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MIA THORELL

En nations värdefullaste 
tillgång är barnen

En nations värdefullaste tillgång är barnen – barnen äro ju fortsättningen
på livet, de skola en gång ta vid, de äro den nya tiden. Det är därför vår
plikt att göra deras liv så lyckligt och ändamålsenligt som möjligt, så att de,
när de en gång ställas inför livets bistra allvar, kunna med sund livssyn och
friska krafter fylla sina platser i samhället.1

ungefär så sade Eufemia Johansson, ordförande i föreningen Finspongs
Barnträdgårdar, när hon i oktober 1937 hälsade de inbjudna gästerna väl-
komna till invigningen av den första barnträdgården i Finspång. Därefter
gav hon ordet till Ivar Olsson, direktör vid dåvarande Finspongs Metallverk,
som överlämnade lokalerna och förklarade barnträdgården invigd. Eufemia
Johansson och Ivar Olsson – två förgrundsgestalter i startandet av barnträd-
gårdsverksamheten i Finspång. Varför just de? Varför en barnträdgård i Fin-
spång? Varför just vid den här tiden? Vad var en barnträdgård och för vil-
ka var den tänkt?

Eufemia Johansson föddes 1897 i Råå utanför Helsingborg men växte upp
i Uddevalla. Det var också i Uddevalla hon först kom i kontakt med arbe-
tarrörelsen och blev medlem i hemortens första socialdemokratiska ung-
domsklubb.2 I ungdomsklubben träffade hon sin blivande make, Alfons
Johansson. I maj 1926 kom Alfons Johansson till Finspång, eftersom han
hade fått arbete som supportsvarvare på STAL.3 Året efter kom också Eufe-
mia Johansson till Finspång.4 Det unga paret fortsatte att vara politiskt akti-
va även på den nya hemorten. Båda satt samtidigt med i kommunfullmäk-
tige och Alfons Johansson hade olika förtroendeposter inom Metall avdel-
ning 97.5 I Finspång hade Eufemia Johansson flera förtroendeposter: hon
var bl.a. ordförande i barnhemsstyrelsen, ledamot av familjebidragsnämn-
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den och ledamot av barnavårdsnämnden. Eufemia Johansson var dessutom
med i landstinget. Där hade hon uppdrag som ledamot av direktionen för
Finspångs lasarett, husmoderssemesternämnden och länets barnhemsstyrel-
se.6 Förutom det sociala intresset och engagemanget verkar paret också ha
haft ett kulturellt intresse: Alfons Johansson berättar i en intervju om sitt
stora intresse för skönlitteratur, inte minst under ungdomsåren. I samma
intervju förtäljer han vidare att Eufemia och han besökte teaterföreställning-
ar som gavs i Folkets hus och Folkets park.7

År 1927 fanns även Ivar Olsson i Finspång. Han hade hastigt fått ta över
ledarskapet för Finspongs Metallverk då hans företrädare oväntat dött. De
15 åren under Ivar Olssons ledning var händelserika. Under de här åren sked-
de stora ny- och ombyggnader, maskinparken moderniserades, administra-
tionen reformerades, laboratorium för fabrikationskontroll och forskning ord-
nades.8 Innan Ivar Olsson kom till Finspång hade han ägnat några år åt stu-
dier i amerikansk och kontinental stålindustri, varit chef för Domnarvets
Järnverk samt haft en ledande position inom Göteborgsbankens emissonsbo-
lag. I en dödsruna beskrivs han som en man utrustad med såväl ett klart och
rörligt intellekt som praktiskt handlag. Dessa förmågor både chockerade den
äldre generationen och gjorde honom uppskattad: han var t.ex. ledamot i Vat-
tenfallsstyrelsen och Styrelsen för Tekniska Högskolan. Dessutom hade han
”sympatiska personliga egenskaper, parade med utpräglat ideella intressen”.9

Vid den här tiden var Finspång betydligt mindre än idag. Detta gäller
såväl invånarantal som den geografiska utbredningen. Att människors vägar
då korsades är kanske inte så underligt. Men att människor från olika soci-
ala skikt möttes och inledde ett samarbete kanske var lite förvånande. Eufe-
mia Johansson var en kvinna med öppet socialdemokratiska sympatier och
gift med en likaledes öppet socialdemokratiskt sinnad arbetare, visserligen
en utbildad arbetare, men ändå en arbetare. Samtidigt kom både Eufemia
och Alfons Johansson att tillhöra Finspångs elit genom sina politiska enga-
gemang och förtroendeuppdrag. Att den politiska och kapitalistiska eliten
möts är snarare regel än undantag. Det brukar finnas frågor som är av gemen-
samt intresse. En sådan angelägenhet var hur man skapar samhällsmedbor-
gare och anställda med egenskaper och kvaliteter som är önskvärda i en given
tid. Utifrån detta perspektiv var det kanske inte så överraskande att just Ivar
Olsson och Eufemia Johansson blev sådana centralgestalter i startandet av
barnträdgårdsverksamheten i Finspång.

Men varför agerade de just vid den här tiden? Varför sågs barnträdgårds-
verksamheten som en viktig fråga? Det fanns det självklart flera orsaker till.

