att tillbringa tiden där. Enligt Hierta-Retzius var det inte rätt att skilja barn och föräldrar från 

varandra, eller från hemmiljön, annat än i nödfall. Detta skulle då påverka föräldrarnas 

pliktkänsla gentemot barnen, och föräldrarna skulle inte längre känna ansvar gentemot dem55.   

Vidare menade Hierta-Retzius att barnkrubbor och kindergarten visserligen börjat etableras, 

men att dessa riktade sig till andra målgrupper. Barnkrubbor var till för de minsta barnen och 

                                                 
52 Plymoth, 2002, s.240f 
53 Hierta-Retzius, 1897, s.1ff 
54 Ibid, s.14f 
55 Ibid, s.28 
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kindergarten hade endast undantagsvis upptagit barn ur fattiga familjer, eftersom 

kindergartenverksamheten företrädesvis var till för barn från familjer med bättre ekonomiska 

och sociala förhållanden56. De skolbarn som då saknade hemmavarande föräldrar att komma 

hem till efter skoldagen och som inte hade någon sysselsättning, blev föremål för 

arbetsstugverksamheten.  

 

 Arbetsstugan var att likna vid ett hem för fattiga barn, där dessa skulle sysselsättas genom att 

lära sig nyttiga arbeten57. Anna Hierta-Retzius skriver att barnen skulle fostras till arbetsglädje 

och till ett intresse för arbetet58. I Arbetsstugor för barn beskriver Anna Hierta-Retzius de 

arbeten som barnen fick lära sig och utföra. Det handlade främst om slöjdarbeten. Då barnen 

hade olika åldrar, 7 till 14 år, lämpade sig olika arbeten för olika åldrar. Dessutom fanns en 

uppdelning vad gäller arbeten för flickor och arbeten för pojkar59. Exempel på arbeten som 

utfördes var spånarbeten, korgmakeri, bark- och träslöjd, sömnad, lagning och vävning, och 

man utförde dessutom skomakeriarbeten60.  

Vid ett antal tillfällen under verksamhetsåret hade man vid små basarer försäljning av de 

tillverkade arbetena. Förtjänsten bidrog sedan till själva arbetsstugverksamheten61. 

 Ett annat syfte med arbetsstugverksamheten var att ge barnen ett närande mål mat. De flesta 

av barnen kom från fattiga familjer och var i behov av näringstillskott. Dock, menade Hierta-

Retzius, var det viktigt att måltiderna inte skulle erhållas helt gratis. Barnen skulle känna att 

de själva bidragit till sin försörjning genom att betala måltiden genom utfört arbete i 

arbetsstugan. Idén om att själv tjäna sitt leverbröd var  

 

”… en regel som borde inplantas hos alla menniskor alltifrån unga år, och som 

särskildt för den obemedlade klassens barn har en för lifvet grundläggande 

betydelse.” 62  

 Arbetsstugverksamheten hade således till syfte att lära barnen vikten av att arbeta. Enligt 

Birgitta Plymoth som bl.a. har undersökt arbetsstugverksamheten i Norrköping, var 

arbetsstugans mål att försöka förebygga det moraliska förfall som arbetarbarnen riskerade att 

                                                 
56 Hierta-Retzius, 1897, s.27 
57 Banér, 1994, s.181 
58 Hierta-Retzius, 1897, s.16 
59 Ibid, s.79 
60 Ibid, s.80, 95,99, 103, 110,116, 120 
61 Ibid, s.154 
62 Ibid, s.124f 
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gå till mötes63. Anna Hierta-Retzius återger stadgarna för de olika arbetsstugorna i Stockholm, 

och där kan man bl.a. utläsa att målen och syftet med verksamheten var att försöka förhindra 

tiggeri bland fattiga barn, ge ett sinne för renlighet och ordning och om möjligt ge 

arbetsförtjänst i hemmet. Vidare kan man återfinna att ”Arbetsstugans ändamål är att gifva 

barnen håg för ärligt arbete och själfförvärf…” och att ”… lära sig älska nyttigt arbete…”.64  

 

 Vid öppnanden av arbetsstugor under denna tidsperiod fanns det möjlighet att få ta del av 

medel ur Stiftelsen Lars Hiertas Minne. I Stockholm gällde att varje församling som för 

ändamålet själv lyckades anskaffa 500 kronor, skulle erhålla lika mycket ur minnesfonden. 

Många arbetsstugor fick dessutom ekonomiskt stöd eller anslag av varierande storlek av 

stadsfullmäktige65. Den vidare finansieringen byggde på gåvor och donationer.  

I arbetsstugornas styrelser satt mestadels representanter från överklassen66, och 

arbetsstugornas styrelser eller organisation var i regel av filantropisk art67.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
63 Plymoth, 2002, s.198 
64 Hierta-Retzius, 1897, s.49, 62, 65 
65 Ibid, s.40, 53f 
66 Banér, 1994, s.182 
67 Heywood, 2005, s.278 



 23 

3.1.1 Arbetsstugan i Karlskrona 

 

3.1.1.1 Etablerandet och verksamhetens syfte 

 

Den 23 maj 1898 höll Blekinge läns förening till stöd för frigifna sitt allmänna årsmöte. Här 

framställde pastor Nils Thorén ett förslag om att inrätta arbetsstugor för barn i Karlskrona. För 

frågans förberedande tillsatte man en kommitté bestående av sju personer; kyrkoherde 

Andersson, folkskollärare Blomberg, polismästare Frick, baron/kapten Lejonhjelm, 

landssekreterare Roos, fabrikör/sjökapten Skantze (ordförande) och fängelsepredikant 

Thorén68.  

 Den 3 maj år 1899 sammanträdde ett antal särskilt inbjudna medlemmar. Man skulle nu 

överlägga bildandet av en eller flera arbetsstugor för barn i Karlskrona. Man kallade totalt 95 

personer att närvara vid sammanträdet för att sedermera eventuellt ingå i den bildade 

föreningen. Sammanträdet inleds med ett anförande av landssekreterare Roos; 

 

 ” Klagomålen över ungdomens tilltagande förvildning måste… anses befogade. 

Såsom stöd för en dylik åsikt kan anföras såväl statistiska uppgifter som 

fängelsepredikanternas berättelser. Det är allas pligt att söka åstadkomma en 

förändring härutinnan”69.  

 

 Landssekreterare Roos övergår sedan till att diskutera orsakerna till ungdomarnas 

förvildning. Orsakerna, menar Roos, torde sökas och lätt kunna finnas i föräldrarnas 

förändrade sätt att tjäna sitt uppehälle. Från hantverkare till fabriksarbetare. Vidare menade 

man att de industriella arbetena tog både mannen och kvinnan i anspråk, vilket medförde ”… 

att barnen till sådana föräldrar från sin tidigaste ålder blifva i saknad av nödig tillsyn och 

handledning”70. Man menade vidare att om det nu var tillsyn som saknades, måste boten vara 

bättre tillsyn och det var här Arbetsstugornas uppgifter kom in. Andra arbetsstugor som 

inrättats både inom och utom Sverige hade rönt stor framgång. Ett annat skäl till att inrätta 

arbetsstugor menade man härrörde i skolans undervisning, där alltför mycket vikt lades vid 

teoretisk undervisning, medan man försummade det praktiska arbetet. Man poängterade  

vidare i diskussionen att; 

                                                 
68 Karlskrona kommunarkiv, Styrelsen för Karlskrona Arbetsstugor, A1: 1 protokoll, årsberättelse 1902 
69 Karlskrona kommunarkiv, Styrelsen för Karlskrona Arbetsstugor, A1: 1 protokoll, 1899 
70 Karlskrona kommunarkiv, Styrelsen för Karlskrona Arbetsstugor, A1: 1 protokoll, 1899 
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 ”Arbetsstugornas verksamhet går också ut från den principen att det är bättre 

att förebygga och förhindra det onda än att uteslutande genom stränga 

straffbestämmelser hämma detsamma, sedan det utbrutit.” 71  

 

Efter anförandet diskuterades organisationsomkostnader, och sammanträdet avslutades med 

att de närvarande gav ett enhälligt positivt svar inför inrättandet av en eller flera arbetsstugor i 

Karlskrona. Därmed bildades Föreningen för Arbetsstugor i Karlskrona. Man tog även ett 

beslut om att samverka med andra välgörenhetsföreningar, och vid sammanträdet fastslogs 

även stadgar för Arbetsstugans verksamhet. Där skriver man att arbetsstugan ska vara en 

verksamhet 

 

 ”… där fattiga barn bereds praktisk sysselsättning samt om möjligt äfven 

tillfälle till arbetsförtjenst i hemmet. Såsom ersättning för sitt arbete i stugan 

erhålla de en måltid hvarje dag de besöka stugan”72.  

