Sanningen om Nils Göte, Klara Svenssons sons liv
Nils Göte föddes den 24 februari 1920 i Kastlösa församling. Son till ogifta Klara Augusta
Svensson född 24 maj 1894 i Sturkö församling, Blekinge, arbetspiga från Kastlösa Nr 12.
Fadern okänd.
Klara flyttade med sonen 22 juni 1921 till Nickebo i Åby församling där hon arbetade
som hushållerska.
14 november 1924 gifte hon sig med 21 år äldre Karl Viktor Svensson, husägare och
skogsarbetare, född 1 februari 1873 i Åby församling.
Nils Göte fick en halvbror 1922 och en halvsyster 1924, och behandlades mycket illa
både fysiskt och psykiskt i den nya familjen.

Nils Göte flyttade 14
december 1923
ensam till Stenstugan
Sturkö församling,
Blekinge. Samma
adress som sin
mormor Kerstin
Hansdotter 61 år och
morfar Nils Olof
Svensson 66 år. Se
bilden

Börjar i skolan i Nickebo 15 augusti 1927.
Delar av brev skrivet av skolläraren Jan Johansson citat ” försökt att komma ifrån
otrevliga saker genom lögn m.m. Förhållandena i hemmet ha emellertid varit allt annat
än lycklig för honom. Han har inte omfattats med någon kärlek eller välvilja av
föräldrarna utan behandlats ganska hänsynslöst av dessa och i mycket blivit åsidosatt
för yngre syskon och lämnad för sig själv. Han har även yppat för kamrater planer på att
rymma, vilka planer givetvis uppkommit på grund av den hårda aga han många gånger
fått i hemmet. Inför lärare och i hemmet visar han sig nästan skygg och skrämd ”slut
citat
Flyttar därifrån 26 oktober 1929 till Nickebo i Åby församling, till sin mamma,
fosterpappa och halvsyskon. Då är hans mormor 66 år och morfar 72 år. Att uppfostra
en knappt 10-årig pojke kan inte ha varit lätt i den åldern och de gjorde säkert allt de
kunde för sitt barnbarn.

Den 14 september 1930 skriver modern Klara och fosterpappan Karl under papperen för
samtycke att placera Nils Göte på Norrgård. Bevittnas av M. B Björkman och Jan
Johansson.
Brev från M. B Björkman till herr kapten G. B..berg daterat Åby 17 oktober 1930 att Nils
Göte Svensson kan skrivas in på Norrgård på ”måndag nästa vecka”.
Brev från M.B. Björkman ordförande i Åby barnavårdsnämnd till styrelsen för
Fröbergska stiftelsen å Norrgård citat ”med stöd av bifogade handlingar anhålles
härmed rörande av Nils Göte Svensson från Nickebo i Åby församling bli intagen försom
elev på skyddshemmet å Norrgård. Åby den 13 oktober 1930” slut citat (För att skydda
Nils Göte från behandlingen i hemmet).
Inskriven på Norrgård 20 oktober 1930.
Fröbergska stiftelsen/Norrgård;
Citat ”1847 hade huvudbyggnaden börjat uppföras. 1873 vidtogs sedan tillbyggnad,
särskild styrelse - som med tiden tog emot 60 till 70 pojkar för undervisning i såväl
läsämnen som yrken, bl. a snickeri, skrädderi, skomakeri, bageri och smide i egna
verkstäder och med jordbruk”. Slut citat
Anteckning från Norrgård 20 oktober 1930 citat ”uppfört sig jämförelsevis bra, men
försökt komma ifrån obehagliga saker genom lögn m.m. Blivit hänsynslöst behandlad av
föräldrarna. Därför gärna snattat. Önskat flera gånger rymma från hemmet. Varit skygg
och skrämd.” slut citat.
Avgångsbetyg folkskolan Norrgård 25 maj 1934, lärare A.B. Nilsson/ styrelsen Gösta
Johansson
Avgångsbetyg från Fortsättningsskola 21 april 1936, föreståndare A.B. Nilsson/styrelsen
Gösta Johanson
Norrgård tillhörde Fröbergs stiftelse och Gudmundsgården där prygel, hot och
pennalism blev uppfostringsrättegång mot några anställda och under 1935 skapade
riksintresse.
Flyttar från hemmet 1 april 1938. Han var nu 18 år gammal.

Nils Göte flyttade 3 december 1938 från Åby församling till Gösbäck, Karlshöjd Nr 5 i
Förlösa församling där han arbetade inom jordbruket.
Bodde i Krisvalla församling Räggekulla mellan 11 augusti 1939 och 26 april 1940.
Därifrån flyttade han 26 april 1940 till Nyttorp 5 i Ryssby församling, Kalmar län och 2
oktober 1943 till Åby församling.
4 maj 1946 till kv. Bagaren 15,Storgatan 62 i Kalmar församling och utflyttade 9
december 1947 till Nyköpings Östra församling. Där han träffar min mamma.
Några frågor kvarstår om min pappa;
Vem var min farfar?

Var är min halvsyster? Född innan Nils Göte flyttade till Nyköping. Modern dog i ett
kraftigt åskväder när hon var några månader gammal.
Tyvärr berättade pappa aldrig hur han haft det som barn. Han ville nog inte påminnas
utan glömma allt. Han t.o.m. bytte efternamn efter flytten till Nyköping.
Nils Göte Hamnevik dog i Nyköping 6 december 1999, 2,5 månad innan hans 80-årsdag.
Att förvägra oss barn ytterligare upplysningar av idag levande släktingar är för oss
obegripligt och än mer, om möjligt, sorgligt.
gm. dottern Britt-Marie
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Jan-Anders inlägg i ärendet: Om nu någon levande i vår släkt känner till något om stackars
Göte och hans fruktansvärda barndom så ta kontakt med Britt-Marie Hamnevik via något av
följande kontaktuppgifter.
Britt-Marie Hamnevik Söderberg, Torgvägen 8 610 13 LOTORP eller
via e-postadress : brisod710@yahoo.se