46 | Mia Thorell



En orsak var den stora omvandlingen av samhället. Omvandlingen från ett
jordbrukssamhälle till ett industrisamhälle innebar att arbetsplatsen allt mer
skildes från hemmet. När föräldrarna arbetade med jordbruket kunde bar-
nen oftast finnas i närheten men i en fabrik fanns inte plats för barn. Även
om majoriteten av lönearbetarna utgjordes av män, så arbetade även kvin-
nor utanför hemmet. Skälen till detta var flera; mannens lön var låg, han
var kanske död, arbetslös eller alkoholiserad.10 Därmed inte sagt att barn-
trädgårdsverksamheten i första hand syftade till att möjliggöra för kvinnor
att arbeta utanför hemmet. Andra orsaker till att frågan om att starta en barn-
trädgård uppstod i Finspång vid den här tiden, är förmodligen att detta var
en fråga som stod på den socialdemokratiska kvinnorörelsens agenda
(åtminstone bland en del av de socialdemokratiska kvinnorna), den inter-
nationella Kindergartenrörelsen samt närheten till Norrköping. 

Barnträdgården – ett spänningsfält 
I slutet av 1800-talet och långt in på 1900-talet var barnen i huvudsak kvin-
nans ensak. Barnen följde kvinnan och så länge arbetsplatsen fanns i hem-
met eller alldeles i närheten så var det möjligt för modern att ha barnen under
viss uppsikt. Detta förändrades i och med övergången till industrisamhället.
Nu blev det omöjligt att ta med barnen till arbetsplatserna och tillsynen av
barnen måste lösas på annat sätt. Om man var lyckligt lottad kanske det fanns
äldre syskon, gamla föräldrar eller en grannfru som såg till barnen. Lika van-
ligt var dock att barnen lämnades att klara sig själva. Detta var något som
inte fungerade särskilt väl; det var otryggt både för barnen och mödrarna (för-
äldrarna). Att barn försvann var inte helt ovanligt.11 Också ur statsmakter-
nas perspektiv var de lösdrivande och oövervakade barnen ett bekymmer; de
ansågs bli förvildade och de ställde till med stort förtret för respektabla med-
borgare, dvs. den borgerliga klassen, bl.a. genom sitt tiggeri.12

Att förbättra villkoren för kvinnor och barn var en angelägen fråga såväl
nationellt som lokalt för den socialdemokratiska kvinnorörelsen redan från
början.13 Det är en bild som ges. Samtidigt ger Ann-Katrin Hatje i sin bok
Från treklang till triangeldrama en mer mångtydig bild. Hon menar att under
1930-talet var frågan om barnomsorg inget som prioriterades av kvinno-
organisationerna. Tvärtom var detta en fråga som splittrade kvinnorna i två
läger; å ena sidan hemmafruar, å andra sidan förvärvsarbetande kvinnor. Des-
sa grupperingar återfanns enligt Hatje såväl inom samhällsklasserna som
inom kvinnoorganisationerna.14
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Den splittring som fanns mellan kvinnorna, fanns också i statsmakter-
nas syn på kvinnors arbete. Denna splittring skulle, som vi kommer att se
nedan, komma att bli tydligt manifesterad i förslagen från två utredningar.
Under 1930-talet pågick en intensiv befolkningspolitisk debatt i Sverige, inte
minst initierad av Alva och Gunnar Myrdals bok Kris i befolkningsfrågan.15

I boken pekade makarna Myrdal på ett allvarligt hot för Sveriges fortsatta
tillväxt nämligen den sjunkande nativiteten. Från att kvinnorna 1910 hade
fött i genomsnitt fyra barn, födde kvinnorna i början av 1930-talet i genom-
snitt mindre än två barn. Det riktigt allvarliga var att kurvan pekade rakt
nedåt. Myrdals menade att industrialiseringens dilemma – konflikten mel-
lan arbete och barn – nu började bli synlig. Ett sätt att öka nativiteten var
enligt dem att ge barnfamiljerna stöd. Deras förslag till lösning var ökat stöd
till barnfamiljerna dels ekonomiskt, dels i form av samhälleliga institutio-
ner som tog ett ökat ansvar för barnens fostran. Denna fostran skulle byg-
ga på moderna psykologiska forskningsrön.16

Makarna Myrdals bok blev något av en väckarklocka för statsmakterna
och två utredningar tillsattes. Även om båda utredningarna hade gemen-
samt ursprung i 1941 års Befolkningsutredning så hade de olika utgångspunk-
ter och deras förslag på lösning till krisen i befolkningsfrågan skilde sig väsent-
ligt från varandra. 1947 års Hem- och familjeutredning betonade kvinnans
roll som barnaföderska, mor och barnuppfostrare. De ville i första hand för-
bättra de hemarbetande kvinnornas situation och möjliggöra för barn-
familjerna att leva på en lön dvs. mannens lön. I Hem- och familjeutred-
ningen ingick enbart kvinnor, sju stycken, som tillsammans representerade
socialdemokraterna, Bondeförbundet och Folkpartiet. Den modell kvinnor-
na i utredningen förordade var möjligheten för mödrarna att vara hemma
hos sina barn till dess att barnen var 2–3 år. Därefter kunde man tänka sig
halvtidsarbete för kvinnorna vilket då ledde till behov av halvdagsomsorg
för barnen. Utredningens förslag var stöd i form av vårdnads- eller barn-
bidrag eller ”mödralön”.17