 

 I juni 1899 hölls ett föreningsmöte där man bland annat utsåg en lämplig föreståndarinna för 

Arbetsstugan. Det var lärarinnan i huslig ekonomi vid stadsförsamlingens folkskola, fröken 

Ester Kruse. Dock skulle fröken Kruse innan hon tillträdde skickas på en särskild kurs i 

Stockholm gällande ”… utbildande af lärarinnor för arbetsstugor”73.  

 Den 3 oktober 1899 hölls ännu ett föreningsmöte där man diskuterade den kommande 

verksamheten. Stadsförsamlingens skolråd hade upplåtit lokaler för arbetsstugan med 

villkoren att styrelsen själv stod för ”… ved, lyse och servis för sin verksamhet”. Vidare togs 

beslut om att av de barn som från början skulle tas in i verksamheten, skulle 1/3 väljas ur 

Amiralitetsförsamlingen och 2/3 skulle väljas ut från Stadsförsamlingen. Fröken Ester Kruse 

föreslog ett lämpligt datum för verksamhetens början, den 9 oktober samma år, och 

verksamhetstiderna bestämdes till 05.00 på morgonen fram till 19.00 på kvällen, alla dagar74.       

Arbetsstugan öppnade sin verksamhet den 9 oktober 1899. 

 

 

 

 

                                                 
71 Karlskrona kommunarkiv, Styrelsen för Karlskrona Arbetsstugor, A1: 1 protokoll, 1899 
72 Karlskrona kommunarkiv, Styrelsen för Karlskrona Arbetsstugor, A1: 1 protokoll, 1899 
73 Karlskrona kommunarkiv, Styrelsen för Karlskrona Arbetsstugor, A1: 1 protokoll, 1899 
74 Karlskrona kommunarkiv, Styrelsen för Karlskrona Arbetsstugor, A1: 1 protokoll, 1899 
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3.1.1.2 Organisation och finansiering 

 

 Styrelsen i Föreningen för Arbetsstugor i Karlskrona förändras under verksamhetstiden inte 

nämnvärt. Under det fjärde verksamhetsåret, efter vissa förändringar, bestod styrelsen av; 

grevinnan Wachtmeister, fruarna Virgin och Petersson-Bergman, fröknarna Ulfsparre och 

Bennet, landssekreteraren och riksdagsmannen Roos, marinöverläkaren Rudberg, 

fängelsepredikanten Thorén, grosshandlaren André och folkskolläraren Blomberg. Vid varje 

årssammanträde hade två förutbestämda styrelsemedlemmar möjlighet att avgå eller sitta kvar 

ytterligare en tid75. Det förekom inte några drastiska eller snabba förändringar av styrelsens 

uppsättning av medlemmar. De som satt längst på sina poster var grevinnan Louise 

Wachtmeister som var medlem i styrelsen fram till sin bortgång 1924. Även överläkare 

Blomberg märks då han var aktiv från verksamhetens början fram till år 1936, då han inte 

längre omnämns i årsredogörelsen76.  

 

 De ekonomiska förutsättningarna för Föreningen för Arbetsstugor i Karlskrona byggde på 

gåvor, donationer, bidrag, räntor och anslag. Arbetsstugan fick efter något år betydande 

anslag både från stadsfullmäktige och från Sparbanken. En annan nog så viktig inkomstkälla 

var behållningen vid försäljningen av de slöjd- och hantverksarbeten som barnen gjort i 

Arbetsstugan. Föreståndarinnan anordnade i Arbetsstugan vid ett flertal tillfällen varje år 

försäljning av barnens färdigställda arbeten77.   

 

 En diskussion fanns tidigt gällande köp av en fastighet med lämpligare och större lokaler, 

varför en byggnadsfond inrättades. Fondens ekonomi byggde på 700 kronor i anslag från 

Stiftelsen Lars Hiertas minne, 2300 kronor från professorskan Anna Hierta-Retzius och 1100 

kronor i räntor och besparingar. Till fonden kom även 1900 kronor vilket var behållningen av 

ett ”sällskapsspektakel” som anordnats av grevinnan Louise Wachtmeister. På hösten 1902 

inköpte föreningen fru Phils hus på Östra Amiralitetsgatan, och Arbetsstugans verksamhet 

kunde ta lokalerna i bruk under våren 190378.  

 

 

                                                 
75 Karlskrona kommunarkiv, Styrelsen för Karlskrona Arbetsstugor, A1: 1 protokoll, Årsredogörelse 1902 
76 Karlskrona kommunarkiv, Styrelsen för Karlskrona Arbetsstugor, A1: 1, A1: 2 protokoll, Årsredogörelse 
1924, 1935 
77 Karlskrona kommunarkiv, Styrelsen för Karlskrona Arbetsstugor, A1: 1 protokoll, Årsredogörelse 1902 f 
78 Karlskrona kommunarkiv, Styrelsen för Karlskrona Arbetsstugor, A1: 1 protokoll, Årsredogörelse 1902 
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3.1.1.3 Verksamheten i Arbetsstugan - personalen, barnen och sysselsättningen 

 

 Arbetsstugans verksamhet leddes av en föreståndarinna. Vid sin sida hade hon till en början 

ett biträde, men efter eget förslag anställdes småningom en biträdande lärarinna. För bland 

annat slöjdarbetet fanns till en början en folkskollärare, men man anställde snart en snickare. 

Vidare fanns en skomakare anställd för att lära ut visst skomakeriarbete. Dessa var 

Arbetsstugans ”avlönade arbetskraft”. Arbetsstugan hade emellanåt även vad man i 

årsredogörelserna kallar ”frivillig lärarkraft”, vilken varierade år från år. Man kan dessutom 

se att det varje verksamhetsår funnits ”damer” som av intresse för verksamheten biträtt de så 

kallade lärarkrafterna79. I vilken utsträckning framgår inte av materialet.  

 År 1935 förändras verksamheten och utökas med kindergartenverksamhet, och då anställs en 

kindergartenlärarinna80. I ansökningshandlingarna som inkom när man vid olika tillfällen 

sökte föreståndarinna och kindergartenlärarinna, kan man se att de sökande i flera av fallen 

hade speciell utbildning, ibland från Fröbelinstitutet i Norrköping81, vilken lämpade sig för 

t.ex. arbete i arbetsstuga, barnkrubba eller kindergarten.  

 

 Under år 1901 var i Arbetsstugans verksamhet på vårterminen 93 barn intagna. 51 av dem var 

pojkar och 42 var flickor. I genomsnitt besöktes stugan detta år av 34 barn varje dag82.  

Antalet barn som var inskrivna i stugan skiljer sig inte nämnvärt från år till år, men minskade 

om än sakta, och som exempel kan ses att år 1913 var 105 barn inskrivna och år 1938 var 75 

barn inskrivna. År 1943, som var Arbetsstugans sista verksamhetsår i föreningens 

organisation och regi, var under vårterminen 57 barn inskrivna83. 

