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Omslaget Nya medarbetare

Ordning och reda-kurs

Under augusti har vi på Arkiv-
Centrum fått förstärkning i 
personal styrkan. Två nya med arbe-
tare skall hjälpa oss att driva vår 
verksamhet framåt. 

Carina Seiberlich har närmast 
arbetat som arkivarie vid hög sko-
lan i Kristianstad. Hon kommer 
att jobba med förteckningsarbete 
samt ansvara för och utveckla det 
pedagogiska arbetet med inriktning 
mot främst grundskolan. Carina har 
dessutom tidigare erfarenhet som 
gymnasiepedagog och har arbetat 
inom turismbranschen.

Maria Wistrand har arbetat vid 
Örebro läns  museum och Örebro 
läns landsting. Hon kommer bland 
annat att hjälpa till med att  utveckla 
Arkiv Centrums utställnings verk-
samhet. Maria har genom sina erfa-
renheter god  kännedom om länets 
historia.

Carina och Maria kommer att bli 
en stor tillgång för oss här på Arkiv-
Centrum och för alla våra besökare. 
Vi hälsar dem hjärtligt välkomna till 
oss.

Under hösten ger ArkivCentrum en 
utbildning i hur man håller ordning 
och reda på sina dokument. Kursen 
vänder sig i första hand till förening-
ar och är en hjälp att bringa ordning 
bland de olika typer av handlingar 
som förekommer i en förening eller 
 organisation.

Är allt lika viktigt?
• Vad skall man spara och vad kan 
man slänga?
• Hur bevarar man fotografier, filmer 
och pressklipp?
• Vad bör man använda för skriv
materiel?
• Vad innebär en ökad datorisering 

för verksamheten?
• Hur skriver man protokoll?
Svar på dessa frågor och många fler 
får du som deltar i kursen.

Anmälan
Är du intresserad av att anmäla dig 
eller har frågor om kursen hör du av 
dig till Yvonne Bergman på e-post 
yvonne.bergman@arkivcentrum.se 
eller på telefon 019-611 29 00.
Kursen äger rum i ArkivCentrums 
lokaler den 19 november med start 
13.30. Den kostar 250 kr för med-
lemmar (500 kr för övriga). 

Det är i år 50 år sedan Krämaren 
stod färdig. Byggandet av kvarteret 
var en del i den så kallade söder-
saneringen. De gamla otidsenliga 
trähusen på söder revs och nya 
moderna byggnader växte upp. 
Allt skulle stå klart till Örebros 
700-årsjubileum 1965. Först hade 
man haft planer på att fira jubileet 
redan 1960 men då stora delar av 
söder bestod av hål och kratrar och 
närmast påminde om en ”bombad 
stad i ett återuppbyggnadsskede”, 
som det uttrycktes i programmet 
till 700årsjubileet, så sköt man 
fram det fem år. Under tiden hann 
man bygga klart de nya moderna 
byggnaderna på söder.
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Länets ridande     
kosacker

Hundraåriga bortglömda handlingar om ridande 
polisen i Örebro återfunna. 
ArkivCentrum har fått dem som gåva!

På 1800-talet bodde större 
delen av Sveriges befolkning 
på landsbygden. Läns- och 

fjärdingsmän såg till människors väl 
och ve, jagade och spärrade in både 
bovar och luffare och upprätthöll 
den allmänna ordningen bland dem 
som festade och drack lite för mycket. 
Ut över dylikt ordinarie polisarbete 
skötte dessa lagens väktare även admi-
nistrativa sysslor, som t.ex. skatteför-
valtningsärenden. Arbetsbördan var 
stor och på 1910-talet emellanåt täm-
ligen kaotisk – men då kom ridande 
poliser till undsättning! 

Under andra hälften av 1800-talet 
växte befolkningen i Sverige snabbt. 
Därmed också behovet av att utöka 
polismyndighetens personal, för att 
rikets innevånare skulle kunna leva 
trygga både på landet och i städerna. 

Behovet av fler poliser 
framstod tydligt och därför 
anslog riksdagen särskilda 
statsbidrag för att man 
skulle kunna anställa extra 
polismän – från år 1875 i 
städerna och från 1908 även 
på landsbygden. Men, för att 
anslag skulle beviljas krävdes 
en ekonomisk motprestation: 
kommunen eller landstinget 
måste stå för minst halva kost-
naden. I de fall där landstingen 
bidrog kom de nya poliserna att 
ibland kallas ”landstingspoliser”.

