
Barn av okända föräldrar. 

Första gången jag hittade notiser om okända föräldrar var när vi fotograferade födelseboken i Hjo 

stad från sekelskiftet 18-1900. Då upptäckte jag att det fanns några med okända föräldrar med 

endast moderna födelseuppgifter. 

Gjorde då lite forskning och fick reda på att det fanns en lag från Gustaf III tid att moden kunde föda 

anonymt. Denna lag upphörde 1917. 

Nästa gång jag träffade på en okänd mor var när jag skulle hjälpa till med att hitta föräldrarna till ett 

barnhusbarn från Stockholm som vuxit upp i Mofalla. När jag hittade henne i födelseboken så var hon 

född med okända föräldrar. På samma sida i födelseboken fanns det fler barn med okända föräldrar. 

Därav drog jag slutsatsen att detta var ett storstads fenomen, utan att göra några närmare 

efterforskningar. 

För ett tag sedan följde jag upp en gren på mitt släktträd som jag missat tidigare. Då upptäckte jag en 

familj som hade några fosterbarn utan kända föräldrar. När jag tittar i nästa församlingsbok så fyller 

halva sidan med fosterbarn utan kända föräldrar. De har kommit dit som spädbarn och sedan stannat 

en kortare period. Detta gjorde mig intresserad. 

 

Några av barnen var födda i Stenstorp. Här vet jag att det fanns en barnmorska som tog hand om 

ogifta mödrar och lät dem föda sina barn där. 

Kollade då i födelseboken för Stenstorp 1895-1917, där ser man att det föds 280 barn under tiden 

1903-1917 med okända föräldrar. 1909 är 80% av födda i Stenstorp oäkta barn. 

Det finns ett flertal lappar bifogade till boken där man begär att få bli inskriven i födelseboken. 

I församlingsboken AII 2 är det 11 sidor med barn till okända föräldrar, för några är det inskrivet 

föräldrar senare. 

Här blir det inte lätt att forska vidare, men det skall finnas ett förseglat kuvert med uppgifter om 

modern. Men vem som har rätt att bryta detta kuvert vet jag ej. 
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Här ser vi att det enda som står är moderns födelsedata och att barnet är anmält av barnmorskan 

Hedvig Andersson. 

Tittar jag på var de tar vägen. Så dör Irma den 27/1, tvillingarna Irma och Stina till Falköping där skiljs 

de åt en flyttar till Medelplana den andra till N Ving, John Evert till Ransberg men återlämnad 4 

veckor senare, efter tre år till Kristinehamn, Knut  till Skövde efter ett år till Torslunda(H), Fritz  till 

Falköping efter ett halvt år till stora Kil (S), Margareta till Skövde. 
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