 

 Arbetsstugan hade tydliga syften med verksamheten och beskrivningar för barnens 

sysselsättning. Målet med verksamheten var, som vi sett ovan, att vänja barnen vid och lära 

dem att tycka om att arbeta och att efterleva ordning. Detta skulle ske genom att barnen 

sysselsattes med hantverks- och slöjdarbeten. I Arbetsstugan i Karlskrona hade man olika 

arbetsområden för pojkar och för flickor. Pojkarna fick öva sig i och arbeta med träslöjd, 

lövsågning, bastflätning och borstbinderi, men även skomakeri och skrädderi utövades. 
                                                 
79 Karlskrona kommunarkiv, Styrelsen för Karlskrona Arbetsstugor, A1: 1 protokoll, Årsredogörelse 1902f 
80 Karlskrona kommunarkiv, Styrelsen för Karlskrona Arbetsstugor, B1: 1 koncept 1935, placering A1: 1 
protokoll  
81 Karlskrona kommunarkiv, Styrelsen för Karlskrona Arbetsstugor, E1: 3 platsansökningar, placering A1: 1 
protokoll 
82 Karlskrona kommunarkiv, Styrelsen för Karlskrona Arbetsstugor, A1: 1 protokoll, Årsredogörelse 1902 
83 Karlskrona kommunarkiv, Styrelsen för Karlskrona Arbetsstugor, A1: 1, A1: 2 protokoll, Årsredogörelse 
1913, 1938, 1943 
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Flickorna ägnade sig åt stickning, sömnad och även bast- och spånarbeten. Typen av arbeten 

varierade och ibland kunde man prova nya hantverks- eller slöjdarbeten84.  

 

 Föreståndarinnan föreslog att man till de flitigaste barnen skulle utdela någon form av 

belöning. Man bestämde då att de arbeten som inte var säljbara skulle utdelas till de flitigaste 

barnen. I övrigt skulle man betala barnen med ”sparmärken” vilka samlades i en 

sparbanksbok. Denna skulle överlämnas till barnens föräldrar när barnet skrevs ut från 

Arbetsstugan85.  

  

 Ett viktigt inslag i Arbetsstugans verksamhet var den måltid som varje barn skulle tilldelas. I 

föreningens årsredogörelser från år 1902 och fram till år 1937, återges att barnen fått en 

aftonmåltid bestående av gröt, mjölk och bröd86. År 1943 hade man utökat kosten och 

matportionerna bestod nu av gröt, välling, chokladsoppa, mjölk och bröd87. I årsberättelsen 

1903 har styrelsen kommenterat att ”För många av de fattiga barnen synes aftonmåltiden 

verka som en mäktig dragningskraft.”. Man är samtidigt noga att påpeka att;  

 

”Offrar samhället något för denna verksamhet, …, så har det ju kunnat mätta ett 

antal hungrande barn, utan att de mottagit dessa måltider som nådegåvor utan 

som en frukt av eget arbete. Uti barnens medvetande härom ligger en stor 

uppfostrande betydelse. Tiggeri och nådegåvor demoralisera. Arbetsstugan 

motverkar sådan demoralisering.”88 

 

Man kan här se inslag av Arbetsstugans uppfostrande syfte, och man är noga med att visa att 

man själv ska tjäna till sitt leverne. Måltiden skulle för barnet således vara en lön för det 

utförda arbetet i arbetsstugan. 

 Under några år under Arbetsstugans tidigare verksamhetsperiod kan man i årsredogörelserna 

se att ett antal barn, omkring 10 varje år, har fått ”matdagar” i enskilda familjer89. Något 

särskilt skäl framgår inte, men barnen kan ha tillhört fattiga familjer där maten inte räckte till. 

                                                 
84 Karlskrona kommunarkiv, Styrelsen för Karlskrona Arbetsstugor, A1: 1 protokoll, Årsredogörelse 1902 
85 Karlskrona kommunarkiv, Styrelsen för Karlskrona Arbetsstugor, A1: 1 protokoll, Styrelseprotokoll 1900 
86 Karlskrona kommunarkiv, Styrelsen för Karlskrona Arbetsstugor, A1: 1, A1: 2 protokoll, Årsredogörelser 
1902-1937 
87 Karlskrona kommunarkiv, Styrelsen för Karlskrona Arbetsstugor, A1: 1 protokoll, Verksamhetsberättelse 
1943 
88 Karlskrona kommunarkiv, Styrelsen för Karlskrona Arbetsstugor, A1: 1 protokoll, Årsberättelse 1903 
89 Karlskrona kommunarkiv, Styrelsen för Karlskrona Arbetsstugor, A1: 1, A1: 2 protokoll, Årsredogörelser 
1902-1943 
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 I Arbetsstugans regi genomfördes återkommande julfester och vårutflykter för barnen. Under 

utfärderna fick barnen kaffe och kakor som skänkts av engagerade i verksamheten. 

Vårutflykterna verkar dock, såvitt man kan se i materialet, endast ha genomförts under den 

tidigaste verksamhetstiden. Julfester verkar man ha haft varje år. Barnen fick då godis, kaffe, 

kakor mm, och tilldelades julgåvor som leksaker, böcker eller jultidningar. Vid vissa tillfällen 

fick barnen även en liten summa kontanter90. 

 Under Arbetsstugans verksamhetstid förekom det även att man möjliggjorde för ett antal av 

Arbetsstugans barn att bli ”feriebarn”. Barnen tillbringade en viss tid om sommaren på landet, 

inom eller utom länet. Antalet barn varierade från år till år, från 21 till 48, som genom den 

bildade feriebarnkommittén utplacerades91. Anteckningarna om feriebarn upphör så 

småningom i årsredogörelserna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
90 Karlskrona kommunarkiv, Styrelsen för Karlskrona Arbetsstugor, A1: 1, A1: 2 protokoll, Årsredogörelser 
1902-1943 
91 Karlskrona kommunarkiv, Styrelsen för Karlskrona Arbetsstugor, A1: 1, A1: 2 protokoll, Årsredogörelser 
1902-1943 
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3.2 Barnkrubbor 

 

De första barnkrubborna bildades i Europa då situationen för fattiga barn under slutet av 

1700-talet och under 1800-talet förvärrades. För att ge stöd åt och hjälpa barnen inrättade man 

barnkrubbor som kunde liknas vid en välgörenhetsinrättning, där fattiga barn fick plats. 

Initiativen till etableringarna var många och kom ofta från privat håll. Syftet med 

barnkrubborna var att ge barn i åldrarna 1 till 7 år tillsyn och vård, och de saknade i princip 

pedagogiska ambitioner92. 

  Enligt Birgitta Plymoth, som undersökt barnkrubban och kindergarten m.fl. i Norrköping, 

uppmärksammade filantropiska organisationer problemen för fabriksarbetande mödrar, och 

deras svårigheter med barntillsyn när de arbetade. Barnkrubborna gjorde det möjligt för dessa 

kvinnor av arbetarklass att arbeta och försörja sin familj genom att erbjuda barntillsyn93.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
92 Banér, 1994, s.176f 
93 Plymoth, 2002, s.198 
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3.2.1 Barnkrubban i Karlskrona 

 

3.2.1.1 Etablerandet och verksamhetens syfte 

 

 Som nämndes ovan fanns redan ett antal sedan tidigare etablerade barnavårdande inrättningar 

i Karlskrona. Dock hade de alla sina specifika uppdrag och syften och täckte emellertid inte 

de behov av barntillsyn som fanns. En av de redan etablerade inrättningarna var Enskilda 

Småbarnsskolan. Här mottogs barn under sex års ålder för att skolan skulle ”… vårda, 

uppfostra och undervisa barn tillhörande företrädesvis fattiga föräldrar från så väl Stads- 

som Kongl. Amiralitetsförsamlingen i Karlskrona …”.94 Detta gällde barn som ännu ej nått 

ålder för vanlig skolundervisning95. Emellertid tycks denna verksamhet inte ha varit 

tillräcklig, varken när det gällde det antal barn den upptog eller när det gällde verksamhetens 

utformning. I april år 1900 mottog styrelsen för Enskilda Småbarnsskolan ett brev med en 

förfrågan gällande etablerandet av en barnkrubbeverksamhet. Brevet inleds med ”Behovet af 

en ‘barnkrubba’ härstädes är för alla, som haft någon befattning med fattigvård inom detta 

samhälle, väl kändt”. Initialt föreslogs en eventuell förändring av Enskilda Småbarnsskolan 

då denna redan arbetade i önskad riktning. Förfrågan framställdes av G. R. Schlyter som satt i 

styrelsen för Karlskrona Frivilliga Fattigvårdsförening96. 

