
Mödrahemmet Borås 

1943 startade i Borås ett hem för unga mödrar. Där 
pågick också under några år en utbildning för 
barnsköterskor. 

På bilden från 1960 ser vi Slumsystern dåvarande 
Major Margit Backlund tillsammans med några av 
barnen. 

Idag drivs verksamheten under namnet FAM-huset är 
ett utrednings- och behandlingshem för föräldrar och 
barn och finns i Fristad, något utanför Borås. 
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Tillägg: 

Frälsningsarméns slumsystrar, socialarbetare, hade på Mödrahemmen (det fanns 
flera på andra platser t.ex. i Stockholm) ambitionen att stötta de unga kvinnorna på 
olika sätt. Så här kan man läsa i Frälsningsarméns mest omfattande historiebok 
”Korsets färger bära”: 
1943 öppnades ett inackorderingshem för mödrar med späda barn i Borås, ett 
fristående hem med möjlighet att ta emot mödrar från alla län. De flesta kom dock 
från Älvsborgs län. Detta hade till uppgift att bereda ogifta fabriksarbeterskor ett 
skyddat hem samt att ta vård om barnen under mödrarnas arbetstid eller omskolning 
och den tid, då de var sjukskrivna för barnet s födelse.  

Citat från Borås Tidning den 23 nov. 1968: 
Frälsningsarméns mödrahem på Teknologgatan i Borås för två liv. På dagen är det 
fyllt av unga flickor i blå-vita dräkter och ett tjugotal härliga småbarn i åldern upp 
till ett år. På kvällen byter det innehåll – flickorna försvinner och barnens mammor 
dyker i stället upp och tar över skötseln av de små. På Elisabetdagen för precis 
tjugofem år sedan, den 19 november 1943, invigdes hemmet. 

Efter tjugofem år hade drygt tusen ensamma mammor och deras barn fått en fristad i 
hemmet under barnets första levnadsår. Mamman har kunnat sköta ett arbete, då 
hon lämnat sitt barn i slumsystrarnas och barnavårdskoleelevernas säkra händer. 
Hon har på det sättet också fått tid att skaffa lägenhet och ordna för 
framtiden.  (Ur  boken ”Korsets färger bära” del 1 sid. 337-338.) 

Idag 2010 finns Mödrahemmets fortsättning FAM-huset i Fristad utanför Borås. Det 
är ett utrednings- och behandlingshem för föräldrar och barn. 
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