Ridande polis i Örebro län
Beridna poliser fanns sedan 1800-talet 
i flera städer (i Örebro var de verk-
samma ända in på 1950-talet) men på 
landet var de inte vanliga. För att för-

bättra säkerheten för landsortsbefolk-
ningen utredde Örebro läns landsting 
därför frågan år 1909, varpå man sökte 
statliga anslag för löner till en särskild 

De ridande poliserna fotograferade framför Örebro slotts östra port, tillsammans med poliskommissarie J. A. Dahllöf. 
Från vänster: Oskar Birger Barret, Fritz Gustaf Fallqvist, Karl Gustaf Berggren, Karl Georg Augustsson-Jonsson, 
poliskommissarie J. A. Dahllöf , Lars Johan Fröroth, Carl Axel Olsson, Almar Harald Taxén, Olof Gustaf Larsson och 
Gustaf Vitalis Falk.
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kår på nio ridande poliser som skulle 
verka för allmänhetens välbefinnande. 

Anslagen beviljades och våren 1910 
kunde nio man anställas. De utrusta-
des med nio hästar, uniformer, sablar 
och revolvrar. Under sommaren 
samma år tilldelades poliserna sina 
distrikt. Tre konstaplar stationera-
des vardera i Örebro, Hallsberg och 
 Kopparberg. 

Konstapel Fröroth berättar
Lars Fröroth var en av dem som sta-
tionerades i Kopparberg. I två artiklar 
införda i Örebro-kuriren den 26 och 
27 februari 1968 berättar han min-
nen från åren som ridande polis och 
nämner att de i folkmun 

emellanåt kallades Länets ridande 
kosacker:

”Landsbygden var vid den tiden ut-
satt för en formlig invasion av luffare 
och annat löst folk, som ofta uppträd-
de pockande och många gånger rentav 
hotfullt, när de krävde mat och logi. 
Många efterlysta brottslingar vandra-
de även landsvägen fram för att hålla 
sig undan den ortspolis som var fast 
stationerad i tätorterna. Sommartid 
gjordes razzior mot lador i utkanten 
av tätorterna för att polisiera alla 
personer som övernattade i höet. Om 
vintrarna skulle tegelbruken kontrol-
leras på samma sätt.Under världskri-
get kontrollerades 

hö- och halmlass – det förekom att 
man gömde matvaror i dem för att un-
dandra dem från den allmänna ran-
soneringen. Yrkesluffare och efterlysta 
anhölls och överlämnades till länsman 
i det distrikt de anträffats. De anhållna 
fängslades i en läderrem till sadlarna 
och fick gå mellan hästarna.”

Cykel på sommaren
”Våra patrulleringsrundor omfattade 
mellan två och fem dagsmarscher och 
tjänstgöringsschemat skulle följas i 
både regn och rusk, snö och kyla. Un-
der sommarmånaderna var hästarna 

utackorderade på bete och 
då användes cyklar. Lönen 
var 116 kr i månaden med 
två kronor i dagtraktamen-
te under patrullrundorna 
och fri uniform vart tredje 
år. Stövlarna fick man själv 
skaffa och underhålla.” 

Hösten 1920 beviljade 
landstinget inte vidare 
anslag till den ridande 
polisverksamheten. De 
anställda blev därmed 
arbetslösa från och 
med sista december det 
året. Enligt konstapel 
Fröroth var det aldrig 
tal om vare sig tack 
eller medalj, utan ”det 
var bara att gå”.

Maria Wistrand

och som föreståndare för samma 
kår åren 1916–1920. 

I matrikeln återfinns uppgifter 
om Örebro läns ridande polis – 
de ”ridande kosackerna”. Det är 
födelse data, uppgifter om deras 
tidigare utbildning, anställnings-
form, betyg och avsked m.m. 

Häststamrullan innehåller bland 
annat uppgifter om hästarnas kön, 
utseende, härkomst, tidigare ägare, 
pris, försäkringsvärde och givetvis 
deras ståtliga namn: Primus, Zinka, 
Frigg och Frigga, Frey, Max, Tor, 
Cesar, Alarm och Dukat.