 Efter överläggningar bildades småningom en separat förening; Föreningen Karlskrona 

Barnkrubba och i februari 1902 utformades stadgar för verksamheten och styrelsen 

formulerade en inbjudan till att bli ledamot av föreningen97. I inbjudan får man bland annat 

följande information;  

 

 ”Vi veta förvisso att det af mången kommer att betraktas både som djärft och 

onödigt att i vårt samhälle bilda ett nytt filantropiskt företag. Man har redan så 

många dylika, hvilka kräfva vårt understöd. Det är ock först efter moget 

öfvervägande och efter samråd med fattigvårdsstyrelsens ordförande, hvilken 

säger att denna åtgärd skulle fylla ett af de mest ’skriande behoven’ inom 

fattigvården, vi gått till verket. Barnkrubbans uppgift är att under söckendagar 

                                                 
94 Karlskrona kommunarkiv, Föreningen Karlskrona Barnkrubba, D2: 1 handlingar ordnade efter ämne, F 1 
Stadgar för Enskilda Småbarnsskolan 1890 
95 Karlskrona kommunarkiv, Föreningen Karlskrona Barnkrubba, D2: 1 handlingar ordnade efter ämne, F 1 
Stadgar för Enskilda Småbarnsskolan 1890 
96 Karlskrona kommunarkiv, Föreningen Karlskrona Barnkrubba, D2: 1 handlingar ordnade efter ämne, F 1 
97 Karlskrona kommunarkiv, Föreningen Karlskrona Barnkrubba, D2: 1 handlingar ordnade efter ämne, F 1 
teckningslistor, stadgar 
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mottaga och vårda mindre barn, hvilkas mödrar bevisligen har arbete utom 

hemmet. Erfarenheten har gifvit vid handen den stora svårighet, ja ofta 

omöjlighet, som för i synnerhet fabriksarbeterskor, ja äfven för andra kvinnor af 

arbetsklassen, förefinnes att skaffa sig arbetsförtjänst, då de hafva barn att 

vårda. Anledningen härtill är halt naturligt den att de ej kunna lemna barnen 

utan tillsyn. Både mor och barn blifva då ofta utsatta för nöd, och fattigvården 

får träda emellan. Mödrarne förlora härunder sin plats, men, hvad som värre 

är, äfven sin lust och förmåga till arbete. Deras ambition försvinner då de få 

vanan att lefva på andra. Ur enbart moralisk synpunkt kan derför förutsättas om 

ej inrättandet af ofvan nämnda välgörenhetsanstalt kan vara af rätt stor social 

betydelse. Också är det alltid lättare och mindre betungande att söka 

förekomma det onda, än att, sedan det fått insteg och spridning, afvärja dess 

olyckliga följder.”98.   

 

Denna inbjudan producerades i minst 102 exemplar och delades ut till utvalda personer, från 

s.k. fruar till skollärare, pastorer, handlare m.fl. Dessa utvalda personer tycks sedan ha fått i 

uppgift eller ombetts att i sin tur sprida informationen vidare, samt med hjälp av en 

medföljande teckningslista samla in bidrag och gåvor till den blivande verksamheten99. Att 

döma av alla de bidrag som inkom och de många namnunderskrifter som återfinns i listorna, 

verkar det som idén fick ett positivt mottagande. I en lista kan man dock återfinna en negativ 

reaktion på verksamhetsidén. I ett brev har en Gustav Fridell påpekat att han ”… tycker ej att 

sådan verksamhet skall skapas genom enskilda personer… på barmhärtighetens väg”, utan 

istället att ”… det är kommunens skyldighet att tillse att dylika inrättningar skall komma till 

stånd…”.100 Man kan tänka sig att denna uppfattning delades av flera men att det i 

arkivmaterialet inte tillkännages. 

  I februari 1902 formulerar man även regler och villkor för att få lämna sina barn i 

barnkrubban. I ”Föreskrifter och villkor för intagna i ’Karlskrona Barnkrubba’ Stora 

Möllebacksgränd 21”, med en vidhängande anmälningssedel, framgår det att barnkrubban ska 

vara ”… en lättnad förutom hemmet arbetande mödrar, under dagen mottaga och vårda små 

barn hvilka ej hunnit i skolåldern (till 7 år)”. Barnen skulle vara friska och någon smittsam 

                                                 
98 Karlskrona kommunarkiv, Föreningen Karlskrona Barnkrubba, D2: 1 handlingar ordnade efter ämne, F 1 
teckningslistor 
99 Karlskrona kommunarkiv, Föreningen Karlskrona Barnkrubba, D2: 1 handlingar ordnade efter ämne, F 1 
teckningslistor 
100 Karlskrona kommunarkiv, Föreningen Karlskrona Barnkrubba, D2: 1 handlingar ordnade efter ämne, F 1 
teckningslistor 
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sjukdom fick inte förekomma i familjen, och barnen skulle vid överlämnandet, om detta 

skedde på morgonen, vara tvättade och kammade. Modern skulle vid varje överlämnande av 

barn, noggrant uppge arbetsgivarens namn och adress, och ombesörja ”… att en avgift 

utgörande 10 öre för hvarje barn, erlägges, då de om aftonen ovillkorligen skola afvhemtas”. 

Vidare var man vid det första tillfället man tog barnkrubbans tjänster i anspråk tvungen att ta 

med en ifylld anmälningssedel. Här krävdes moderns underskrift gällande hennes uppgifter 

om att hon inte själv kunde vårda barnet eller barnen då hon hade arbete utom hemmet. Det 

krävdes även en friskhetsförklaring där en läkare, som sedermera kom att knytas till 

barnkrubbans verksamhet, intygade att barnet var friskt101. 

 Det kan tilläggas att Barnkrubban visserligen företrädesvis vände sig till mödrar och i 

intagningslistorna utgår man från moderns arbete. Dock kan man i intagningslistorna och de 

fåtal anmälningssedlar som finns kvar, se att man även som hel familj eller i vissa fall 

änkeman kunde få lämna barnen hos Barnkrubban102.  

 

 Under våren 1902 inköps en fastighet, Stora Möllebacksgränd 21. För att bättre passa till 

barnkrubbverksamhet tvingas lokalerna rustas upp och renoveras inför Barnkrubbans 

öppnande som fastställts till den 12 december 1902103. 

 

 

3.2.1.2 Organisation och finansiering 

 

  Tillkomsten av barnkrubban i Karlskrona möjliggjordes alltså genom bildandet av den 

filantropiska föreningen Föreningen Karlskrona Barnkrubba, och dess arbete med att bygga 

upp verksamheten. I föreningens första stadgar står att läsa att alla som erlagt en ”… frivillig 

årsavgift, bestämd af dem sjelfva” betecknades som ledamöter. Vidare skulle föreningens 

angelägenheter tas omhand av en styrelse bestående av sju kvinnor, eller direktriser, och tre 

män, samt fyra suppleanter. Dessa utsågs vid föreningens årsmöte, för att sitta ett år i sänder. 

