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Karl-Eric Bergh titulerar sig auktorise-
rad tomte. Jultomten kom aldrig till ho-
nom på julafton, men själv vägrar han 
att svika barnen, så som samhället svek 
honom. Efter !era års kämpande har han 
till slut fått upprättelse. 

I december är Karl-Eric Bergh inhyrd 
för att gå runt i köpcentrum i Kalmar 
med omnejd och ta emot önskelistor 
från barn. 

På julafton börjar han redan klock-
an fem på morgonen. Då åker han 
runt och hänger upp julstrumpor på 
ytterdörrar. Ofta får han önskelistor 
med en enda önskan: ”Att mamma 
och pappa inte ska slåss på julafton 
och att de ska vara nyktra.”

– Då undrar man vad det är för 
värld vi lever i, säger Karl-Eric Bergh 
som tycker att alkoholen tar för stor 
plats i många hem på julafton. 

– En jul kom jag till en lägenhet där 
pappan var så berusad att han låg och 
sov med huvudet på köksbordet.

Sedan fem år tillbaka är han med-
lem i Sveriges tomtegille. För att bli 
medlem krävs en rekommendation 
från en redan antagen tomte. Hittills 
har cirka 50 tomtar klarat provet. 
Gilletomtarna ska vara anständigt 
klädda, inte dricka alkohol eller röka 
när de uppträder som tomte.

Besöker 30 familjer
På julafton åker Karl-Eric Bergh till 
närmare 30 familjer, men ser även till 
att hinna "ra jul med sin egen familj. 

Tomtarna i gillet träffas en gång 
om året hos någon tomte i Sverige 
och håller tomteting där barn får vara 
med och fatta besluten om tomtarnas 
arbete. Och varje år möts tomtar från 
hela världen på världskongressen på 
nöjesparken Bakken i Köpenhamn. 

– Vi "rar jul i juli och avslutar "ran-
det med ett fotbad i havet. Du kan tänka 
dig vad det luktar när tomtarna tar av 
sig stövlarna denna enda gång om året, 
säger Karl-Eric Bergh och skrattar. 

Lika mycket som han engagerar 
sig för att barn ska få träffa en snäll 
tomte, jobbar han också för att andra 
ska få upprättelse för kränkningar 
som de utsatts för i barndomen. Se-
dan 2006 har han varit ordförande i 
riksorganisationen Stulen barndom, 
en intresseförening som kämpar för 
fosterhemsplacerades rättigheter. Han 

är själv ett av de barn som i rubriker 
och i statliga utredningar kallas ”bar-
nen som samhället svek”. 

Frågan blev aktuell efter tv-doku-
mentären Stulen barndom, där ett an-
tal män berättade om hur de som barn 
utsatts för övergrepp och kränkningar 
i svenska fosterhem. Regeringen till-
satte en utredning för att ta reda på 
vad som hänt och Karl-Eric Bergh har 
berättat sin historia för utredarna. 

Under uppväxten skickades han fram 
och tillbaka mellan sin biologiska mor i 
Stockholm och fosterhem i Småland. 

Under tiden hos sin biologiska mor 
"ck han vara ensam hemma. Han var 
ett så kallat nyckelbarn med en kedja 
runt halsen med nyckeln till bostaden, 
eftersom ingen vuxen var hemma.

Hårt arbete
Livet på landet, hos fosterfamiljen i 
Småland, innebar mycket hårt arbete. 
Karl-Eric Bergh säger att han togs 
emot av fosterfamiljen för att de be-
hövde arbetskraft. 

– Varje dag skulle mjölkbilen gå. Jag 
var aldrig klar före tio någon kväll. Varje 
lördag skulle grusgången vara krattad. 
Var det inte raka fåror blev det stryk, 
antingen mattpiskan eller björkriset. 

Han minns en morgon med 40 gra-
ders febrig kropp. Mjölkbilen skulle 
gå. Tre rappa slag över ryggen "ck 
honom ur sängen. 

– Jag har alltid framhållit att jag 
"ck mat och husrum. Jag dog inte. 
Det "nns de som haft det värre. 

Den kommunala barnavårdsnämn-
den hade ansvar för fosterhemsplace-

ringen, men kontrollen var lika med 
noll. 

– Det som är tragiskt i det här är 
all brist på kunskap, det fanns ingen 
tillsyn. Det är likadant i dag, det är 
ett fåtal kommuner som utbildar le-
damöterna i nämnderna. 

Ingen kon"rmationskostym
I efterhand har han tagit del av pap-
per från barnavårdsnämnden där 
nämnden avslår anslag för en kon"r-
mationskostym till honom. 

– Jag hade inte ens jobbat ihop till 
kostymen. Det är en tagg som har 
fastnat hos mig. 

Som vuxen vill Karl-Eric Bergh 
glädja barn genom sitt tomteengage-
mang. 

– När jag var hos min biologiska 
mamma var julafton väldigt torftig. 
Ingen tomte. Inga julklappar. Hos 
fosterfamiljen "ck jag en eller två jul-
klappar som mamma skickat till mig. 

I statens utredning konstateras sys-
tematiska kränkningar inom svensk 
socialbarnvård under 1900-talet. Ett 
förslag om upprättelseprocess lades 
fram: en ekonomisk ersättning om 
250 000 kronor, en offentlig ursäkt 
vid en ceremoni som regeringen bju-
der in till och ett åtgärdsprogram för 
att förhindra liknande förhållanden.

O#entlig ursäkt 
Den 10 september meddelade äldre-
minister Maria Larsson att det inte 
skulle bli någon ekonomisk ersätt-
ning. Men efter starka reaktioner 
ändrade sig regeringen.

– Det känns skönt och det är ett 
steg åt rätt håll. Upprättelsen är en 
bekräftelse på att vi "nns till. Det var 
staten som gjorde fel. Inte vi. 

Den 21 november hölls en ceremoni 
i Stadshuset i Stockholm, där den svens-
ka staten genom talmannen Per Wester-
berg bad alla utsatta barn om ursäkt för 
den behandling de fått i sin barndom.

Fakta Karl-Eric Bergh
Ålder: 66 år. 
Bor: Söderåkra, Kalmar län, Småland. 
Familj: Fru och två barn. 
Gör: Säljer hjärtstartare och håller hjärt- 

och lungräddningskurser. 
Är: Tidigare ordförande i riksorgani-

sationen Stulen barndom, styrelse-
ledamot i Sveriges Tomtegille. 

Kompenserar utsatthet som tomtefar
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