En gåva till ArkivCentrum
Under sommaren tog Arkiv-
Centrum emot en intressant gåva 
av dokument rörande den ridande 
polisverksamheten i Örebro län 
under 1910-talet. Det är två liggare: 
en personalmatrikel och en sk 
”Häststamrulla” . Anhöriga beslu-
tade att överlämna dokumenten 
sedan de påträffats i kvarlåtenska-
pen efter John Kjellman (1882 – 
1929). Denne hade många uppdrag, 
bland annat från 1915 som ledamot 
i Örebro läns landstings förvalt-
ningsnämnd för ridande polisen 

  John Kjellman. 
Föreståndare för ridande 
polisen åren 1916–1920. 
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Åren 1910-1911 var konstapel 
Lars Fröroth stationerad i 
Kopparberg. En dag kall-

lade personal från ålderdomshem-
met i Rällså på hjälp. En sinnessjuk 
brottare och atlet gick bärsärkagång 
i sjukcellen där han var inlåst. 
Möbler och allt var sönderslaget! 
Personalen var rädd att han skulle 
bryta sig ut!

 Fröroth och en kollega red i 
sporrsträck från Kopparberg till 
Rällså. Här gällde det att göra en 
insats! ”Då det var förenat med 
uppenbar livsfara att gå in till den 
vildsinte bjässen gjorde jag och 
min kollega upp en plan” . Kollegan 

skulle gömma sig bakom celldör-
ren medan Fröroth skulle gå in och 
försöka lugna ner den sjuke.  

Han gick in i cellen. Ropade till 
mannen att han skulle bli fri, bara 
han rensade bort all sönderslagen 
bråte. Mannen gjorde lydigt som 
han blev tillsagd. För att distrahera 
honom sa Fröroth då åt honom att 
rycka bort gallret från cellfönstret. 
Under tiden var det tänkt att den 
andre konstapeln skulle rycka upp 
celldörren, han själv rusa ut och 
sedan skulle de slå igen dörren 
framför näsan på galningen. ”Men 
dörren stängdes för fort och även 
jag blev inlåst!”

När den sjuke mannen insåg att 
han blivit lurad blev han än vildare 
och försökte strypa Fröroth som 
dock ”med hjälp av såväl övertal-
ning som knytnävar” krånglade sig 
ur den fruktansvärt starke bjässens 
strypgrepp. 

”Jag kom ut ur cellen med 
spräckt överläpp, men med livet 
i behåll. Den vildsinte överfördes 
sedermera som kriminaldåre till 
hospitalet i Kristinehamn, där han 
avled efter några år.” 

(Lars Fröroths berättelse kan läsas 
i sin helhet i Örebrokuriren 27 
februari 1968.)

Det hemska överfallet i Rällså 

– en berättelse ur ridande polisens verklighet

En leverans av Jazz & Blues

Under våren har vi fått in 
arkivhandlingar från Örebro 
Jazz & Blues Club. Klubben 

började sin verksamhet 1985, under 
namnet Just Jazz Club, som under 
åren lockat massvis av stora artister 
till Örebro. 

Bland det inlämnade materialet 
finns klubbens verksamhet doku-

menterad. Alla artister 
som spelat på klubben 
är noggrant anteck-
nade med plats och datum. Inte bara 
huvudartisterna utan även komp-
musiker och förband har registrerats. 
Många av dessa uppgifter finns  även 
publicerade i den  jubileumsskrift som 
gavs ut då de firade 25 år. 

Dessutom finns det ett hundratal 
affischer  från olika framträdanden 
samt gästböcker där artisterna skrivit 
sina autografer och tackat för att de 
fick komma och spela. 

Bland kända namn kan nämnas 
Svante Thuresson, Nils Landgren och 
Mats Ronander som vi visar axplock 
av på bilderna ovan. Ytterligare 
artister Rigmor Gustafsson, Bernt 
Egerbladh, AnnKristin Hedmark, 
Putte Wickman, Claes Janson och 
många fler.

Autograf 
av Mats 
Ronander.
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Gerhard ”Gerre” Hill kom 
från Hammarby IF till IFK 
Eskilstuna min moderklubb, i 

slutet av 50-talet för att förstärka laget 
i allsvenskan. En söderkis och ”Bajen-
lirare” med Tuffa-Viktor-look under 
snaggen. Rörmokare till professionen. 
Exotisk i arbetarstaden i kraft av sitt 
södersnack. 