Här skulle dessutom väljas två revisorer och en revisorsuppleant. Inom styrelsen fanns en 

                                                 
101 Karlskrona kommunarkiv, Föreningen Karlskrona Barnkrubba, D2: 1 handlingar ordnade efter ämne, F 1 
Föreskrifter och villkor 1902 
102 Karlskrona kommunarkiv, Föreningen Karlskrona Barnkrubba, D2: 1 handlingar ordnade efter ämne, F 1 
Föreskrifter och villkor 1902 
103 Karlskrona kommunarkiv, Föreningen Karlskrona Barnkrubba, A1: 1 protokoll, styrelseprotokoll 1902 



 33 

ordförande, en kassaförvaltare och en sekreterare. Barnkrubbans förvaltning och räkenskaper 

kontrollerades regelbundet av en kontrollant utsedd av Fattigvårdsstyrelsen104.  

 Vid verksamhetsstarten bestod styrelsen av grevinnan Wachtmeister, grevinnan Hamilton, 

fruarna Berthelsen, Borgström, Hjulhammar, Nordström och Hedström, samt fabrikör Rydow, 

pastor Collén och greve Hamilton. De flesta av dessa ledamöter, framförallt grevinnan 

Wachtmeister, pastor Collén och vissa av fruarna, verkar enligt både styrelseberättelser och 

protokoll ha varit mycket aktiva i föreningen under en mycket lång tid. Grevinnan Louise 

Wachtmeister verkade i föreningen från verksamhetens start till sin bortgång år 1924105.  

Grevinnan Wachtmeister var engagerad och satt i styrelsen för flera andra 

välgörenhetsinrättningar och filantropiska föreningar, bl.a. Föreningen för Arbetsstugor i 

Karlskrona.  

 Styrelsens utseende förändras med åren, dock inte drastiskt, och styrelseprotokoll för år 1931 

visar att fru Therese Eneroth tillkommit. Vidare ser man landshövdingskan Hagströmer, 

friherrinnan Sparre, borgmästarinnan Schultz, doktorinnan Hinze, regementspastor Collén 

m.fl. Regementspastor Collén, tidigare pastor, deltog således i arbetet med Barnkrubbans 

organisation in på 1930-talet106.  

 Styrelsen beslöt även vilken personal som skulle anställas till barnkrubban107. För att hitta en 

lämplig föreståndarinna inför starten av Barnkrubban beslöts att göra en förfrågan hos 

Fredrika Bremerförbundet och att annonsera i tidningen Idun. Efter en tids sökande 

bestämmer man sig för fröken Wiedfeldt från Nybro108.  

 

 Enligt arkivmaterialet höll styrelsen för Föreningen Karlskrona Barnkrubba alltid årsmöten, 

och det förekom regelbundet föreningsmöten för att diskutera uppkomna frågor eller förslag. 

Vid de flesta av dessa möten kan man återkommande se en stor representativitet av 

styrelseledamöter och andra engagerade i Barnkrubban. Man kan även se att initiativ till 

förbättringar har tagits och förslag och förfrågningar från bl.a. föreståndarinnan har oftast 

bifallits109. Detta skulle kunna tolkas som ett intresse för och engagemang i verksamheten. 

 

 
                                                 
104 Karlskrona kommunarkiv, Föreningen Karlskrona Barnkrubba, D2: 1 handlingar ordnade efter ämne, F 1 
stadgar 1902 
105 Karlskrona kommunarkiv, Föreningen Karlskrona Barnkrubba, A1: 1 protokoll, styrelseprotokoll 1902- 1924 
106 Karlskrona kommunarkiv, Föreningen Karlskrona Barnkrubba, A1: 1 protokoll, styrelseprotokoll 1931, 1936 
107 Karlskrona kommunarkiv, Föreningen Karlskrona Barnkrubba, D2: 1 handlingar ordnade efter ämne, F 1 
stadgar 1902 
108 Karlskrona kommunarkiv, Föreningen Karlskrona Barnkrubba, A1: 1 protokoll, styrelseprotokoll 1902 
109 Karlskrona kommunarkiv, Föreningen Karlskrona Barnkrubba, A1: 1 protokoll, styrelseprotokoll 1902-1943 
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 Finansieringen av Barnkrubbans verksamhet byggde till största delen på gåvor, donationer 

och bidrag från både privatpersoner och företag. Vid starten för Barnkrubbans verksamhet 

fick man genom de ovan nämnda insamlingslistorna, in bidrag från allmänhet och ledamöter. 

Även styrelsemedlemmarna lämnade bidrag och gåvor. En av grundplåtarna till verksamheten 

var en gåva från pantlåneinrättningen på summan femtusen kronor110.  

 Vidare inrättades på givarens villkor donationsfonder. Här kan nämnas J. A. Borgströms 

donationsfond och Rubens donationsfond. Donationer förekom även genom att de speciellt 

testamenterats till Barnkrubban111. Föreningen sökte regelbundet anslag från Stadsfullmäktige 

i Karlskrona. Förfrågan blev beviljad och under Barnkrubbans verksamhetstid fick man 

årligen anslag av varierande storlek112. En annan inkomst för föreningen var de avgifter som 

betalades av mödrar för att få lämna barn i krubban113.  

  

 Verksamhetens finansiering och ekonomiska balans verkar från starten ha fungerat 

tillfredsställande, och utan problem. År 1914 gick föreningen dock ut med ett ”upprop” där 

man talade om att man var i behov av kapital. Verksamhetens finanser, sade man i uppropet, 

byggde då på räntor från föreningens donerade kapital och de årliga bidrag som kom från 

Karlskrona stad. Utgifterna hade ökat, och då de ursprungliga ledamöterna och bidragsgivarna 

inte längre var aktiva pga. att de flyttat eller avlidit, hade nu inkomsterna minskat. Man 

uppmanade nu folk till att bli medlemmar i föreningen för att stödja verksamheten och 

möjliggöra för dess fortlevnad114. Uppmaningen hörsammades och föreningens arbete och 

verksamheten kunde fortsätta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
110 Karlskrona kommunarkiv, Föreningen Karlskrona Barnkrubba, G2 A: 1 Kassabok 1902-1906 
111 Karlskrona kommunarkiv, Föreningen Karlskrona Barnkrubba, E 1 Donationsbrev 1903-1943, placerade i 
A1: 1 
112 Karlskrona kommunarkiv, Föreningen Karlskrona Barnkrubba, A1: 1 Protokoll 1902-1944 
113 Karlskrona kommunarkiv, Föreningen Karlskrona Barnkrubba, G 1, Huvudbok, kassaböcker 
114 Karlskrona kommunarkiv, Föreningen Karlskrona Barnkrubba, D2: 1 handlingar ordnade efter ämne, F 1 
Upprop 
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3.2.1.3 Verksamheten i Barnkrubban 

  

 Barnkrubban öppnade sin verksamhet den 12 december 1902. Barnkrubban hade öppet alla 

söckendagar från 06.30 på morgonen fram till 19.30 på kvällen. Endast undantagsvis och 

enligt speciell överenskommelse med föreståndarinnan, kunde barn få stanna till 20.30. 

Mödrarna skulle betala en avgift för varje barn när de hämtades. Under Barnkrubbans första 

tid var denna avgift bestämd till 10 öre för varje barn115.   

 Det man kan utläsa i arkivmaterialet gällande krubbans verksamhet och syfte är i princip det 

som återges i stadgarna, nämligen att barnkrubban skulle vara en inrättning där man hade 

tillsyn för de små barnen när mödrarna arbetade116. Till en början tycks man ha haft en 

gemensam verksamhet för alla barn från några månaders ålder upp till sju år. Dock påpekade 

föreståndarinnan i redan i februari 1903 det svåra med att vissa barn inte kunde gå, varpå man 

bestämde att endast i undantagsfall ta in s.k. lindebarn i Barnkrubban117. Så småningom 

delade man in barnkrubban i ”stora krubban” och ”lilla krubban”, där den sistnämnda var en 

spädbarnsavdelning för barn upp till två år. För att få lämna sitt barn på spädbarnsavdelningen 

fanns några ytterligare villkor för mödrarna att efterleva; ”… att moder, som så kan, 

ovillkorligen ammar sitt barn”, spädbarn som lämnades till krubban på morgonen skulle vara 

iförda rena kläder och vidare skulle modern förskottsbetala en avgift för barnets mål från 

Mjölkdroppen. Detta gällde i de fall modern inte ammade sitt barn118. Föreningen 

Mjölkdroppen kom att samarbeta med Karlskrona Barnkrubba och mellan åren 1904 och 1906 

delade de även lokaler119.  

