
Emmy  -  Rune  -  Ellen o Viktor

Info från 
stadsarkivet i 
Sthlm

Emmy tjänstgjorde som piga I Stutby Norra Sorunda 1919. Där fanns 
den betydligt äldre tredje sonen i gården. Emmy och Erik var som det 
heter i barnavårdsbyråns handlingar "tillsammans". 19191118 tog Emmy 
tjänst som tjänarinna hos familjen Dahlström på Bondegatan 15a-b. 
19200121 söker Emmy tillsammans med fru Dahlström på Svenska 
Fattigvårdsförbundets barnavårdsbyrå i Stockholm: (bvm= 
barnavårdsman, obemärkt= gravid) "Sökanden uppe tillsammans med 
fru Dahlström hos vilken hon nu har plats som obemärkt. Anhåller om 
bvm åt det barn hon väntar i början av mars. Sökanden var tillsammans 
med bfadern när hon hade tjänst hos honom. Han nekar icke till 
faderskapet och de ha överenskommit att inlösa barnet på Barnhuset. 
Han har redan lämnat 1500 kr. och har lovat att sända 300 kr. till 
emedan inlösen numera kostar 1800 kr. Som sökanden hörde att det 
numera var svårt att få lösa in barn på Barnhuset, har hon svarat på 
annons att lämna bort barnet som eget mot 1,500 kr. Det var en familj i 
Västerås. De voro hos henne häromdagen. Ha lovat att taga barnet och 
modern har lämnat dem 500 kr. på hand. Ångrar nu att hon gjort detta 
och emotser med tacksamhet bvm,som kan hjälpa henne. Sökandens 
föräldrar ha ett jordbruk i Småland, Algutsboda, De veta ej om dotterns 
belägenhet. Sökanden har 9 syskon." Kontraktet med Ellen o Viktor 
kunde ju uppenbarligen inte brytas. 

Spännande 
info ink från 
Stadsarkivet i 
V-ås.

En mängd kopior delvis odaterade och med oklar ordningsföljd, de två 
första dokumenten anger tonen från tiden och också mycket av 
innehållet:

Handlingar för 
BVN förda av 
BVM Fröken 
Cecile 
Strömmer

BVM Förordnad 19200126 Entledigad 19230808
Mapp med basdata om Moder och Fader även omdöme: Modern sjuklig, 
oföretagssam ej lämplig
Mapp med basdata om Barnet och vistelseadress. 
Noteras barnet klent i april 1920, svaga lungor. Adoptionen bifallen men 
detta tas tillbaka under hänvisning till vederlaget. 
Överflyttning till BVN i Västerås 1923, trots detta fortsatta anteckningar 
sannolikt i V-ås då om barnets adoption under året 1927.
Noteras i överföringsbrevet att modern erhållit 2000 kr en gång för alla, 
av vilka hon, trots BVM avrådande lämnat fosterföräldrarna 1500 kr. 
Dessa ha inlämnat ansökan om adoption men ha två gånger erhållit 
avslag på grund av vederlaget, vilket de använt. De äro i övrigt väl 
vitsordade, sköta barnet utmärkt och ämna behålla det.

Brev 19200128 
från 
Barnavårdsma
nnen Cecile 
Strömmer Till 
Pastorsämbetet 
i V-ås.

Undertecknad ber härmed vördsamt få anhålla om upplysningar 
angående en familj Wahlqvist (mannen heter V. I förnamn och hustrun 
Ellen) bosatt i kvarteret Josef Västerås. Dessa hava erbjudit sig att för 
1500 kr adoptera ett barn som väntas i mars och hava redan i förskott 
mottagit 500 kr av modern. Saken förefaller onekligen en smula mystisk 
och jag vore därför särdeles tacksam för nödiga uppgifter om familjen, 
enär jag är idag förordnad som barnavårdsman för barnet. 
Högaktningsfullt...