”Hörru Tekla sparka in en bira”, ma-
nade han på servitrisen på Frimurar-
logen i Örebro när IFK:s  allsvenska 
reservlag – där jag var med som ung 
valp – sökte tröst och påfyllning av 
vätskedepåerna på väg hemåt efter en 
stjärnsmäll mot Degerfors reserver på 
Stora Valla.

Runt ”Gerre” växte historierna. Med 
obefintlig källkritik och utan skrift-
språkets tuktan. Men med språklig 
kraft och fantasi.

Närhelst gamla lirare strålar sam-
man berättas det. Men det är bara 
förunnat storstjärnor som ”Nacka” 
och Zlatan att med hjälp av skriftens 
trollspö nå eftervärlden.

”Gerre”-historierna kommer såle-
des att skatta åt förgängelsen när min 
generation av IFK-spelare är borta.   

Drastisk humor
Det finns en rik mylla av muntliga be-
rättelser i fotbollen. Men också i andra 
idrotter. Antalet licensierade fotbolls-

spelare var 2010 närmare 300 000.  
Om bara en bråkdel är av den rätta 
historieullen blir flödet rikt. 

Berättelserna har en gjutform där 
den drastiska humorn och gestalter-
nas större-än-livet-format är bärande 
element. Också slagfärdigheten och 
det muntliga språkets vitalitet är 
viktiga.

Überseriöst tjatter
Historiernas humor kontrasterar 
mot den gängse bilden av fotbollen. 
Fotbollshuliganer är inte kända för 
sin muntra espri. Vanliga hyggliga 
supportrar är inte heller särskilt hu-
moristiskt lagda. En förment felaktig 

Ämnet fotboll är outtömligt. Spelet inspirerar till filosofiska och 
historiska betraktelser och till en uppsjö prosa om enskilda 
spelare och klubbar. Men det finns en humormättad muntlig 
tradition som lever sitt eget liv. 

Hidingehistorier 
med humorgaranti

Hidinge IF anno 1971.
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offsideavblåsning för hemmalaget 
föder vrål av indignation och okväd-
ningsord mot domaren.

Vi pretentiösa fotbollsälskare är 
potentiella partydråpare som kan 
snöa in på fotbollstaktikens historia 
när som helst. Allt medan bordsgran-
narnas blick blir allt mer glasartad. 
Och TV-mediet är till trängsel fylld 
av überseriösa fotbollstjattrare som 
fruktar tystnaden. De exercerar flitigt 
statistik och formler för olika spelsys-
tem. Lika upphetsande som att flörta 
med grannens guldfisk.

I Närke är en vital rännil av fotboll-
ens muntliga tradition räddad inom 
randiga bokpärmar. En av de roligaste 

fotbollsböcker jag vet. 
Och det känns rätt att lyfta 
fram den nu när Örebro 
läns fotbollsförbund firar 
sitt 75-årsjubileum.  

Boken heter ”Förban-
nade lianer! - och 27 andra 
historier om Hidinge 
IF” och kom ut 1999 då 
klubben fyllde femtio. 
Denna förträffliga klubb 
gick 2006 samman med 
Tångeds IF under namnet 
Lekebergs IF. 

Högt spel i Svartå
Författarna Jan Torége 
och Mikael Hugosson 
har samlat in stoff om 

 Hidinges framfart på och utanför 
planen. De är på ett smittande gott 
berättarhumör och ger en konkret 
bild av den lokala fotbollen i ett 
pärlband av tokroliga historier i det 
korta formatet.

I förordet låter de oss veta vad 
som är så oemotståndligt med 
fotboll för nöjes skull, hobbyfotbol-
len, som de kallar den: ”...viktigast 
är gärdsgårdsfotbollens alldeles 
unika karaktär – ett lagspel med en 
väl avvägd kombination av täv-
lingsmoment och lust. En mix som 
är speciell för de lite lägre serierna. 
Ibland dödligt allvar men alltid med 
en nyttig distans.”

Några välkända namn både inom 
och utanför fotbollsbranschen dyker 
upp ombytta till match. Som ”I högt 
spel i Svartå” där semestrande NHL-
stjärnan Bengt-Åke Gustafsson 

känner för att spela en B-lagsmatch 
med polarna i Svartå. Han vet inte att 
han ska tampas med Hidinges libero 
som är så vig att han kan sparka bort 
bollen över huvudet. Ibland felaktigt 
avblåst för hands, fast den skyldiga är 
hans högerfot. Inte till hands men väl 
vårdlöst spel. Skaderisken är högre än 
i NHL.  