 

 Man hade år 1902 inköpt fastigheten Stora Möllebacksgränd 21 för Barnkrubbans 

verksamhet120. Ganska tidigt började man dock märka att lokalerna inte var tillräckligt stora 

och dessutom inte helt anpassade för verksamhetens syften. På våren 1908 beslutades att 

drätselkammaren skulle upplåta nedre botten av Gulinska fastigheten på Norra Kungsgatan 10 

                                                 
115 Karlskrona kommunarkiv, Föreningen Karlskrona Barnkrubba, D2: 1 handlingar ordnade efter ämne, F 1 
Föreskrifter och villkor 1902 
116 Karlskrona kommunarkiv, Föreningen Karlskrona Barnkrubba, D2: 1 handlingar ordnade efter ämne, F 1 
stadgar 1902 
117 Karlskrona kommunarkiv, Föreningen Karlskrona Barnkrubba, A1: 1 Protokoll 1903 
118 Karlskrona kommunarkiv, Föreningen Karlskrona Barnkrubba, D2: 1 handlingar ordnade efter ämne, F 1 
Föreskrifter och villkor 1928 
119 Karlskrona kommunarkiv, Föreningen Karlskrona Barnkrubba, A1: 1 Protokoll 1904 
120 Karlskrona kommunarkiv, Föreningen Karlskrona Barnkrubba, A1: 1 Protokoll 1902 
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till Barnkrubbans verksamhet. Barnkrubban flyttade in i de nya lokalerna i september samma 

år, och verksamhetens gamla fastighet försåldes121.  

 

 

3.2.1.4 Personalen 

 

 Ledningen av verksamheten i krubban anförtroddes åt en föreståndarinna, under 

överinseende av styrelsens direktriser122. Direktriserna skulle ha en slags jourverksamhet, vid 

vilken de tog ansvar för och övervakade verksamheten i Barnkrubban. Ansvaret verkar ha 

gällt löpande, en månad per direktris123. I arkivmaterialet finns mycket litet information om 

direktrisernas arbete. Den första noteringen finns i ett styrelseprotokoll från februari 1903. 

Jourhavande direktris har då anmält att hon vid ett besök i Barnkrubban uppmärksammat 

jungfruns olämplighet, och styrelsen gjorde därför en överenskommelse med jungfrun som 

lämnade sin plats och en ny anställdes124. Från åren 1915 till 1919 finns en separat 

anteckningsbok för jourhavande direktris. Häri finns anteckningar som tyder på att 

direktriserna regelbundet gjorde bedömningar om barnen verkade välvårdade och om deras 

allmänna hälsotillstånd. Direktriserna verkar även ha gjort en översyn i Barnkrubban, där de 

noterat eventuella brister i utrustning och påpekat vad som borde införskaffas eller förändras 

för att underlätta tillsynen av barnen och öka säkerheten125. 

 

  Föreståndarinnan utgick från början ifrån de regler och arbetsinstruktioner som hon fått av 

styrelsen126. År 1928 skrivs ett reglemente för föreståndarinnan. Det krävdes då att 

föreståndarinnan skulle ha genomgått en särskild utbildning vilken gjorde henne lämplig för 

arbete i Barnkrubban. Föreståndarinnan hade särskilda förpliktelser gentemot verksamheten 

och skulle ansvara för specifika områden. I reglementet står att föreståndarinnan skulle vara 

”husmoder”. Hon skulle även föra förteckningar över de barn som mottogs i Barnkrubban och 

dessutom föra bok gällande inkomster och hushållsutgifter. Föreståndarinnan hade 

naturligtvis även ansvar för barnen där hon skulle utöva tillsyn och se till att de fick lämplig 

                                                 
121 Karlskrona kommunarkiv, Föreningen Karlskrona Barnkrubba, A1: 1 Protokoll 1908 
122 Karlskrona kommunarkiv, Föreningen Karlskrona Barnkrubba, D2: 1 handlingar ordnade efter ämne, F 1 
stadgar 1902 
123 Karlskrona kommunarkiv, Föreningen Karlskrona Barnkrubba, A1: 1 Protokoll 1902 
124 Karlskrona kommunarkiv, Föreningen Karlskrona Barnkrubba, A1: 1 Protokoll 1903 
125 Karlskrona kommunarkiv, Föreningen Karlskrona Barnkrubba, D2: 1 Anteckningsbok för direktris 1915-
1919 
126 Karlskrona kommunarkiv, Föreningen Karlskrona Barnkrubba, D2: 1 handlingar ordnade efter ämne, F 1 
stadgar 1902 
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sysselsättning, och utevistelse om vädret tillät. Vidare skulle föreståndarinnan vara 

uppmärksam rörande barnens hälsa och kroppsvård, och eventuellt vid behov samråda med 

läkare127.  

 Jämte föreståndarinnan hade Barnkrubban biträden anställda. Antalet anställda biträden 

varierar128. I verksamheten fanns också en kokerska129.  

 Barnkrubban i Karlskrona utökade år 1934 sin personal genom att anställa en 

kindergartenlärarinna eller fröbellärarinna. (Man använder olika benämningar i 

arkivmaterialet). Syftet med detta var att barnen skulle sysselsättas med lekar130. 

I arkivmaterialet återfinns en artikel ur Blekinge läns Tidning från den 14/9 1935. Här 

uppmärksammas att Karlskrona Barnkrubba utökar sin verksamhet med en ”NY 

KINDERGARTEN”. Man skriver att Barnkrubbans styrelse i samråd med föreståndarinnan 

Karin Kjällquist ”… beslutat att lära karlskronabarn leka”. Barnkrubban skulle bli en 

kindergarten två timmar om dagen. Föreståndarinnan påpekar att det verkligen behövdes då 

det numera var så få äldre barn i krubban. Förr hade denna del av krubban haft mellan 15 och 

20 barn, men nu var det bara 6 till 7 barn. Föreståndarinnan påtalar vidare att minskningen 

troligen inte beror på den rådande befolkningskrisen, utan snarare på den för mödrarna 

betungande avgiften på 40 öre per barn. Mödrarna väljer enligt föreståndarinnan, att istället 

lämna barnen till anhöriga för vård och tillsyn. Fröken Kjällquist påpekar att möjligheten för 

dessa barn att delta i krubbans verksamhet, tyvärr stängs genom just avgiften, och hon menar 

att här finns något för donatorer att göra. Dessutom oroar hon sig för att medlemsantalet 

kommer att minska ytterligare då avgiften för kindergartenkursen på 15 kronor per termin 

tillkommer, men enligt fröken Kjällquist behövs en hel del material för att 

kindergartenlektionerna ska bli omväxlande och roliga för barnen131.  

 År 1936 utarbetades ett reglemente för Barnkrubbans kindergartenlärarinna. Hon hade då en 

kombinationstjänst där hon enligt reglementet arbetade fem timmar i Barnkrubbans 

verksamhet och två timmar i Arbetsstugan. I reglementet står att kindergartenlärarinnan skulle 

ha särskild utbildning och specifika personliga förutsättningar som gjorde att hon lämpades 

                                                 
127 Karlskrona kommunarkiv, Föreningen Karlskrona Barnkrubba, D2: 1 handlingar ordnade efter ämne, F 1 
Reglemente för föreståndare 1928 
128 Karlskrona kommunarkiv, Föreningen Karlskrona Barnkrubba, G2B: 1 kassaböcker, hushållet 1902-1909 
129 Karlskrona kommunarkiv, Föreningen Karlskrona Barnkrubba, D2: 1 handlingar ordnade efter ämne, 
inventarieförteckningar 
130 Karlskrona kommunarkiv, Föreningen Karlskrona Barnkrubba, D2: 1 handlingar ordnade efter ämne, 
inventarieförteckningar, Föreningen Karlskrona Barnkrubba, A1: 1 Protokoll, styrelseberättelse 1934 
 
131 Karlskrona kommunarkiv, Föreningen Karlskrona Barnkrubba, A1: 1 Protokoll 1935, artikel i 
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för tjänsten. Hennes åligganden gällde att med olika arbeten och olika lekar få barnen 

sysselsatta, och hon skulle även sköta barnen om behov fanns132.  