Den andra utredningen, 1946 års Kommitté för den halvöppna barna-
vården, såg mer till de förvärvsarbetande kvinnornas situation och sökte lös-
ningar som kunde underlätta för dem. Här var sammansättningen blandad,
sex kvinnor och fyra män. Kvinnorna stod för expertkunskapen. Två av män-
nen innehade statusposterna ordförande och huvudsekreterare. De två
andra männen var läkare. Kommitténs arbete resulterade i ett förslag hös-
ten 1948 om en snabb daghemsutbyggnad. Förslaget stötte dock på hårt mot-
stånd i riksdagen och röstades ned. Hemmafruidealet segrade alltså den här
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gången. Samtidigt poängterades värdet av den pedagogiskt inriktade barn-
trädgårdsverksamheten. Att komplettera hemmets fostran med lek och sam-
varo med andra barn under professionell ledning några timmar varje dag,
sågs som en viktig del i skapandet av en människa med beredskap för det
moderna samhällets utmaningar.18

Redan under 1800-talet hade daginstitutioner för små barn inrättats.
Exempelvis så öppnades 1854 den första barnkrubban (daghemmet) på
Kungsholmen i Stockholm.19 Dessa barnkrubbor fungerade i första hand som
tillsyn av barn till fattiga mödrar som var tvingade att arbeta för familjens
försörjning. Verksamheten byggde mer på filantropi än en uttalad pedago-
gik. Samtidigt nådde den internationella Kindergarten (barnträdgårds)rörel-
sen även Sverige. Kindergartenrörelsen byggde på Johann Heinrich Pestaloz-
zis (1746–1827) tankar om att den goda skolan i samstämmighet med det goda
hemmet skulle skapa en människa med både intellektuell och moralisk
kapacitet för att kunna verka som en god samhällsmedborgare. Detta skul-
le uppnås genom kärleksfull omvårdnad med tydliga regler och möjlighet att
tillsammans med kamrater lära genom att göra. Pestalozzis idéer fördes vida-
re och utvecklades av hans lärjunge Friedrich Fröbel (1782–1852). Fröbel var
också besjälad av tanken att genom undervisning skapa en god och ädel män-
niska. En viktig drivkraft i detta var det kreativa självförverkligandet och det
viktigaste medlet för detta var leken. Det var i och genom leken som barnet
skulle träna sin observationsförmåga, inhämta äkta förståelse av ting och pro-
cesser samt utveckla sin medmänskliga förmåga.20 Men det var inte en helt
igenom fri lek utan en lek vars riktning i mångt och mycket styrdes av ett
genomtänkt lekmaterial och en utbildad lärarinnans vägledning.

I Sverige blev Norrköpingssystrarna Ellen (1874–1955) och Maria Moberg
(1876–1948) några av förgrundsgestalterna inom barnträdgårdsverksamhe-
ten och skapandet av den moderna barnomsorgen. Ellen och Maria Moberg
växte upp i ett välbärgat hem i Norrköping. De tillhörde via modern de kän-
da Norrköpingssläkterna Swartz och Ringborg. Systrarnas far dog när de var
små och de tillbringade större delen av sina liv tillsammans med modern.
Ellen och Maria förblev ogifta. För borgarklassens kvinnor fanns inte så
många arbeten som ansågs passande men att ägna sig åt pedagogisk verk-
samhet var en accepterad sysselsättning. I systrarnas släkt fanns dessutom
en pedagogisk tradition, dels genom att personer inom släkten Swartz varit
drivande i öppnandet av skolor för barnen som arbetade i stadens fabriker,
dels genom att systrarna Mobergs mor drev en privat flickskola i hemmet.21

Maria Moberg fullföljde den här traditionen när hon 1899, efter avslutad
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utbildning till Kindergartenledarinna, startade en Kindergarten i sitt hem.
Systern Ellen blev hennes medarbetare. Denna Kindergarten vände sig till
barn i den egna samhällsklassen och syftet var att barnen tre timmar varje
dag skulle får möjlighet att delta i utvecklande aktiviteter under pedagogisk
ledning. Maria och Ellens ambitioner sträckte sig dock längre än så. I sam-
band med en studieresa till Pestalozzi-Fröbelhaus i Berlin, kom Maria i kon-
takt med en så kallad Volkskindergarten, en Kindergarten för mindre be-
medlade barn. Efter ett intensivt och målmedvetet opinionsarbete, som inklu-
derade utdelning av flygblad till barn på gatorna med uppmaning att visa dessa
för sina föräldrar,22 öppnade Ellen och Maria 1904 en folkbarnträdgård för
arbetarfamiljernas barn. Folkbarnträdgården fick namn efter deras pedago-
giska inspiratör Friedrich Fröbel och kallades Fröbelstugan.23 Verksamhe-
ten finansierades genom en donation av systrarna. Medlen förvaltades av Frö-
belföreningen i Norrköping. Systrarna Moberg nöjde sig inte med att star-
ta barnträdgårdar. De inrättade 1909 också en lärarinneutbildning, Fröbel-
Institutet.