Målisar och spefåglar
Jan Torége själv uppträder som lång-
bent målvakt med koncentrations-
förmåga utöver det vanliga. Micke 
Hugosson är huvudperson i ”Hack i 
häl” som visar på vådan av att miss-
sköta sina Adidasskor. Med en Hasse 

Alfredsonsk touche.
Målvakterna är färgstarka person-

ligheter. En av dem är en förstklassig 
bollmotare – men bara om bollen 
kommer till höger. I ”Mr Walker, den 
vandrade keepern” möter läsaren en 
burväktare som surnar till ordentligt 
i en viktig bortamatch mot Marie-
damm. Hans justa kanonräddning 
förvandlas av domaren till en straff 
för hemmalaget. Keepern tar sin Mats 
ur matchen, kränger av sig tröjan och 
börjar traska i bar överkropp och utan 
att byta om mot riksväg 50 till Örebro. 

Och så alla dessa spefåglar med 
smort munläder med en svada som 
kan driva seriösa tränare till vanvett. 
Slagfärdiga i alla väder. Som skyt-
tekungen i ”Helgon på plan” som 
avlossar en mörsare från nära håll mot 
vidöppet mål. Den går turligt in via 
ribbans underkant. 

”Ja, när man är så nära är´e ju bara 
att placera´n...” säger han.    

Straff i styrfart
I finalen ”Förbannade lianer!” är den 
legendariska spelaren, tränaren och 
ledaren Bengt Torége huvudperson. 
Hans insats för fotbollen i länet kan 
inte överskattas. 

I berättelsens nu har Bengt beslutat 
att slå alla straffar. Medspelarna är 
lite skeptiska. Men Hidinge har bränt 
straffar i tidigare matcher. Gräset är 
lite ”långhårigt” men alla vet att Bengt 
har krut i dojan så det är nog inte 
något problem.  

Han löper an mot bollen.  Men o 
ve, nästan all kraft i tillslaget tas upp 
i gräset. Några grästuvor ger sig iväg 
medan bollen med försmädlig styrfart 
hamnar i målvaktens famn. 

Bengt Torége greppar ett gräsknippe 
och lyfter det i knuten näve mot skyn 
och vrålar: ”Förbannade lianer!”

Dixie Ericson

Dixie Ericson författare, fri-
lansjournalist och tidigare kultur-
chef och ledarskribent på Nerikes 
Allehanda. Han var under våren 
huvudskribent av Örebro läns fot-
bollförbunds jubileumsskrift då de 
firade 75 år. Dixie sitter även med i 
ArkivCentrums styrelse. 

Bengt Torége, legendarisk 
ledare. På lagbilden syns 
han stående längst till vän-
ster. Längst till höger syns 
lagledaren Bengt Gustavs-
son, Mr Hidinge. 
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KRÄMAREN
– fyller 50 år

Invigningen blev en stor succé, ca 
75 000 personer besökte byggna-
den under dagen, där hyreslägen-

heter visades upp och själva varuhuset 
slog upp sina portar. Uppe på takter-

rassen grillades det spädgris som 
man bjöd besökarna på. I Nerikes 

Allehanda skriver man att 
stämningen av fornnordisk 

offerfest stod i bjärt kon-
trast till de hypermo-

derna byggnaderna. 
I varuhusdelen 

strömmade nyfikna 
besökare in under 
hela dagen. Men med 
så många människor 
på en så pass be-
gränsad yta ställde 
det också till en del 
bekymmer. Rull-

trapporna blev 
så överbelas-
tade att de 
var tvungna 
att  stängas 
av. Två per-
soner togs 
för snatteri, 

ett antal handväskor försvann, ”ett 
gäng på 20 busaktiga ynglingar” av-
visades och minst fem barn som kom 
bort i vimlet måste efterlysas.  

Succé... och panik
Framåt kvällen var situationen ohåll-
bar och man var tvungen att stänga 
varuhuset en timme tidigare än utsatt 
tid. Vid utrymningen utbröt även viss 
panik bland de besökande. Det var 
proppfyllt och fortfarande väntade 
ett par tusen människor utanför på 
att få komma in. När alla kommit ut 
fortsatte kaoset vid busshållplatserna 
när tusentals besökare försökte ta sig 
hem via buss. Bussarna blev uppemot 
en timma försenade och när någon 
buss dök upp försökte alltför många 
tränga sig in.  