 Således tycks Barnkrubban även ha haft en pedagogisk ambition med åtminstone vissa delar 

av sin verksamhet. 

 

 

3.2.1.5 Barnen 

 

 I Barnkrubbans inledningsskede, under december 1902, tog man in 8 barn. Därefter skrivs i 

tät följd nya barn in. Ett stort antal barn var inskrivna i Barnkrubban, och antalet barn som 

besökte Barnkrubban varierade från dag till dag. I registret finns även moderns namn 

registrerat och där kan man även se om hon var gift, ogift eller änka. Det kunde även stå en 

notering om att modern var sjuk eller död, och då fick således någon annan i familjen 

möjlighet eller hade rätt att lämna barnet till krubban133. Från år 1911 finns i arkivmaterialet 

även register över var modern arbetade eller om det fanns något annat skäl till barnets vistelse 

i krubban. Exempel på arbetsplatser var; flottans kasern, hattfabriken, porslinsfabriken, 

saluhallen, tobaksmonopolet, tvättinrättningen, strykeriet, arbete i hemmet osv. Barn skrevs 

också ut från Barnkrubban och ibland utnyttjades krubbans tjänster bara korta perioder. 

Modern kunde exempelvis ha ett tillfälligt arbete eller stå utan arbetsgivare134. 

 I Barnkrubbans arkivmaterial är det svårt att finna konkreta uppgifter om sysselsättningen för 

barnen. Det finns heller inga omskrivna eller uttalade pedagogiska inslag i verksamheten. I 

materialet finns heller inga uppgifter om kindergartenverksamheten utöver reglementet för 

kindergartenlärarinnan. Det man kan se är dock att inför verksamhetsstarten i december 1902 

inköptes visst ”lekmaterial” vilket förmodligen var ämnat för barnen. Vidare köpte man en 

julgran, vilket man också kan tänkas skulle komma barnen till del135. Man kan se att bland de 

många gåvor som givits till Barnkrubban genom åren fanns bl.a. leksaker och annat material 

som barnen kan tänkas ha haft användning för. På ett ställe har man fått hinkar och spadar136. 

 Enligt ett protokoll från 1928 gör man i ordning en mindre lekplan för att ge bättre 

möjligheter för barnen då de vistas ute137. 

                                                 
132 Karlskrona kommunarkiv, Föreningen Karlskrona Barnkrubba, D2: 1 handlingar ordnade efter ämne, F 1 
Reglemente för kindergartenlärarinnan 1936 
133 Karlskrona kommunarkiv, Föreningen Karlskrona Barnkrubba, D1: 1 Liggare över intagna barn 1902 
134 Karlskrona kommunarkiv, Föreningen Karlskrona Barnkrubba, D1: 1 Liggare över intagna barn 1911-1943 
135 Karlskrona kommunarkiv, Föreningen Karlskrona Barnkrubba, G2B: 1 kassaböcker hushållet 1902-1909 
136 Karlskrona kommunarkiv, Föreningen Karlskrona Barnkrubba, A1: 1 årsberättelser 1902-1938 
137 Karlskrona kommunarkiv, Föreningen Karlskrona Barnkrubba, A1: 1 Protokoll 1928 
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 Det är således svårt att se på vilket sätt man sysselsatte barnen dagligdags, men däremot finns 

antecknat om vissa speciella händelser eller verksamheter i krubban. Man har varje år haft 

någon form av julfest för barnen. Julfesterna anordnades på initiativ av Barnkrubbans 

personal och styrelsen, men byggde delvis på bidrag utifrån. I direktrisens anteckningar från 

1915 återges att Barnkrubban fått gåvor av både privatpersoner, handlare, fabrikörer m.fl. 

Skofabriken hade bidragit med 30 filttofflor, handlare Krook gav 35 leksaker, 

karamellfabriken bidrog med karameller osv.138.  

 I arkivmaterialet kan man även finna andra speciella händelser i Barnkrubban, som t.ex. att 

barnen bjuds på kaffe av amiral Lagerkrantz, eller att grevinnan Wachtmeister bjuder på saft 

och kakor, och dessutom genom sitt medlemskap i Syföreningen ger gåvor som tillverkats 

där. Vidare kan man läsa att den 1 maj 1919 anordnas en fest i Stora krubban. Av amiralinnan 

Lagerkrantz bjuds på smörgåsar, kakor, apelsiner och karameller. Detta görs med anledning 

av hennes 60-årsdag139.   

 

 En viktig del av verksamheten i Barnkrubban var att barnen fick mat. I Barnkrubbans 

Hushållsbok finns bl.a. inköpen av mat registrerade. Här förekommer t.ex. sill, annan fisk, 

kött, grönsaker och rotfrukter av olika slag, färsk frukt som äpplen, torkad frukt, mejerier mm. 

Maten som inköptes skulle även vara för personalen.140. Hur maten fördelades mellan barnen 

och personalen kan man inte se i anteckningarna. Till skillnad mot Arbetsstugans mat verkar 

Barnkrubbans kosthållning ha varit relativt påkostad och varierad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
138 Karlskrona kommunarkiv, Föreningen Karlskrona Barnkrubba, D2: 1 Anteckningsbok för direktris 1915-
1919 
139 Karlskrona kommunarkiv, Föreningen Karlskrona Barnkrubba, D2: 1 Anteckningsbok för direktris 1915-
1919 
140 Karlskrona kommunarkiv, Föreningen Karlskrona Barnkrubba, G2B: 1 kassaböcker hushållet 1902-1909 
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3.3 Förändring av verksamheterna 

 

Tidigt i både Barnkrubbans och Arbetsstugans verksamhet förekom det önskemål och 

diskussioner om andra lokaler, mera lämpade för den verksamhet som utövades.  

Redan i årsberättelser från 1904 konstaterar man att Arbetsstugans lokaler är för små, och 

man därför inte kan ta emot alla barn som vill tas in141. I Barnkrubbans styrelse diskuteras 

1928 att det vore positivt att försöka centralisera inrättningarna av barnavårdande karaktär, 

som Barnkrubban, Arbetsstugan och Mjölkdroppen, till en och samma fastighet142.  

Diskussionerna fortsatte och år 1936 bildades Barnavårdskommittèn, i vilken ingick 

representanter från de olika barnavårdande inrättningarna. Barnavårdsnämnden i Karlskrona 

begärde då hos stadsfullmäktige att mer lämpliga och tidsenliga lokaler skulle uppföras för 

Barnkrubban och andra barnavårdande institutioner143. 

