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Vi bygger för dig som älskar Årsta 
och behöver utrymme för mer. 
I ett fantastiskt läge på Skagersvägen, mitt i Årsta, med närhet till  
både närservice och barnomsorg erbjuder vi 33 st ljusa, rymliga 
och välplanerade bostadsrättslägenheter. Välj mellan 2-5 rok  
(58-110 kvm) alla med generös uteplats, balkong eller härlig  
takterrass i attraktivt söderläge.

Bor du i Skagershuset slipper du tillbringa kvällen med att leta  
parkering - bilen står tryggt i husets garage och du kan bekvämt  
ta hissen upp till bostaden. Här finns även ett förråd till varje  
lägenhet samt lättillgänglig barnvagns- och cykelparkering.

Välkommen på visning söndagen den 20:e maj!
Plats: Svensk Fastighetsförmedlings kontor på Hjälmarsvägen 31 i Årsta 
Tid: 15:00-16:30

Har du frågor redan nu? Kontakta gärna ansvariga mäklare Björn Olsson 08-556 712 03 eller  
Julius Lindberg 08-556 712 11 på Svensk Fastighetsförmedling.

w w w . s k a g e r s h u s e t . s e

Skagershuset med sin varma träfasad och ljusa 
lägenheter erbjuder ett lika trivsamt som bekvämt 
boende i underbara Årsta.

Visning
20/5!

Bilden är en illustration. 
Avvikelser mot slutligt utförande kan förekomma. 
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1775 öppnade Allmänna Barnbördshuset i 
Stockholm. Ganska snart fi ck man stora 
problem med sjukdomar bland de intagna 

mödrarna, framför allt den så kallade barn-
sängsfebern. Eftersom man ännu inte hade full 
förståelse för hur smitta spreds fördes bakterier 
över från obducerade lik till friska barnaföder-
skor och mellan kvinnorna på förlossningskli-
nikerna. Vid 1800-talets mitt var situationen 
akut och Allmänna BB stängdes för att man 
skulle få bukt med smittan. För att fortfarande 
kunna erbjuda plats för barnaföderskor öpp-
nades ett provisoriskt barnbördshus på Söder-
malm.

Det provisoriska barnbördshuset blev efter 
en tid en permanent lösning. Behovet av för-
lossningsplatser var så stort att man behöll 
båda barnbördshusen och Provisoriska Barn-
bördshuset fi ck 1881 efter drygt 15 års verk-
samhet namnet Södra Barnbördshuset. År 
1871 hade barnbördshuset fl yttat till nya loka-
ler på Wollmar Yxkullsgatan (bilden) och verk-
samheten bedrevs inom detta kvarter fram till 

1969 då förlossningsvården fl yttades över till 
Södersjukhuset och Nacka sjukhus. 

Barnbördshusen hade sin egen kyrkobok-
föring och alla barn som föddes där skrevs in 
i Dop- och födelseböckerna. I böckerna från 
det provisoriska barnbördshusets första år be-
tecknas de fl esta av barnen som ”oäkta”, dvs 
födda av en ogift mor.  Det är tydligt att bara 
de som var absolut tvungna vände sig till barn-
bördshusen vid denna tid. Och inte undra på, 
det var ju med fara för livet som man lades in 
där. Barnsängsfebern var en, med rätta, myck-
et fruktad sjukdom.

I barnbörshusets Död- och begravnings-
böcker kan man följa den fruktade barnsängs-
feberns framfart. Många av de kvinnor som 
dog under sin tid på barnbördshuset har barn-
sängsfeber noterat i kolumnen för dödsorsak. 
Kring år 1881 infördes regler om handhygien 
på barnbördshusen och gav synbara resultat. 
Andelen döda i barnsängsfeber på Sveriges 
barnbördshus minskade från över fem procent 
år 1861 till sju promille år 1900.

Många av barnen har förts in i dop- och 
födelseböcker med både okänd fader och mo-
der. Detta är ett följden av en lag som kom 
1778, det så kallade barnamordsplakatet. Lagen 
gav kvinnor rätt att föda barn anonymt och 
sedan lämna bort barnet. Syftet med lagen var 
att få ner den stora spädbarnsdödligheten, som 
till viss del berodde på att desperata kvinnor 
födde sina barn i hemlighet och sedan dödade 
dem eller lät dem dö. Kvinnor som födde ano-
nymt rekommenderades dock att lämna infor-
mation om sin identitet till en präst i ett för-
slutet kuvert för att man senare skulle kunna 
efterforska barnets ursprung. Det var inte 
ovanligt att par som fått barn innan de gift sig 
senare erkände sina barn, ibland fl era år se-
nare. I dop- och födelseböckerna fi nns sådana 
intyg inklistrade och uppgifterna i dopböck-
ernas kolumner har man noggrant ändrat från 
oäkta till äkta för det barnets räkning.

Ett annat sätt att slippa skammen med att 
föda ett oäkta barn var att försöka fördriva 
fostret. År 1896 dog Amanda Eriksson, 33 år 
och ogift, av fosforförgiftning på Södra Barn-
bördshuset. Hon är en av den tidens olyckliga 
kvinnor som inte såg någon annan utväg än 
att försöka framkalla en (olaglig) abort. Tänd-
satsen på den tidens tändstickor bestod av 
fosfor och genom att äta detta kunde man för-
driva fostret, men med risk för sitt eget liv. 
Amanda Eriksson överlevde inte sitt abortför-
sök.

Barnsängsfebern tog många liv
■ ■ Barnsängsfebern härjade bland barnsängskvinnorna 
och det var bara de som var absolut tvungna som sökte 
sig till förlossningsvården i stället för att ta hem barn-
morskan privat. I barnbördshusets arkiv fi nns många 
barn med okända föräldrar. 

Hon är en av den 
tidens olyckliga 

kvinnor som inte såg 
någon annan utväg än 
att försöka framkalla en 
(olaglig) abort.

’’

Text: Frida Lindfors

Södra Barnbördshuset kring sekelskiftet 
1900.

Amanda Eriksson, död i fosforförgiftning på Södra BB år 1896.
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