Örebros affärscentrum
Hela kvarteret bestod av en låghusdel 
med en våning parkeringsgarage, ett 
våningsplan lagerutrymme och en 
varuhusdel i två plan. Ovanpå låghus-
delen fanns två hyreshus om vardera 
13 våningar. Varuhuset bestod av två 
delar. Den ena ägdes av EPA och den 
andra ägdes av 24 enskilda företagare 
som gått samman i en företagarfören-
ing som tillsammans erbjöd kunderna 
en försäljningsyta på över 7 000 
kvadratmeter omfattandes 40 olika 
branscher.  Några av de affärer som var 
med vid öppnandet finns kvar idag, 
bland annat Parfym Pia och damklä-
desaffären Lindgrens. Även Cityhallen 
är en av de ursprungliga affärerna i 
Krämaren även om de slog upp sina 
portar redan innan premiärdagen.

Det är i år femtio år sedan Krämaren stod färdig.
Lördagen den 26 mars 1963 var det stor 

invigning för allmänheten. 

FOTO: ANDREAS JEPPSSON
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Södersaneringen 
Byggnationen av kvarteret  Krämaren 
var den tredje etappen av fem i den så 
kallade södersaneringen som pågick 
i Örebro under 1950- och 1960-ta-
len. Området sträckte sig längs med 
Drottninggatan, från Rudbecksgatan 
i norr till Södra kyrkogården, med en 
total yta på ca 50 000 kvadratmeter 
tomtmark. Det var den sista samman-
hängande resten av Örebros 1700- och 
1800tals bebygg else, sammanlagt 84 
fastigheter. Husen var till övervägande 
del av trä i två våningar 
med utedass och 
vedbodar på gårdarna. 
Drottninggatan, som 
fungerade som genom-
fartsled och var livligt 
trafikerad, hade i detta 
område en bredd på 9 
meter. Efter sane-

ringen ökades den till 24 meter. 
”Gamla” söder ansågs otidsenligt 

och området låg så centralt att man 
ville införliva det med citykärnan. 
Dessutom ville man underlätta för 
den ständigt ökande biltrafiken. 
Redan år 1953 beslutades det att staden 
skulle försöka förvärva all mark inom 
området. Året därpå hade man i stort 
sett lyckats och den gamla trähus-
bebyggelsen revs. Fyra av de äldsta 
husen monterades ned för att kunna 
placeras i det som senare skulle bli 
Wadköping. 

Arkitekttävling
Stadsfullmäktige gav det kommunala 
bostadsbolaget, Stiftelsen Hyresbostä-
der i Örebro, i uppdrag att exploatera 
området. En arkitekttävling utlystes. 
Bröderna Erik och Tore Ahlsén segra-
de för kvarteret Krämaren och senare 
vann även deras förslag för kvarteret 
Handskmakaren där nu Medborgar-
huset ligger.

Andreas Jeppsson 

Modell av södersaneringen. Bilden  
publicerades i Svenska Stadsförbun-
dets tidskrift 1963.
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Hitta Hem

Örebro läns museum har det 
senaste året arbetat med att 
kartlägga länets barnhem. 

Var låg de, vilken typ av institutioner 
fanns, vad har hänt med dem? Resul-
tatet av kartläggningen blir en rapport 
med information om länets alla barn-
hem och utställningen Hitta Hem som 
framför allt baseras på intervjuer och 
handlar om upplevelsen av att vara på 
barnhem. 

Olika källor
Våra intervjuer ger oss barnens 
upplevelser. Arkivmaterialet talar med 
myndigheternas röst. I Örebro läns 
landstings arkiv hittade vi följande 

tvärsäkra diagnos: ”Under 
vistelsen på barnhemmet har 
det allt mer visat sig att hon är 
sinnesslö. Hon har kroppsligt 
utvecklats någorlunda nor-
malt, men är även därvidlag 
efterbliven. Hon kan ännu ej sitta en-
sam. Hon kan ej stöda på benen, hon 
sitter oftast själv i sin säng och gungar 
fram och tillbaka. Hon håller hän-
derna litet konstigt ofta för ansiktet. 
Hon leker ej, sitter och smågnolar och 
famlar meningslöst med händerna. 
Hon tystnar ej då man ropar på henne. 
Kan ej alls säga något. Hon har under 
hela barnhemsvistelsen av och till haft 
feber ibland rätt hög. ”

Flickan som beskrivs är i ettårs-
åldern. Det finns mängder av män
niskor som fått tidiga och felaktiga di-
agnoser som förföljt dem under resten 
av livet. Att läsa läkarens kortfattade, 
tvärsäkra diagnos ger en bild av hur 
det kunde gå till. Som läsare slås man 
av att läkaren inte kopplar flickans 
långsamma utveckling till den torftiga 
vistelsen på barnhem eller hennes 
återkommande sjukdomsanfall. 