 År 1943 övertogs Barnkrubbans verksamhet av Karlskrona stad och överflyttades då, efter en 

sammanslagning med Arbetsstugans verksamhet, till den nya centraliserade 

barnavårdsinrättningen Trossögården144. Därmed upplöstes de båda filantropiska 

föreningarna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
141 Karlskrona kommunarkiv, Föreningen Karlskrona Barnkrubba, A1: 1 Protokoll årsredogörelse 1904 
142 Karlskrona kommunarkiv, Föreningen Karlskrona Barnkrubba, A1: 1 Protokoll 1928 
143 Karlskrona kommunarkiv, Föreningen Karlskrona Barnkrubba, D2: 1 handlingar ordnade efter ämne F 1, 
Anskaffande av nya tidsenliga lokaler åt Barnkrubban 1941 
144 Karlskrona kommunarkiv, Föreningen Karlskrona Barnkrubba, D2: 1 handlingar ordnade efter ämne F 1, 
Anskaffande av nya tidsenliga lokaler åt Barnkrubban 1941 
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4. Avslutande diskussion och svar på frågeställningar 

 

 Enligt den litteratur och forskning som haft betydelse för undersökningen, exempelvis 

Tallberg Broman, 1991, Hatje, 1999, Förhammar, 2000, Plymoth, 2002, kan man se att vissa 

faktorer eller omständigheter är återkommande eller typiska för inrättandet av barnavårdande 

verksamheter som till exempel kindergarten, barnkrubbor och arbetsstugor. Man ser oftast 

bakomliggande mer eller mindre uttalade motiv, behov och syften. Ett motiv till etablerandet 

av barnavårdande inrättningar har varit industrialisering, som lett till föräldrars yrkesarbete 

och därmed avsaknad av barntillsyn, vilket lett till att barnen betraktats som orosmoment och 

setts som problem i samhället. 

 När det gäller syftet för verksamheterna kan sägas att det för verksamheter som barnkrubbor 

och kindergarten har handlat om hjälp för yrkesarbetande mödrar, och även i viss mån 

kontroll av barnen och mödrarna. För arbetsstugor har syftena med verksamheterna varit 

tillsyn av och sysselsättning för barnen, uppfostran och medborgarfostran och ett 

grundläggande av viljan och glädjen till arbete. 

 En annan i forskningen eller litteraturen återkommande omständighet eller faktor är att 

verksamheterna i många fall var filantropiskt förankrade, och att det var vanligt att 

verksamheternas styrelser bestod av representanter från de bättre bemedlade 

samhällsklasserna. 

 Alla dessa, som jag valt att benämna faktorer eller omständigheter, går att återfinna i 

etablerandet och drivandet av de barnavårdande verksamheterna Arbetsstugan och 

Barnkrubban i Karlskrona.  

 

 Arbetsstugan öppnade sin verksamhet år 1899 och Barnkrubban år 1902, båda i en tid där 

Karlskrona stad stod under expansion och tillväxt, både industriellt och befolkningsmässigt. 

 Verksamheterna tillkom genom diskussioner mellan medlemmar inom fattigvårdsrelaterade 

välgörenhetsinrättningar, där man uppmärksammat behoven av ytterligare och mer speciellt 

utformade barnavårdande verksamheter.  

 Motiven och orsakerna till behovet av denna typ av verksamheter kan ses i verksamheternas 

protokoll och årsberättelser. De huvudsakliga skälen till att etablera Arbetsstugan var att barn 

i skolåldern efter skoldagens slut saknade vuxentillsyn. Barnens föräldrar, främst åsyftas 

modern, var inte längre hemmavarande, utan yrkesarbetade. Dessa otillsedda barn blev ett 

samhällsproblem då de drev omkring i staden, i avsaknad uppfostrande och övervakande 

vuxen- eller föräldrakontakter. Barnen behövde således goda förebilder, i uppfostrande och 
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moralutvecklande syften, som visade att självförsörjning och arbete var den goda vägen i 

livet. 

 Motiven för Barnkrubbans inrättande var till stor del relaterade till att mödrarna 

möjliggjordes att yrkesarbeta, genom att Barnkrubban skulle erbjuda vård och tillsyn av deras 

barn. Man menade att det var viktigt att mödrarna själva fick försörja sig, eftersom det skulle 

verka demoraliserande att inte själv tjäna till sitt leverbröd utan bara ta emot hjälp. Mödrarna 

riskerade även att förlora både förmåga och lust till att arbeta. 

 Man kan i diskussionerna gällande etableringarna i båda fallen se hur man poängterar vikten 

av att lösa frågor som ses som samhällsproblem. Det handlar då om de fattiga barnen och 

mödrarna som ska visas in på rätt väg i samhället, för att lära sig att arbeta och försörja sig 

själva, och att inte moraliskt förfalla genom beroende och utnyttjande av andras välvilja. 

 

 Bakom etablerandet och organisationen av både Arbetsstugan och Barnkrubban låg privata 

välgörenhetsföreningar, och de båda verksamheternas organisation och finansiering är av 

mycket lika karaktär. 

 Arbetsstugan drevs av Föreningen för Arbetsstugor i Karlskrona, och Barnkrubban av 

Föreningen Karlskrona Barnkrubba. Den senare var uttalat filantropisk och omnämns i 

materialet som sådan, medan Föreningen för Arbetsstugor i Karlskrona, åtminstone enligt 

arkivmaterialet, endast kan sägas kunna karaktäriseras som filantropisk. 

Föreningarna hade årsmöten för styrelserna och andra regelbundna möten i olika ärenden, och 

de hade beslutsrätt gällande personal och anställning av denna.  

 De båda föreningarnas styrelser bestod av medlemmar från de bättre bemedlade 

samhällsklasserna. Detta var, som vi sett ovan, vanligt förekommande. Hur detta påverkade 

verksamheten hade varit intressant att se, men denna undersökning har inte haft sådana 

intentioner. Det är en fråga som skulle kunna vara intressant för vidare forskning.  

 Vidare finansierades de båda verksamheterna genom donationer, bidrag, gåvor, 

medlemsavgifter, och båda tilldelades anslag från Karlskrona Stadsfullmäktige. Arbetsstugan 

finansierade även sin verksamhet genom försäljningen av de arbeten som tillverkades, och 

Barnkrubban hade en särskild inkomst i de avgifter som betalades av företrädesvis modern, 

för att få lämna barnen i krubban. 
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 Utformningen för Arbetsstugans och Barnkrubbans verksamheter och deras sysselsättningar 

skilde sig åt.  

 Arbetsstugan sysselsatte barn i skolåldern med olika typer av slöjd- och hantverksarbeten, 

skomakeriarbeten mm. Barnen fick även ett mål mat under vistelsen i Arbetsstugan. 

Verksamheten utgjordes också av vissa speciella händelser och arrangemang som julfester 

och utflykter. Barnen gavs under vissa perioder även möjlighet till ferievistelser på landet.  

 Arbetsstugans personal bestod av föreståndarinnan, biträdande lärarinna och utbildad 

personal för träslöjdsarbetet. Småningom anställdes en kindergartenlärarinna som 

föreståndarinna vid Arbetsstugan. Det finns inte specificerat om hennes uppgifter gällande 

sysselsättningen av barnen nu hade förändrats, men valet att anställa just en 

kindergartenlärarinna hade troligen ett syfte. 

  

 När det gäller Barnkrubban är det betydligt svårare att se hur den vardagliga verksamheten 

såg ut för barnen och deras sysselsättning. Här finns ingen konkret beskrivning. 

Arkivmaterialet vittnar dock om att man fått gåvor i form av böcker, leksaker och material för 

utelek, vilket tyder på att barnen kunnat sysselsätta sig genom läsning, lek med leksaker och 

utelekar. Barnkrubban hade en föreståndarinna och ett under åren varierande antal biträden. 

Från år 1934 fanns en kindergartenlärarinna anställd. I ett senare reglemente kan man se att 

hon skulle sysselsätta barnen med lekar. Här kan man eventuellt skönja, även om 

arkivmaterialet inte explicit uttalar det, att nya tankegångar förekom i verksamheten. Kanske 

började även pedagogiska idéer att påverka verksamhetens utformning. 

 

 Dessa båda verksamheter hade, som vi tidigare sett, ambitioner om att i viss mån samverka 

och dela lokaler. Fördelar kanske sågs även av styrelsemedlemmarna, varav åtminstone en, 

grevinnan Louise Wachtmeister, satt i båda verksamheternas styrelser. Småningom ledde 

förhoppningen om samarbete fram till ett resultat när verksamheterna centraliserades i en och 

samma fastighet – Trossögården. 
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