Odaterat svar 
från Domprost 
Fåhreus

Jag har besökt omskrivna familjen Wahlqvist och sökt bilda mig ett 
omdöme om den, och min åsikt är att edra farhågor äro ogrundade. 
Både man och hustru hafva på mig gjort ett gott intryck. De äro gifta 
blott sedan i fjol, men förklarade, att de icke hade något hopp om att få 
egna barn. Därför hade de som äro barnkära annonserat om ett foster – 
eller eventuellt adoptivbarn, och bland flera svar hade de fäst sig vid det 
hvarom nu är fråga. Detta är vad jag för närvarande kan meddela eder.
Högaktningsfullt...

Brev från EW 
till BVM 
19200509

Ellen svarar på brev från BVM. Hon skriver att det aldrig varit frågan om 
något tvångsmål för att få pengarna, det förefaller som om Erik gör 
avbetalningar direkt till Ellen o Viktor. Ellen påpekar att pengarna behövs 
men om de inte kommer ”så var det inget att göra åt saken”.
Hon skriver också: ”Jag tror inte att gossen kommer att få något ont av 
sina lungor för framtiden för doktorn sade att han hade så litet fel att det 
om det skötes väl, kväves i sin linda.” Ellen påpekar också att gossen är 
så stor och duktig samt att doktor Blodin påpekat att gossen var 
välskött. Hon skriver att hon följer Frökens råd om att avvakta till efter 
sommaren innan ”jag adopterar honom.”
Hon skriver också: ”att hon inte har en tanke på att lämna honom under 
några omständigheter därtill har vi fäst oss vid honom allt för mycket 
redan. Det enda som jag har emot det hela var att Emmy förklarade sig 
frisk när jag frågade henne, det hade varit bättre hon varit sanningsenlig 
då så har det ju aldrig blivit några sådana här överaskningar.” Hon 
fortsätter vidare med ekonomiska diskussioner enligt ovan och avslutar 
”att hon skall tala ytterligare vid doktorn när gossens medicin tar slut.”

Brev från EW 
till BVM 
19200517

”Fröken Cecile Strömmer!
Får härmed på det hjärtligaste tacka för Frökens Brev. Jag är Fröken 
mycket tacksam för att Fröken ville hava besvär med att tala vid Fadern 
till Rune. Det var ju snällt av honom att lämna av pengarna så genast i 
synnerhet som Emmy nyss fått för egen räkning. Det tyckte jag var 
ovanligt bra just. Jag hoppas dock att Fröken ej haft för mycket besvär 
för vår skull. Men jag vill med Guds hjälp hoppas att det var sista gången 
vi bad om något mera. Rune har ju kryat på sig betydligt (?) och skall väl 
under sommaren bli ändå kryare. Om det under sommaren blir något 
tillfälle som passar skulle det vara roligt att få komma upp till Fröken och 
visa upp honom. Högaktningsfullt Ellen Walhqvist”

Brev från EW 
till BVM 
19200809

Ellen ber om hjälp med att utverka intyg från både fader o moder att de 
ger tillåtelse till adoption. De handlingar Ellen haft har inte godkänts. 
Ellen avslutar med att ”tillägga att Rune är så stor och duktig och frisk 
nu, sommaren har gjort undervärk.”
DS Frågar också vart hon ska vända sig med ansökan för adoption. 
Pastorsexp har hänvisat till Rådhuset och de senare svarat att de inte har 
med sådana ärenden att göra, hon frågar också efter råd om hu ansökan 
ska utformas.

Brev från EW 
till BVM 
19200910

Berättar att domprosten skulle kunna hjälpa till men att han är bortrest. 
Från Emmy har ännu inget intyg kommit, -”hon har väl aldrig ångrat sig 
så hon ej vill att vi adopterar honom. Jag vill så gärna hava det klart till 
julen.”



Brev från EW 
till BVM 
19201218

Berättar om bifall på Rådhusrätten men att de inte får hämta protokollet 
förrän nästa år då de är för unga.
”….Emmy har fått fotografi av honom så hon skulle få se hur han ser ut 
nu och det var hon glad över.” 