Frukosten glöm
mer jag aldrig.

 Det 

var vattgröt o
ch lingon sju d

agar i 

veckan. Den där
 äckliga lingon

sylten, 

det var inget s
ocker i den. Man 

fick ett halvt 
glas mjölk, men

 vi 

fick inte bland
a den i gröten.

 Den 

skulle drickas
 för sig, efterå

t. På 

söndagarna var
 det lite bättr

e, då 

fick vi en hård
 smörgås till.

Jag undrar hur det varit, jag tror att det var bra att vi kom till barnhemmet. Mamma drack och satt inne…

Ovan: Barnhems-
barn från Holm-

sätersgården, 
 någon gång 

i  början av 
1920-talet.
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Inte bara elände
Berättelser från barnhem är ibland 
lyckliga – någon har räddats undan 
en svår hemmiljö och fått ett bättre liv. 
”Jag undrar hur det varit, jag tror att 
det var bra att vi kom till barnhemmet. 
Mamma drack och satt inne…”. 

Men ofta beskriver de övergrepp 
och oförrätter. Att göra en utställning 
om barnhem innebär att konfronte-
ras med människor som farit illa och 
människor som gjort illa. Även när 
man läser myndigheternas egna källor 
konfronteras man med oförklarligt 
grymma beteenden: ”Steen ansåge 
det av honom praktiserade sättet för 
utdelande av aga mera humanitärt än 
att fasthålla pojkarna och aga dem i 
en följd. Då Steen utdelat aga, hade 
pojkarna ej behövt 

ligga på pallen och vänta på stryk; 
de hade fått lägga sig och fått två slag 
och därefter, därest mera aga skulle 
utdelas, fått stiga upp så lång tid, som 
behövdes för att pusta ut; härefter 
hade de ånyo fått lägga sig och fått två 
slag osv. ”

Historien inifrån
Som historiker försöker man bedöma 
människors handlande utifrån deras 
egen tid, deras egna normer. Men det 
räcker inte. Barnhemmens historia är 
full av myndighetsutövare som gick 
långt utanför vad som ansågs vara god 
praxis. Och om vi antar att exempelvis 
spöstraff var allmänt accepterat i en 
tid – varför upplevde då barnen i sam-
ma tid det som ett svårt övergrepp? 

Genom utställningen Hitta Hem 
blir barnens röster hörda.  Deras egna 

Hundratusentals barn 
i Sverige har erfa-
renheter av en barn-
dom på institution 
eller i andra famil-
jer än den egna. De 
senaste åren har en 
rad missförhållanden 
i den sociala barna-
vården under 1900-ta-
let uppmärksammats. 
Utställningen sätter 
in debatten i ett his-
toriskt sammanhang 
och lyfter fram en 

viktig del av barnens 
 historia ur det för-
dolda. 
Utställningen Hitta 

Hem består av en re-
gional del  producerad 
av Örebro läns mu-
seum och en nationell 
del producerad av 
Stockholms stadsmu-
seum. Den kommer att 
visas på Örebro läns 
museum från 14/9 2013 
och fram till 5/1 2014. 

Henrik Sannerstedt är 
musei pedagog på Örebro läns 
museum och har arbetat med 
att sammanställa utställningen 
Hitta Hem. 

Han är även ansvarig för museets 
satsning Historia på lunchen där 
bland annat utställningen Hitta 
Hem kommer att visas.

Bilderna till artikeln är tagna 
från Örebro barnhems arkiv 

som förvaras på ArkivCentrum. 
De har ingen direkt koppling till 

texten.
 Nedan potatisplockning.

Hitta Hem

berättelser gör det möjligt för oss att 
berätta historien om barnhemmen 
inifrån.

Henrik Sannerstedt
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