Ellen och Maria Moberg fick starkt stöd av släkt och vänner men även av
andra med betydande positioner i Norrköping. Bland deras tillskyndare fanns
män som representerade stadens bruks- och grosshandlarfamiljer, skola och
kyrka. Flera av dessa personer fanns också med i Fröbelföreningens styrelse.
Också Norrköpings borgerliga kvinnor stödde Ellen och Maria Mobergs barn-
trädgårdsprojekt genom att skänka gåvor, delta i insamlingar och basarer.24

Under följande år öppnades flera barnträdgårdar i Norrköping och 1933
invigdes Fröbelgården. Fröbelgården var den första barnträdgården som var
byggd utifrån verksamhetens ändamål och den blev något av en mönster-
byggnad.25 Systrarna Mobergs arbete uppmärksammades i stora delar av Sve-
rige – och Norden – och det var bara en tidsfråga innan kontakter skulle kny-
tas mellan Finspång och Norrköping i frågan om barnträdgårdsverksamhet.

Barnträdgården i Finspång 1937–1968
Den 10 juni 1937 samlades fru Sigrid Olsson, fru Eufemia Johansson, direk-
tör Ivar Olsson, redaktör Arne Elmgren och kamrer John Ekström för att
utreda möjligheten att starta en barnträdgård i Finspång.26 Inför samman-
trädet hade Ivar Olsson haft kontakt med en barnträdgårdslärarinna, Agnes
Ullman, i Norrköping för att få upplysningar om vad som krävdes för att
starta en barnträdgård. Under sammanträdet lovade Ivar Olsson att Fins-
pongs Metallverks Aktiebolag skulle bidra med kostnadsfria lokaler för verk-
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samheten, fri bostad för en lärarinna samt ett bidrag på 500 kronor. Den
årliga totala kostnaden beräknades till 3 000 kronor och förhoppningen var
att resterande belopp skulle täckas av bidrag från kommunen och intäkter
från de årliga Barnens Dagsfesterna.

Frågan om startandet av en barnträdgård i Finspång hade diskuterats i
den Socialdemokratiska kvinnoklubben27 under en tid och både Eufemia
Johansson och Arne Elmgren menade att intresset för en barnträdgård var
väldigt stort. Därför beslutades att Socialdemokratiska kvinnoklubben skul-
le inbjuda representanter för Husmodersföreningen, Kooperativa kvinno-
gillet, lokalföreningen av Östergötlands barn och Finspongs Metallverks Akti-
ebolag för bildande av en styrelse. Ett sådant möte kom till stånd den 20
juli 1937 och samtliga närvarande var positiva till startande av en barnträd-
gård. Eufemia Johansson fick i uppdrag att utarbeta stadgar för verksamhe-
ten. Hon ombads också att vara sammankallande till ett konstituerande sam-
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manträde som inföll en vecka senare. Till ordförande i styrelsen för före-
ningen Finspångs Barnträdgårdar u.p.a. valdes Eufemia Johansson och även
övriga fem ledamöter var kvinnor.28 Styrelsen bestod alltså enbart av kvin-
nor och med en kvinnlig ordförande. Här verkar en förändring ha skett jäm-
fört med hur sammansättningen av styrelser för samhälleliga institutioner
och föreningar såg ut bara 10–20 år tidigare. Den typiska styrelsen bestod
av män från samhällets överklass och ordförande var vanligtvis en man, även
om majoriteten av styrelsens ledamöter var kvinnor.29 Ett lokalt exempel
beskrivs i Ann-Christine Nordströms magisteruppsats om Risinge Försam-
lings Barnhem.30

Nu följde en hektisk tid för den nybildade styrelsen. En lärarinna, frö-
ken Agnes Ullman, anställdes, det annonserades om att en barnträdgård skul-
le öppnas, anmälningar togs emot och ett informationsmöte hölls. Vid det-
ta möte höll fröken Ellen Moberg, föreståndarinna vid Fröbelseminariet i
Norrköping, ett föredrag. I september genomfördes en Barnens Dagsfest som
gav ett nettoöverskott på 1 100 kronor. Detta var ett välbehövligt tillskott
för föreningen eftersom ansökan om ekonomisk hjälp från STAL och kom-
munen hade avslagits. I början av oktober var allt klart för invigning av
Finspångs första barnträdgård, belägen i Bruksgården 2. Här togs 50 barn,
fördelade på en förmiddags- och en eftermiddagsgrupp, emot. Eftersom anta-
let anmälda barn (98 st) vida översteg de 50 platserna, gick dessa i första hand
till 5- och 6-åringar. Barnträdgården var ändamålsenligt inredd såväl inom-
som utomhus31 samt godkänd av Kungliga Medicinalstyrelsen efter det att
provinsialläkaren genomfört inspektion.32

Verksamhetens innehåll
”Barnträdgården en betagande idyll” är rubriken på en artikel, införd i Öster-
götlands Folkblad den 10 oktober 1941. Artikelförfattaren gör en jämförel-
se mellan tidens krigshärjade värld och lekplatsen vid Bruksgårdens barn-
trädgård. Där möts artikelförfattaren av barn, livligt sysselsatta med att gunga,
klättra och leka i sandlådan. Nåja, helt idylliskt är det kanske inte: då och
då kommer ett barn fram till ”fröken” för att beklaga sig över att inte få vara
i gungan eller ha skottkärran. Dessa konflikter löses till synes smidigt med
hjälp av ”fröken”. 