Brev från EW 
till BVM 
19211010

”Fröken Strömmer
Jag får härmed medela att jag åter börjat med Runes adoption, jag 
inlämnade ansökan den 19 förra månaden och har ännu inte fått någon 
klarhet, var nu nere på rådhuset i lördags och fick det beskedet att jag 
skulle komma igen om en månad, hoppas att det då skall vara klart. 
Dom är så förfärligt långsamma nere på rätten att man måste påminna 
dom flera gånger om det skall bli något av. Rune är frisk och duktig så vi 
äro så glada åt honom. Jag har skrivit till Emmy Sjöqvist men fått brevet 
oöppnat tillbaka. Om fröken vet var hon finns skulle jag vara tacksam 
om fröken kunde lämna adr. Jag ville järna hon fick se sin son och höra 
av henne själv hur hon tycker jag fostrar honom. Ska så fort jag får 
pappren klara genast medela mig med Fröken.
Högaktningsfullt Ellen Walhqvist”

Brev från EW 
till BVM 
19211228

Ellen meddelar i ett långt brev att hon fått avslag på adoption, det krävs 
en borgensförbindelse som är tagen på honom. Livförsäkringen på 2000 
kr fick man ta för att vederlaget använts och det hade man gjort för 
gossens bästa. Viktor hade också varit arbetslös länge vilket förstås 
påverkat ekonomin starkt. Problemet nu är att det är svårt att få någon 
att skriva på borgensförbindelsen som ska gälla under 25 år. Ellen 
påpekar också att de ju inte visste att pengarna inte fick användas.
”... lagen är nu en gång sådan sade han. Inte visste vi att pengarna 
skulle stå kvar för gossen alltjämt, jag tog av dem och köpte all hans 
utstyrsel både säng med sängklädsel och stor barnvagn. Jag var så glad 
att få det snyggt och rart åt honom. Nu är både min man och jag så 
ledsna att vi inte kunde få det klart i år heller. Vi fick lösa papper för 15 
kr dagen före julafton och så var det inget ändå. Nu har Emmy skrivit 
och frågat om det inte är klart snart för hon är förlovad och vill gifta sig 
men vill helst att det blir klart med Rune först för hon tänker inte tala om 
för fästmannen att hon har honom. Han är från Västerås så hon skrev att 
hon skulle komma hit i Jul men jag har inte hört av henne. Nu vet jag ej 
hur vi ska bära oss åt........ Om Fröken ville skriva några rader till mig 
och säga hur Fröken tycker att jag bör jöra vore jag mycket tacksam.
Högaktningsfullt Ellen Walhqvist”
På baksidan har någon noterat sannolikt in eller utbetalningar.

Brev från EW 
till BVM 
19221210

”Vill härmed medela Fröken att jag hört mig för angående adoption, det 
är aldeles omöjligt att få den till stånd när man emottagit någon summa. 
Jag talade senast för ett par dagar sedan med domprosten, han sa att 
man kunde lägga in ansökan att få vårt namn åt gossen men det var i 
alla fall osäkert att han fick det för nu är det kinkigt även med det. Han 
föreslog att vi skulle låta gossen själv välja namn sedan när han blir stor, 
för att han ej är lyst barn, kan vi ej hemlighetshålla för honom ändå 
sade han. Idag var barnavårdsman fru Öman här och tyckte likadant. Nu 
vill jag medela detta så Fröken får veta att vi ej glömt saken. Hoppas att 
ingen jör anspråk på att ta honom ifrån oss. Vi hör inget från Emmy nu 



men hon kanske är gift, och då vill hon väl ej skriva. När jag kommer 
upp till Stockholm i Jul kan jag ringa till Fröken så vi får höra Frökens 
tanke om saken, eller om Fröken vill skriva om det är något som skall 
ordnas med. 
Jag förstår ju inte den saken något.”

Samtal med 
Stadsarkivet 
V-ås

Ang adoptionen 1927. Sannolikt finns något beslut i tingsrätt i 
Sthlm,förvaras i så fall på LA.