Grundtanken med barnträdgårdsverksamheten var att den skulle 
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[…] fylla ett samhälleligt och individuellt behov – samhälleligt i så måtto,
att allt vad som göres för att dana och fostra såväl fysiskt som psykiskt sun-
da barn genom att redan från fyra- och femårsåldern rikta deras känsloliv
och verksamhetsbegär i görligaste mån i rätt riktning, kommer så småning-
om samhället tillgodo i form av sunda och goda samhällsmedborgare, indi-
viduellt i så måtto, att barnens ambition blir stärkt och deras syn på och
intresse för världen blir ytterligare berikade.33

Barnträdgården sågs alltså som en plats där barn, genom att erbjudas vari-
erade sysselsättningar tillsammans med andra barn och under ledning av en
utbildad lärarinna, skulle utvecklas till goda samhällsmedborgare. Detta sked-
de dels genom dagliga aktiviteter i barnträdgården utifrån en bestämd
struktur där lärarledda aktiviteter blandades med fri lek, dels genom olika
arrangemang som t.ex. slädturer, maskerader, besök på lantgårdar och i djur-
parker, Luciakaffe med sång hos pensionärer, besök på polis- och brandsta-
tion samt i skolan. Redan från början sågs också kontakten med hemmet,
i första hand mödrarna, som ett viktigt led i denna fostran. Därför anord-
nades så kallade mödraaftnar. Någon gång per år anordnade barnen små fes-
ter till vilka föräldrarna inbjöds.34 Detta var verksamhetens pedagogiska sida.
Verksamheten innehöll också en hälsovårdande del som redan från början
innebar att läkare och sjuksköterska kom till barnträdgården för att under-
söka barnens hälsotillstånd och fysiska utveckling. Från 1948 användes sko-
lans hälsokort redan i barnträdgården. Detta kort följde sedan med barnet
till skolan. Så småningom utökades den hälsovårdande delen med regelbund-
na hörselkontroller och fluorbehandling av barnens tänder. Den hälsovår-
dande delen var viktig i formandet av en individ för det nya samhället och
ingick även i andra verksamheter som var riktade mot barn vid den här
tiden.35

Barnträdgårdens lärarinnor
Agnes Ullman, som var den första lärarinnan som anställdes av Förening-
en för Finspångs Barnträdgårdar, kom närmast från Norrköping. Där hade
hon skolats av systrarna Ellen och Maria Moberg. Hon beskrivs som en vän-
lig och kunnig person, ”fröken måste vara ett levande lexikon”.36 Hon sägs
också snabbt ha vunnit såväl barnens som föräldrarnas förtroende och hon
uppskattades mycket för sin förmåga att göra arbetet i barnträdgården om-
växlande.37 Lönen var vid den här tiden 175 kr/månad. Finspongs Metall-
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verk ställde en lägenhet på ett rum och kök, belägen i samma hus som barn-
trädgården, till lärarens förfogande.38 För en Kindergartenlärarinna samman-
föll arbetsåret i stort med ett skolår. Lärarinnans lön utgick endast för var-
je arbetsmånad, varför det var vanligt att lärarinnan åtog sig att mot sam-
ma lön arbeta vid den så kallade sommarleken, som bedrevs i anslutning
till en barnträdgård. Sommaren 1942 fick Agnes Ullman en kollega då frö-
ken Elsa Persson anställdes för att ta hand om sommarleken på en lekplats
i kvarteret Hammaren. 

Den viktigaste uppgiften för barnträdgårdens lärarinnor var arbetet med
barnen. För att detta arbete skulle bli så bra som möjligt var det viktigt att
ett förtroende upprättades mellan lärarinnan och barnen. Under den förs-
ta månaden ägnades mycket tid åt detta men också att vänja barnen vid barn-
trädgårdens rutiner. Av det arbetsschema och de ordningsföreskrifter som
upprättats av barnträdgårdsstyrelsen framgår att föräldrarna bör avstå från
att besöka barnträdgården under den första månaden. Därefter har föräld-
rarna full rätt att besöka barnträdgården.39 En annan del i arbetet var kon-
takten med hemmet; arbetsschemat föreskrev att lärarinnan anordnade mödra-
aftnar.

När verksamheten växte, uppstod också ett behov av träffar mellan de
anställda lärarinnorna och styrelsen. Dessa träffar skedde en eller två gång-
er per år på någon av barnträdgårdarna. 

Den fortsatta utbyggnaden av barnträdgårdsverksamheten40

Redan vid starten av barnträdgården i Bruksgården fanns fler barn anmäl-
da än vad som kunde tas emot. Behovet av ytterligare en barnträdgård öka-
de då anmälningarna fortsatte att komma in. Det stora problemet var dock
ekonomin. Inkomsterna utgjordes i första hand av Barnens Dagspengar,
bidraget från Finspongs Metallverk, kvinnoföreningarnas årsavgifter samt
barnens månadsavgift (1 kr/mån). Därutöver kom en del privatgåvor och
inkomster av lotterier samt efter några år ett bidrag på 50 kr/år från Nor-
ra Östergötlands Konsumtionsförening. Eftersom driftskostnaderna under
årens lopp hade ökat såg styrelsen ingen annan utväg än att höja barnens
månadsavgift från en krona till två kronor. Men detta var något som sty-
relsens ordförande riskerade att ställas inför häradsrätten för enligt priskon-
trollnämndens chef. Han menade att föreningen borde tigga ihop mera
pengar istället. Men saken fick en annan vändning. En landsomfattande
undersökning visade att Finspång hade den lägsta månadsavgiften. Den
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barnträdgård som prismässigt låg närmast tog ut en avgift på 8 kronor/
månad. Styrelsen fick besked från priskontrollnämnden att avgiften fick
höjas till två kronor för de föräldrar som ansåg sig ha råd med denna höj-
ning. Barnens Dagfesten år 1941 gav drygt 7 000 kronor i kassan och den
ekonomiska situationen såg bättre ut.

Sommaren 1942 kunde barn från Östermalm och Södermalm erbjudas
sommarlek då STAL hade utrustat en lekplats i kvarteret Hammaren. Initia-
tivtagare till denna lekplats var fru Janesie Lindblom. Hon vädjade även till
styrelsen om en barnträdgård på Östermalm. Ledningen på STAL besluta-
de att föreningen skulle få ett årligt bidrag på 500 kronor, 300 kronor i
bostadsbidrag till en lärarinna samt fri lokal i Östermalmsklubben. Detta
innebar att föreningen kunde öppna en ny barnträdgård hösten 1943. 

Under 1943 fick föreningen för första gången ett anslag på 500 kronor från
kommunen. Året därpå fick föreningen ett statsbidrag på 1 920 kronor och
kommunen höjde sitt bidrag till 1 500 kronor/år. Ekonomin var någorlunda
tryggad under några år men 1946 tog styrelsen kontakt med priskontrollnämn-
den igen för att diskutera möjligheten att höja månadsavgiften. Förslaget var
en inkomstrelaterad avgift, som skulle innebära en lägsta avgift på 2,50/månad
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medan den högsta avgiften skulle vara 10 kronor. Priskontrollnämnden god-
kände förslaget. Då kommunen ungefär samtidigt höjde sitt årliga anslag till
5 000 kronor kunde föreningen se ljusare på framtiden. 

Den här var en period av stark tillväxt i Finspång; industrierna växte och
barnfamiljer flyttade till Finspång. Fler barn innebar att behovet av ytterli-
gare barnträdgårdar ökade. Den oförtröttliga Eufemia Johansson påpekade
detta för såväl industrierna som i kommunalfullmäktige. En följd av detta
blev att kommunen i samråd med Finspångs Barnträdgårdar 1951 byggde
Ekkällans barnträdgård. Den byggdes som ett friliggande hus i anslutning
till ett stort bostadsområde och nära ett stort grönområde. Planeringen av
lokalerna följde de pedagogiska idéerna om varierande sysselsättningar och
innehöll bl.a. kök, slöjdrum och öppen spis. Denna barnträdgård blev myck-
et attraktiv vid nyanställning av lärarinnor. Hyran för lokalen var inget
bekymmer eftersom såväl det kommunala som det statliga bidraget ökade
under åren. Som en följd av detta meddelade Svenska Metallverken och STAL
att deras kontantbidrag skulle dras in. En annan förändring i Finspångs Barn-
trädgårdsförening var att Eufemia Johansson 1957 lämnade ordförandeska-
pet och styrelsen efter 20 år. Ny ordförande blev Hertha Nordqvist som
behöll ordförandeskapet fram till dess att barnträdgårdarna övergick i kom-
munal regi fr.o.m. år 1969.

Även i grannsamhället Lotorp fanns barn och därmed behov av en barn-
trädgård. Styrelsen för Finspongs Barnträdgårdar förberedde på uppdrag av
kommunalfullmäktige en barnträdgård och 1959 inreddes en lokal i ett
hyreshus. Då barnantalet i Lotorp inte räckte för att fylla både en förmid-
dags- och en eftermiddagsgrupp, skjutsades barn från centralorten med taxi
till Lotorp. 

Under perioden 1959 till 1968 expanderade barnträdgårdsverksamheten
kraftigt. Ytterligare fyra barnträdgårdar togs i bruk: 1961 startade Tallbackens
barnträdgård på Svälthagsområdet sin verksamhet, 1963 skedde en nyöpp-
ning av Östermalms barnträdgård då verksamheten flyttade till nya lokaler,
1965 togs en provisorisk lokal vid Lillsjöområdet i bruk, 1966 öppnades Tegel-
brukets barnträdgård och 1968 fanns en barnträdgård också i Viggestorp.
Arbetsuppgifterna var många för styrelsen och att arbetet ibland kunde kän-
nas betungande är nog inte ett orimligt antagande. Dessutom var arbetet
till stora delar ideellt, det var endast arbetsutskottet41 som fick arvoden för
sitt arbete. Under de dryga 30 åren som föreningen hade drivit barnträd-
gårdsverksamhet hade styrelsen ett flertal gånger framställt att kommunen
borde överta huvudmannaskapet. Kommunen önskade dock att förening-
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en skulle ha ansvaret så länge som möjligt. Inför höstterminens start 1968
fanns åtta barnträdgårdar till vilka 342 barn var anmälda. Samtidigt sonde-
rades möjligheten att placera en barnträdgård i det nyplanerade Nyhems-
området. Att expansionen skulle fortsätta också därefter framstod nog gans-
ka klart för föreningen. Vid ett sammanträde den 28 februari 1968 beslöt
styrelsen att göra en framställan till kommunen om att verksamheten bor-
de övergå i kommunal regi vid årsskiftet 1968–1969. Motiveringen var att
organisationen hade blivit så omfattande. Styrelsen rekommenderade att
barnträdgårdarna med tanke på dess inriktning skulle sortera under skol-
styrelsen. Så blev dock inte fallet utan Finspångs kommun beslöt att bar-
navårdsnämnden skulle bli den nya huvudmannen.

Barnen i barnträdgården
Vilka barn var det som kom till barnträdgården? Vilkas behov var barnträd-
gården tänkt att tillgodose? I stadgarna för Finspongs Barnträdgårdsverk-
samhet anges att barnträdgården bör stå öppen för alla barn i åldern 4–7 år
”oavsett förmögenhetsförhållanden”. Om antalet anmälda barn översteg plats-
antalet borde hänsyn tas till de barn som var mest trångbodda.42 År 1968
kunde ett 50-tal femåringar beredas plats, vilket styrelsen såg som mycket
glädjande. I samband med invigningen av den första barnträdgården fram-
höll Eufemia Johansson vikten av att ”rikta barns känsloliv och verksam-
hetsbegär […] i rätt riktning”43 redan från fyraårsåldern. Ett svar på frågan
skulle kunna vara att barnträdgården i Finspång åtminstone i retoriken var
till för alla fyra-, fem- och sexåringar. Hur såg det då ut? Fick alla barn ta
del av barnträdgårdens verksamhet? Av antalet anmälda barn att döma så
var platserna i barnträdgården eftertraktade. Men det fanns också hinder.
Ett hinder var ju självklart att tillgången till platser inte motsvarade beho-
vet. Ett annat hinder kunde verksamhetens förläggning vara – verksamhe-
ten pågick antingen tre timmar på förmiddagen eller tre timmar på efter-
middagen. Det passade inte alltid med förvärvsarbetande föräldrars arbets-
tider. Ytterligare andra hinder kunde vara ekonomiska och/eller ideologiska.
En plats i barnträdgården var avgiftsbelagd och även om Finspång hade en
låg avgift (1 krona/månad 1937) jämfört med andra orter, så kan det ha varit
en alltför tung ekonomisk börda för en familj. Ideologiska hinder kunde vara
föräldrars inställning att barnens fostran var något som bäst sköttes inom
familjen. 
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Barnträdgården och metallarna
Grundarna av Föreningen för Finspongs barnträdgårdar hävdade, som tidi-
gare nämnts, att intresset för en barnträdgård var stort i Finspång. Också
antalet anmälda barn vittnar om att behovet av verksamheten var stort. Sam-
tidigt är bilden inte helt entydig. I intervjuer med 14 kvinnor, som samtli-
ga har arbetat inom industrierna i Finspångs kommun, är det endast en kvin-
na som explicit nämner barnträdgården. I och med att det yngsta barnet
blev sex år och gick i barnträdgården, började kvinnan arbeta några timmar
per dag. Frågan om omsorg om barnen fanns för alla de intervjuade kvin-
norna och lösningarna såg olika ut. En vanlig lösning bland dessa kvinnor
var att vänta med förvärvsarbete till dess att barnen börjat skolan. Då arbe-
tade kvinnorna ofta deltid eller också gick föräldrarna motsatta skift. Någ-
ra kvinnor valde att arbeta på kvällarna då mannen istället var hemma och
tog ansvaret för barnen. En kvinna nämner att hon var hemma när hennes
son var ”så jätteliten men sen, jag hade min mamma boende här i Finspång
och hon fick passa pojken”.44 Ett annat sätt var att grannfruar såg till att
barnen kom till skolan. Det kunde också hända att barnen fick klara sig själ-
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va. Att detta var förenat med stark oro vittnar en kvinna om. Hon berättar
bl.a. om en kväll när hon precis har gått av sitt skift får veta att det brinner
i närheten av där familjen bor. Hon springer så hon blir alldeles utmattad,
hon måste till och med lägga sig ned för att vila innan hon kan fortsätta
hem, alltmedan hon hoppas att det inte är hennes barn som har satt eld på
hemmet. Det visar sig sedan att det är ett stall som brinner och att hennes
barn inte är inblandade.45 En speciell lösning hittade två svägerskor, varav
den ena hade en son. De delade en arbetsdag på tvåskiftsarbetet. När kvin-
nan, som hade barn, började sitt eftermiddagsskift, lämnade hon sonen hos
portvakten, där han hämtades av sin faster när hon slutade sitt skift.46

Betyder frånvaron av omnämnandet av barnträdgården att dessa kvinnors
barn inte deltog i barnträdgårdens verksamhet? Så behöver det inte vara. En
anledning till att inget sägs om huruvida barnen deltog i barnträdgårdens
verksamhet eller inte beror säkert på att den frågan aldrig explicit ställdes
till kvinnorna under intervjuerna. Det kan mycket väl ha varit så att bar-
nen gick i barnträdgården men att det inte betraktades som barntillsyn eller
att de intervjuade kvinnorna helt enkelt inte kommer ihåg att barnen del-
tog i barnträdgårdens verksamhet. Självklart kan det också ha varit så att
barnen anmäldes men inte fick plats. Men det kan också vara så att man
menade att barnträdgården inte var till för arbetarnas barn. Så kan ett svar
på frågan om det fanns ”dagis eller sånt där på den tiden” tolkas. Svaret kom-
mer från en man som var närvarande när hans hustru intervjuades.

Det fanns ju inte för vanligt folk utan möjligtvis att tjänstemännen kunde
få in dom. För Metallen hade visst nåt en gång i tiden.47

Den nationella motsättningen mellan barnträdgården som en pedagogisk
verksamhet med syfte att avlasta (medelklassens) hemmafruar respektive
barnsomsorg för att möjliggöra för kvinnor att förvärvsarbeta utanför hem-
met återspeglades också hos individuella kvinnor:

[…] det kändes på nåt vis att man ville behålla dom hemma. Jag tror att
jag tänkte så att det inte är lämpligt att lämna dem till nån annan.48

Att det kostade pengar att delta i barnträdgårdens verksamhet kan ha varit
ytterligare ett skäl till att det aldrig var aktuellt att låta barnen gå i barn-
trädgården, speciellt om barnen bara kunde vara där tre timmar. Kvinnor-
na ville ha något över på det de tjänade. Det går att utläsa av svaret från en
kvinna, som berättar att hon och hennes man valde att gå motsatta skift för
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att klara omsorgen om barnen. Detta eftersom den kvinna som var villig
att se efter barnen ville ha tre kronor i timmen och då blev det bara 25 öre
kvar av kvinnans timlön.49

Avslutande kommentar
Startandet av en barnträdgårdsverksamhet i Finspång skedde på privat ini-
tiativ. Detta följer ett vanligt mönster i Sverige under den här tidsperioden.
Initiativtagarna var en kvinna, Eufemia Johansson och en man, Ivar Ols-
son. Också det följer ett gängse mönster. Även om filantropiskt arbete sågs
som en lämplig sysselsättning för borgarklassens kvinnor, så krävdes soci-
alt, politiskt och ekonomiskt stöd från ett samhälles överklassmän. Det ovan-
liga, åtminstone i jämförelse med utvecklingen av barnträdgårdsverksamhe-
ten i städer som Norrköping och Stockholm, var att den drivande kvinnan
tillhörde arbetarklassen.

Eufemia Johansson, arbetarhustru och Ivar Olsson, direktör för Finspongs
Metallverk, förenades alltså över klassgränserna i arbetet med att starta en
barnträdgårdsverksamhet. Hur kan man förstå det? Jag menar att en för-
klaring kan finnas i den spänning som fanns dels inom den socialdemokra-
tiska kvinnorörelsen, dels inom det socialdemokratiska partiet. Under 1930-
talet var frågan om barnomsorg inget som prioriterades av kvinnoorganisa-
tionerna. Tvärtom, hemmafrutillvaron sågs av arbetarklassens kvinnor som
ett bättre alternativ än ett dåligt betalt arbete.50 Inom det socialdemokra-
tiska partiet var klasskampen den viktigaste kampen. Utifrån det perspek-
tivet behövdes enligt partiet inga särskilda socialdemokratiska kvinnoklub-
bar, vilket fick till följd att kvinnoklubben i Finspång var nedlagd mellan
1928–1933. Detta torde innebära att Eufemia Johansson kan ha haft svårt att
hitta meningsfränder inom det socialdemokratiska partiet och facket i frå-
gan om att starta en barnträdgårdsverksamhet. Att liera sig med borgerlig-
hetens män och kvinnor blev då ett medel för Eufemia Johansson att
genomdriva sitt barnträdgårdsprojekt.

Vad kan ha varit Ivar Olssons motiv till att ingå en allians med en arbe-
tarhustru? Förmodligen var han medveten om den spänning som fanns inom
det socialdemokratiska partiet och facket. I egenskap av företagsledare kan
det ha legat i hans intresse att understödja sådana aktiviteter som skulle kun-
na få konsekvenser för klass- och partisolidariteten.

Mitten av 1930-talet innebar en brytningsperiod för Sverige. Nu skulle
ett nytt samhälle byggas – ett modernt och demokratiskt samhälle. I det här
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framtidsprojektet blev barnen viktiga byggstenar och Kindergartenrörelsen
erbjöd en lösning. Genom att delta i barnträdgårdens verksamhet under led-
ning av en pedagogiskt utbildad lärarinna, skulle barnen utvecklas till indi-
vider som ”med sund livssyn och friska krafter fylla sina platser i samhäl-
let”.51 Men barnen var viktiga även ur ett annat perspektiv. Det var genom
barnen som goda värden skulle förmedlas till (arbetarklass)hemmen. 

Utvecklingen av barnträdgårdsverksamheten i Finspång följde alltså i stort
ett gängse mönster. Det unika för Finspång var kanske att arbetarklassen
och industripatriarkatet genom Eufemia Johansson och Ivar Olsson förena-
des i det gemensamma strävandet att förädla (och disciplinera!) nationens
viktigaste tillgång – barnen. Trots den gemensamma strävan drevs de för-
modligen av skilda motiv.
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Intervjuerna finns i Finspångsprojektets intervjudatabas, Arbetslivsinstitutet, Norrköping.
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